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Po konferencji krėlewiockie). 
Rezultatem czterodniowych roko- 

wań  polsko-litewskich w Królewcu 
było powołanie trzech komisyj. 

W pierwszej będą omawiane spra- 
o charakterze ekonomicznym i 

komunikacyjnym, sprawy wymiany 
towarowej i sprawy tranzytowe. W 
drugiej komisji sprawy  bezpieczeń- 
stwa oraz wzajemnych  pretensyj П- 
nansowych w związku ze zgłoszone- 
mi żądaniami odszkodowań. W trze- 
ciej komisji zaś sprawy ruchu 5ą- 
siedzkiego, sprawy pobytu i wjazdu 

mieszkańców obu stron oraz inne 
sprawy O charakterze prawno - admi- 
nistracyjnym, z temi kwestjami zwią- 
zane. 

Komisji pierwszej ekonomiczno- 
tranzytowej przewodniczyć będzie ze 
strony Polski p. radca Szumlakowski, 
sekretarzować będzie p. Łaciński. 
Komisji drugiej bezpieczeństwa i od- 
szkodowań przewodniczyć będzie ze 
strony polskiej naczelnik Wydziału p. 

Hołówko, sekretarzować będzie p. 

Perkowski. Komisji trzeciej zaś dla 
ruchu lokalnego ze strony polskiej 
przewodniczyć bedzie naczelnik wy- 

działu p. Tarnowski, sekretarzować 
będzie p. Wice-konsul Czudowski. 

Z ramienia Delegacji Litewskiej 
komisji pierwszej przewodniczyć bę- 
dzie dyrektor departamentu Zaunius, 
komisji drugiej, sekretarz jeneralny 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

Kownie p. Baludis, trzeciej Poseł 
Litewski w Berlinie p. Sidikauskas. 

P. Woldemaras proponował, aby 
następne posiedzenie plenarne zosta- 
ło zwołane wówczas, gdy komisje 
dojdą do pewnych rezultatów, lub w 
tym wypadku, gdyby w razie wyło- 
nienia się trudności w komisjach za- 
szła potrzeba zwrócenia się do ple- 
num. P. Woldemaras proponował 
również ustalenie Królewca, jako 
miejsca posiedzeń, plenarnych obu 
delegacyj, natomiast komisje miałyby 
obradować w innych punktach. P. 
Woldemaras zgłosił przytem życzenie, 
aby komisja bezpieczeństwa i Odszkó- 
dowań, ze względu na nagromadzony 
w tej sprawie materjał, mogła obra- 
dować w Kownie. 

P. Minister Zeleski przychylając 
się do prośby p. Woldemarasa, usta- 
la za zgodą delegacji litewskiej i pol- 
skiej, że komisja druga, której ze 

strony polskiej przewodniczy p. na- 

czelnik Hołówko, obradować będzie 
w iKownie. Pierwsza komisja ekono- 
miczno-tranzytowa obradować będzie 
w Warszawie. Komisja trzecia, której 
ze strony litewskiej przewodniczy 
poseł litewski w Berlinie p. Sidikau- 
skas, obradować będzie w Berlinie. 

Ustalono dałej, że dnia 20 kwiet- 
nia b. r. przewodniczący wszystkich 
trzech komisyj spotkają się w Berli- 
nie, gdzie w tym czasie przebywać 
będą pełnomocnicy litewscy  prowa- 

dzący rokowania litewsko - niemieckie, 
Na tem spotkaniu przewodniczących 

wszystkich komisyj ustalony będzie 
termin rozpoczęcia prac w  poszcze- 

gólnych komisjach. 

Opinia min. Zaleskiego В wyni- 

kach konferencji. 

Min. Zaleski wyjeżdżając z Kró- 

lewca po zamknięciu konierencji w 

rozmowie z przedstawicielem „Kur. 

Por.* wydał następującą opinię O wy- 

niku rokowań: 
„Naogół jestem zadowolony. Po- 

mimo szeregu trudności, stawianych 

przez stronę litewską, konierencja da- 

la pewien dodatni plon. Za jakiś dzień 

albo dwa będziemy mogli ogłosić no- 

ty, któremi nas częstowała „delegacja 

litewska, a na które musieliśmy od- 

powiadać. Wówczas dopiero Opinia 

publiczna będzie mogła naprawdę zro- 
zumieć przeszkody, na jakie napotka: 

liśmy co do paktu o neagresji, który 

przedstawiliśmy Litwinom, gdyż był 
on już przez nas brany pod uwagę 
przed przyjazdem do Królewca. Zgo- 
dę Litwinów na przekazanie projektu 

do komisji uważam za nasz sukces. 

Bezwątpienia będą bardzo duże  je- 

szcze trudności w komisjach. Trzeba 
będzie dużo cierpliwości i prac, by 
wreszcie dojść do porozumienia. Nie 

tracę jednak nadziei, że przy dobrej 

woli doprowadzę dalsze rozmowy pol- 

sko-litewskie do « jakiegoś rezultatu. 

Gdyby jednak nie można było dopro- 
wadzić do końca, to będę „musiał 

przekazać pertraktacje polsko-litewskie 

na stół Ligi Narodów. Jesteśmy wszy- 

scy zmęczeni 4-ma nieprzespanemi 

wy 

nocami“. 

TK 

Kanclerz Seipel objął urzęda- 
wanie. 

WIEDEŃ, 3. IV. Pat. Kanclerz autryja- 
cki Seipel, który zachorował ostatnio na 

grypę powrócił już do zdrowia i objął w 
dniu dzisiejszym urzędowanie. 

WILNO, Sroda 4 kwietnia 1928 r. 

P. (Joldemaras 0 konferencji. 
KOWNO. 3 IV. (Tel. wł.) Po powrocie z Królewca Wolde. 

maras udzielił przedstawicielom prasy wywiadu, w którym 
stwierdził, że propozycie litewskie w sprawie bezpieczeństwa 
mają na celu utrzymanie gwarancji przeciw napaści Polski, a 

także band Pleczkajtisa, drogą demilitaryzacii całej okupowanei 

przez Polaków części Litwy lub też pewnei strety, w której Polacy 

nie mieliby prawa utrzymywać wojsk lub jakichkolwiek band. 

Dla ustanowienia dobrych stosunków sąsiedzkich konieczne jest 

wzajemne zaufanie, które ze strony Litwy wobec Polski byłoby 

w tym wypadku, gdyby ta ostatnia wyjawiła szczerą chęć wzię- 

cia na siebie odpowiedzialności za złamanie umowy suwalskiej 

Przechodząc do polskich propozycyi dotyczących komuni- 

kacji kolejowej, pocztowej i telegraficznej Woldemaras podkreślił, 

że sprawy te winne być uregulowane o tyle, o ile tego wyma- 

gają praktyczne warunki życia. Litwa nie może dopuścić, ażeby 

przy ostatecznem uregulowaniu tych spraw terytorium litewskie 

figurowało jako część składowa Polski. 

Co sie tyczy lokalnego ruchu pogranicznego, to Litwa nie 

zgodzi się na jego zastosowanie dopóty, póki istnieje groźba ze 

strony band Pieczkajtisa. Ten ruch lokalny jest do przyjęcia przez 

Litwę przed uregulowaniem sprawy wileńskiej jedynie w  inte- 

resie tej ludności rolniczej, której grunta są rozdzielone linię 

demarkacyjną. 

Wreszcie p. Woldemaras stwierdził, że wybrane w Królewcu 

komisje będą prowadziły swą pracę, a jeśli zajdzie potrzeba, to 

zbierze się także plenarne zebranie delegacyi. Woidemaras za- 

kończył swój wywiad oświadczeniem, że rokowania królewieckie › 

stanowią bądź co bądź krok naprzód chociażby dlatego, že de- 

iegacia polska /ie nazywa już linii demarkacyjnej granicą, a 

«granicą celną». 

Prasa kowieńska zachowuje się z rezerwą. 
BERŁIN, 3.IV PAT. Ost-Expres donosi z Kowna, że prasa tutejsza 

zachowuje się wobec rokowań królewieckich z rezerwą i wyraża ubole- 

wanie z tego powodu, iż rząd litewski w tak poważnym momencie nie 

pozwala im na wypowiadanie zdania o wynikach narad królewieckich. 

Min. Zaleski wyjechał z Królewca. 
KRÓLEWIEC, 3.IV PAT. Minister spraw zagranicznych p. Zaleski w 

towarzystwie członków delegacji wyjechał dziś o godz. 11-ej przed polud- 

niem z Królewca do Warszawy. Wyjeżdżającego ministra żegnali na dwor- 
cu kolejowym w imieniu władz niemieckich radca legacyjny Lehman, konsul ° 
generalny Rzeczypospolitej w Królewcu p. Staniewicz z całym personelem 
konsułatu oraz pozostali jeszcze w Królewcu dziennikarze zagraniczni. P. 
minister Zaleski przybywa do Warszawy o godz. 9 wiecz. gdańskim - po- 
ciągiem pośpiesznym. . 

WARSZAWA, 3.IV. PAT. Dziś o godz. 8 min. 45 wiecz. powrócił z 
Królew a p. min. August Zaleski w towarzystwie członków delegacji Tar- 
nowskiego i Szumlakowskiego. 
pana ministra, posłowie niemiecki Rauscher i rumuński Davila, przedsta- 
wiciele korpusu dyplomatycznego z szefem protokułu Przeździeckim na 

czele, komisarz rządu Jaroszewicz, wyżsi urzędnicy M-stwa Spraw Zagra- 

nicznych z dyrektorami departamentu Bagińskim, Matuszewskim i Jackow- 

skim na czele, pułkownicy Beck i Kamiński z gabinetu ministra spraw 

wojskowych oraz liczni przedstawiciele miejscowych władz i urzędów. 

ROOSTER WETO STOKE TOO PONAR ESI 

biegli posłowie komunisiyczni 2 Reichstagu -- w Moskwie. 
PARYŻ 3 IV. PAT. ,„„Matin* donosi z Berlina: Sześciu niemieckich pos- 

łów komunistycznych, którzy zbiegli pragnąć ujść od odpowiedzialności sądo- 

wej przybyło dziś do Moskwy. 

Pracę Ligi Narodów w kwietniu. 
GENEWA, 3. IV. PAT. W miesiącu kwietniu działalność Ligi Naro- 

dów będzie się wyrażała pracami w sprawach technicznych i humanitar- 
nych. W dniu 11 kwietnia zbierze się komitet rzeczoznawców w sprawie 
ujednostajnienia ustawodawstwa w dziedzinie przemysłu i cechów. 12-g0 
kwietnia rozpocznie swe obrady komisja opjumowa. Wreszcie 30 kwietnia 
obradować będzie komitet hygjeny. 

Bezpośrednia komunikacja towarowa z SSSR. 
MOSKWA, 3.IV. PAT. Tass donosi: Na stacji Niegorełoje otwarta 

została w obecności przedstawicieli sowieckich i polskich kolei żelaznych 
bezpośrednia komunikacja pociągów towarowych bez przeładowywania. 
Zmiana osi odbywa się w ciągu 10 minut. 

Wyrok w sprawie zafargu na pancerniku angielskim 
a LONDYN, 3. IV. PAT. Sąd wojenny na Gibraltarze na odbytem dzi- 

siaj popołudniu trzeciem zkolei posiedzeniu zakończył rozpatrywanie spra- 
wy niesubordynacji oficerów załogi pancernika Royal Oak komandora 
Daniela i kpt. Devara. Sąd ogłosił wyrok uznający komandora Daniela win- 
nym wykroczenia przeciwko dyscyplinie i skazał go na wydalenie ze składu 
załogi pancernika Royal Oak oraz na surową naganę. Kpt. Devar został 
uniewinniony. 

SODA TCA 

Dyskusje polityczne gubią przemysł sowiecki. 
„Zwiezda* biada, że praca na fabrykach sowieckich idzie niezwykle  opieszale. 

Powodem tego są tak zw. „proguły* robotników i niesłychane wprost pijaństwo. „Pro- 

gułami* nazywa „Zwiezda“ opuszczanie samowolnie bez poważnych przyczyn pracy 

przez robotników. Oto na jednej z fabryk w ciągu 3 miesięcy grupa robotników sa- 

mowolnie opuściła 24 dni pracy. Również poważną przyczyną zmniejszenia się wydaj- 

ności pracy na fabrykach są rozmowy i dyskusje polityczne robotników. „Zwiezda” 
wręcz oświadcza, że dyskuje te tylko hamują robotę. 

Robotnicy na fabrykach sowieckich nie szanują swych warsztatów pracy i ztego 
powodu reperacje maszyn lub narzędzi pracy stanowią poważne sumy, co siłą rzeczy 
odbija się zarówno na jakości produkowanych rzeczy jak i intensywności pracy. 
„Proguły”, samogonka, oraz niedbalstwo w pracy i kradzieże, rozmowy i dyskusje 

polityczne, które tak popierali komuniści, stają Się powodem, że przemysł na Białoru- 

si Sowieckiej nie może się dźwignąć. Osiągnięcie poziomu przedwojennej produkcji, 
dla wielu zakładów przemysłowych sowieckich jest niedoścignionem marzeniem. 

Wamotnienie kampanji antyreligijnej w. Bolszewji. 
„PRAWDA% ogłasza artykuł w sprawie walki z religią i wpływem du- 

chowieństwa natodwncko na masy ludowe ZSSR. Pismo stwierdza, iż w 
ostatnich czasąch walka z religją nie jest prowadzona w należytym tempie. 
Duchowieństwo podniosło głowę, notowane są wypadki budowy nowych cer- 
kwi z funduszów, zebranych przez robotników. Jako przykład przytacza pismo 
sprawę budowy cerkwi w fabryce „Komunisticzeskij Awangard“ "we Wžodzi- 
mierzu. Robotnicy tej fabryki utworzyli parafję, która liczyła przeszło 2 ty- 
siące członków, i zebrali na cel budowy cerkwi przeszło 40 tysięcy rubli. Pis- 
mo przypomina, iż zbliżają się Święta Wielkiej Nocy podczas których du- 
chowieństwo będzie usiłowało rozciągnąć swói wpływ na masy ludowe. Należy 
temu przeciwstawić wzmożoną akcję „związkn bezbożników*. 

Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. 
| W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

Na dworcu p. ministra powitali małżonka * 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASEAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GROONO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
FWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 

  

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spóldz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Połska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 0. 
WIL „JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Koł. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

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

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie nuneru dowodowego 20 gr 

POSŁOWIE WIŁEŃSZCZYZNY W KARYKATURZE. 

pos. Jaremicz 

pos. M. Raczkiewicz 

pos. Rdułtowski 

  

pos. Karnicka 

pos. J, Piłsudski 

pos. Wygodzki 

  
pos. Košcialkowski 

sen. Wańkowicz 

  

Regjonalne koła Jedynki. 
jedynka  -wchodząc 

chciała przeprowadzić pracę Sejmu z 

toru partyjnictwa na tor pracy rze- 

czowej. Zaraz wskażemy na to, że 

nie była to pusta zapowiedź, anigtež 
wyraz „partyjnictwo” nie jest oskar- 

żeniem rzuconem na wiatr. Kilka lat 

mieliśmy pracę sejmową opartą na 

„partyjnictwie”, czyli na konkurencji 

ideowych grup politycznych, treścią 

tej pracy były zgody i niezgody tych 

grup politycznych. Czy mieliśmy w tym 

okresie jakąś głębszą, pouczającą 

debatę ideową? Broń Boże. Tarcia 

pomiędzy partjami niczego nie uczyły, 

bo te tarcia bynajmniej nie odbywały 

się na ideowej płaszczyźnie. Nie dla- 

tego tylko, że okresy wielkich debat 

ideowo-filozoficznych, oratorskich po- 

jedynków pomiędzy wyobrazicielami 

dwuch odrębnych ideologji politycz- 

nych są na trybunach parlamentów 

Europy niemal tak rzadkie, jak poja- 

wienie się wielkowarkoczowej kome- 

ty nad naszym lądem. Dlatego  jesz- 

cze także, że takie „ideowe'* grupy, 

jak u nas Wyzwolenie, Piast i t. p. 

wogóle nie dużo miały ideowego do 
powiedzenia. Piast, poza wywłaszcze- 

niem własności ziemskiej, z wielką 
trudnością zdobywał się na jakieś 

frazesy, mające być pewnem prowi- 

zorjum, jakimś ersatzem przyszłej 

ideologii Polski ludowej. Toteż i dy- 

skusja pomiędzy partjami w naszym 

Sejmie krążyła nie koło zasad czy 

idei, lecz toczyła się naokoło tricków 

wyborczych i oskarżeń personalnych. 

To było nudne, to było to partyjni- 

ctwo właśnie. Dlatego zarzuty pism 

partyjnych, że „jedynka nie posiada 

deologji, są tak zabawne. Jedynka 

jest wcielaniem pewnych idei w życie. 

To bardzo dużo. 

Podzielenie się Jedynki na kola 

wojewódzkie, regionalne, jest takiem 

wcielaniem wielkiej, głębokiej, potęż- 

nej idei. 

Posłowie i senatorowie z jedynki 

wybrani z jednego województwa za- 

wiązują koło. Dwa lub kilka woje- 

wództw o zbliżonych do siebie intere- 

sach może zawiązać koło regjonalne. 

Ten podział Jedynki na koła, o- 

znacza bardzo wiele rzeczy. Między 
innemi: 

1) Zwrot, wysiłek do postawienia 

całej pracy sejmowej na gruncie me- 

rytorycznym, rzeczowym. Tak jak 

wpłynął projekt, aby konwent senjo- 

rów partyjnych, lecz konwentem prze- 

wodniczących poszczególnych komisyj.- 

Odrazu by to zmieniło charakter jego 
pracy. Nie interesy partyj, lecz interesy 

prac rozpoczętych przez Sejm wybijały- 

by się na plan pierwszy. Ten zwrot po- 

słów do województw, to „twarzą do 

okręgów wyborczych* — jakbyśmy z 

bolszewicka powiedzieli to także 

zwrot do ujmowania rzeczowego pra- 

cy Jedynki. ; 

2) Podział wojewódzko-regjonalny 

jest próbą zastąpienia przez interesy 

lokalne, okręgowego tego podziału 

na orjentacje społeczne, który istnieje 

w jedynce. Tutaj na tej drodze na- 

leży inicjatorom nowego podziału 

jaknajwiększej życzyć pomyślności. 

3) Podział na koła wojewódzkie 

oznacza także zwrot Jedynki ku idei 

regjonalizmu. 

4) Podział na koła wojewódzkie 

stawia także każdego posła iw jego 

pozasejmowej, lokalnej, okręgowej 

działalności pod kuratelę i kontrolę 

grupy. W okresie przedmajowym po- 

seł mało się interesował naogół pra- 

cą ustawodawczą w Sejmie, lecz zato 

u siebie „w domu'* bardzo lubi wy- 

wracać do góry nogami papiery w 

biurkach starościńskich i pokrzykiwać 

na urzędników. "Teraz już tego nie 

będzie. Jedynka rozpoczęła od Ścisłej 

kontroli nad członkami własnego klu- 

bu. Poseł jest poto, aby wyjaśniać 

interesy lokalne, aby je  ilustrować, 

aby obserwować działalność władz, 

lecz nie poto, aby sam administracyj- 

ne sprawy załatwiał według swego 

widzimisię. Poseł z Jedynki, gdy jest 

w swoim okręgu, powinien zostawać 

w kontakcie z przewodniczącym swe- 

go koła. 
Ponieważ Jedynka wystąpi z ideą 

regjonalizmu, nacjonaliści wystąpią 

niewątpliwie z oskarżeniami, że są to 

myśli lewicowe. Czytałem już nawet 

coś takiego w Gazecie Warszawskiej. 

Należy więc przypomnieć, że idea re- 

gionalizmu zrodziła się we Francji, w 

tym kraju klasycznego centralizmu. 

Wspomnijmy na powieści Maurycego 
Barrisa. We Francji regionalizm miał 

charakter wybitnie konserwatywny, 

głosicielami jego byli rojaliści. Wo- 

bec tej pompy centralistycznej, którą 

było wchłanianie wszystkich sił do 

Paryża, regjonalizm był kierunkiem 
zdążającym do oparcia sie na tem, 

do. Sejmu rów nie był nadał konwentem  mene- co w prowincji pozostało, co się tej 

pompie centralistycznej oparło, ucze- 

piwszy się o konary odwiecznych 

drzew, czy Q odrzwia gotyckich kościo- 
łów. Tak wyglądał regjonalizm iran- 

cuski. U nas był Wincenty Pol, 
był Sienkiewicz, naszą ideologję re- 
gjonalistyczną budować możemy na 
źródłach silniej bijących, niż regjona- 
liści francuscy. W każdym razie so- 
cjalizm jest zawsze centralistyczny. 

Tośmy zawsze podkreślali, gdyż my 

chronologicznie pierwsi rzuciliśmy 

wyraz regionalizm na papier prasy 

polskiej. | 
Praca w tak dużym klubie, jak 

Jedynka, małą rolę pozostawia indy- 

widualności. W kołach wojewódzkich 
indywidualności mogą się rozwinąć. 
Niema poważnej pracy parlamentar- 

nej w krajach, które od wieków nie 
posiadają samorządów, tradycji sa- 
morządowej. Przez analogję można 
powiedzieć, że praca członka klubu 
Jedynki w jego kole wojewódzkiem, 
praca ;merytoryczna, rzeczowa, wy- 
świetlanie potrzeb terenu bez okula- 
rów orjentacji społecznej, ta praca 
będzie dla niego przygotowawczą pra- 
cą dla działalności w Sejmie. Jest 
to poważny egzamin, który trzeba 
zdać. Cat. 

Taryfa kolejowa pozostaje bez 
zmiany. 

WARSZAWA, ,3.IV. PAT. Pań- 
stwowy instytut eksportowy podaje: 
Dały się słyszeć ostatnio pogłoski o 
rzekomem obwieszczeniu z dniem 1 
kwietnia r. b. taryfy kolejowej pol- 
skich kolei normalno-torowych. Po- 
gloski te są bezpodstawne.  Minister- 
stwo Komunikacji ogłosić ma jedynie 
kilka drobnych zmian w dotychczaso- 
wej taryfie, która obowiązywać będzie 
prawdopodobnie do jesieni bez zmian. 

P. Henryk Gruber prezesem PKO. 
Jak się dowiadujemy, zaą 0 < ad probowala 
= Rada Ministrów kandydaturę p. Zad W dyrektora Państwowego 

A ezpieczeń, na wakuj st i- 
sko prezesa PKO. ZPO 

‚ Р. Gruber uchodzi za doskonałego i su- 
miennegu urzędnika. 

Traktat połsko-amerykański. 
Rząd Stanów Zjednoczonych AP. zwró- 

cit się do rządu polskiego za pośrednic- 
twem posła polskiego w Waszyngtonie z 
propozycją zawarcia traktatu arbitrażowe- 
wego i koncyljącyjnego. Traktaty te mają 
być wzorowane ną podstawie zawartych w 
dniu 6 lutego br. traktatów francusko-ame- 
rykańskich.
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SENS MOWY w BORDEAUX. 

Nie jest tradycją w Trzeciej Repu- 
blice, aby premier zawsze w wir wal- 
ki wyborczej się rzucał. Ale bardzo 
często szef rządu zwraca się wprost 
do opinji publicznej, przedkłada jej 
bilans Swej działalności i usiłuje 
masy wyborcze w tym czy innym 
kierunku zorjentować. To właśnie u- 
czynił 25 marca p. Rajmund Poinca- 
rė, wygłaszając swą mowę w Bor- 
deaux. 

Są w toczącej się obecnie kam- 
panji wyborczej francuskiej cztery ha- 
sła naczelne. Pierwsze — to utrzyma- 
nie jedności narodowej z niebezpie- 
czeństwem  komunistycznem jako 
straszakiem; hasło to wysuwa prawi- 
catrepublikańska dobrze wiedząc, że 
jeśli masy za niem pójdą, to socja- 
liści i lewy odłam radykałów więcej 
stosunkowo od komunistów ucierpią. 
Drugie to _ nienaruszalność 

świeckich ustaw Republiki, wrogi 
stosunek do wszelkich ustępstw na 
rzecz „kłerykalizmu" walka z po- 
mysłami rewizji Konstytucji d /a 
Millerand i agitowanie za wprowa 
dzeniem szkoły jednolitej (czyli w 
teorji bezpłatnego i zmonopolizowa- 
nego przez Państwo nauczania), jako 
nowej zdobyczy „Świeckiej* demokra- 
cji; hasło to wysuwa lewica, głównie 
radykałowie, a ich celem jest nietylko 
pociagnięcie za sobą mas, ale także 
utrudnienie odbudowy Bloku Naro- 
dowego, którego ewentualne części 
składowe różne na „Świeckość* ma- 

ją poglądy- 
Hasło trzecie jest wspólne pra- 

wicy i lewicy: chodzi o ustalenie od- 
powiedzialnošci za finansowe kłopoty 
Francji. Polemika ta jest szczególnie 
demagogiczna. Rzecznicy Bloku Na- 
rodowego powiadają: „Zostawiliśmy 
IKartelowi franka po Kursie 10 za 
funta, a obieg banknotów wynosił w 
maju 1924 roku tylko 40 miliardów. 
Po dwu latach za funta płaciło się 
już 240 fr., a obieg wzrósł o 18 mil- 
jardów..." Obrońcy Kartelu odpowia- 
dają: „Blok zwalił na nasze plecy 
wszystkie kłopoty, bo dziury w bud- 
żecie łatał pożyczkami krótkotermino- 
wemi; za czasów jego rządów (1919 
— 1924) dług wewnętrzny wzrósł ze 
135 miljardów na 300; roczne raty 
płatności wynosiły przeciętnie 60 mil- 
jardów*. 

Wreszcie czwarte i ostatnie hasło: 
pokój! Z pokojem jest we Francji tak 
jak z frankiem. Każdy twierdzi, że on 
najlepiej dla pokoju pracuje, tak jak 
każdy powiada, iż jego przeciwnik 
jaknajgorszy ma wpływ na franka. 
Blok Narodowy spróbował wobec 

Niemiec „polityki siły, ale sam się 
swej energji nad Renen! uląkł i po- 
szedł na kompromis. Karte lewicy 
zaczął od protokułu genewskiego i 
skończył na wylewach w Thoiry, ale 
polityka ta nie dała bezpośrednich 
rezultatów. 

P. Poincare, przemawiając w imie- 
niu rządu przed wyborami nie mógł 
tych czterech haseł wyborczych igno- 
rować. Zajął wobec nich staaowisko, 
a mógł to uczynić tem łatwiej, że 
opinja odnosi się dziś dość krytycz- 
nie zarówno do wojowniczych okrzy- 
ków Bloku, jak i do hałaśliwych obiet- 
nic Kartelu. W opinji daje się wyczuć 
pragnienie równowagi. Odpowiada ono 
doskonale temperamentowi p. Poinca- 
re'go, którego jednakowo niepokoiło 
pójście wyborczego wahadła na pra- 
wo (1919), jak i na lewo (1924). 

Pragnie p. Poincare niewątpliwie 
koncentracji republikańskiej. t.j. odcią- 

Paryż, 31 marca. 

gnięcia radykałów od socjalistów i do- 
prowadzenia do ich lojalnej współpra- 
cy z republikanami umiarkowanymi. 
Widzi zapowiedź takiej współpracy w 
obecnej większości „jedności narodo- 
wej” podtrzymującej gabinet Marin- 
Poincare-Herriot. Rozumie, że tylko 
taka większość zapewni trwałość obec- 
nemu rządowi i umożliwi mu dokoń- 
czenie sanacji franka. To też w swej 
mowie w Bordeaux wypowiedział się 
bez ogródek za jednością. Wezwał 
wyborców, aby głosy swoje oddawali 
tylko ma tych posłów, którzy bez za- 
strzeżeń za rządem obecnym się wy- 
powiadają. Co do niebezpieczeństwa 
komunistycznego, to — narażając się 
skrajnej prawicy — raczej je zbaga- 
telizował, zapowiadając jedynie suro- 
we stosowanie prawa wobec wszelkiej 
propagandy anty-militarystycznej. 

Swieckość Republiki — to ulubiony 
i wygodny dla p. Poincare'go temat. 
Jest on, jak wiadomo, zagorzałym 
Świeckości zwolennikiem. Póki jest u 
władzy, niema mowy o zmianie u- 
ustawy o szkołnicwie Świeckiem lub 
ustawy o zniesieniu zakonów. Natu- 
ralnie, nie jest p.Poincare sekciarzem 
iza jego rządów doszło wreszcie 
pomiędzy rządem francuskim a Waty- 
kanem do porozumienia w sprawie 
statutu legalnego Košciola katolickie- 
go we Francji (1924), ale ani jedno 
zdanie ustawy z r. 1905 o rozdziale 
Kościoła i Państwa nie zostało zre- 
widowane. Ci sami ludzie , którzy we 
Francji zmiany ustaw Świeckich się 
domagają, są przeważnie zwolennika- 
mi rewizji Konstytucji w duchu 
wzmocnienia praw Prezydenta: p. Po- 
incare energicznie się temu sprzeciwia. 
jego w sprawie Świeckości i ustroju 
parlamentarnego oświadczenia nie 
mogą się nie podobać masom z ra- 
dykałami sympatyzującym. Z punktu 
widzenia wyborczego zatem, ošwiad- 
czenia te w ustach p. Poincare'go 
zupełnie szczere są jednocześnie 
bardzo dla jego polityki pomocne. 

W sprawie sporu na temat kto 
bardziej wobec franka zawinił, p. Po- 
incare. był nieco samym składem swe- 
go rządu skrępowany. Umiał jednak 
wziąć w obronę Izbę Bloku narodo- 
wego i wskazać, że lzba Kartelu mo- 
głaby z powodzeniem politykę poży- 
czek krótkoterminowych nadal stoso- 
wać, gdyby nie spadek zaufania wy- 
wołany socjalistyczną agitacją dokoła 
podatku od kapitału. Ludzie zaczęli 
swe wkłady wycofywać, a nowych 
bonów skarbowych nie kupowali. To. 
wystarczyło, aby wywołać kryzys. 
Słuszna zupełnie djagnoza. Wynika z 
niej, że te samy objawy mogą się 
powtórzyć, jeśli radykałowie pójdą 
przeciw jedności... Znów zręczne ze 
strony szeia rządu posunięcie. 

A hasło pokoju? Naturalnie, i p. 
Poincarć go pragnie, i on chce „ро- 
jednania* z sąsiadami. jego na ten 
temat kuplet pełen jest jednak umia- 
ru i godności. Niema nic Śmieszniej- 
szego, jak baranie na temat pokoju 
beki. 

Taki jest—w zestawieniu z cztere- 
ma głównemi hasłami kampanii wy- 
borczej—sens mowy p. Poicarćgo. W 
Bordeaux mówił premjer głównie jed- 
nak o przeszłości. Przed 22 kwietnia 
wygłosi jeszcze jedną mowę w Carcas- 
sonne. Ma w niej mówić o przyszło- 
Ści. Może tylko wzmocnić niektóre 
swej pierwszej mowy nuty, ale sen- 
sacii ta druga mowa nie przyniesie 
żadnej. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Komentarze niemieckie do konferencji w Królewca. „ 
GDAŃSK. 3.1V. PAT. Prasa tutej- 

sza zamieszcza bardzo obszerne 
sprawozdania z przebiegu konterencji 
polsko-litewskiej w Królewcu, zao- 
patrując je w dłuższe komentarze. 
„Danziger Neueste Nachrichten“ w 
artykule redakcyjnym podkreśla, że 
konferencja królewiecka, którą roz- 
poczynano z bardzo małemi widoka- 
mi, doprowadziła jednak do pewnego 
zakończenia, które ze względu na 
ciężką sytuację uważane być musi za 
sukces. Cała kontierencja królewiecka 
pozostawała pod znakiem niezwykle 
żywej działalności delegacji polskiej, 
która robiła wszelkie wysiłki w celu 

utorowania drogi do porozumienia, 
podczas gdy Litwini zachowali się ra- 

czej biernie i starali się całkiem 

jawnie unikać decyzji. : 

Charakterystycznem bylo pisze 

dalej dziennik stanowisko Wolde- 

marasa w sprawie propozycji ministra 
Zaleskiego co do akredytowania po- 
sła litewskiego w Warszawie. — Wol- 
demaras odrzucił tę propozycję i za- 
znaczył wyraźnie, że wystarczy, jeżeli 
chwilowo dojdzie wogóle do porozu- 

mienia. Że strony litewskiej ułatwiono 
głównie przebieg konferencji przez to, 
że Woldemaras wysunął kwestję gwa- 
rancji na czoło innych spraw. jego 
„propozycje dotyczące utworzenia mie- 
szanej komisji śledczej oraz utworże- 
nia streiy zdemilitaryzowanej zostały 
wprawdzie ze strony polskiej odrzu- 
cone, jednak polski minister spraw 
zagranicznych zaproponował w odpo- 
wiedzi na to natychmiastowe zawarcie 
paktu o nieagresji. Pod względem 
iormalnym Polska odniosła tym swo- 
im projektem niewątpliwy sukces, gdy 
natomiast Woldemaras znalazł się w 
położeniu najniekorzystniejszem. 

Wniosek min. Zaleskiego co do 
paktu o/nieagresji jest sensacją dnia. 
Woldemaras dotychczas starał się u- 
niknąć zajęcia stanowiska w sprawie 
tego projektu. Wydaje się też rzeczą wą- 
tpliwą, czy Litwini wogóle podejmą 
dyskusję na temat takiego projektu, 
gdyż dopuszczenie do takiej dyskusji 
ze strony Litwy mogłoby być potrak- 
towane przez Polskę jako uznanie 
dotychczasowego stanu terytorjalnego. 

7 AŚ 4 
na pierwszy seans połowę. 

calizacja Gecila B.0+ Millea 
Regulowanie długów międzysojuszniczych. 
PARYŻ, 3. IV. PAT. „Matin“ donosi za „New York Times“, že roz- 

poczęte 2000 rokowania międzynarodowe w sprawie uregulowania za- 
gadnienia odszkodowań i długów międzysojuszniczych. Opracowany już 
plan przewiduje, iż suma 132 miljardy marek złotych z tytułu odszkodo- 
wań miała być sprowadzona do sumy 32 miljardy. .Połowę  stanowiłyby 
zobowiązania niemieckie kolejowe i przemysłowe, objęte budżetem niemiec- 
kim, reszta osiągnięta z lokaty obligacyj byłaby zużytkowaną na zlikwido- 
wanie długów międzysojuszniczych. Pozostałych 16 miljardów miało być 
splacone w iormie Świadczeń w naturze na rachunek Francji i Belgji. 

Rewizja plan Dauesa nie jest jakoby przewidziana. 
PARYŻ. 3.IV. PAT. W dobrze poiniormowanych tutejszych kołach 

finansowych oświadczają, że wiadomość podana przez paryskiego ko- 
respondenta jeduego z dzienników amerykańskich, jakoby do rządu iran- 
cuskiego i angielskiego zwrócono się z wnioskiem o przeprowadzenie ге- 
wizji planu Davesa, pozbawiona jest wszelkich: podstaw. Podobny wniosek 
nie został dotychczas żadnemu 2 tych rządów złożony. W kołach tych 
sądzą jednak, jż możliwem jest, że rządy te zgodzą się na rozpatrzenie 
ewentualnych propozycyj w powyższej sprawią, pod warunkiem równo- 
czesnego podjęcia rewizji zobowiązań Francji i Anglji względem ich wie- 
rzycieli wojennych. 

Zakończenie 10 lefniego sporu. 
WASZYNGTON, 3-IV. PAT. Ogłoszony został ostatnio dekret pre- 

zydenta Meksyku Callesa, dotyczący ustawodawstwa meksykańskiego pra- 
wa finansowego, które zabezpiecza kapitałowi amerykańskiemu stan posia- 
dania terenów naitowych w Meksyku i usuwa w stosunku do tych tere- 
nów możliwość wywłaszczenia. W ten sposób trwający od 10 lat spór 
między Stanami Zjedn. a Meksykiem 'został szczęśliwie zakończony. — 
Prasa i sfery oficjalne amerykańskie wyrażają z tego powodu wielkie za- 
dowolenie. 

Fermenty graniczne na Bałkanach. 
BIAŁOGRÓD, 3 IV. PAT. W wyniku wczorajszej demarche charge d'affaires 

albańskiego w Białogrodzie, zastępca ministra spraw zagranicznych Szumenkowicz prze- 
słał posłowi jugosłowiańskiemu w Tiranie instrukcje polecające mu zakomunikować 
rządowi albańskiemu, iż zamknięcie granicy na odcinku Kiassa-Sani pod pretekstem 
szerzenia się w powiecie Ochrid epidemji tyfusu jest nieuzasadniona, gdyż w okolicy 
tej nie stwierdzono wcale podobnej epidemji. Poseł ma nadto domagać się od rządu 
albańskiego zniesienia jak najszybszego nieusprawiedliwionych zarządzeń co do za- 
mknięcia granicy. 

Echa wystąpień antypolskich na Sląsku Opolskim. 
BERLIN, 3.1IV. PAT. Biuro Woliia donosi: Prezydent prowincji gór- 

nośląskiej Kroske ogłosił odezwę do ludności w związku z ostatniemi za- 
burzeniami, których ofiarą padli obywatele narodowości polskiej. W ode- 
zwie tej prezydent prowincji górnośląskiej wyraża przedewszystkiem ubołe- 
wanie z powodu tych incydentów. Oświadcza dalej, że wydał podwładnym 
sobie organom surowy nakaz, ażeby niedopuszczali do podobnych wykro- 
czeń stosując wszelkie środki, któremi rozporządzają Oraz, żeby sprawcy 
i uczestnicy tego rodzaju awantur jak najszybciej pociągani byli do odpo- 
wiedzialności. 

Profest przeciw sykai antygolskim. 
POZNAŃ, 3. IV. Tel. wł. Z inicjatywy związku obrony kresów zachodnich od- 

było się dzisiaj wieczorem liczne zebranie delegatów najpowažniejszych organizacyj 
politycznych, społecznych i kulturalo-oświatowych celem zajęcia stanowiska wobec 
ostatnich wypadków na Siąsku Opolskim oraz działalności przewodniczącego komisji 
mieszanej Calondera wobec łudności polskiej na Górnym Sląsku. 

Po referatach i ożywionej dyskusji zebrani uchwalili jednomyślnie dwie rezo- 
lucje, z których pierwsza wyraża polskiej ludności na Śląsku Opolskim uznanie 
i wdzięczność za wierne trwanie przy mowie i obyczajach ojczystych, a oburzenie 
z powodu napadu zbirów niemieckich na bezbronną ludność polską na zebraniu w 
polsko-katolickiem towarzystwie szkolnem w Bytomiu. 

Druga zaś zwraca się ostro przeciw polityce prezydenta komisji mieszanej P: 
Calondera w szczególności z powodu jego wy stąpienia przeciwko śpiewaniu „Roty* 
'v szkołach polskich i domaga się od rządu polskiego aby niezwłocznie wejrzał w sto- 
sunki na Górnym Śląsku i uczynił kroki u Rady Ligi Narodów w celu usunięcia 
przeszkód w pacy fikacji Górnego Śląska. 

Tragiczny wynik sprzeczki oficerów. 
CHEŁMNO, 3.4. Wczoraj o godz. 2 po poł. wydarzyło się tu tra- 

giczne zajście, które pociągnęło za sobą jedną ofiarę. 
W restauracji „Dwór Chełmiński" przy obiedzie siedzieli por. Jaki- 

mowicz, oficer kasowy 66 p. p. oraz major rez. Romuald Naraszkiewicz. 
W trakcie rozmowy między obu oficerami. wynikła sprzeczka na tle poli- 
tycznem. W rezultacie kłótni por. Jakimowicz dobył rewolweru i strzelił 
dwukrotnie do towarzysza rozmowy, raniąc go śmiertelnie w brzuch. Gdy 
ranny upadł na ziemię, por. Jakimowicz dał do niego jeszcze dwa strzały. 
Obecni w restauracji rzucili się na por. Jakimowicza i obezwładnili go, 
udaremniając mu dalsze strzały. 

Rannego przewieziono do szpitala, gdzie wkrótce zmarł. Por. Jakimo- 
wicza aresztowano. 

Pół miljona galonów nafty — pastwą ognia. 
VELLINGTON, 3.1V, PAT. United Press donosi z tBrocklaud, że w miejskich 

magazynach naftowych wybuchł olbrzymi pożar, który pochłonął przeszło pół miljona 
galonów. Wysiłki straży ogniowej w celu zlokalizowania pożaru okazały się bezsku- 
teczne. Według przewidywań pożar potrwa jeszcze dwa trzy dni. 

Ofiary trzęsienia ziemi w Syrji. 
ANGORA, 3.1V, PAT. Według oficjalnych danych w czasie ostatniego trzęsienia 

ziemi, poważne szkody poniosło 18 wiosek. Ogółem zniszczonych jest 1900 domów, 
w czem 1841 w Tolbali z ogólnej liczby 2000 "które liczyła ta miejscowość. Ostatnio 
odęzuto w tych okolicach nowe wstrząśnienia. Wskutek opadów śnieżnych oraz ob- 
sunięcia się ziemi szosa Tołbali-Erzerum uległa częściowemu zniszczeniu. 

Rozkołysany dzwon spadł na procesję. 
PARYŻ, 3.1V. Donoszą z Madrytu, że w mieście Sałamanca wydarzyła się szcze- 

gólnejsza katastrofa. W chwili, gdy procesja przechodziła koło kościoła St. Izydora, 
jeden z rozkołysanych dzwonów w wieży oderwał się i spadł na grupę dziewczą,t z 
których trzy zabił, a kilka poranił. 

Požar w kanale miejskim. 
BERLIN, 3.1IV.—W Wilhelmshaven powsta w jednym z kanałów miasta nadzwy- 

czaj niebezpieczny pożar, co było możliwe tylko dzięki temu, że prawdopodobnie w 
jakiś sposób dostała się do kanału benzyna, albo. inny płynny materjał palny, np. 
benzol. Pożar powstał z tego powodu, że weszło do kanału dwóch robotników z za- 
pałonemi latarkami. W pewnej chwili nastąpił w kanale gwałtowny wybuch i olbrzymi 
słup ognia 100 metrów wysokości dostał się z otwartego otworu do kanału. Obydwaj 
robotnicy żywcem spłonęli. Straż ogniowa Zz "trudnością zdołała za pomocą gaśnic 
stłumić ogień, który w kanale podziemnym rozszerzył się na długość 2 klm. Trupy 
robotników zdołano wydobyć dopiero po kilku godzinach. 

Olbrzymi pożar bawełny. 
KARACHI, 3 IV. PAT. Wybuchł tu wczoraj olbrzymi pożar, który zniszczył 35 

tys. bali bawełny. Pożar przybrał olbrzymie rozmiary i szaleje jeszcze w dalszym 
ciągu. Straty obliczają na 750,000 tunt. szteri. przyczem dotknęły one wiełką ilość 
domów handlowych. 

Gwałtowny wylew ha pod Mitavą. 
RYGA, 3 IV. PAT. Skutkiem ruszenia lodów na rzece Aa wezbrała ona gwałtow- 

nie załewając wybrzeże. Pod Annenburgiem stan wody wynosi 5,5 metra. Niżej poło- 
żone części miasta Mitawy zostały zalane. 

obrazu zwiększone: parter 1 zł. 60 gr., balkon 80 gr. 

Ucząca się młodzież za okazaniem legitymacji płaci tylko 

  

  

        

  

UDZDUBABŁZUM WUEZUUSZM 

MAJĄTKOWĄ 

kopusię KGOSZONĄ 
Sprzedaje na beczki Rolnik . Wileńsk, 
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Kalwaryjska 2. m 
Daranannazasczzawacaszcuaza! 

Obrady komisji budżetowej. 
WARSZAWA, 3.IV. PAT. We wto- 

rek dnia 3 kwietnia o godz. 10 min. 
30 zebrała się sejmowa komisja bu- 
dżetowa. Na posiedzeniu tem pos. 
Wyrzykowski zreferował budżet Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Reierent 
między innemi zaznacza, że kancę- 
larja cywilna ma niedostateczny skład 
personalny, przez co urzędnicy w tym 
dziale są 'przeładowani pracą. Oma- 
wiając uposażenie Pana Prezydenta 
referent stwierdza, że uposażenie to 
dawniej wynosiło 10 tys. złotych mie- 
sięcznie. Po zwaloryzowaniu wynosić 
by miało 18 tys. złotych. Na jednem 
z posiedzeń Rady Ministrów uchwa- 
lono zaokrąglić tę sumę do 20.000 
złotych miesięcznie. Jednakże Pan 
Prezydent nie zgodził się na to, aby 
uposażenie jego było zwaloryzowane 
przed zwaloryzowaniem płac ogółu 
urzędniczego i zażądał pozostawienia 
zeszłorocznej kwoty 15.000 złotych. 
Plan finansowo-gospodarczy rezydencji 
w Spale w tym roku ma dać niedo- 
bór wysokości 132.090. Pozostaje to 
w związku z urządzeniem stacji do- 
świadczalnej rolniczej, gdyż obok za- 
chowania dotychczasowego charakteru 
reprezentacyjnego, Spała taki właśnie 
ma nosić charakter, zgodnie z życzeniem 
Pana Prezydenta. Oczywiście niedobór z 
biegiem czasu zniknie, a nawet zmie- 
ni się w nadwyżkę dochodów. Pos. 
Dąbski z wdzięcznością podnosi wiel- 
ki gest Pana. Prezydenta, który nie 
zgodził się na waloryzację swego u- 
posaženia dając tem Świetny przykład. 
Sprawozdawca informuje dalej, że na 
życzenie Pana Prezydenta utworzono 
tak zwany ośrodek dla spraw gospo- 
darczych. Zaangażowano w tym celu 
cztery osoby ze sier naukowych i fa- 
chowych. 

Po końcowych wyjaśnieniach reie- 
renta pos. Wyrzykowskiego komisja 
przyjęła budżet Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej bez zmian. Następnie 
odbyło się głosowanie nad wnioska- 
mi po budżetu Prezydjum Rady Mi- 
nistrów, który omawiany był na 
wczorajszem posiedzeniu. Komisja 
przyjęła wniosek pos. Czetwertyńskie- 
go i Korneckiego o skreślenie w bud- 
żecie przedsiębiorstwa „„Wydawnic- 
twa Państwowe* dochodu i rozchodu 
z „Gazety Lwowskiej" oraz z „Gaze- 
ty Poznańskiej i Pomorskiej". W 
sprawie trybunału  administracyjnego 
przyjęto wniosek sprawozdawcy 0 do- 
danie 30700 złotych na dwa nowe 
etaty sędziowskie. 

Z kolei pos. Wyrzykowski zreie- 
rował pozycje Najwyższej Izby Kon- 
troli Państwa, stawiając przytem  do- 
datkowy wniosek, ażeby na zapoczą- 
tkowanie budowy gmachu tej izby w 
Warszawie przeząaczono w budżecie 
600.000 złotych, a na zapoczątkowa- 
nie dla lzby w Wilnie 180.000 zło- 
tych. Mówca podnosi, że Izba Kon- 
troli ogromnie ułatwia pracę Sejmu. 
Pos. Chądzyński przychyła się do te- 

go wniosku. Przewodniczący pos. 
Byrka oświadcza jednak, iż nie może 
poddać tego wniosku pod głosowanie. 
Merytorycznie . przeciwny jest wnios- 
kowi referenta również pos. Rataj, 
twierdząc, że polityka budowlana nie 
może być chaotyczną. Mamy projekt 
inwestycyjny, mamy inwestycje zawar- 
te w budżecie, nie możemy więc two- 
rzyć nowej kategorji projektów bu- 
dowlanych w formie wniosków posel- 
skich. Prezes I Najwyższej Izby Kon- 
troli Wróblewski wyraża nadzieję, że 
Sprawa budowy tego gmachu zostanie 
wkrótce uzgodniona w rządzie. Wtedy 
też zostanie objęta planem  budowla- 
nym preliminarza. Prosi więc 0 od- 
roczenie sprawy do trzeciego czytania. 
Wobec tego rodzaju oświadczenia 
prezesa Wróblewskiego referent coia 
narazie swoje wnioski. Następnie p. 
prezes Wróblewski udzielił szeregu 
wyjaśnień o działalności Najwyższej 
lzby Kontroli, poczem komisja bud- 
żet Najwyższej „lzby Kontroli przy- 
jęła bez zmian. Następne posiedzenie 
komisji budżetowej wyznaczone . zo- 
stało na 18 kwietnia godz. 10 min. 30. 

Nowa organizacja Kościoła Sfa- 
roobrzędowego w Polsce. 

W Nr. 38 Dziennika Ustaw z dn. 
26 marca r. b. ukazało się Rozpo- 
rządzenie Prezydenta Rzeczy pospolitej 
o stosunku Państwa do Wschodnie- 
go Kościoła Staroobrzędowego, nie- 
posiadającego  hierarchji. Rozporzą- 
dzenie to, które wchodzi w życie z 
dniem 25 kwietnia r. b. przewiduje 
ogólno-polski Sobór Staroobrzędow- 
ców, jako zwierzchnią władzę tego 

kościoła, oraz wybraną przezeń na 
lat pięć Naczelną Radę, jako repre- 
zentację prawną kościoła Staroobrzę- 
dowego w Polsce. Organ  wyko- 
nawczy Rady stanowi Prezydjum, zło- 
żene z pięciu członków z grona Ra- 
dy i Prezesa, wybranego przez So- 
bór. Członkowie Rady na ręce Mi- 
nistra W. R. i O. P. duchowni gmin 
na ręce Starostów— składają przy- 
sięgę na wierność Państwu, według 
ustalonej w rozporządzeniu roty 
przysięgi. Pozatem przewiduje rozpo- 
rządzenie sąd duchowny, oraz ustala 
tryb powoływania duchownych w 
gminach, ich prawa i przywileje, re- 
guluje sprawy nauczania religji i t. p., 
ujmuje jednem słowem całokształt 
spraw, wchodzących w zakres sto- 
sunku Państwa do Kościoła Staro- 
obrzędowego w Polsce. 

Należy też podkreślić zasługi zna- 
nej w Wilnie rodziny Pimonowych, 
iż po trwających Od szeregu lat pra- 
cach, wyrazem których był odbyty w 
październiku r. 1925 w Wilnie 
Wszechpolski Zjazd „Staroobrzędow- 
ców, wysiłki te uwieńczone zostały 
tak pomyślnym rezultatem, jakim jest 
świeżo ogłoszona” ustawa, 
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Polecamy PIW A jasne, ciemne 
i DUBELTOWE 

Tow. Akc. browaru 
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Wszelką konfekcją 

Wybór wialki.     

"aianferję męską i damską 
Towary włókiennicze. 

Po cenach konkurencyjnych. 

„SZOPEN“ | 
| TANIE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! 

Sklep galanteryjno-bławatny 

żJózefa Kłodeckiego 
Wilno; Zamkowa 17 (obok kościoła Św. Jana), tel. 928. 

Poleca na nadchodzące święta: 
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ty dzień potegi „Aramady” | 
Wczorajsze obrady Sądu przeszły 

pod znakiem badania Świadków z 
pow. Słonimskiego. Z zeznań tych u- 
widocznia się, że działalność „Hra- 
Imady* specjalnie intensywnie była tu 
owadzona, na gruncie przygotowa- 
nym przez KPZB. 

Przed sądem staje szereg funkcjo- 
Inarjuszy policji tego powiatu. Z ze- 
'znań ich bije znajomość stosunków 
w światku politycznym „Hramady* i 
|kompartji. Wszyscy przynoszą oskar- 
żeniu cenne atuty, to też obrona dłu- 
gim szeregiem pytań stara się osłabić 
'moc tych zeznań — nie zawsze z po- 
inyšinym rezultatem. Podczas bada- 
nia jednego z nich przewodniczący 
świadcza w stronę ław obrończych:— 

Wroszę panów obrońców о należyte 
zadawanie pytań, wnoszą panowie do 
oDadań zbyt dużo subjektywizmu, bę- 
dę zmuszony stosować represje. 

Mec. Preiss. Do kogo to się sto- 
„suje? 

Przewodniczący. Do panów 
Ettingera, Preissa i Babiańskiego. 

Chwilka ciszy, poczem strony konty- 
nuują badanie Świadka Incydent ten, 
po kilku uprzednich aż nazbyt wyraź- 
nie potwierdza wszystko to, co w po- 
przednich sprawozdaniach naszych 
pisaliśmy o systemie prowadzenia 
badań świadków przez niektórych pa- 
„nów obrońców. 
, Przed Sądem staje świadek Gu- 
„tocki. Pewnego dnia zaszedł on w 
|Kozłowszczyźnie do mieszkania Ta- 
(Tasiuka i zauważył, że w mieszkaniu 

tem mieści się jakiś urząd, czy biuro. 
,Obecny tam Osk. Siniak zapytany 
jdlaczego w pokoju niema portretów 

Prezydenta Rzeczypospolitej i Mar- 
szałka Piłsudskiego dał odpowiedź 
obrażającą, treść której ze zrozumia- 
łych powodów nie może być przyto- 
czona. Ten że Siniak jeszcze dwa ra- 
zy ujawnił wobec świadka wrogi 
swój do polskości nastrój, niszcząc u 
niego w mieszkaniu godło  pań- 
stwowe. 

Świadek M. jakimczyk mówi o 
zebraniach hramadowców, odbywają- 
cych się w lesie w dzień rocznicy re- 
wolucji. Uchwałona została wówczas 
składka na więźniów politycznych. 
Wszyscy dawali kartofle. Po spienię- 
żeniu ich otrzymana suma przekazana 
została do dyspozycji A. Moroza. 

W toku badań pierwiastkowych, 
zeznał Świadek, że słyszał od Burse- 
wicza (szwagra swego), że program 
działalności konspiracyjnej „riramady* 
i K.P.Z.B. niczem się nie różnią. Po 
pewnym czasie świadek coinął te ze- 
znanie tłomacząc się tem, że słyszał 
to od syna, który był w Wilnie u 
Bursewicza i słyszał rozmowę. 

Chłopiec ten następnie przyznał 
się do kłamstwa, gdyż rozmowy ta- 
kiej nie było. 

Wyjaśnienie prawdy zajmuje Są- 
dowi dużo czasu. Obrona wnosi o 
zawezwanie chłopca Jana Jakim- 
czyka, twierdząc, że on jako bezpo- 
średni sprawca wersji najlepiej wyjaś 
ni sprawę. Sąd postanawia utrzymać 
w mocy decyzję powziętą przy ogól- 
nem sprawdzaniu obecności Świad- 
ków, t.j. zezwolić na sprowadzenie 
tego Świadka tylko w drodze umowy 
dobrowolnej. 

Kapian mefodysta na usługach Котраг . 
Świadek Korzon, . kom. poste- 

runku mówi obszernie o Bursewiczu. 
„Biedny nauczyciel, właściciel trzech 
dziesięcin, w przeciągu jednego roku 
 pobudował dom i stodołę, co musia- 
o kosztować około osiemnastu ty- 
siecy złotych. 

Bursewicz — metodysta prowadził 
akcję w tym kierunku, jednak komu- 
mistyczna jego działalność była znana, 

E cel przyjazdu autami osób nie- 
znanych zdawał się Świadkowi po 
dejrzanym. 

(. W sprawie tej zabiera głos 
, Ettinger i oświadcza: 

›  — Działalność metodystyczna, or- 
todoksyjna politycznie i zachowawcza 
społecznie, nie może iść w parze z 
komunizmem a przecież4Bursewicza — 

| metodystę robią komunistą. 

| Świadek Karol Wojciech, przo- 

| 

mec. 

downik policji mówi o osk. Marczyku, 
aresztowanym swego czasu za anty- 
państwowy pochód w Słonimie, jako 
o prowadzącym akcję MOPR. Pod- 
czas rewizji znaleziono przy nim kwi- 
arjusz. Oskarżony znany był policji 

| jako kolporter bibuły komunistycznej. 
Świadkowie policjanci Łunkie- 

wicz i Sienicki zgodnie mówią o 
 Bursewiczu jako o komuniście, który 
od dłuższego już czasu prowadzi! ro- 

| botę agitacyjną wśród ludności. Przy- 
należność jego do KPZB stwierdzona 

| została od dawna. Obaj twierdzą, że 

propaganda metodyzmu objaśnia się 
chęcią ciągnięcia z tego zysku, co też 
robił „duchowny Bursewicz. 

Tenże Łunkiewicz stwierdza udział 
Sawańca w masówkach, a  Sienicki 
podkreśla, że z powodu teroru sto- 
sowanego przez komunistów trudno 
było bardzo zdobyć iniormacje nawet 
od ludności lojalnie względem Pań- 
stwa usposobionej. Wypadek inordu, 
dokonanego w Słonimie na osobie 
koniidenta zamykał usta wszystkim. 

Według zeznań Świadka przod. 
Mienickiego, osk. Jeiimowicz, znany 
już Sądom w sprawie o zabójstwo, 
uciekł w 1923 r. do Rosji lecz wy- 
słano go z powrotem dla prowadze- 
nia agitacji. Zbierał оп podpisy na 
petycję o zwolnienie więźniów  poli- 
tycznych oraz trudnił się kolportarzem 
bibuły. Świadek Mienicki przed kilku 
laty wydał o Bursewiczu opinię dobrą, 
co pozwoliło mu otrzymać posadę, 
obecnie jednak oświadcza kategorycz- 
nie, że wówczas był w błędzie, gdyż 
Bursewicz jest „zajadłym komunistą*. 

Badanie pozostałych Świadków 
przeciąga się do późnej godziny, gdyż 
liczba zawezwanych przez Sąd na ten 
dzień powiększyła się dzięki temu, 
że z dnia poprzedniego pozostało 
kilku niezbadanych. . 

Dzisiejszy dzień znów przyniesie 
szereg zeznań kolejnych Z 
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| Działalność ks. Korwelisa 
| Informują nas, iż ks. Korwelis, 

który ostatnio na skutek zezwolenia 

władz polskich powrócił z Kowna do 

do Polski, rozpoczął obecnie wśród 

ludności na terenie gmin Olkienickiej, 

| Koniawskiej i Orańskiej szerszą agi- 

tację, namawiając miejscowych Litwi- 

nów do składania podpisów na 

prośbę ludności do Kurji Metropoli- 

talnej o przywrócenie mu zajmowanej 
przedtem parafji Olkienickiej. 

Polska ludnošė zaś, widząc zabie- 
gi ks. Korwelisa, składa również po- 
danie o pozostawienie dotychczaso- 
wego proboszcza ks. Szekszelisa, któ- 
ry w ostatnim czasie zyskał sobie 
wśród paraijan szersze uznanie. (X). 

| Pudja Stronnictwa chłopskiego 2. „Wyzwoleniem” na terenie pow. Wil-Trockiega, 
Ostatnio na terenie pow. Wil.-Troc- 

kiego nastąpiła fuzja stronnictwa 

chłopskiego z partją „Wyzwolenie . 
Tego rodzaju połączenie się ma 

nastąpić i na terenach innych powia” 

tów. 
' Pozatem nowe to stronnictwo za- 

mierza zaciągnąć w swe szeregi rów- 
nież b. członków N. P. Ch. 

W sprawie trasy toletonicznej między Łotwą a Polską 
W związku z budową bezpośredniej 

trasy telefonicznej między Polską i Łotwą, 

prowadzoną przez zarząd techniczny 
rekcji K. P. w Wilnie, dowiądujemy się, I 
linja telefoniczna składać się będzie z dwóch 
przewodów stalowych i przechodzić ma Od 
Drui do Indry po Stronie łotewskiej, 0d- 
ległej o 11 Klm. od granicy polsko-łotew- 

AOI rozmów  przeprowądzanych via 

Druja-indra ustalone zostały następujące 

aksy końcowe polskie: Brasław, Druja 
t streia)- 80 cent. Dzisna, Głębokie (Ill 

BI ge. Zemgale (IV str.) 1 fr* 40 c., Ryga 

strefa)- 2 fr. Taksy końcowe łotewskie: 
Kreslava (I! str.)-1 fr., Karsava, Ladra, 

III strefa) - 1 fr. 20 cent, Daugavpils, Re- 

(IV str.) -2 fr., Jelgawa, Majori (VIIi str.)— 

2 fr. 20 cent. Lepeja, Ventspil (IX str.) — 

2 fr. 40 cent. Pozatem za rozmowy lokal- 

ne Druja Indra pobierane będzie 50 cent. 
Zakończenie budowy tej trasy, która 

jak wiadomo posiada doniosłe znaczenie 

jak dla Polski tak i Łotwy, nastąpi w naj- 

bliższych dniach. 

S L Li 

Kronika radjowa. 
> Transmisja między Berlinem a 

| 
| 

Polską. 

W wykonaniu umów, fzawartych w ro- 

ku ubiegłym między Polską, Austrją, Niem- 
cami i Czechosłowacją, odbędzie się w naj- 

bliższą środę druga z kołei próba transmi- 

5Й międzynarodowej, tym razem; między 
Warszawą a Berlinem. Wileńska „radjosta- 

cja nadawać będzie tę transmisję między 

godz. 20.30 -a 22.80. 

Radjopaięczarze przed sądem. 

W dniu 2 kwietnia Wileński Sąd poko- 

ju rozpatrywał pierwsze sprawy © posiada- 

nie niezarejestrowanych odbiorników radjo- 

wych. Skazani zostali: Feliks Bielski (200 

zł. lub miesiąc aresztu i koszta sądowe), 
Eljasz Rybak (100 zł. lub 2 tygodnie aresz- 

tu i koszt asądowe), zaś na karę 50 zł. lub 
tydzień aresztu i koszta sądowe: Jan Sta- 
chowicz, Antoni Zacharewicz i Czesław Ja- 
avorski. 

  

Kobiety Polki! 
Tradycją lat ubiegłych Komitet „Chleb 

dzieciom” A o zbiórki Swięco- 
nego dla dzieci, którym zły les nie pozwo- 
lit obchodzić tak wielkiego dnia w Sronie 
najbliższych. : 

Dzieci sieroty z niecierpliwością i tę- 
sknotą oczekują świąt. Środki jakiemi dy- 
sponują ochrony są za małe i niewystar- 

czające, z pomocą więc winno im przyjść 
społeczeństwo a w pierwszym rzędzie Wy 
Kobiety! 

Wy powinneście zastąpić rodziców | 
choćby najmniejszym datkiem, dobrym ser- 
cem przyjść z pomocą. 

Pamiętajcie, że z nich wyrośnie przy- 
szłe pokolenie, które za Waszą ofiarność 
zachowa w głębi swego serca wdzięczność 
i spłaci swój dług pracując ku chwale Oi- 
czyzny. Beż й 

Ofiary pieniężne można składać w re- 
dakcjach pism, zaś punktą zbiórki święco- 
nego zostaną podane w najbliższym czasie. 

SEO 
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Dn. 4 kwietnia b. r. o godzinie 8-ej m. 15 odbędzie się w kościele garnizonowym 
N. Wilejka (koszary) msza żałobna za duszę Ś. p. 

płk. Przemysława Barthel de Weydenthala 
b. dowódcy artylerji 4 Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego, z której powstał 19 p. a. p., 
poległego śmiercią bohaterską w bitwie z bolszewikami dnia 5-go kwietnia 1919 r. w Odesie 

OFICEROWIE 19 Р. А. Р. DOWODCA I 

Józef Godwod 
Urzędnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego po 
długich i ciężkich cierpieniach opatrzony ŚŚ. Sakra- 

mentami zmarł dn. 2 kwietnia b. r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Św. Jakóba dn. 
4 kwietnia o godz. 9 m. 30, wyprowadzenie zwłok na cmentarz 

Rossa tegoż dnia o godz. 16 m. 30. 

Cześć Jego pamięci. : 

Ruraforjam Gkręgu Szkolnego Wilenskiego. 

      

Zjednoczeni Papiernicy Sp. Akc. 

  

i przedstawiciel jakób Kalmanowicz w Wilnie 
wyrażają p. prezesowi Zarządu Sp. Akc. „Papier A. Zukow- 
skiemu, głębokie współczucie z powodu zgonu jego czcigodnej 

małżonki 

ś. p. Józety 

  

"KRONIKA 
Zukowskiej.    

ŚRODA. miejskiej, 43 km. powiatowych, 42 km: 
ZE ч 700 mtr. państwowych dróg i 6 km. 300 

4, Dzis Wschód sł. g. m. 5 38  mtr. wojewódzkich. Ze względu na uzupeł- 
= is nienie arterji komunikacyjnej w kierunku 

lzydora, Zach. sł. o g. 1$ m. 00 ustalonych promieni, zarząd miasta zamie- 
jetro rza poczynić u odnośnych włądz starania 

į Wincentego. o uznanie czynnych dróg powiatowych za 
poi ewe” wojewódzkie, a mianowicie ulic w kierunku 

trzeżenia meteorologiczne o: A A Nosdaradką i 
33.1] CE ączenia z traktem Grodzieńskim i ko- 

Zakładu Meteorologii U. S. 6. niec ul. Ad. Mickiewicza, w kierunku przed- 
z dnią 3 -- IV 1928 r miešcia Karolinek. z 

ius Pozatem odczytano sprawozdanie z wy- 
Ciśnienie 760 kona4 budžetowych Za r. 1927, oraz o do- 
średnie w m. konanych robotach na 142 ulicach m. wile 

r RE na, przyczem stwierdzono, iż w ciągu roku 
U: + 70C. ubiegłego naprawiono około 65.000 m.2 

ulic, oraz ułożono 17.500 mtr. nowych 
Opad za do- chodników i przeszło 3.000 mtr. krawężni- 
bę w mm. ków. ь 

;.У końcu, so do projektowanych no- 
Wiatr RANĘ dni. wych robót ustałono, iż w pierwszym rzę- 

A RECE Południow-Zachodni dzie w celu uwzględnienia potrzeb ludno- 
2 . Mei ści podmiejskiej należy ułożyć chodniki na: 

U w agi: Pochmurne. Mgła. Śnipiszkach, Zwierzyńcu, Kominąch, Nowym- 
Minimum za dobę -!- 490. 

Maximum na dobę -|- 10°С. 
Tendencja barometryczna bez zmian. 

KOŚCIELNA. 
— Porządek nabożeństw Wielkoty- 

godniowych w kościele po-Bernardyń- 
skimz 

Czwartek o godz. 6-ej rano. 
Piątek i Sobota o godz. 6 i pół. 
Piątek o godz. 7-ej wieczór mienia: pa- 

syjne. ? 
Rezurekcja o godz. 10-ej wieczorem. 

Konferencje iiturgiczne o nabo- 
żeństwie Wielkotygodniowem. We środę, 
czwartek i piątek (4, 5 i 6 kwietnia) o g. 
6 wieczorem w kościele św. Jana będą wy- 
głaszane konferencje liturgiczne o genezie 
i znaczeniu obrzędów Wielkiego Tygodnia. 

Celem tych konferencyj jest przygoto- 
wanie wiernych do świadomego brania u- 
działu w nabożeństwach Wielkiego Ty- 
godnia. 

— Rekolekcje Wielkopostne dla Ofi- 
cerów Garnizonu Wilno i N. Wilejka 
rozpoczęły się w Kaplicy Chrystusa Króla 
dn. 2. IV i trwać będą do 5 b. m. Prowa- 
dzi je jego Ekscelencja ks. Biskup Wł. 
Bandurski w porządku następującym: Po- 
niedziałek 2. IV. g. 18 „Veni Creator". Kon- 
ferencja; wtorek 3. IV. g. 18 Konierencja, 

środa 4. IV. g. 18 Konferencja i spowiedź, 
czwartek 5. IV. g. 8 Msza św. i Komunja 
św. wspólna. k 

— Rekolekcje Dowborczyków. Dziś, 
dnia 4 kwietnia r. b. o godz. 6 wiecz. w 
kościele św. Trójcy, przy ul. Dominikań- 
skiej odbędzie się następna konferencja re- 
kolekcyjna, wygłoszona przez ks. dr. W. 
Meysztowicza kapel. Stowarzyszenia Dow- 
borczyków, poczem nastąpi spowiedź. 

-URZĘDOWA. 
Audjencje i wizyty p. Wojewody. 

W dniu wczorajszym wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął delegację paraiji Podbrzeskiej 
pow. Wileńsko-Trockiego w Sprawie grun- 
tów kościelnych, orąz dyrektora Targów 
Północnych p. Łuczkowskiego. 

Wobec przyjazdu do Wilna Marszałka 
Senatu proi. Szymańskiego, p. Wojewoda w 
godz. połudn. złożył mu wizytę. W tym 
dniu Inspektor Armji gen. Burhardt-Bukac- 
ki złożył wizytę p. Wojewodzie. 

— (x) Podania o rejestrację obwo- 
dów łowieckich przyjmowane są nadal. 
Dowiadujemy się, iż ną skutek zarządzenia 
władz wojewódzkich, Starostwo pow. Wil.- 
Trockiego przyjmować będzie nada! poda- 
nia o zarejestrowanie obwodów łowieckich. 

Termin ograniczający dotąd przyjmo- 
wanie podań został zniesiony. 

MIEJSKA. 

— (x) Zatwierdzenie dalszych uch- 
wał Rady Miejskiej. Pan Wojewoda Racz- 
kiewicz zatwierdził ostatnio szereg uchwał 
Rady Miejskiej z ostatniego posiedzenia. 

Między innemi sprawę zwiększenia wy- 
nagrodzenia robotnikom kanalizacyjnym o 
15 proc. z dniem | marca rb. 2) ustalenia 
opłat za korzystanie z ogrodu Bernardyń- 
skiego w sezonie 1928 r.; 3) zryczałtowa- 
nia podatku od widowisk cytku „Colosse- 
um*, 4)wydzierżawienią maj. „PoRary”, 5) 
wybory przedstawicieli m. Wilna do Rady 
Kolejowej, 6) sprawę uruchomienia rzeźni 
wojskowej i 7) przedłużenie godzin handli 
w okresie przedświątecznym z tem jędnak 

   

zastrzeżeniem, że ta uchwała zostanie wy- 
konaną w granicach ewentualnego zezwo- 
lenia Min. Pracy i Opieki Społecznej. 

— (x) Z posiedzenia miejskiej komi- 
sji technicznej. Na onegdajszem posiedze- 
niu miejskiej komisji technicznej, które się 
odbyło pod przewodnictwem radnego p. inż. 
jensza, między innemi ustalono cnarakter 
ulic i dróg znajdujących się w obrębie 
wielkiego miasta Wilna. 

W myśl tego zestawienia stwierdzeno 
187 km. ulic i dróg, należących do gminy 

Mieście i Popławach.. 
— (x) Posiedzenie Rady miejskiej. 

We czwartek dnia 12 bm. odbędzie się w 
Magistracie posiedzenie Rady miejskiej. Na 
posiedzeniu tem między innemi rozpatrywa- 
ne będą: 1) sprawa miejskiej pożyczki na 
roboty inwestycyjne, 2) wniosek Komitetu 
Rozbudowy w sprawie trzeciej pożyczki na 
remonty domów, 3) sprawa podziału 12 
tys. zł. asygnowanych przez Radę miejską 
na subsydja dla szkół dokształcających, 4) 
sprawy emerytalne oraz cały szereg innych 
spraw dotyczących gospodarki miejskiej. 

(o) Oszczędności, brzemienne w 
konsekwencje. Jak w swoOim czasie dono- 
siliśmy, Komitet Bibljoteki im. Wrėblew- 
skich uchwałą z dnią 31 stycznia 1926 r. 
ofiarował rządowi Bibljotekę i dom z pła- 
cem przy ul. Teatralnej z tym, m. in., wa- 
runkiem, że rząd wypłaci Komitetowi 100000 
zł. na potrzeby biblioteki. Obecnie, jak się 
dowiadujemy, Ministerstwo Skarbu, ze 
względów oszędnościowych nie wyasygno- 
wało żądanej przez Komitet sumy, wobec 
czego ten ostatni zamierza cofnąć swą uch- 
wałę, sprzedać wymieniony dom z placem 
z licytacji a bibljotekę ofiarować miastu. 

Na Skutek er oszczędności w kwocie 
looooo zł. rząd będzie musiai wyasygno- 
wać 1 i pół miljona złotych na budowę 
gmachu dla Archiwum państwowego na in- 
nem miejscu, przyczem zajdzie zwłoka co 
do oswoboczenia kościoła Franciszkań- 
skiego i murów uniwersyteckich, zwłoka, 
grożąca niebezpieczeństwem pożaru i zbut- 
wieniem archiwaljom. s 

Z tego zatargu budżetowego może 
miasto skorzystać przez otrzyman e od Ko- 
mitetu im. Wróblewskich bibljoteki i sumy, 
otrzymanej ze sprzedaży kamienicy przy ul. 
Teatralnej, jako zasiłku na prowadzenie 

bibljoteki. Zd 
— (x) O bibliotekę publiczną w Wil- 

nie. Zarząd Stowarzyszenia Nauczycielstwa 
Polskiego w Wilnie zwrócił się w swoim 
czasie do Magistratu m. Wilna z propozycją 
przekazania miastu swej bibljoteki na prze- 
ciąg lat 5-ciu, z zastrzeżeniem, że Magis- 
trat uruchomi ją jako bibliotekę publiczną. 

W związku z tem też, Magistrat na 
wczorajszem posiedzeniu postanowił przy- 
jąć te propozycję, przyczem zamierza u- 
mieścić tę bibliotekę w -domu miejskim 
przy ul Wielkiej 46. 

"Uchwała ta przedłożoną będzie miej- 
skiej komisji kulturalno-oświatowej i Ra- 
dzie Miejskiej do zatwierdzenia. 

— (x) Domy robotnicze na Wojen- 
nem polu. jak już donosiliśmy, zorganizo- 
waną została ostatnio na terenie m. Wilna 
tzw Spółdzielnia mieszkaniowa, zadaniem 
której będzie budowanie własnych domów 
robotniczych. 

Zarząd tei Spółdzielni zwrócił się w 
tych dniach do Magistratu z prośbą O od- 
stąpienie mu kiku działek miejskich pod 
budowę domów. Magistrat mając na wzglę- 
dzie obecny głód mieszkaniowy jak również 
trudne położenie robotników, postanowił 
odstąpić Spółdzielni 2 i pół ha ziemi miej- 
skiej na Wojennem polu licząc 1 złoty za 
metr2, przy rozłożeniu spłaty długu na lat 

10 doliczając do sumy 4 proc. 
Pozatem Magistrat zastrzegł sobie, jż 

Spółdzielnia ta winna wybudować w okre- 
sie trzechletnim conajmniej jeden dom ro- 

botniczy o 20-tu mieszkaniach, w przeciw- 
nym zaś wypadku zobowiązaną jest na żą- 
danie Magistratu spłacić należność miej- 
ską jednorazowo w ciągu jednego miesiąca. 

— (x) Magistrat chce wychować swe- 
go pupila. W swoim czasie donosiliśmy, iż 
władze bezpieczeństwa w Wilnie napotkały 
na ulicy błąkającego się czteroletniego 
chłopca, niejakiego Stanisława Sadowskie- 
go. Wobec nieujawnienia rodziców, chłopak 
przesłany Został do jednego z przytułków 
miejskich. Ostatnio jednak, Magistrat powo- 
dując się niezwykłą urodą i inteligencją 
chłopaka w tym wieku, na posiedzeniu w 
dniu wczorajszym postanowił wychować go 
przy komendzie wiłeńskiej v ogniowej,l 
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wanie audycji i odczytów w czasie Wysta- 
wy, Zarządowi Kasyna Garnizonowego za 
gościune otwarcie salonów Swego lokalu i 
weszcie firmom: Polmet, Ergo, W. Mali- 
nowski, Wileńska Pomoc Szkolna, Dzwon, 
D. Wajman, P. T. R., Wileńskie Biuro Ra- 
djotechniczne, Audjon, Elektryt, Ideai Ra- 
djo, Radjo Pogotowie, J. Zawadzki, kieljos, 
Ogniwo, 15 Kompanja Łączności, Polskie 
Towarystwo Akumulatorowe, a zwłaszcza;fir- 
mie Philips, które swą obecnością uświet- 
niły Wystawę stawiając ją na europejskim 
poziomie. 

Kurs bibljotekarski, subwencjono- 
wany przez Wydział Oświaty Pozaszkolnej 
Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., urządza w 
Warszawie tamtejsze Koło Związku Bibljo- 
tekarzy Polskich w czasie od 23 kwietnia 
do 23 maja 1928. Program zapowiada 43 
odzin wykładów i 72 godziny ćwiczeń. 

Słuchaczy obowiązuje wykształcenie w za- 
kresie szkoły średniej. Wpis wynosi 1o zł. 
Podania z dołączeniem Świadectw szkol- 
nych i krótkiem curriculum vitae, napisa- 

    
oddając Sadowskiego pod sobistą opiekę 
komendanta p. Waligóry. 
. Chłopak ten otoczony opieką w domu 
i wśród rodziny p. Waligóry nie odczuje 
niewątpliwie swej sierocej doli. 

- Magistracki rekord. Biura nasze- 
go magistratu mówiąc prawdę nie grzeszą 

  

czystością, ale biuro wypłat zasiłków bez- nem własnoręcznie, przyjmuje do dnia 18. robotnym mieszczące się w gmachu b. ra- 1V.b. r. biuro Związku w Warszawie, ul. 
tusza bije pod tym względem rekord. Koszykowa 26. zę 

Już przy samem wejściu w poczekal- RÓŻNE 
ni biura leżą całe kupy śmieci,  niedopał- 
ków i t. d. które przedstawiają prawdziwy 
śmietnik. 

Powietrze w sali i na korytarzach 
wprost nie do zniesienią, sam zaś perso- 
nek biura w ilości 5-ciu osób urzęduje w 
ciemnym pokoiku przy jednym stołe. Obję- 
tość tego pokoju wynosi 2 ipół 3 m2. 

Wobec ciasnoty I brąku odpowiednie- 
go miejsca kierownik tegoż urzędu zmu- 
szony jest urzędować w mieszkaniu woż- 
nego, w którem się znajdują: łóżko, wiad- 
ra, garnki, szczotki miotły do oczyszcze- 
nia całego gmachu. 

Uważamy, iż Magistrat m. Wilna a 
szczególnie miejska komisja sanitarna, 
która w ostatnim czasie roztacza tak wiel- 
ką opiekę nad utrzymaniem czystości w 
lokalach, podwórzach i mieszkaniach do- 
zorców domowych, winna w pierwszym 
rzędzie zwrócić baczną uwagę na stan Sa- 
nitarny urzędu, gdzie się skupia cedziennie 
prawie że kilkaset osób. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
. (x) Jakie sumy pochłania bezro- 

bocie. Biuro Państwowego Funduszu Bez- 
robocia w Wilnie przydzielone ostatnio do 
Magistratu, w czasie od 27 lutego do 25 
marca rb. wypłaciło 3.108 zasiłków bezro- 
botnym fizycznie pracującym z funduszów 
państwowej doraźnej pomocy na sumę 
34.661 zł. 53 gr. oraz 2222 zasiłki ustawo- 
wych zapomóg na sumę 24.799 zł. 94 gr. 
i 14 zasiłków umysłowo pracującym na 
sumę 172.86 gr. czyli na ogólną sumę — 
59,634 zł. 33 gr. W ubiegłą sobotę zaś wy- 
płacono bezrobotnym umysłowo-pracują- 
cym 606 zasiłków z doraźnej pomocy pań- 
stwowej na sumę 26.666 zł. 

Pozatem od dnia dzisiejszego Urząd 
ten rozpoczyna wypłaty bezrobotnym #- 
zycznie i umysłowo pracującym zasiłków 
ustawowych i doraźnych, oraz we czwar- 
tek -— wypłatę wszystkich ustawowych za- 
siłków dła bezrobotnych kobiet. 

Zasiłki te wypłacone będą za okres 
dwutygodniowy. 

(x) Święcone dla przytułków miej- 
skich i bezrobotnych. Wydział opieki spo- 
łecznej przy Magistracie m. Wilna projek- 
tuje urządzić wszystkim biednym znajdują- 
cym się w poszczególnych przytułkach 
miejskich t. zw. „święcone* przez zakupie- 
nie im szynki, jaja, kiełbas i t. p. 

Bezrobotnym zaś, korzystającym do- 
tąd w kuchniach miejskich z bezpłatnych 
obiadów, zamierza Magistrat wydać na dzień 
pierwszego święta po porcji jajek i kieł- 
basy. 4 

SZKOLNA. 
. (r) Nowe opłaty w szkołach 

Średnich. Od początku drugiego półrocza 
r. Szkolnego, a więc od 1 lutego rb. wła- 
dze ministerjalne wprowadziły w szkołąch 
średnich ogólno kształcących następujące 
opłaty: 

„ 1) opłata wstępna dla uczniów, wstę- 
pujących po raz pierwszy do państwowej 
szkoły średniej — 3 zł.; 2) opłata za egza- 
min wstępny do kl. П lub wyższej (prócz 
УШ-е]) — 10 24.; 3) opłata za egzamin wstę- 
pny z różnicy programów — 4 zł.; 4) opła- 
ta za egzamin wstępny do kl. VIII - 20 
zł; 5) opłata za egzamin prywatny, zdawa- 
ny w państwowej szkole średniej 20 zł; 
6) opłata ża egzamin dojrzałości w szko- 

— Uroczyste zakończenie kursu WF. 
Stowarzyszenia Młodz. Polskiej. Dzisiaj 
odbędzie się uroczyste zakończenie instuk- 
torskiego kursu. Wychewania Fizycznego 
zorganizowanego dla Stowarzyszeń Mło- 
dzieży Polskiej z terenu Wileńskiego Zwią- 
zku z programem następującym: 

Godz. 8. Nabożeństwo w kościele św. 
Jana. 7 

Od godz. 9 m. 30 do 11 m. 30—zawo- 
dy lekko-atletyczne na boisku 6 pp. Leg. 

Od godz. 14 do 16 m. 30- pokaz gim- 
nastyki, gry i zabawy. 

Godz. 5. Wręczenie nagród i świadectw. 
Ogółem ukończyło kurs 42 członków 

Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 

TEATRY i MUZYKA. 

- Reduta na Pohulance. Eros i Psy- 
che. Dziś o godz. 20-ej, poraz 5-ty, po- 
wieść sceniczna w 7-miu rozdziałach je- 
rzego Żuławskiego „Eros i Psyche, z 
udziałem pełnego Zespołu Reduty. 

Jutro, w piątek i sobotę — przedsta- 
wienia zawieszone. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 
ostatnie przedstawienie przed świętami, na 
którem ukaże się ciesząca się największem 
powodzeniem w sezonie sztuka A. Tołsto- 
ja i P. Szczegolewa „Spisek carowej” (Ras- 
utin). 

: 3 Wielkoczwartkowy koncert re'i- 
gijny w Teatrze Polskim. jutro w czw 
tek Komenda Garnizonu Wiinoe organizuje 
koncert religijny zjednoczonych orkiestr 
pod batutą Feliksa Koseckiego. 

W programie: RAE andel, Glier, 
Cherubini, Mochowski, Beethoven, Oberterr. 
Rossini, Reszke i inn. : 

Bilety w cenie od 15 gr. są do nabycia 
w kasie Teatru Polskiego 11 — 9 w. bez 
przerwy. 

Uwaga. Od świąt t. j. z d. 8 b. m. 
przedstawienia wieczorowe w Teatrze Poi- 

Recital fortepianowy H. Kalma- 
nowiczówny. Młodociana pianistka Halina 
Kalmanowiczówna wystąpi z recitalem tor- 
tepianowym w poniedziałek 9 kwietnia © 
g. 12 m. 30 pp. w gmachu Teatru Pol- 
skiego. BA 

W wykonaniu tej utalentowanej piani- 
stki usłyszymy utwory Bacha, Mozarta, 
Chopina, Liszta, Tauziga i Rachmaninowa. 

Bilety juź są do nabycia w kasie Te- 
atru Polskiego. 

RADJO—WILNO. 
Środa dn. 4 kwietnia 1928r. 

16.25 -16.40: Chwilka litewska. 
16.40 16.55: Komunikat Towarzystwa 

Rolniczego. : a 
16.55 - 17.20: Audycja dla dzieci: „Le- 

gendy o Chrystusie" Selmy Lagerlót wygło- 
si Halina Hohendlingerówna; pieśni wielko- 
postne w wykonaniu chóru uczenic szkoły 
powszechnej Nr. 22. : 

17.20— : Kwadrans akademicki. 
17.45— : „kistorja pieśni polskiej” 

— odczyt z działu „Muzyka połska w przy 
kładach*, wygłosi dr. Tadeusz Szeligow: 
Ilustrację mtzyczną wykona Wanda Hen- 
drichówna (śpiew). 

18.35 - 19.00: „Pierwsze wzloty" — odczyt 
z cyklu „Wciekła fala* wygł. Jur Leżeński. 

19.00—19.25: Gazetka radjowa. 

  

łach średnich państwowych i prywatnych— 5 : Sygi i rozmai- 
12 zł; T) opłata za pełny egzamin doj- a> ВЕ 
rzałości dla eksternów - 60 zł.; 8) opłata 19.35 20.00: Pogadanka radjotechni- 
za uzupełniający egzamin dojrzałości dla czną 
eksternów 15 zł.; 9) opłata za wydanie 20.30 — : Transmisja z Warszawy: 
dublikatu świadectwa rocznego lub  pół- 
rocznego — $ zł.: 10) za wydanie dublika- 
tu świadectwa dojrzałości -- lo zł. i 11) 
opłata administracyjna roczna — Ilo zł. 

Egzamin wstępny do klasy |-ej oraz 

Próbna transmisja koncertu z Berlina do 
Warszawy. 

21.15 - ‚ Transmisja 'z Warszawy: 
próbna transmisja koncertu z Warszawy do 
Berlina. W programie: St. Moniuszko i Fr 

do kl. IV-ej, o ile składa go uczeń prze- Chopin. 
chodzący do tej klasy bezpośrednio po u- 22.05 — : Komunikaty PAT. 
kończeniu kl, VII szkoły powszechnej jest z 
bezpłatny. 

Opłata administracyjna winna być wpła- 
cana w dwóch równych ratąch półrocz- 
nych, z początkiem każdego półrocza, naj- 
później jednak do końca drugiego mie- 
siąca. | : 

Uczniowie zwolnieni od opłaty w įe- 
dnem półroczu, korzystają ze zwolnienia i 
w r EJaCZcI półroczach szkolnych o 
ile i jak długo istnieją warunki, od któ- 
rych zwolnienie uzaleźniono. Od uczniów, 
którzy przed ostatecznym terminem płat- 
ności opłaty występują ze szkoły, można 
nie żądać opłaty. 

WOJSKOWA. 
‚ — (г) Pomiary magnetyczne. Z га- 

mienia ministerstwa wyznań religijnych i oś- 
wiecenia publicznego prof. Stanisław Kali- 
nowski, kierownik obserwatorium magne- 
tycznego Oraz p. Eugenjusz Przybyszewski 
i p. Wanda Drege, asystenci tego obserwa- 
torjum podobnie jak w latach poprzednich 
dokonywują w roku bieżącym w różnych 
punktach kraju pomiarów magnetycznych 
celem Opracowania mapy magnetycznej 
ziem polskich. 

W związku z powyższemi pracami, na, 
zasadzie zarządzenia min. spr. woisk. do- 
wództwa poszczególnych fo macji wojsko- 
wych poleciły okazywać ze strony wojska 
możliwą pomoc osobom pracującym nad 
pomiarami. 

RECT RPO OOO NERWU RATED 

° SPORT. 
Bieg na przełaj Ośrodka W. F. 

Wilno. 

W dniu 4 kwietnia b. r. Odbył się w 
Wilnie doroczny bieg na przełaj Ośr. W.F. 
Wilno, w którym wzięły udział stowarzy- 
szenia p. w.: Źw. Mł. og Harcerstwo, 
Związek Strzelecki, Sokół, Związek Mło- 
dzieży Wiejskiej. Z klubów sportowych u- 
czestniczyły w biegu: Ognisko, R. K. S. 
„Siła*, 3 p. sap. i 5 p. p. Leg. : 

Ogółem startowało ; 113 zawodników 
na 150 zgłoszonych. Trasa biegu wynosiła 
2.700 mtr. Pierwsze miejsce zajął Sarnecki 
(Sokół w czasie 8.18,6, 2) Jentys (Harcer- 
stwo), 3) Michniewicz (5 p. p. Leg.), 4) Pa- 
lewicz (Harcerstwo), 5) Brzozowski (Ognis- 
ko) 6) Założniew (Sokół), 7) Lesiński 
(Słucki), 8) Kozak (Ognisko), 9) Wasilew- 
ski (Ognisko),į 10) Sujko 5 p. p. Leg). 

W klasyfikacji 'ogólnej zwyciężyli Har- 
cerze (60 pktów) przed Ogniskiem (54 
pktów) i Sokołem (35 pktów). 

19 pierwszych zwycięzców nagrodzonych 
zostało żetonami Ośrodka W. F. Wilno. 

Z SĄDÓW 
O inwigilacię Marszałka Pił- 

sudskiego. 

W dniu dzisiejszym Wileński Sąd Okrę- 
gowy rozpoczyna w trybie uproszczonym 
sprawę redaktora „Kurjera Wileńskiego* 
postawionego w stan oskarżenia za poda- 
nie wiadomości o inwigilowanie Marszałka 
Piłsudskiego przez policję, у 

W poprzednim terminie sprawa ta nie 
była rozpoznaną z powodu nieprzybycia 
głównego świadka insp. policji Snarskiego. 

Dfiary. 
' — Dla uczczenia pamięci zasłużonej 

wychowawczyni młodzieży śp. józety z Go- 
iębiowskich Zukowskiej, — Władysław Hir- 
szowski i Eugenja Grobicka składają na 
czytelnię im. Tomasza Zana zi. 10-- 

— A. W. dla chorej kobiety z trojgiem 
dzieci zi. 10— 

KOMUNIKATY. 
— (t) Podziękowanie za pomoc w 

organizowaniu wystawy radjowej. Za- 
rząd Stowarzyszenia radjosłuchaczy-w Wil 
nie składa niniejszem wyrazy: gorącego ро- 
dziękowania tym wszystkim, którzy przy- 
czynili się do powodzenia pierwszej Wysta- 
wy Radjowej w Wilnie, czego dowodem jest 
cyfra 10.000 zgórą osób, które w ciągu nie- 
spełna dni 9 zwiedziły Wystawę, Zarząd 
dziękuje przedewszystkiem łaskawym pro-' 
tektorum Wystawy: P. Wojewodzie Wileń- 
skiemu Władysławowi Raczkiewiczówi i 
Gen. Bolesławowi Popowiczowi oraz wła- 
dzom wojskowym administracyjnym i sa- 
morządowyim za udzieloną pomoc w orga- 
nizącji a także Komitetowi Honorowemu 
Wystawy za udzielone moralne poparcie: 
Równocześnie Zarząd Stowarzyszenia skła” 
da podziękowanie prasie wileńskiej, dzięki 
życzliwości której Wystawa spopularyzowa- 
na została wśród społeczeństwa, Dyrekcji 
Polskiego Radja za przeniesienie studja do 
okalu Wystawy oraz umiejętne zorganize- 

    

  

    

   

skim zaczynać się będą o g. 8 m.30wiecz. -
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— (п) Ceny w Wilnie z dnia 3 kwie- 
nia „b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
ranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 

żyto 49—51, owies 48 -50— (zależnie od 
gat.), jęczmień browarowy 55— na kaszę 
50— „otręby żytnie 35—36, pszenne 36 - 37. 
Ceny rynkowe: słoma żytnia 10 - 12, siano 
12—15, ziemniaki 16—18. Tendencja moc- 
na. Dowóz słaby. 

Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco 
skłąd Wilno: koniczyna czerwona I gat. 
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka 
100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50 
—53. Tendencja mocna. 

Maka pszenna amerykańska 100—110 
gr. za I kg., krajowa I BE 90— 100, II gat. 
15—85, żytnia 65 proc. 62—63, 70 proc. 58 
— 59, razowa 47 - , kartoflana 85—95, 
gryczana 15—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 65 proc. 60 62,70 proc. 
56—58, razowy 43—45 gr. za 1 klg. 

Kscsza manna amerykańska 130—150 gr. 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94—105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 260 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 160—170, baranie (brak), wieprzo- 
we 300—310, schab 320-350, boczek 320 
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

Tłuszcze Słonina krajowa I gat. 400— 
420. Il gat. 350—380, amerykańska 430 —460, 
szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II 
100 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 

za 1 litr, 
240—260. 

Nabiał: mleko 30 — 35 gi 
śmietana 180--200, twaróg 120 — 140 za 1 
kg., ser twarogowy 180 —- 200, masło nie- 
solone 650 — 700, solone 600 — 650, de- 
serowe 700 — 800. 

J-ja: 220-240 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
> kostka I gat. 170 -180, II gat. 160 

170. 
Warzywo: kartofle 18—20 gr. za 1 kgr. 

cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka 
5—10 (pęczek), burąki 18 — 20, brukiew 
15-20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 60 - 70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. 
га ł kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
kapusta świeża 50—60 za 1 kg., kwaszona 
30—35, pomidory 140—180, grzyby suszone 
10.00—15.00 za 1 kg. 

Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę. 
kurczęta 200- 250, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00, bite 7.00—10.00, indyki żywe 
15.00 — 17.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
8.00 1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 480—500, śnięte 380 —, 
400 za 1 kg, szczupaki żywe 450 -480, 
šmięte 280 350, okonie żywe 480 500, 
śnięte 350 380, karasie żywe (brak), śnię- 
te (brak),. karpie żywe 450- 480, Śnięte 
350-380, leszcze żywe 480 500, śnięte 
380- 400, sielawa 200 250, wąsacze żywe 

ZE ŚWIATA. 
— Szybkość - ideałem ludzko- 

ści. Tempo naszego życia wzmaga 
s 
dąży do jak najszybszego opanowa- 
nia przestrzeni i trzeba przyznać, że 
rezultaty tych usiłowań są niebywałe. 
Wieść o śmierci Napoleona na wyspie 
św. Heleny dotarła do Londynu do- 
piero po 60 dniach; dzisiaj dowiedzie- 
lipyśmy się o takim wypadku w prze- 
ciągu 10 minut dzięki rozwiniętej 
radjotelefonji. Podróż do Ameryki 
przed stu laty trwała 32 dni. Obecnie 
samolot nie traci na przebycie tej 
przestrzeni nawet 32 godzin. Rozwa- 
żając dzisiejsze  „pożeranie* prze- 
strzęni, doszli niektórzy uczeni do 
wniosku, że szybkość 450 km. na 
godzinę trzeba przyjąć za największą, 
jaką wytrzymać może organizm ludz- 
ki. Twierdzenie to zbija angielski 
uczony, prof. M. Low, dowodząc, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, by ludz- 
kość mogła osiągnąć  dziesiekroč 
większą szybkość, której zresztą po- 
jęcie jest względne. W dzisiejszych 
czasach 300 km. na godzinę samo- 
chodem nie należy do wyjątku, a 
jednak taką szybkość uważano przed 
50 laty za niemożliwą do osiągnięcia. 
Wiadomą jest rzeczą, że przy wpro- 
wadzeniu komunikacji kolejowej pod- 
niosła się fala protestów, dowodząca 
szkodliwego wpływu szybkiej (30 km. 
na godzinę) jazdy na ludzki orga- 
nizm. W wyższych warstwach po- 
wietrznych zanika wyczucie szybkości; 
nie zdaje sobie z niej sprawy również 
jadący koleją, o ile nie wygląda oknem 
na przebywaną przestrzeń. 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Wilao, dn. 3 kwietnia 1928 r. 

Papiery Pąństwowe, 

8 proc. L.Z. Państw. B. Roln. ZŁ. loo wzł. 

Złoto 

Ruble 4,731 pół. 4.73 
Akcje 5 

Wileński Bank Ziemski R. 250 — 160 —159 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 kwietnia 1928 1. 

Dewizy i waluty: 
5 i i Tranz. Sprz. Kupno 

450 480, śnięte 380—400, sandacze 350 — 3 J 
:00, sumy 250—260, mietuzy (brak), jazie Belgia FROM eso 
zywe 450 - 480, śnięte 380 — 400, styna, Londyn, A a, 
brak), płocie 180-250, drobne 80—100. OWI ork 2 35,125 3502 

Len: włókno I gat. 50 55, II. gat. par Sas Su 
10 -- 45, siemię lniane 13-. Tendenuja та . A 5 "171 35 
mocna. Szwajcaria 151,78. „172,21 171.35 

; ` Wiedeń 125,45 125,76 125,14 
OZ kz Włochy 47,185. 41,255 47015 

Н * i у Г towe: KAŻDY Radjoamator wie, czem Ę P3Piery Procen ; 
jest defekt w aparacie odbiorczym Sł „Kraj.94— 
KAŻDY defekt psuje odbior i 4 Kolejowa 61,50 - 

„ denerwuje słuchacza. 10 proc. SOA Pa 103 — 
i ini ieć Dolarówka 73, я Gar 

KAŻDY wosk UN ANC 4.5 proc. warszawskie 57,50,— 51,25 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TORÓW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., opra- 

wionego 5. - zł. 

Poradnik dla Radjoamatorów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniach oraz w _AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza *—6. 
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V WILLIAMS, 

„ TRÓJKA TREFLOWA. 
Clive zmarszczyl brwi. 

8 proc. warszawskie 78, — 18,10 

EG —wyższe studja, pierwszo-K3 
EH rzędna praktyka, wytrawnypog 

KAI hodowca, przytem dokładnie obezna- gg 

ESny z hodowlą ryb, szkółkarstwem iga8 
EA>rzemysłem rolnym, EEE 

trzeźwy — przyjmie posadę. Łaska-pą WA „S 

O 

AGROKOM 

kałwe zgłoszenia proszę kierować: Kr. 
Egsicki w Sielcu, poczta Niemen —0ga 

    
  

  

(tora obieta, 7052, (rois eis 
w wieku 3—5 -8 lat, 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
© pomoc materjalną, lub zaopieko-, 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańiska 23 -4. —4 @ 
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Doprawdy, nie wiem, co robić! 
— Rozumiem pana, Clive, szep- 

nęła.— Wobec tego drogi nasze mu- 
szą się rozejść... 

— Ależ  niel—zawołał Lorne. 

ię ustawicznie. Ludzkość od wieków - 
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: Kino-Teatr Dziśl = Poszukuje się „LEZ R 

5 HELIOS" Czarodziejsko piękna, porywająca w grze 'LEE PARRY w swej najnowszej kreacji  * mieszkania 2 3 po-i POSZUKUJEMY 
« ” + ° se i į“ 8 : : 83 a kojowego z kuchnią | majątków | ziem- 
u Wileńska 35. l. o WIOSKA ZYCIA giai W fascynujący dramat salonowy w/g rozgłośnej r Zgłoszenia do „Sło-] skich, folwarków, 
u : powiešci HANSA LANDA. — — Ceny miejsc zniżone. I wa“ pod „Komorne“. | osrodkėw do kup- ia GA 

na za gotówkę. 
CZ = Е 22 . 5 F O R p Zgłaszający kosz- 

Kino-Teatr | Dziś ostatni dzień! || : s Ceny miejsc zniżone. Šš Taisovia w dobrym B Si 
„PBLGNIA“ | || Olšniewający film „JARA W WóQónie syplalnyi podlug powiešci M. DEKOBRY stanie do sprzedania, | Wes, Guro Kas 

id i A M w rolach głównych Claude France i Ok 1— Fjord. Wyjątkowo urozmaicona akcja, NE Anie 12. c-g6z| | isowo-Handlowe, 
3 wicza 22. rozgrywająca sie w Londynie, Berlinie i na_ Kaukazie. Orkiestra koncertowa. RODE —— Mickienicza a 

Ni zk ją 3 pokojo-f tel. 152 z 
ROZ NW R BSZNANI wego Z 

Kino Kolejowe . į ЗК Ин ZY rosę e = ž i kuchnią poszukuje się. = m, mm rwie Dziś wyświetlamy film o wysokim poziomie artystycz 6 potężny dramat 8 + Р, dj 
BGNISKO” | nym. MOTTO: „Śmiej się pajacu! nad złamanem sercem* „Ualerja ńkropności" życiowy w 10 akt EL i b Posiadamy 

us a, | W rolach głównych JAGUE CATELAIN i LOUIS MORRAN. Początek seansów w dni powszednie | Wa* pod „Mieszkanie solidnych nabyw- 
(obok Mass kolejo- ! od godz. 6 wieczór, a w święto od 4 godz. 3 pokojowe : żę ode: 

wego). < a 

: . mniejsze i większe 
Wi wódki, likiery, folwarki i ośrodki 

& S i ol 7 i od Narodzenia aż do Zmart- && Ia, po bardzo NIS-4 Wileńskie - Biuro 
3 Kino ! DZIŚ! Wielki isto ola unt L Moka. CArgsIUsė S; cnvstania kair pot 02 a i : р?іесза_к_!‚а. :\\'ЗП{ЁЁ)Ё:\\ЁЁ;ЁЁТ 

p“ О ów najsłynniejszych artystów= zy -Vinci, nnych. BM : CR = „WARDA” | ług obrazów OS EGO. ZADAR diloń li ER PE sh = inci, Rembrandta i innyc! 2 Wilenska 28. @— ropl tel. r 04 

S L i m i | Sprzedaje się 

PRACOWNIA Janina” 7 ы 30 zł nagrody zł potealne po 
| GORSETÓW », Na Swi ta! otrzyma kto odniesie wiedzieć się: ul. Piw 

8 u!. Ś-to Jańska 2. e E SR SA DAREK na 8 m. 4. | 

zy sów zagranicz- Jr 81006 czarny ahk- = 3 BE az i polecamy WIELKI WYBÓR TOWARÓW rowy TeBONROlI aga nio tarz basy pdoneresne z mocowanie" g JĄ | PERFUMERYJNYCH, KOSMETYCZNYCH, GALANTERYJNYEH |) Glass UIS oi bien cze Wykonywa zamówienia na raty. + + h fi sów dc 
nianie znow krajowych i zagranicznych firm robią nie demobilizań 

cyj L 550/190 Do PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMECWEGO Służ GNS i 
ŻĄCA wyd. przez P.K. U. 

Konkurs 
Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza ni- 

niejszem konkurs na objęcie z dniem 1-go 
maja rb. obow ązków lekarzy Państwowej 
pomocy lekarskiej dla urzędników państwo- 
wych i członków ich rodzin w m. Wilnie, 
a mianowicie: 4-ch internistów, i laryngo- 
loga, 1 akuszera-ginekologa, 1 okulisty, 
1 specjalisty chorób skórnych i wenerycz- 
nych, I pedjatry i 1 specłalisty chorób ner- 
wowych. Я 

O warunkach należy się dowiedzieć w 
Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Zdrowia 
Publicznego (ul. Magdaleny 2 pok. Nr 64). 

Podania przyjmowane będą do dnia 20 
kwietnia rb. włącznie. į 

Do podania należy załączyć krótki ży- 
ciorys, odpisy zaświadczeń z odbytych stud- 
jów nad specjalizacją, 

Za Wojewodę 
dr. M. Kozłowski 

Naczelnik Wydziału. 
GURZEOEROREKSRKNEJANGNOGWNAWA 

W. JUREWICZ 
b. m. i. PAWEŁ BURE 

poleca zegarki 
damskie, męskie, 

rozm. budziki scienne 
stylowe, biurowe i inne 

najlepszej jakości gwarantowane. 
Oraz wykonywa reperacje zegar- 
ków i biżuterji po cenach przy- 
stępnych. — Kupuje okazyjnie. 

Wilno, ul. Mickiewicza 4. 

  

   
       

    

  

BEREZBKZZEEDZNUDOBAZASAGSKAME 
Najstarsza w Wilnie (egz. od r. 1866) 
wytwórnia walizek i wyrobów 

skórzano - galanteryjnych 

J, Lžona KAGENELENBOGENG 
Wilno, ul. Wileńska 28 i Portowa 5. 
Poleca w największym wyborze roz- 
maite walizki, kosze, teki, różne, 
przedmioty podróży, torebki damskie 
i t. p. Przyjmuje obstalunki i repe- 

racje. Wykonanie punktualne. 
Ceny umiarkowane. 

P. P. wojskowym i urzędnikom 
specjalny rabat. 

inżynier agroroni 
JL 

30 łat, kawaler 
z sześcioletnią. 

praktyką w wielkich majątkach, z 
najlepszemi świadectwami i reko- 
mendacjami poszukuje odpowiedniej=- 
POSADY. Łask. zgłoszenia do „Sło- 
wa” dla Inżyniera Agronomiji. |-—6ŁZ1     

Ukłonił się Clive'owi i spojrzał 
przychylnie na jego piękną towarzysz- 
kę. Lorne wstał. 

Panie hrabio —rzekł—chciałbym 
przedstawić pana pannie Wirginii 

To jest niemożliwe, — rzekł.— Niech będzie co będzie! Godirey jest Fitz-Gerald, siostrzenicy margrabiny 
Trzeba przejść piechotą kilkanaście 
kilometrów w ciemności, 
głębokim Śniegu. A pozatem... 

— Co pozatem? 
Misja Godfrey'a jest ściśle poufna. 

Może zdołam dowiedzieć się, jak się 
ma i jak mu się powodzi, oraz po- 
wtórzyć pani zlecenie, ale brać panią 
zę sobą nie mogę. Szczerze mówiąc, 
gdybym wiedział jak się ta sprawa ve, sprawa nie będzie tak łatwą, jak cholijne, 
przędstawia, nie byłbym pisał do 
pani... 

Wirginia obejrzała 
Dużo osób opuściło już salę i wszy- 
stkie stoliki w pobliżu były puste. 

— Wiem, - rzekła cicho, - że God- 
irey ma do spełnienia pouiną misję. 

Skinął głowę poważnie i rzekł: 
— Nie rozumiem, jak mogłem nie 

domyślić się odrazu. Coprawda nie 
wiedziałem, że jest praktykowane po- 
lecanie misyj tego rodzaju dyplomacie. 
Tutaj widocznie odegrała ważniejszą 
rolę znajomość Godirey'a języka wę- 
gierskiego, tak dla nas trudnego, któ- 

moim przyiacielem i obecnie znalazł 

pragniemy tego samego, mam do pa- 
ni zaufanie. Wobec tego, Wirzinjo, 
przysięgnijmy sobie, że będziemy 
działać wspólnie! 

Podali sobie ręce w 
uścisku. 

— Temniemniej, zaczął znów Cli- 

serdecznym 

się wydaje, pani komplikuje nieco 
sytuację. jestem bowiem zaproszony 

do jego majątku Wolistal leżącego w 
pobliżu czechosłowackiej granicy. 
224 kilometr znajduje się na jego zie- 
mi. 

Na te zaprosiny liczyłem bardzo, 
jako gość hrabiego mógłbym działać 
swobodnie! 

Dziewczyna namyślała się przez 
chwilę. 

— Kiedy pan wyjeżdża? — zapy- 
tała. 

— Jutro rano. Muszę odwieźć 

do Kerouzan, którą pan poznał w 
brnąć w się w trudnej sytuacji. Oboje z panią Londynie... 

Wirginja spojrzała z wdzięcznością 
na zręcznego dyplomatę. 

— Bardzo się cieszę — rzekł hra- 
bia — Jakob de Kerouzan był jed- 
nym z moich przyjaciół. Ileż to dob- 
rych chwil przeżyliśmy razem!.. 

Spojrzenie jego stało się melan- 
gdyż przypomniał sobie 

„dawne dobre czasy”. 
— Czy pani na dłuższy czas przyą 

się dookoła. na polowanie przez hrabiego Aranyi, była do Budapesztu? 
— Zdaje się, że będę musiała za- 

raz wyjechać -- odrzekła, spuszcza: 
jąc oczy. Liczylam na  towa- 
rzystwo Clive'a, ale dowiaduję się, 
że pan go zabiera na po!owanie! 

Podniosła głowę i spojrzała nań 
z wymówką. 

— Bardzo mi przykro — odrzekł 
Aranyi. Cóż pan zrobi, panie 
Lorne? 

— Gdybym nie był obiecał pani 
hrabinie Hegedin, że odwiozę ją jutro 

rego się nauczył podczas pierwszego swojem autem hrabinę Hegedin, sio- do Wolistal... — zaczął Clive. 
swego pobytu na Węgrzech. Godirey 
zresztą jest bardzo zdolny do języ- 
ków. Teraz pani rozumie, dlaczego 
nie mogę Jej zabrać ze sobą? 

Położyła rączkę na jego dłoni. 
— Clive, rzekła, Godfrey Cairsdale 

prosił, żebym została jego żoną. Misja 
jego nie dotyczy mnie, ale czuję, że 
grozi mu niebezpieczeństwo, wielkie 

strę Aranyi'ego. 
— Doskonale! - zawołała  Wirgi- 

nja, a oczy jej błysnęły. — Właśnie 
zadawałam sobie pytanie, co mam 
zrobić, by nie postąpić wbrew kon- 
wenansom. 

— Jakim konwenansom? 
— Możeby to nie było dobrze 

widziane, gdybym spędzała czas w 

Aranyi zaczął śmiać się. 
— Jeżeli pan zrobi zawód Zosi, 

nigdy panu tego nie zapomni, — rzekł, 
—ja zaś nie mogę ją wziąć ze sobą. 

Tu zwrócił się do Wirginii: 
Przypuszczam, że pani bardzo 

zależy na zwiedzeniu Budapesztu? 
— O, nie, odrzekła, — nie 

byłam nigdy na Wegrzech, chciałam 

niebezpieczeństwo, to też, jeśli jeszcze pałacu hrabiego sama, pośród kilku więc je poznać. W każdym razie nie 

nie jest za późńo, pragnę mu dopo- panów, ale wobec tego, że będzie tam mam ochoty wracać do Paryża! 

módz. Wolałabym działać wspólnie z 

panem, ale skoro pan tego nie chcel.. 
Zamilkła, wzruszając ramionami i 

odwróciła głowę, by ukryć łzy, które 

napełniły jej Oczy. 
Clive ruchem nerwowym 
iół z papierosa. 

i Ra Pani 2 odemnie zbyt wie- 

le, rzekł. Gdyby chociaż pani była 

angielką, le | 
mojej dymisji. | 

Wszyscy moi 
dyplomatami. 

strząsnął 

przodkowie 

siostra jego... 
— Ależ pani 

Aranyi! próbował 
Clive. 

— Nie znam, - odrzekła spokojnie, 
ale poznam go zaraz. Właśnie re- 

nie zna. hrabiego 
perswadować 

Hrabia zawahał się chwilę. 
— Gdyby to pani nie zrobiło 

przykrości, — rzekł wreszcie — byr- 
bym szczęśliwym widząc panią u sie- 
bie. Chociaż mieszkam wśród borów, 
mogę pani zapewnić wszelkie wygody. 

  

Opłatki do pieczywa. 

Farba i lakier do jaj. 

CENY 

1) Trocka 7, tel. 542, 

i $ 

‚------ 

WINA KRAJOWE 
Znanych firm od. 2.20 gr. za butelkę. 

MIÓD od 3 zł. za butelkę. 

WINA francuskie naturalne gro- 
nowe od 5, zł. i drożej. 

WINA Deserowe, Węgierskie, Port: 
wejn, Madera, Marsala i innę od 
3 zł. za butelkę. 

WINA lecznicze St. Raphael, Cin- 
zano-Vermouth, Miody Staropolskie. 

WODKI, Nalęwki i Likiery krajo- 
we i zagraniczne najlepszych firm. 

PIWO i PORTER. 
ZNANE WĘDLINY WIEJSKIE p. 

Fiedorowiczowej. 

Poleca na święta Sz. Klijenteli 

I-I. K. Rymkiewiez 
ul. Ad. Mickiewicza 9. 
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3 D-TOALETO 

Nabyć można w firmie J. Pru- 

żan, ul. Mickiewicza 15 i innych 

  

    

              

jówkę, która i pani usłuży. 
Pan jest niezmiernie uprzejmy! 

odrzekła Wirginja, -— byłabym 
zachwycona tą przejażdżką, ale nie 
wiem, czy to nie zmienia pańskich 
planów? 

— Bynajmniej! Samochód Lorne'a 
jest olbrzymi, największy chyba w 
naszym kraju. Wspaniały Bentz, ku- 
piony za cenę 80 funtów! 

— O, nie należy przesadzać! — 
zawołał Clive. — Zapłaciłem zań 120 
funtów, gdybym do tego dodał 30 
funtów, mógłbym mieć szofera z żo- 
ną i czworgiem dzieci! 

Roześmieli się ze słusznego 0- 
burzenia Clive'a i pożegnali się, przy- 
czem hrabia Aranyi raz jeszcze za- 
pewnił, że z przyjemnością czekać 
będzie jutro rano młodych gości w 
swym pałacu. 

Noc była jasna, mrožna i chłod- 
nem tchnieniem wionęła na wycho- 
dzących z restauracji. Wirginja nie 
chciała brać auta, miała ochotę ode- 
tchnąć świeżem powietrzem. Skierowali 
się więc piechotą w kierunku ulicy 
Andrassy'ego, która spała cicho, jak- 
by otulona łagodnem światłem  księ- 
życa. 

Wirginja westchnęła. 
-— Jestem tak niespokojna o God- 

frey'a, -— rzekła. Zdaje mi się, 
że byłabym о wiele spokojniejsza, 
gdybym wiedziała coś o jego misji. 
Co pan o tem myśli? 

Pokiwał głową ruchem niepewnym. 
— Zastanawiałem się już nad tem, 

ale nie mogę zrozumieć, czego nasz 
wywiad chce się dowiedzieć. 

— Musi w tem tkwić jakaś tajem- 
nica, lecz jedyną osobą, któraby mo- 
gła nas poinformować, jest pański 
przyjaciel Mac-Tavish. Muszę się z 
nim jutro raniutko zobaczyć! 

— To jest niemożliwe, gdyż wy- 
jechał do Londynu. Pozatem jest on 
skryty, milczy jak grób, nie mogłem 
wyciągnąć od niego ani słowa, jak 

guluje swój rachunek i idzie ku nam. Ale, niestety, nie będzie wesołego to- już pani pisałem, zaprzecza wszystkim 
Proszę mi go przedstawić. 

Hrabia Aranyi był podobny do 

i wywoływały sympatię. 

warzystwa, będziemy w bardzo ma- 
łem kółku: moja siostra, Lorne, mój 

jeżeli 

Siostra moja bierze ze sobą poko- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

moim domysłom. 
— Ależ policja powinna była wy- 

ale tak skończy się to na Anglika. Cała jego postać, ubranie, siostrzeniec i parę osób z sąsiedztwa, kryć, kto go ranił. 
sposób žycia, a przedewszystkiem spo- którzy przyjadą na polowanie, 3 

byli kojna i rasowa twarz wywierały urok pogoda nie będzie bardzo brzydka. licji, to też nie przedsiębrała ona ża- 
-- Ewan nie zwracał się do po- 

dnych kroków. 

Ołiwa niceįska, 
Szatran, Wanilja, Kardamon, Gozdziki, Cynamon., 

Mastika do podłóg i t. d. 

UMIARKOWANE. 

НЕВЕЫ 
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2) Ul. Zamkowa 26, tel. 1023 (n. kośc. św. Jana). 
3) UŁ. Mickiewicza 5, tel. 873. 
4) Róg Rudnickiej i Zawalnej 20—5S2, tel. 612. 

HT TA O SOS OET 

Mołodeczno w r. 1922, 
rocznik 1901 na imi 
Bronisława  Makare-+ 
wicza. 1524 - 2 

BYAVATYA 

5 LEKARZE @ 
MAWAWAE 

DOKTOR 
D.ZELDOWIEŻ | 
chor. weneryczne, | 
Syfilis, narządów 
moczowych, od 9 

do wszystkiego, zna- 
jąca dobrze kuchnię 
potrzebna od zaraz. 
Witoldowa_8 m. 1. 

Rządga-ekonom 
w starszym wieku, 
samotny, poszukuje 
posady od zaraz. Wi- 
leńska 18 m. 16, dla 

„Rządcy*. о-е191 

OROTE 
21—3 t ewentualnie 
umeblowane i kuchnia 
do wynajęcia. Wiado- 

  
  

    

® Okazja! Sprzedaje się mość: Skład _ Apt. я 
ramofon „Prużan*,  Mickiewi- —1, о4 5-8 wiecz. | 

gi . czą 15. 1525—2 Kobieta-Lek 
trójsprężynowy z naj- Z 
nowszemi płytami i i 

stare innemi instrumentami Skradziono Jr eldokiczowa 
„Zagłoba” 3/4 1. 355) E9ac680 13. 02 veksle in blanco Pol RYCZNĖ, NARZĄ- 

iast Ž Е Z Tb „100 zł. z podpisem ""MOCZÓW В Kenawi 1 GB QOLIDN EMU Keos: Dwojcd ce] GPW, AOCZOW | 
Wiśniak „ 6.80 iż „niewažmia Się. O-9CS I] ul. Mickiewicza 24, Į 
Maliniak |] A OSI A MOB 
Oraz doskonałePokól 
WINA owocowe i 
jagodowe od2 do 5 
zł, butelka poleca 

J. Zwiedrynski 
i S-ka Wileńska 28, m. 3. 
telefon 1224. 1453 - 3 

ZNANI: 
G. Arndt i St. Jezierski 

Wilno, Wielka Nr. 6. 
zawiadamiają, iż sklep został obficie za- 
opatrzony w cienką Inianą 
liznę, kołdry, kapy, 
ręcznej roboty i 

i męską bieliznę. 
CENY WYJĄTKOWO N 

: 
® 

LLA LVL VAL NNS SS] 

umeblowany, 
wanna, telefon. tylko 
z całodzennym utrzy- 
maniem. Antokol, 
wprost kościoła Piot- Franciszka 

ra i Pawła Nr W cza, unieważnia się. 

pokrowce, 
tiulowe oraz damską 

gub. książkę woj- A 
Skową wyd. w r. W. Zdr. Nr. 152. | 

Z 1923 przez P. K. 
U. Wilno, na imię ! 

A KOMARZEGKGE 
o—LEST | m MAT 

(BOREREUGAE 

Lekarz-Dentysta 

Ww. Bobrowska 
Zarzecze 16 m. 17. 
Przyjmuje w domu 
od g. 12 do 19.-—7Cri 

W. Zdr. Nr 4238. 

    

stołową bie- 
firanki 
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i į? 

A pan nie ma żadnych podej- 
rzeń? : 

— jechała z nami, tym pociągiem 
pewna Węgierka, niejaka baronowa 
Vali von Griesbach, którą poznałem 
w Wenecji przed miesiącem. 

Była ona ostatnią osobą, którą 
widzieliśmy przed katastrofą; przyszła 
bowiem do nas na chwilę, by wypa- 
lić papierosa. Ona to zajmowała prze- 
dział, przed którym został zaatako- 
wany Ewan. 

— Ależ to jasne! — zawołała Wir- 
ginja. Kobieta ta jest szpiegiem i nikt 
inny, tylko ona zraniła pańskiego 
przyjaciela. 

— Jednak miała ona opuścić po- 
ciąg przed granicą. 

— Skąd pan wie o tem? 
— Powiedziała nam o tem przed 

opuszczeniem nas, miała wysiąść w 
Szob, to znaczy na stacji, poprzedza- 
jącej 224 kilometr. 

— Czy widział ją pan wysiadającą? 
— Nie, spałem wówczas. 

Powiedziała tak, by zmylić śla- 
dy. Czy pan nie zajrzał do jej prze- 
działu, po napaści na pańskiego przy- 
jaciela? 

Clive zmieszał się. 
— Muszę wyznać, rzekł, — że 

nie myślałem o tem. Byłem tak wzru- 
szony. Teraz myślę, że pani ma rację 
i przypominam sobie, że pytała E- 
wana, czy jest kurierem dyplomatycz- 
nym... 

— Kim jest owa baronowa? 
Nie wiem nic prawie o niej, 

prócz tego, że jest Węgierką, wdową 
po Niemcu. Kobietą piękną i bardzo 
interesującą. W Wenecji zrobiła na 
mnie wrażenie osoby bogatej. 

— Proszę mi ją opisać. 
— Jest wysoka, zgrabna. Oczy i 

włosy ma czarne... bardzo rasowa. 
Wirginja roześmiałta się. 
= Drogi Clivie, czy .nie mógłby 

mi pan dać nieco ściślejszy opis tej 
pani. Czy "jest młoda, czy stara, 
Szczupła czy tęga, czy ma jaką cechę 
charakterystyczną? 

— Trudno mi zadowolnić panią! 
Widziałem ją dwa razy tylko i do- 
piero się nasza znajomość rozpoczę- 
ła, gdy nagle musiała wyjechać do 
Munich. Baronówna Vali jest młoda, 

otrzekne duże mieszkanie! 
-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 

AKUSZERKA j 

w. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza | 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwo. 

Z. P Nr. 63 0 

szczupła i ma długą bliznę, powyżej 
kiści lewej dłoni. 

-— Nie ulega wątpliwości, 
kobieta jest szpiegiem, powtórzyła 

Wirginia. Musiała już Śledzić Mac- 
Tavish'a od Londynu. 

- Teraz, kiedy o tem wszystkiem 
myślę, — rzekł nagle Clive, — przy- 
pominam sobie oryginalne zajście w 
Wenecji. Wracaliśmy ze spaceru, przy 
księżycu, wśród lagun.  Jechaliśmy 
gondolą baronowej Vali i gdy mija- 
liśmy hotel Daniela, jakiś przedmiot 
spadł nam pod nogi. Baronowa bar- 
dzo szybko podniosła go, lecz zdą- 

że ta 

  

żyłem zobaczyć, co to było: była tod 
karta do gry — trójka treflowa. 

- — Trójka treilowa? — krzyknęła | 
młoda Amerykanka, zatrzymując się 
nagle i kładąc rękę na ramieniu swe- 
go towarzysza. Czy napewno była to 
trójka treflowa? 

— Tak! — zapewniał Clive, pa- 
trząc na nią ze zdumieniem. — Cze- 
mu panią to tak wzrusza? 

Opowiedziała mu wówczas o kar- 
cie, rzuconej na jej kolana przez cy- 
gana. 

— Byla to trójka treilowa, 
niej czerwona cytra „21“. 
myśli o tem wszystkiem? 

Clive był bardzo zaintrygowany. 
— Więc von Bartzen, po ujrzeniu 

tej karty, zmienił nagle swe plany i 
postanowił wyjechać z Budapesztu? 

— Tak. Dlaczego pan się o to 
pyta? 

— Bo, gdy baronowa podniosła 
w gondoli tę kartę, oznajmiła natych- 
miast, że wyjeżdża. 

— Nie tłomaczyła się z tej nagłej 
decyzji? 

— Nie. 
Przez chwilę szli w milczeniu, za- 

topieni w myślach. 
Wtem Clive dotknął ręki Wirginii 

z okrzykiem: — A to dziwne! 
Stali przed wysokim murowanym 

domem, którego Ściana była pokryta 
różnokolorowemi afiszami. W pobliżu 
rynny było nieco wolnego miejsca, na 
którem widniały czarne znaki trójki 
treflowej i cyfra „21*. 

=— Czy pani nie widzi? — odrzekł 
na pytające spojrzenie dziewczyny. — 
Znowu trójka treilowa! 

a na 
Co pan 
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