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JMR SIĘ WE FRANCJI GŁOSUJE. 
Paryź, 28 marca. 

Wczorajszy „Journal Officiel“ о- 
głosił dekret Prezydenta Republiki, 
podpisany także przez ministra spraw 
wewnętrznych, zwołujący kollegja wy- 
borcze na 22 kwietnia celem wyboru 
izby Posłów. Francja weszła więc 
urzędowo w okres przedwyborczy, a 
od dziś prefekci mogą przyjmować 
zgłoszenia kandydatur. 

Aby się zapoznać z przepisami o- 
bowiązującemi we Francji w czasie 
wyborów, trzeba przeczytać szereg 
tekstów urzędowych, a mianowicie: 

1) Dekret organiczny z 2 lutego 
1852 roku o głosowaniu do ciał sa- 
morządowych i ustawodawczych; 

2) Ustawę z 30 czerwca 1881 ro- 
ku o wolności zebrań publicznych; 

3) Ustawę z 17 lipca 1889 roku o 
zgłaszaniu kandydatur; 

4) Ustawę z 29 lipca 1913 roku, 
zmienioną przez ustawę z 31 marca 
1914 roku, o tajności głosowania i 
uczciwości operacyj wyborczych; 

5) Ustawę z 20 marca 1914 roku 
o aiiszach wyborczych; 

6) Ustawę z 31 marca 1914 roku 
o karaniu korupcji wyborczej; wresz- 
cie — 

1) Ustawę z 21 lipca 1927 roku 
o przywróceniu okręgów  jednoman- 
datowych. 

Wyłliczyliśmy, rzecz jasna, tylko 
teksty ważniejsze. 
wszystko streścić. 

Wyborcą jest 

Postaramy się to 

we Francji każdy 
Obywatel płci męskiej, który ukoń- 
czył lat 21.  Sporządzaniem list 
wyborców w każdej gminie zajmuje 
się mer. Listy wyborcze zamyka się 
31 marca roku wyborów. Głosowanie 
może się odbyć najwcześniej w 20 
dni po zamknięciu list, a najpóźniej 
w dzień wygaśnięcia mandatów Izby 
poprzedniej (31 maja). Prawa wybor- 
cze nie przysługują wojskowym w 
służbie czynnej, oraz osobom, które 
zostały skazane na kary hańbiące. 

Kandydować do Izby Posłów mo- 
że każdy obywateł płci męskiej, któ- 
ry ukończył lat 25. Nie mogą być 
wybrani wojskowi w służbie czynnej, 
ani członkowie rodzin, które panowa- 
ły we Francji. Urzędnicy państwowi 
nie mogą być jednocześnie posłami: 
jeśli zostaną wybrani muszą albo 
zrezygnować z mandatu, albo podać 
się do dymisji z zajmowanego stano- 
wiska. 

Wiece i zebrania publiczne są 
wolne i mogą się odbywać bez u- 
przednich zezwoleń: wystarczy aby 
na dzień przedtem  preiekt, pod-pre- 
iekt lub mer był o zebraniu uprze- 
dzony. Zebrania nie mogą się odby- 
wać na drogach i placach publicz- 
nych. 

W czasie trwania kampanii wy- 
borczej władze samorządowe są o- 
bowiązane dostarczyć każdemu kan- 
dydatowi tablic na afisze; wszystkie 
tablice mają być jednakowej wielko- 
Ści. Jedna grupa tablic musi się znaj- 

dować przy lokalu, gdzie się będzie 

odbywało głosowanie, a pozatem na 
terenie okręgu wyborczego musi być 
rozstawionych conajmniej pięć grup 

tablic lub więcej, zależnie od ilości 

wyborców w danym okręgu. Poza 

tablicami afiszów wyborczych przyle- 

piać nigdzie nie wolno. : 

W každym departamencie powsta- 

je komisja złożona z kandydatów lub 

ich pełnomocników pod przewod- 

nictwem prezesa sądu i z głównym 

pisarzem sądowym, jako sekretarzem. 
Komisja ta zajmuje się drukiem i ro- 
zesłaniem kartek do głosowania. Każ- 
dy kandydat ma prawo wysłać każde- 
mu wyborcy dwie kartki, oraz odezwę 
iormatu in-4o. Poczta roześle bez- 

płatnie koperty zapieczętowane zawie- 
rające kartki i odezwę, Komisja ustali 
koszta druku kartek i odezw, podzieli 
je między kandydatów i ściągnie przed 
drukowaniem. Kopert dostarczają wła- 
dze. | 

Každemu kandydatowi wolno kan- 
dydować tylko w jednym okręgu. 

Głosowanie odbywa się w stolicy 
gminy. jeśli gmina jest roziegła, pree 
jekt może ją podzielić na sekcje. Gło- 
sowanie trwa od 8-ej rano do 6-ej 
wieczór. Na czele każdego kollegjum 
wyborczego staje komisja złożona z 

5 członków. Jej prezesem jest z urzę- 

du mer. jej członkami są członkowie 
rady gminnej. W czasie głosowania 
musi być na sali conajmniej trzech 

członków komisji. 
Urna wyborcza jest to skrzynka 

Zamknięta na dwie różne kłódki, przy- 

czem jeden klucz ma przy sobie pre- 
zes komisji, a drugi - najstarszy wie- 

kiem jej członek. Każdy kandydat 
składa na stole tyle kartek do glo- 
sowania ze swem nazwiskiem, ile jest 

wyborców w okręgu. Pozatem admi- 

nistracja dostarcza każdemu zgłasza- 

jącemu się wyborcy koperty. Wybor- 
ca udaje się z kopertą i z kartkami 
do specjalnego przedziału  (isołeir), 
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Rrólewiec oznuczą krok naprzóń 
oświadczenie prof. Woidemarasa. 

BERLIN, 4-1V. PAT. „Vossische Ztg“ donosi z Kowna, žė 
premjer Woldemaras w rozmowie z przedstawicielami prasy li- 
tewskiej i zagranicznej oświadczył, że konferencię królewiecką 
należy uważać za zasadniczą rozmowę o tem co dla jednej albo 
drugiej strony jest możliwe do przyjęcia. Obecnie utworzone 
komisje będą przygotowywały konkretne propozycie dla następ- 
nej konferencji, która zbierze się prawdopodobnie w - rėlewcu. 
Prace komisyj potrwają jednakże zapewne kilka miesięcy. Wolde- 
maras oświadczył w konkluzji, że konferencja królewiecka ozna- 
cza krok naprzód. 

Zachowanie się prasy sowieckiej w czasie konierencji. 
MOSKWA, 4.1IV. PAT. Prasa sowiecka nie wierzyła początkowo w 

możliwość jakiegokolwiek porozumienia między Polakami a Litwinami w 
Królewcu. W tym duchu były redagowane pierwsze sprawozdania nadsy- 
łane do Moskwy na wstępie obrad. Niedojście do porozumienia miało 
nastąpić z winy Polski, której szowinizm i militaryzm zmierzał rzekomo do 
nieustępliwej polityki względem Litwy. Pozatem publicyści sowieccy  prze- 
widywali inne jeszcze przeszkody, a więc, że Wołdemaras musi się liczyć 
z opozycją w iKownie, pozatem zaś Litwa musi uwzględnić stanowisko 
Niemiec, dotkniętych ostatnio ze strony Polski rozporządzeniem w sprawie 
pasa granicznego. R, 

Po tych horoskopach nadchodzić zaczęły z Królewca wiadomości 
wręcz odwrotne. Wiadomości te donosiły, że gprojekty polskie odznaczają 
się wyjątkowem umiarkowaniem, że min. Zaleski proponuje Litwie pakt o 
nieagresji, że strona litewska idzie na ustępstwa wreszcie, że został na- 

wiązany przez to stały bezpośredni kontakt oraz, że ostatnie plenarne 
posiedzenie odbyło się w przyjaznej atmosierze. Wszystko to zdezorjento- 
wało prasę sowiecką, która podała wyniki konierencji bez komentarzy. 

Romenfarze prasy angielskiej. 
LONDYN, 4.IV, PAT. „Daily Telegraph* komentując przebieg konierencji pol- 

sko litewskiej w Królewcu pisze: Tylko dzięki cierpliwemu i pojednawczemu stano- 
wisku min. Zaleskiego tchroniono konferencję przed całkowitem niepowodzeniem. 
Dzięki temu stanowisku udało się utrzymać kontakt nawiązany po 7 latach całkowi- 
tego odosobnienia. Sprawę litewską zdołano podać ściślejszej próbie słuszności i rze- 
czywistości w atmosierze pokojowej dyskusji i przy nacisku zrozumienia konieczności 
realnego rozwiązania kwestyj spornych, istniejących pomiędzy obu narodami. Może 
się to okazać rozstrzygnięciem zagadnienia, które mogłoby stanowić groźbę dla po- 
koju w tym zakątku Europy. 

ARMO REZ YAN ZORY COW DIETY ATZ 

Diwiedziny u aresztowanych techników niemieckich. 
BERLIN, 4-IV PAT. „Berliner Tageblatt" donosi z Moskwy, 

że radca ambasady niemieckiej w Moskwie dr. Schliepp odwie- 
dził wczoraj przebywających w więzieniu siedczem w Rostowie 
trzech inżynierów niemieckich aresztowanych w związku z afer 
doniecką. Odwiedziny trwały 10 minut. Dr. Sehliepp rozmawia 
z każdym z aresztowanych osobno. Każdy z nich przebywa od 
dnia 15 marca w osobnej celi. Warunki więzienne są znośne. 
Więźniowie otrzymują iekturę i zaopatrzenie normalne. Inż. 

eyer oświadczył, że po przesłuchaniu go w sobotę ub. tygodnia 
dotknięty został nagłym paraliżem lewego ramienia. Dr. Schliepp 
zażądał natychmiastowego odesłania chorego Meyera pod 
obserwację łekarską i umieszczenia go w szpitalu więziennym. 
Władze miejscowe w Rostowie nie mogły udzielić dr. Schlie- 
ppowi żadnych informacyj co do czasui miejsca rozprawy prze- 
ciwko inżynierom. 

Raport prokurafora KRrylenki. 
BERLIN, 4-+V PAT. „Telegraphen Union* donosi z Moskwy, 

że prokurator sowiecki Krylenko po powrocie z Rostowa zło- 
żył w Politbiurze sprawozdanie ze stanu śledztwa przeciw oso- 
bom wmieszanym w aierę doniecką. W sprawozdaniu tem Kry- 
lenko oświadczył, że wszystkie zarzuty przeciw aresztowanym 
podtrzymuje, i że proces odbędzie się w Moskwie. 

0 co oskarża GPU. areszfowanych. 
BERLIN, 4.IV PAT. Hutenbergowska „Nachtausgabe* omawiając 

sprawozdanie sekretarza legacyjnego ambasady niemieckiej w Moskwie w 
sprawie odwiedzin aresztowanych techników niemieckich podkreśla, że na 
zasadzie dotychczasowych danych wnosić można, iż sekretarz legacyjny 
Schliepp mógł mówić z aresztowanymi technikami tylko o stanie ich zdro- 
wia. Berlińskie koła urzędowe nie mogą sobie jeszcze zdać sprawy, czy 
Odwiedziny u aresztowanych dają możność i podstawę do dalszych roz- 
mów ambasadora niemieckiego w Moskwie z rządem sowieckim. 

Jak oświadcza dalej dziennik należy przypuszczać, że urząd spraw 
zagranicznych Rzeszy już choćby ze względu na sprawę obrony oskarżo- 
nych podejmie jeszcze próbę omówienia z rządem sowieckim sprawy Sa- 
mych oskarżeń, wysuwanych przeciwko aresztowanym technikom  nie- 
mieckim. 

WESZZOMEE 

Bezprzeładunkowa komunikacja towarowa z ZSSR. 
Z Mińska donoszą: W dniu 1 kwietnia rb. na siacji Niegorełoje została otwarta 

xomunikacja towarowa między Polską a ZSSR. bez przeładowywania towarów. 

Ze strony polskiej na otwarciu była obecna delegacja, złożona z 11 osób z dy- 
rektorem działu towarowego M-wa Komunikacji, p. Granowskim na czele. Wśród 

członków delegacji - szereg przedstawicieli Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. 
W obecności delegącyj kolejowych polskiej i sowieckiej z inż. Łaguciną na cze- 

le dokonano próby przestawienia osi w dwuch sowieckich i jednym polskim nałado- 

wanych wagonach. 

Przestawienie osi trwało 14,10 i 7 i pół min., podczas gdy przeładowanie zabie- 

ra 4 do 6 i więcej godzin. Narazie ustałono normę przestawienia 24 wagonów w obie 

strony. 
Przestawienie osi uskutecznia się na stacji Niegorełoje. Każda taka operacja za- 

trudni 10 robotników. Z biegiem czasu pracą się udoskonali i liczba wagonów zosta- 
nie powiększona. Buduje się na len cel specjalny lokal, gdzie się ustawi niezbędne 

przyrządy, t. zw. domkraty. SĄ 
Delegacja polska z pierwszej próby została zadowolona. Zdaniem p. Granow- 

skiego przestawienie osi w przeciągu 7 i pół min. jest rekordowe. 
W tym samym dniu 1 kwietnia delegacje polska i sowiecka powróciły do War- 

szawy i Moskwy. > 

(S I ATS 
gdzie przez nikogo niewidziany wkła- bywa się generalne obliczenie głosów da do koperty kartkę swego kandy- dla wszystkich jego okręgów. Jeśli w 
data, pieczętuje i oddaje prezesowi danym okręgu żaden kandydat nie 
komisji, który uprzednio stwierdza uzyskał absolutnej większości gło- 
jego tożsamość na liście wyborców. sów, w najbliższą niedzielę (w tym 

Obliczenie głosów odbywa się W wypadku 29 kwietnia) odbywa się 
każdej gminie natychmiast po ukoń- drugie głosowanie, w którem  zwy- 
czonem głosowaniu. Prezes komisji czajna większość wystarcza. 
dobiera sobie z pośród obecnych wy- Każda lzba jest suwerennym  sę- 
borców skrutatorów, którzy dzielą 
między siebie koperty. Przy każdym 
stele musi być conajmniej czterech 
skrutatorów. Ważne są tylko białe 
kartki z wydrukowanem lub czytelnie 
wypisanem nazwiskiem kandydata. 
Najdalej w środę po głosowaniu nie- 
dzielnem, w stolicy departamentu, ed- 

dzią w przedmiocie  wybieralności 
swych członków i regularności ich 
wyboru. Wszelkie zażalenia zgłaszać 
trzeba do prezydjum lzby, które po- 
wierza zbadanie faktów osobnej ko- 
misji. 

Kazimierz Smogorzewski. 

go N-ru 
Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASEAW —Ksieg. T-wa „Lot“. ł 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. * 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 
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Echa komisji rozbrojeniowej, 

Na szpaltach prasy europejskiej i so- 

wieckiej wciąż wałkowana jest spra- 

wa rozbrojenia w związku z zakoń- 

czonemi obradami komisji przygoto- 

wawczej do konierencji rozbrojenio- 

wej. Eiektywnym rezultatem obrad 

genewskich są dwa projekty ograni- 

czenia zbrojeń: angielski i sowiecki. 

Sowiecki, o którym już wspominaliś- 

my, przewiduje częściowe ogranicze- 

nie sił zbrojnych na lądzie i morzu i 

ma te same cechy co i poprzedni 

projekt Litwinowa, to znaczy, że jest 

obliczony na eiekt propagandowy. 

Projekt angielski jest jakby uzupel- 

nieniem konierencji Waszyngtońskiej 

z roku 1921—23, która poraz .pierw- 

szy przeprowadziła ograniczenie zbro- 

jeń morskich. Jak wiadomo, konie- 

rencja Waszyngtońska położyła kres 

współzawodnictwu №м zbrojeniach 

morskich trzech największych potęg 

morskich Anglji, Stanów Zjednoczo- 

nych i Japonji, ustalając  proporcję 

sił bojowych według skali 5:5:3.4Pro- 

jekt angielski przewiduje dalsze ogra- 

niczenia a mianowicie zmniejszenie 

tonażu z 35 tysięcy ton do 30, 

zmniejszenie kalibru dział z 16 cali 

do 13,5 oraz przedłużenie egzystencji 

jednostek bojowych z 20 lat do 26. 

Propozycje angielskie mają wyrównać 

to, co nie dało się osiągnąć w roku 

ubiegłym na konierencji rozbrojenio- 

wej Anglji, Ameryki i Japonji zwoła- 

nej z inicjatywy prezydenta Coolidga 

w roku ubiegłym w Genewie. 

Po za złożonemi projektami war- 

to podkreślić jeszcze jeden szczegół 

z przebiegu rozbrojeniowej dyskusji 

w Genewie. Na posiedzeniach  komi- 

sji przedstawiciel Sowietów p. Litwi- 

nów działał w niezwykłej harmonii z 
przedstawicielem Niemiec hr. Berns- 

doriem. Harmonja ta musiała zwró- 

cić szczególną uwagę tembardziej, że 

w okresie gdy odbywały się obrady 

komisji, stosunki niemiecko-sowieckie 

ułegły znacznemu oziębieniu 4. powo- 

du przeprowadzonych przez  bolsze- 

wików aresztowań inżynierów  nie- 

mieckich w' Zagłębiu  Donieckiem. 

Współpraca  niemiecko-sowiecka w 

dziedzinie rozbrojenia ma o wiele 

głębsze podstawy. Chwilowe nieporo- 

zumienia nie mogły ani jej zachwiać, 

ani przyczynić się do zmiany taktyki 

delegacyj obu państw. Współpraca 

ta opiera się przedewszystkiem o to, 

że ostateczne cele polityki zarówno 

Sowietów jak Niemiec są wspólne. 

Zasadniczem dążeniem Niemiec, 

które niemiecka polityka zagraniczna 

od lat niemal 9-ciu usiłuje zrealizo- 

wać, jest obalenie Traktatu Wersal- 

skiego i tego systemu politycznego, 

jaki na podstawie uchwał wersalskich 

panuje obecnie w Europie. Niemcy 
pragną odebrania utraconych prowin- 

cyj na Wschodzie i Zachodzie, pra- 

gną zwrotu kolonii i powrotu do sta- 

nu z przed roku 1914. Różnemi dro- 

gami do tego dążą. Jedną z tych 

dróg jest właśnie rozbrojenie. Rozbro- 

jenie dla Niemiec nie jest straszne. Mo- 
gą rozbroić Reichswehrę ale pozosta- 
nie im precyzyjnie opracowany SY- 

stem zbrojeń potajemnych, w czem 

Niemcy ostatnio wyspecjalizowały się 

nienajgorzej. Na punkcie rozbrojenia 

zbiegają się interesa Niemiec i Sowie- 

tów. Sowiety również nie są zad с о- 

lone z obecnego stanu rzeczy. Dążą 

wszak do rewolucji wszechświatowej, 

do obalenia istniejących systemów 

politycznych. Rozbrojenie dla nich 

jest pierwszym warunkiem powodze- 

nia zrealizowania hasła rewolucji 
wszechświatowej. 

Napozór brzmi paradoksalnie: 

państwa, które nie są zadowolone z 

obecnego stanu rzeczy, dążą do roz- 

brojenia, wysuwając maksymalne pro- 

jekty rozbrojeniowe, natomiast pań- 

stwa, które rzekomo są przeciwne 

rozbrojeniu, pragną utrzymać istnieją- 

ce granice. Rozbrojenie jest jednym z 

nieodzownych warunków trwałego 

pokoju, lecz pokój nie może być 

pojmowany jako coś oderwanego. 

Y OGŁOSZEŃ: Wiersz 3-ej 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Za 
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milimetrowy įednoszpaltowy na stro! 

Wszelki pokój jeżeli ma być napraw- 
dę pokojem musi się opierać o pe- 

wien stan posiadania. Nie mogą być 
zatem szczere intencje pokojowe tych, 

którzy z jednej strony dążą do 

zmiany swych granic a trudno prze- 

cież łudzić się, że zmiana taka może 

nastąpić w drodze wymiany  uprzej- 
mości z drugiej zaś mówią o roz- 

brojeniu. Rozbrojenie dla Niemiec i 

Sowietów jest nie celem, jak O tem 

obłudnie twierdzą, a tyłk» Środkiem 

do zrealizowania, mało z istotnym 

pokojem mających wspólnego, zamie- 

rzeń. 

Oświadczenie Mussoiiniego. 

Wielką sensację wywołało oświadcze- 

nie Mussoliniego, który w rozmewie 

z lordem Rothemerem, angielskim po- 

tentatem prasowym wypowiedział się 

coprawda bardzo ostrożnie, za pewną 

korekturą granic węgierskich. Enun- 
cjacja Mussoliniego odbiła się głoś- 

nem echem w prasie Małej Ententy i 

irancuskiej. Zwłaszcza Rumunja po 

przegraniu sprawy optantów  węgier- 

skich jest tem oświadczeniem mocno 

zaniepokojona, tembardziej, że ukazało 

się ono na lamach „Dailly Mail*, któ- 

ra w osobie jej redaktora i wydawcy 

lorda Rothemera pierwsza podjęła spra- 

wę węgierską i nadała jej europejski 
rozgłos. 

Emir Afgański  Amannulah 

opuścił onegdaj Londyn. Podejmowa- 

no go niezwykle uroczyście. Głów- 

ną atrakcją w programie przyjęcia 

egzotycznego gościa były wielkie ma- 

newry wojskowe. Amannulah mógł 

naocznie się przekonać o potędze mi- 

litarnej Anglji, co z kolei musiało mu 

nasunąć pewne wnioski. Według krą- 

żących pogłosek Amannulah zawarł 

wyjeżdżając porozumienie wojskowe 
zaczepno-odporne przeciwko Z.S.S.R. 

i Turcji. Na podstawie układu  in- 

struktorami wojska aigańskiego mają 

być Anglicy, uzbrojenie armji Aigani- 

stanu ma być takie same jak wojsk 

stacjonowanych w lndjach, pozatem 

Anglicy mają przeprowadzić budowę 

kolei w Aiganisianie, oraz otrzymać 

kilka koncesyj gospodarczych. Czy 

pogłoski te odpowiadają prawdzie, do- 

wiemy się po tem, jak Amannulah od- 

wiedzi Moskwę, Z przyjęcia jakie tam 
mu zgotują nie jedno da się wywnio- 

skowač. Teraz jednak należy zazna- 

czyć, że pobyt emira Aigańskiego w 

Anglji i przyjęcie jakie mu rząd an- 

gielski zgotował, wywołały pewne 

zaniepokojenie w Moskwie, czego wy- 

razem były głosy prasy z przekąsem 

opisujące pobyt pary królewskiej w 

Londynie. 

Czerwoniec sowiecki. Władze 

sowieckie zakazały wwozu czerwoń- 

ców 'do Rosji. jest to środek mający 

ochronić walutę sowiecką przed obni- 

żeniem jej kursu. Sytuacja wałutowa 

Z.S.S.R. jest odbiciem kłopotów go- 

spodarczych jakie przeżywają obecnie 

Sowiety i wątpić należy, aby tego ro- 

dzaju środki policyjne wiele pomogły. 

Nasze stosunki z Sowietami 

kształtują się bardzo powoli. Sporo 

czasu minęło od chwili, gdy się za- 
częły pierwsze rozmowy na temat 

zawarcia paktu O nieagresji i traktatu 

handlowego, a dotychczas nie możemy 

się poszczycić zbyt wielkiemi rezulta- 

tami. Oczywista nie nasza w tem 

wina. Przewlekanie załatwienia dwóch 

tych doniosłych dla sąsiedzkiego współ 

życia spraw stanowi ilustrację Szcze. 

rości polityki naszego wschodniego 

sąsiada. Inscenizowanie procesów w 

rodzaju rozprawy z ks. Skalskim, 

antypolska propaganda prowadzona 

przez instytucje cieszące się popar- 

ciem rządu Z.S.S.R. uniemożliwiają 

doprowadzenie do pomyślnego rezul- 

tatu obu równie doniosłych dla Poj- 
ski jak dla Rosji spraw. Dopóki w 

Moskwie będzie przeważała opinja, że 
słowa to jedno a czyny drugie—per- 

traktacje te siłą aktu nie wyjdą z 

fazy nieoficjalnych rozmów. Sz. 

«is 

2-ej i 3-ej 30 gr. 

Za dost + 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiega. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wile 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednars 
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Wojtkiewicz— Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch. 
ŠWIECIANY POW. -Rynek 
WILĖJKA POW.—ul. Micki 
WARŠZAWA-—T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk 
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Biura Banku Rolnego w czasie 
; świąt. 

WARSZAWA, 4-IV. PAT. W zwią- 
zku z nadchodącemi Świętami Wiel- 
kanocnemi biura Państwowego Banku 
Rolnego będą czynne w Wielki Pią- 
tek t. j. dn. 6 b. m. do godz. 12 
min. 30 przed południem. W Wielką 
Sobotę t. į. 7 b. m.—biura do godz. 
12-ej i kasy do godz. 10 przed po- 
łudniem. 

Rejestracja oszczędności złażo- 
nych w P.K.8. w Wiedniu. 
WARSZAWA, 4-IV. PAT. Prezy- 

djum Pocztowej Kasy Oszczędności 
(P.K.O.) podaje do wiadomości, że z 
dniem 1 kwietnia r. b. rozpoczęło re- 
jestrację wkładów oszczędnościowych 
złożonych w Pocztowej Kasie Oszczę- 
dności w Wiedniu do dnia 31 paž- 
dziernika 1918 roku. Wszelkie druki 
potrzebne do zgłoszenia powyższych 
pretensyj otrzymać można bezpłatnie 
w PKO w Warszawie i w jej oddzia- 
łach w Poznaniu, Krakowie i Kato- 
wicach oraz we wszystkich urzędach 
pocztowych. Termin rejestracji koń- 
czy się 30 czerwca r. b. 

Obniżenie konfygenfu węgla do 
Czechosłowacji. 

PRAGA, 4.IV. PAT. Biuletyn pra- 
sowy wydawany przez departament 
prasowy prezydjum Rady ministrów 
donosi, że na skutek pertraktacyj war- 
szawskich dotyczących rewizji traktatu 
handlowego z Polską, kontyngent 
węgla polskiego importowanego do 
Czechosłowacji został obniżony z 60 
do 30 tys. tonn. 

Ubniżenie epłaf za egzaminy 
magisterskie. 

WARSZAWA, 4. IV. Pat. Pan minister 
W. R. i O. P. wydał zarządzenie o obniże- 
niu z dniem I-go maja r. b. opłat pobie- 
ranych od studentów za ocenę prac magi- 
sterskich i innych przy egzaminach ostate- 
cznych zdawanych celem uzyskania pierw- 
szego stopnia naukowego, z 50 na 30 zło- 
tych. Stosowana dotychczas w tych wypad- 
kach opłata 50-złotowa może być pobiera- 
na nadał tylko za oceną prac przy uzyski- 
waniu drugiego stopnia naukowego t. .. 
doktorskiego. Obniżenie tej. opłaty odczują 
liczne zastępy absolwentów, przedewsży- 
stkiem wydziału humanistycznego, matema- 
tyczno-przyrodniczego i filologicznego, obo- 
wiązanych do składania prac magisterskich. 

Nieścisie wiadomości o Włoszeeb. 
„ WARSZAWĄ 4 IV PAT. Poselstwo wło- 

skie w Warszawie nądsyła nam następujący 
komunikat: Wobec iego, że w ostatnich 
dniach ukazał się w niektórych pismach 
polskich szereg wiadomości o Włoszech 
nieścisłych lub nawet alarmujących, posel- 
stwo włoskie stwierdza, że wiadomości te 
w zupełności nie odpowiadają prawdzie, co 
stwierdzają zarówno ostatnie oświadczenia 
szefa rządu włoskiego o charakterze urzę- 
dowym, jak i liczne swiadectwa cudzozieni- 
ców podróżujących po Włoszech. Co co 
pogłosek o konilikcie między rządem wło- 
Skim a Stolicą Apostolską, to zanim na- 
dejdą wiadomości oficjalne, należy stwier- 
dzić, że rząd faszystowski stale wykazywał 
najwyższy szącunek dła kościoła katolickie- 
go i oceniał w zupełności dobry wpływ, 
jaki nauczanie religijne może wywrzeć na 
wychowanie młodzieży. 

Gen. Wrange! chory. 
BRUKSELA, 4—IV. PAT. Gen. 

Wrangel ciężko zachorował. Do łoża 
chorego wezwano z Paryża rosyjskie- 
go lekarza proi. dr. Aleksandrejew- 
skiego. 

Min. Hermes zgłosił dymisję. 
BERLIN. 4.1IV. PAT. Według do- 

niesień prasy tutejszej b. minister fi- 
nansów i przewodniczący delegacji 
polskiej do rokowań handlowych z 
Niemcami Hermes z powodu wybra- 
nia go na stanowisko prezesa zjedno - 
czenia niemieckich związków chłop- 
skich złożył gabinetowi Rzeszygswą 
dymisję, ze stanowiska przewodniczą- 
cego niemieckiej delegacji do roko- 
wań z Polską. Gabinet Rzeszy jednak 
na wniosek ministra  Stresemanna 
uchwalił dymisji tej nie przyjąć i na- 
dal powierzyć ministrowi Hermesowi 
stanowisko przewodniczącego delega- 
cji niemieckiej do rokowań handło- 
wych z Polską. 
enazzzzznznazazzanzazsza 

(hora kabicta matka trojga dzieci 
У „ w wieku 3—5 —8 lat, 

zwraca Się do dobrych ludzi, prosząc 
o pomoc materialną, lub zaopieko-. 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańiska 23 -4. 

Nowość wydawnicza 
„MI SZOPA MRADEKICK" 

wydaniu broszurowem 

wyszła nakładem „Słowa”. 

Do nabycia w adm. „Słowa”. 

CENA 1 zł. 20 gr. 
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Miejsi kinematorat Kultoalno- Oświatowy 
Sała Miejska, ul. Ostrobramska 5. 

Dziś będzie wyświetlane! 

Najpotężniejsze arcy- 

  

na- 

tworu 

Ducha Ludzkości 

ECHA KRAJOWE 
TROKI. 

— Kurs antropogeografji w 
Trokach. Sekcja Powszechnych Uni- 
wersytetów Regionalnych Związku Pol. 
Naucz. Szkół Powszechnych organizu- 
je w Trokach od 8 do 21 lipca r. b. 
kurs uniwersytecki, poświęcony antro- 
pogeografji ziem b. Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego. : 

Opłata za udział w kursie wraz 
z mieszkaniem wynosi zł. 50 0d 0s0- 
by. Przy zapisie należy wpłacić zł. 20, 
pozostałą zaś kwotę można uiszczać 
ratami. \ : : 

Od 22 do 28 lipca—bezpošrednio 
po kursie — odbędzie się wycieczka 
historyczno-literacka po Wileńszczyż- 
nie i Nowogródczyźnie. Udział w wy- 
cieczce zł. 20.— Przy zapisie wpłaca 
się zł. 5. : * 

Opłaty powyższe można wnosić 
przez P. K. O. na konto 435 z  za- 
znaczeniem przeznaczenia pieniędzy. 

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych 
informacyj udziela biuro Sekcji Powsz. 
Uniwer. Regjon. — Warszawa, ul. 
Wspólna 23 m. 12. 

BARANOWICZE. 
— Defraudacja w kasie biletowej. 

Zawieszony w czynnościach służbowych 

kierownik ruchu Walerjan Piotrowski był 
przydzielony czasowo do kasy biletowej w 
charakterze kasjera. Bliskość pieniędzy i 
możność łatwego zdobycia tak p. P. prze- 

jęła, iż zaczął handlować biletami dla sie- 
bie, sprzedając niekolejne numery, jednak 
kiedy i to widocznie się wyczerpało, 7а> 

czął z wpływów niedopłacać do kasy. Ogó- 
łem od grudnia zdefraudował 1028 zł. 46 gr. 

Nadużycie wykrył przy rewizji kontro- 
ler p. Wasilewski i po raz drugi zawiesił 
p. Piotrowskiego. = a 

— Sąd nad aferą kolejową. Sprawa 
przestarzała, ciągnąca się jeszcze od 1923 

roku, kiedy to taryfa kolejowa była pod- 
wyższona © 100-150 proc. naraz, WÓWCZas 
to naczelnik oddziału ruchu w Brześciu p. 

Ławrynowicz polecił podawać na gwałt 

wagony do naładunku drzewa „Czarnomor- 

dzikowi, a p. Marciniak podrobit dokumen- 
ty zamiast 1 daty—31 ubiegłego miesiąca; 
winien był także dyspozytor ruchu p.Czer- 

niawski. 
Sprawa była rozpatrywana przez ko- 

misję dyscyplinarną i ta uznając wszyst- 
kich winnymi Ławrynowicza zwolniła, 
Marciniaka i Czerniawskiego zdegradowała 
o 2 grupy. 

becnie sprawę tę rozpatrywał na 

sesji wyjazdowej Sąd Okręgowy w Barano- 
wiczach i uznając winnych skazał: Ławry- 
nowicza na 3 miesiące więzienia, Marcinia- 

ka na 3 m-ce warunkowo, a Czerniawskie- 
go uniewinnił. Tak po 5 latach zakończyła 
się głośna w swoim czasie sprawa, O któ- 

rej dużo wówczas pisała „Myśl Niepod- 

legła”. 
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STOŁPCE. 

— Konferencja graniczna polsko-so- 
wiecka. Wieś Zaturje, leżąca przy samej 
granicy państwowej w powiecie Nieświes- 
kim przeprowadza u siebie w tym roku 
komasację. — Część gruntów wioskowych 
leżących przy samej granicy wymaga zni- 
welowania i odprowadzenia wody do rzecz- 
ki granicznej Turja, na co potrzebna jest 
zgoda władz sowieckich. — W tym celu 
21-ego w Kołosowie odbyła się konferencja 
polsko-sowiecka, ze strony polskiej udział 
brali komisarz ziemski p.Kuczyński i przed- 
stawiciel Starostwa Nieświeskiego,p .referent 
Malukiewicz. Władze sowieckie nie stawiają 
ze swej strony przeszkód, 11 ego więc 
kwietnia na miejscu odbędzie się konie- 
rencja rzeczoznawców obu stron dla osta- 
tecznego omówienia prac niwelacyinych. 

Dom. 

NIEŚWIEŻ. 

— Tragiczny wypadek. W czasie pa- 
trolowania w nocy granicy na odcinku 76 
strażnicy KOP.koło Sołtanowszczyzny spot- 
kały się dwa patrole. Wobec krętej linii 
granicznej i panujących ciemności patrole 
nie poznały się i rozpoczęły wzajemną 
strzelaninę. Rezultat tragicznej potyczki był 
fatalny: jeden z żołnierzy, Olejnik, otrzy- 
mał ciężki postrzał. Przewieziony do szpi- 
tala w Nieświeżu wkrótce zmarł. 

Dom. 

ONŽADOW (gm. Turgielska). 
— Trudnošci organizacyjne. Praca 

organizacji społecznych i rolniczych w n. 
kraju napotyka na nadzwyczajne trudności 
przy organizacji wszelkiego rodzaju placó- 
wek rolniczych i spółdzielczych. Ilustracją 
tego może służyć wyciąg ze sprawozdania 
lustratora Związku Spółdzielni Polskich 
Oddział w Wilnie (Mickiewicza Nr. 1) któ- 
ry został wysłany przez Związek dla uru- 
chomienia zorganizowanej w lutym b. r. 
Spółdzielni Mieczarskiej w Onżadowie (pow. 
Wil.-Trocki gm. Turgielska) który brzini 
następująco: 

„Wydzierżawiony lokal bez dachu, bez 
sufitu, bez okien, słowem tylko cztery ścia- 
ny i to z wewnątrz trzebą szalować. Zwo- 
łaliśmy wszystkich członków Zarządu i 
Rady Nadzorczej, postanowiliśmy natych- 
miast doprowadzić do porządku budynek 
mleczarni. W przeciągu tych dni Zostął 
zróbiony dach, sufit, wstawione okna, z we- 
wnątrz budynek oszalowany. Obecnie robi 
się piec, wmurowuje się kocioł. Robienie 
posadzki rozpoczniemy jutro i po zrobie- 
niu posadzki będzie już wszystko : oprócz 
ustawienia narzędzi mleczarskich. Po zro- 
bieniu posadzki trzeba zrobić przerwę mniej 
więcej tydzień czasu dla wyschnięcia, a po- 
tem zająć się ustawieniem wirówki i t. d. 
gdyż wcześniej z powodu niewyschnięcia 
posadzki mowy być nie może. Przyjadę do 
Wilna w piątek lub sobotę. Chciałbym 
wcześniej wyjechać, lecz chcę dopilnować 
pracy, która przy mojej obecności lepiej i 
prędzej idzie. Zarząd proponuje aby usta- 
wienie wirówki i innych narzędzi oraz pu- 
szczenie w ruch mleczarni rozpocząć w dniu 
lo kwietnia. Moje zdanie to samo, ponie- 
waż posadzka do lo kwietnia w zupełno- 
ści wyschnie. Najgorsza sprawa z komuni- 
kacją pocztową i kolejową. Do kolei 15 
kim. zaś do poczty 12 klm. Ale pomimo 
tych trudności jest nadzieja, że mleczarnia 
pójdzie dobrze, gdyż teren działalności jest 
odpowiedn..* $ 

(-) S. Pietraszko. 

p-- NA ŠUIĘTA =>: 
żądajcie wszędzie znakomite 

PIWA 

DROZDOWSKIE 

„Jasne“ 
"Złote" 
„Simplex“ 
„Marcowe“ 

z browaru Fr. LUTOSŁAW- 
SKIEGO w DROZDOWIE 

Dostawa na mieszkanie nie 
mniej wiadra (20 butel.) 

Główny skład w Wilnie przy 

fi ul. WIŁKOMIERSKIEJ Nr. 3. 

U PB 120 WW W W WO WY UB WA TW WE 

58 

m Oddział damskiej konfekcji 
został przeniesiony lelkiej 54 2 
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„Początek seansėw: 

na pierwszy seans połowę. 

A 
UWAGA! 

Zwiększona produkcja mojej wytwórnj daje mnie możność 

Specjaina ilustracja muzyczna? 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO. 

UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną obrazu 

publiczność będzie wpuszczana tylko na początek seansów 
Bilety honorowe kołoru białego ważne tylko na 1-szy seans. 

o godz. 

ceny ze względu na niezwykle 

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

Ucząca się młodzież za okazaniem legitymacji płaci tylko 

ealizacja Cecila B.Je Mille'a 
  

  

3 po poł. — 5.30 — 7.45 — 10. 

wysokie koszty wynajęcia 

  

    
   

    
    

PIERWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI WINA KRAJOWE 

w. OSMOŁOWSKI 
Do wiaaomości Sz. Klijenteli. 

sprzedaży wina 

» E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22. 

- KABELUSZE I CZAPRI © 
od najwykwintniejszych do najtańszych. 

ew (lenne schody 
NĄ BATERJ2GH idealnie 

I 

oświetla 

   

    

  

z»| ktryczna Z baterją 3 

  

„Wilno. 
po cenach dostępnych, z zachowaniem zalet dobrego wina 

smaku, mocy i odżywczej wartości. Cena wina OD 2 ZŁ. DO 4 ZŁ. 50 GR. za butelkę. 
Przoszę kupić i przekonać się, że 

w takowe zaopatrzone. 

P. Kalita, ul. Wielka 19. 
I. Dagis, ul. Wielka 8. 
S. Jasieńska, ul. Wielka 24. 
J. W. Gołębiowscy, ul. Trocka 2. й 
J. Zwiedryński i S-ka, ul. Wileńska 28. 
L. Tomczyk, ul. Legjonowa 41. 

P. Barszczewski, ul. 

  

Zhrojne przygofowania w Albanii? 
BIAŁOGRÓD, 4.IV PAT. W sprawie zamknięcia grani- 

cy jugosłowiańsko-aibańskiej przez Albanję „Мгете“ га- 
znacza, że powaga sytuacji leży w przygotowaniach, czy- 
nionych obecnie w Albanji celem urządzenia zbrojnych 
napadów band na terytorjum Jugosławji. Jeżeli rząd albań- 
ski nie wypełni postulatów jugosłowiańskich d tyczących 
likwidacji tych zamierzeń, stosunki między Albanją i Jugo- 
sławją mogą przeįšė w iazę drażliwą. 

BIALOGROD, 4 IV. PAT. Dzienniki donoszą, że wczoraj czterech 
podróżnych usiłowało udać się z Jugosławji do Albanji. Mimo, że posia- 
dali oni wszelkie potrzebne dokumenty podróżne, władze ałbańskie nie 
przepuściły ich jednak przez granicę. Wobec tego zachowania sie 
albańskich władz granicznych, władze jugosłowiańskie postanowiły również 
wstrzymać wydawanie wiz paszportowych na wyjazd do Albanii. 7 

Radykalny organ rządowy „Samouprava* pisze, iż powszechnie wia- 
domo, że członkowie band bułgarskich i albańskich mają zupełną swo- 
bodę ruchu w  Albanji i że rząd albański niekiedy nawet popiera te 
elementy. Wobec tego, że Jugosławia nie podjęła żadnych nieprzyjacielskich 
kroków przeciwko Albanji i że twierdzenie o epidemji tyfusu w Jugosławii 
jest nieprawdziwe, zamknięcie granicy przez Albanję musi być uważane 
za akt nieprzyjazny, który zazwyczaj następuje w przededniu zatargu 
zbrojnego. Prawdziwe motywy postępowania Albanji ujawnią się zdaniem 
dziennika w najbliższej przyszłości. jugosławja posiada dostateczną energję 
i siłę, aby bronić swych interesów. 

Kongres czerwonych związków zawodowych. 
MOSKWA, 4 IV. PAT. W dniu wczorajszym nastąpiło zamknięcie IV mię- 

dzynarodowego kongresu czerwonych związków zawodowych. W zakończeniu 
óbrad wybrano central.ą radę złożoną z 55 członków i postanowiono odbyć 
następny kongres w roku 1930. 

Dookoła rewizji planu Davesa. 
PARYŻ, 4-IV. PAT. Pisząc na temat rewizji planu Dawesa celem 

przeprowadzenia komercjalizacji diugów, „Le Matin" zauważa, že nie mo- 
żna w tej sprawie przeprowadzić skutecznej dyskusji przed wyborami 
w Stanach Zjedn. Z drugiej strony zaś Francja niema żadnego powodu 
do pośpiechu i nie potrzebuje brać inicjatywy w swoje ręce. Gdy Poincare 
oświadczył publicznie, że Francja zgodzi się na układ ogólny, było to 
oświadczenie szlachetne i nacechowane pragnieniem  przyczynienia się do 
wszechświatowej odbudowy. Oczywistem jest jednak, iż odpowiednie pro- 
pozycje winny pochodzić bądź od pańsiw będących wierzycielami długów 
wojennych, bądź też od państwa ponoszącegó odpowiedzialność za spłaty 
przewidziane w planie Davesa. 

Herriof nie prowadzi kampanii wykorczej. 
PARYŻ, 4-IV. PAT. „Le Journal“ zamieszcza wywiad z min. Herriot, 

który oświadczył, iż nie będzie prowadził wcale kampanii wyborczej za 
swoją kandydaturą, gdyż pozostawia to swym przyjacielom. Następnie 
mówca wyraził pogłąd, iż w nowej lzbie znajdzie się wielu radykałów, 
będą to jednak ludzie o różnych odcieniach przekonań politycznych. Po- 
wstanie wówczas kwestja, czy partja zdoła zachować jedność. | 

Próbny lot dwupłatowca polskiego. 
‚ ‚ POZNAŃ, 4. IV. Pat. W godzinach popołudniowych odbył się dziś na lotnisku 

wojskowem w Ławicy oficjalny lot próbny dwupłatowca polskiego B. M. 4 A. wyko- 
nanego w całości w warsztatach faoryki „Samolot* z polskiego materjału przez kon- 
struktora inż. Ryszarda Bartla. Płatowiec jest zaopatrzony w pierwszy w odrodzonej 
Polsce polski silnik samolotowy konstrukcji inż. Zalewskiego, wykonany również z 
polskiego materjału w warszawskiej fabryce „Avja* jako silnik „Avja W. Ź. 7%, Sano- lot ten wraz z polskim silnikiem został zakupiony przez M-stwo Spraw Wojskowych 
jako aparat szkolny. 

Po pierwszym locie próbnym dokonanym przez pilota samolotu p. Hołodyń- 
skiego z żoną konstruktora Załewskiego jako podróżniczką odbyli lot odbiorczy po- 
rucznik-pilot Halagiera z porucznikiem Gruszkiewiczem i stwierdziwszy nienavanne 
funkcjonowanie silnika przejęli aparat imieniem departamentu lotnictwa na własność 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pierwszy ten polski silnik odznacza się nadzwyczaj- 
nie silną budową. Jest siedmiocylindrowy, posiada słę 80 HP. przy wadze tylko 105 

kilo co daje mu przewagę nad innemi motorami, które są zwykle cięższe. Inż. Zalew- 
ski jest wychowankiem szkoły Wawelberga w Warszaw e i jest konstruktorem dru- 
PAROS al samolotowego. Pierwszy O sile 18 koni mechanicznych wykonano 
w roku 4. : ° 

— 

Aiera w Wileūskiei Dyrekcji Kolejowej. 
Fałszywe bilety sprzedawano przez frzy lafa. 

W swoim czasie wypadkiem w War- 

J. Kalita i S-ka, ul. Mickiewicza 4. 
J. Żarnowski, iul. Połocka 17. 
A. Kłodnicki, ul. Antokol 86. 
W. Juraczek, ul. Zarzecze 21. 

R. Mackiewicz, ul. Nowogródzka 2. 
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Przyjeżdża do Wjlna na krótki czas WIELKI LETNI 
t y R K SPORTOWY „COLOSSEUM*.  Pierwszorzędne atrakcje 

` krajowe i zagraniczne. Oprócz programu artystycznego 
odbędzie się й шд[к FRANCUSKIEJ o 

Wielki Międzynarodowy Turniej nagrody honorowe 
i pieniężne. Do turnieju zgłosili się: Z. Pooschof, L. Pinecki, A. Pro- 
haska, A. Bryla, J. Krumin, M. Fogtman, G. Krystoi, G. Hubert, P. 
Willing, Teodor Sztekker, F. Budrus i w. in. Uroczyste otwarcie 
cyrku 8-go kwietnia. Wł. amer. namioty zostaną rozbite na placu 

„Lukiszki“. 
  

szawie natrafiono na bilety kolejowe o 
podwójnej numeracji. 

Podejrzewając w tem nieczystą spra- 
wę, bilety te, ponieważ sprzedane byty 
w Wilnie, odesłano do Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej celem przeprowadze- 
nia dochodzenia i wyświetlenia sprawy. 

Sprawa z kolei przeszła do Wydzia- 
łu Kontroli dochodów dyrekcji, powo- 
łano specjalną komisję śledczą, złożoną 
z urzędników na czele z naczelnikiem 
tego Wydziału p. Szmidtem. Komisja tz 
badała sprawę przez czas dłuższy i 
wreszcie, nie odnosząc się do właści- 
wych  ładz śledczych ani uwiadamia- 
jąc prokuratora, postawiono w stan 
oskarżenia inaszynistę wytwórni biłeto- 
wej, dwóch kasjerów i jakiegoś wyrost- 
ka, pod zarzutem sfałszowania i sprze- 
dania kilku zaledwie biletów. 

Sprawa ta znalazła się na wokan- 
dzie sądu okręgowego w grudniu r. ub. 

. W czasie przewodu skonstatowano 
wielkie luki i niedokładności w śle- 

dztwie, wobec czego, na wniosek pprok. 
Sakowicza, sąd przerwał proces i naka- 
zał uzupełnienie śledztwa pierwiastko- 
wego, powierzając kierownictwo pprok. 
Sakowiczowi. 
. , Już po kilku dniach okazało się, iż 
jednym z inicjatorów afery biletowej 
jest właśnie, prowadzący dochodzenie 
w Sprawie, nacz. Szmidt, który pod cię- 
żarem przedłożonych mu dowodów, 
przyznał się do winy. 

Dzięki energji władz śledczych, i 
po przezwyciężeniu najrozmaitszych 
trudności zdołano zebrać materjały, 
dowodzące że cała klika urzędników 
kolejowych aterę biletową prowadziła 
przez trzy lata, wypuszczając kilkanaś- 
cie tysięcy fałszywych biletów i przy- 
OBANIE skarbowi państwa kilkaset ty- 
sięcy złotych strat. 

Ostatnio aresztowano w Białymsto- 
ku Wincentego Romazewicza, który bę- 
dąc kasjerem w Wilnie był duszą całe- 
go przestępnego przedsięwzięcia. 

| „K. Wecewicz, 

į „L. De Tillier, 
S. Banel, ul. 

Piłsudskiego 61. | 

Karmelki Firmowe 
z PODOBIZNĄ FLASZECZKI 

fabryki 

M. PIASGGKI w tratwie 
ią najlepsze na rynku, 

Żądać wszędzie. 
№ ава 8     

Wilno, Wieika 58, tel. 392 

a
a
n
 

J. Hauryłkiewicz, 
F. Giesajtis, ul. Mickiewicza 39. 

  

Oddział przy ul. 
bogato zaopatrzony na Święta w perfumerję i kosmetykę oraz 

wszelkie inne artykuły branży aptecznej. 

RRUNRUNOBZRZODRZWOZNSODAWNOZOZUZNZUNUJNYJZNODUAGOSANY 

to jest fakt, a nie reklama. Niżej wymienione firmy uznając zalety i dobroć moich win są stale 

ul. Mickiewicza 1. 
K. Rymkiewicz, ul. Mickiewicza 9. 

ul. Mickiewicza 20. 
Mickiewicza 25. 

ul. Mickiewicza 33-a. 
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Dobra rada - Najprostszy i naj- 

pewniejszy sposób pozbycia się? za- 

parcia, które często staje się źródłem 

znużenia i chorób, polega na racjo- 

nalnem stosowaniu Cascarine Le- 

prince w ilości 1 lub 2 pigułek wie- 

czorem podczas jedzenia, co przywra- 

ca prawidłową działalność kiszek. 

Sprzedaż we wszystkich aptekach. 

  

Linonis ITS 

0. CHARYTONOWICZ I3-Ka arreczny pm. 
poleca nowootwarty swój 
Mickiewicza 7. 

Ceny najniższe. 

- ДНУ dcień protect Hramady” 
  _. Wczorajszy dzień mógłby być niez- 

miernie ciekawy, gdyby zeznania świadka 
Babicza, głównego świadka oskarżenia, nie 
odbywały się przy drzwiach zamkniętych. 
Wywołane to zostało względami bezpie- 
czeństwa. Z rozporządzenia przewodniczą- 
cego usunięci zostali z sali nawet człon- 
kowie rodzin oskarżonych. 

Od samego rana zeznawało szereg 
świadków, przeważnie mieszkańców pow. 
Dziśnieńskiego oraz funkcjonarjuszy policji. 

wiadek i. Maślanko, funkcjonarjusz 
służby śledczej przesłuchiwał aresztowa- 
nych: A. Sokołowskiego, M. Nikiforowskie- 
go i Stocika, oskarżonych w obecnym 
procesie. 

Sokołowski, kierownik oddziału Banku 
Białoruskiego równolegle z pracą banko- 
wą prowadził konspiracyjną robotę komu- 
nistyczną. Pieniądze przeznaczone na ten 
cel otrzymywał od osk. Miotły oraz Bazy- 
rego Skórko członka T-wa Szkoły Biało- 

ruskiej, aresztowanego następnie podczas 
drugiej likwidacji rejkomu KPZB. 

Stocik, Kierownik pow. komitetu w 
Głębokiem kontaktował z Cielicą, skar- 
bnikiem hurtka, skazanym następnie za 
działalność komunistyczną na 4 lata więz. 
PA i z Bałaszem, skazanym na trzy 
ata. 

Po ze likwidacji „Hramady* przy- 
był do Głębokiego instruktor C. Sekre- 
tariatu Kugan i po porozumieniu się ze 
Skórką zwołali zebranie. Brat dyr. banku 
Sokoł wski zawezwał skarbnika rejonu 
KPZB. Żukowskiego. Omawiano sprawę 
zorganizowania manifestacji, mającej hyc 
protestem z racji uwięzienia posłów. Żu- 
kowski otrzymał potrzebne pieniądze, lecz 
czujność włądz bezpieczeństwa uderemniła 
zamiary. Kagan tropiony przez policję u- 
ciekł do Rosji. 

wiadek Szulga Konstanty zeznał, 
że Kazimierz Szulga hromadowiec, zbiegły 
do Rosji szpieg, współpracował z osk. Ni- 
kiforowskim i przywoził mu z Połocka ja- 

kieś papiery. Szuiga zdobyw. Г - cy žebraka Ant. PSG dż d czące ilości policji i sieci telefonicznej. Potwierdza to świadek Ignacionok, oraz e Vaikai który w naiwności wiel- kiej uskarża się, że nie otrzy i e 
kio so S ymał obiecanych 

la żartobliwe pytanie S. du, - że wam przysądzić te simężć tak brzmi iai 
na odpowiedź. 

Szulga, jak twierdzą Świadkowie, 
R R: oraz wracając zachodził do 
orowskiego i z jego polecenia zapisyw do „klramady* nowych członków, das obiecywano ziemię i zniesienie podatków. „. Z ogłoszonego zeznania świadka Za- biełło widać, że Nikiforowski utrzymywał kontakt z włądzami sowieckiemi, gdyż na- mawiał go do pójścia za kordon, zązna- czając przytem, że legitymacją „siabrowska* będzie dostateczną przepustką. Nikiforow- ski zapowiadał świadkowi powstanie na wiosnę, a z niem podział zjemi i wypędzenie znienawidzonych osadników. . 

wiadek osadnik Fedorowicz stwier- dza, że nędzarz Nikiforowski po powstaniu „Hramady*, jako aktywny działącz jej zdo- łał w szybkim tempie poprawić swoje in- teresa finansowe. Agitacja jego skierowana była specjalnie przeciwko ziemiaństwu i osadnikom, których nienawidził. Potwier- dzają to zeznania świądka Filutowskiego, 
s jako komendant posterunku był obe- спут na zebraniu, podczas ktėrego Nikifo- rowski wygłosił przemówienie w tej mate- ri. _ ówiąc o działalności hurtków zalecał 
I alcaI kra ostrożność. 

„ len sam Nikiforowski, w rozmowie ze świadkiem Wojtowem podkreślił, Że. h ge madowiec powołany do Sądu jako świadek w sprawie innego hromadowca zawsze po- winien zeznać ną korzyść jego. 
Rozmowa ta powstała na ile zatargu hurtkowca z osadnikiem, przyczem ten osta- tni wygrał sprawę dzięki bezstronne в znaniu świadka. SA 

idąc 
Niki- 

Nieco o redakcji pism „Hramady”, 
Sporo czasu zajęło przesłuchanie św. 

Zakrzewskiego, byłego ekspedytora pism 
„Nasza Sprawa” i „Białoruska Sprawa”. Po 
omówieniu kwesćji przez kogo został świa- 
dek zaangażowany do tej roboty i kto z 
nim wówczas w administracji pracował, stro- 
ny zadają pytania. Odpowiedzi nię są ko- 
rzystne dla osk. Łuckiewicza i obecnie nie 

ulega już najmniejszej wątpliwości, kto był 
tą główną sprężyną antypolskiej prasy hra- 
madowskiej. 

. Prok. Kałapski. Kio kierował reda- 
kcją? A 

Świadek. Łuckiewicz, nosiłem do nie- 
go rękopisy i korespondencję. Miotła był 
jakiś czas wydawcą, a Rak-Michajłowski 
przychodził czasami, oraz pisywał. 

Przewodniczący. Czy Samojło był 
współpracownikiem redakcji? 
й wiadek. Tak, pisał kronikę. Artykuły jego nosiłem też do Łuckiewiczą. : 

Prok. Kałapski. Kto pisywał artykuły 
wstępne? ; 

Świadek. Przeważnie Łuckiewicz, wiem 
to a Sakai RZS Wojcika. 

rok. Kałapski. Zą czyje artykuły by- 
ły konfiskaty? | я е 

„ Šwiadek. Najczęściej za wstępne Łu- 
ckiewicza. 

Mec. Honigwill. Jak często chodzi pan z materjałem redakc. do Tunisia me Codziennie. 
ec. Petrusewicz. у ciewic. należał do „Hramądy*? оо okdjgemą 

„ Świadek. Nie wiem, 
nie widziałem. 

, Mec. Petrusewicz. 
uwidocznione było że 
таду“: 

Świadek. Nie. 
Mec. Petrusewicz" 

słyszał, że Łuckiewicz 
jest hramadowcem? 
Ea Tego nie wiem. 
ędzia Borejko. Czy pan wie 

nosił, Łuckiewiczowi? ea ke 
„ Świadek. Nie, wiem że materjał redak- 

cyjny, bo dawał mi go sekretarz, ale jaki, 
nie interesowałem Się. 

, Oskarżony Rak Michajłowski zapytuje 
świadka, czy nie wie coś o rzekomym ze- 
braniu w mieszkaniu u świadka, na którem 
między innemi miał być i oska: żony, Soko- 
łowski, Nikiforowski i inni. 

Świadek zaprzecza kategorycznie. 
Jak już zaznaczyliśmy na wstępie po 

zeznaniu św. Zakrzewskiego przewodniczący 
zarządza tajność obrad. W. T. 

na zebraniąch gu 

Czy na gazetach 
to organa „kira- 

Więc może pan 
podkreślał, że nie 

Ujęcie fałszerzy książeczek P. K. 0. 
„Na terenie wileńskiej dyrekcji poczto- 

wej od pewnego czasu ujawniano naduży- 
cia, polegające na podnoszeniu z P. K. O. 
różnych urzędów pieniędzy za fałszywemi 

książeczkami wkładowemi. 
Wreszcie, na skutek rozwiniętej czuj- 

ności urzędników, zdołano przytrzymać jed- 
nego z fałszerzy w chwili gdy w urzędzie 
P. K. O. w Porzeczu usiłował podnieść 
100 zł. przedstawiając sfałszowaną ksią- 
żeczkę. 

W toku dochodzenio ustalono, iż afe- 

rę tę prowadziła szajka, złożona ze Stefa- 
na Kanta, Ludwika Rufa, Jana Czarneckie- 
go i Ludwika Cichonia, zamieszkałych w 
Wilnie. 

, W czasie rewizji, przeprowadzonej w 
mieszkaniach odnaleziono blankiety książe- 
czek, przybory do fałszowania oraz więk- 
szą kwotę pieniędzy. 

Ustalono dotąd, że aferzyści ci zdołałi 
oszukać urzędy P. K. O, w Sokółce, Dą- 
browie i Różanymstoku na ogólną sumę 
1700 zł. (r) j



  

  

Kurjer gospodarczy 
Ziem Wschodnich. 

Targi Północne i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w 
Wilnie. 

(Wywiad u dyrektora p. Jana Łuczkowskiego.) 

,_ Stabilizacja złotego, a w Ślad za Śląski (maszynowy), a wojewoda slą- 
"tem systematyczne polepszanie Się ski p. Grażyński| przyrzekł nam ze 

sytuacji finansowej i gospodarczej w swej strony poparcie, aby cały prze- 

państwie pod rządami Marszałka Pil- mysł górnosląski jaknajokazalej wy- 

sudskiego—dają szerokie pole dla stąpił na Targach Północnych. 
inicjatywy prywatnej we wszystkich Bardzo żywo zainteresowane Są 

Wilno, pomne na wielkopolskie sfery handlowe, a szcze- 
Bydgoszcz; nie mniej licznie 

będzie przemysł łódzki i 

|dziedzinach życia. 
swą wspaniałą tradycję ośrodka han- gólnie 
dlowego, dążyło zawsze mimo ciężkich obesłany 
warunków życia do, odzyskania daw- bielski. т 
nego znaczenia. Nurtująca oddawna Ze strony państw ościennych Ży- 
jw społeczeńsiwie miejscowem myśl wo zainteresowały się Targami półno- 
«zorganizowania na miarę europejską cnemi Prusy Wschodnie. Na podsta- 
fdorocznych targów w Wilnie weszła wie rozmowy odbytej z konsulem ło- 
/w stadjum realizacji. tewskim p. Donasem muszę  stwier- 
| Dziś w Wilnie rozwija intensywną dzić, iż również Łotwa jest b. zainte- 
działalność biurą przyszłych targów, resowana. Propaganda Targów Pół- 
a w niemniejszej mierze przyszła mu nocnych sięgać będzie również na in- 

/w sukurs Warszawa. ne państwa nadbałtyckie jak Estonja, 

Pragnąć dokładnie zapoznać czy- Finlandja, Danja, Szwecja i Norwegja 
telnika z postępem prac organizacyj- oraz Litwa i Rosja 
nych przyszłych Targów Północnych A Wileńszczyzna? ; 

Е Wystawy Rolniczo-Przemyslowej w  — Oczywišcie przemyst, handel i 
Wilnie, postaraliśmy, się o specjalną rolnictwo Wileńszczyzny i innych są- 
rozmowę na ten temat z dyrektorem siednich województw chcielibyśmy wi- 

„T. P. W.R.P. p. Janem Luczkowskim. dzieć jaknajpoważniej na targach re- 
Na wstępie p. dyr. Łuczkowski o- prezentowane i w tym celu komitet 

powiada nam jak to powstał komitet wykonawczy przeprowadza pertrakta- 
| Targów. cje z odnośnemi organizacjami: 

Pierwotnie zorganizowania wysta- — W jaki sposóo odbywa się 
wy Ziem Wschodnich, na której mia- propaganda Targów Północnych? 

, ła być reprezentowana specjalnie Wi- Cały dział propagandy na mo- 
leńszczyzna i ziemie do niej przyłegłe, cy specjalnej umowy został oddany 
podjął się w 1926 r. Instytut. Ba- Polskiej Lidze Gospodarczej w War- 
dania Stanu Gospodarczego Ziem szawie, z ramienia której działa bar- 

Wschodnich. Wobec tego, że miaro- dzo intensywnie wybitny organizator, 
› Ча)пе czynniki miejscowe, zaintereso- proi. wyższej szkoły handlowej Ste- 
„ane jaknajlepszem powodzeniem ta- ian Rudziński. 
"kiej wystawy uznały, iż Wystawa Ziem Biuro Polskiej Ligi Gospodarczej, 
 Ws”hodnich daleko lepszy odniesie działającej dotychczas w _— interesie 
Skutek dla życia handlowego i prze- Targów Północnych, Wystawy Rol.- 

 mysłowego na Ziemiach Północno- Przemysł. w Warszawie niezwłocznie 
, Wschodnich jeśli odbędzie się w Wil- po Świętach zostanie przeniesione do 

, nie, projekt otwarcia wystawy w War- Wilna. 
,szawie został zaniechany, a w Ślad Prospekty, afisze i ogłoszenia wy- 
zatem powstał Komitet Organizacyjny konane przez P. L. G. są już na wy- 
Wystawy z siedzibą w Wilnie z p. kończenii i wkrótce zostaną rozesłane 
Mieczysławem  Bohdanowiczem — па па caly kraj i zagranicę. 
czele, Biuro propagandy ma swe ekspo- 

Po dokonaniu pewnych przedwstę: zytury we wszystkich miastach  woje- 
pnych prac organizacyjnych, Komitet wódzkich. 

ten uznał za konieczne wyłonienie _ Bezpośredni kontakt z zagranicą 
Komitetu Wykonawczego Targów PÓól- nawiązuje Komitet Wykonawczy T.P. 
nocnych i Wystawy Rolniczo-Przemy- i W. R. P. za pośrednictwem naszych 
słowej. Komitet Wykonawczy rozpo- placówek konsularnych i odpowiednich 
czął swoją pracę w grudniu r. ub. biur. \ 
Na czele tego Komitetu stanąt Pre- — Jakie stawia pan dyrektor 
zydent m. Wilna p. Józei Folejewski horoskopy targom i wystawie? 
z vice-prezesami proi. U.S.B. p. Stefa- — Co do tego jestem jaknajlep- 
nem Ehrenkreutzem i prezesem zwią- szej myśli i mam podstawę twierdzić, 
zku przemysłowców p. Mieczysławem że targi wileńskie będą wybitnem i 
Bohdanowiczem. Na członków Komi- doniosłem wydarzeniem w dziedzinie 

tetu wybrani zostali pp. dyr. Oddziału gospodarczej w okresie bieżącego 
B-ku Polskiego Stanisław Białas, dyr. roku. В 

"P]ózei Korolec, Tomasz Krasowski, — Czy interesuje organizacja 
Łazarz Kruk, inż. Saul Trocki, red. targów sfery polityczne i rau- 
Romuald Węckowicz, starosta wileń- kowe? 
Sko-trocki Lucjan Witkowski i Mie- — Najlepszym dowodem zaintere- 
czysław Żejmo. sowania się Świata naukowego jest 

Po ukonstytuowaniu się tego komi- iakt odbycia się staraniem  proi. St. 
tetų i równoczesnem zorganizowaniu Ehrenkreutza specjalnego zebrania 
biura, sprawa targów i wystawy w profesorów U.S.B. i wybitnych uczo- 
Wilnie przeszła ze sfery projektów nych wileńskich na Uniwersytecie, z 

na tory realnego poczynania. Protek- postanowieniem zorganizowania na wy- 
tGrat nad Targami Północnymi i Wy- stawie wileńskiej działu propagando- 
stawą Rolniczo-Przemysłową objąć wo-naukowego w celu retrospektyw- 
taczył prezes Rady Ministrów p. Mar- nego przedstawienia dorobku kułtural- 
szałek Piłsudski. nego i naukowego oraz promieniowa- 

— Co dotychczas zrobiono? nia Wilna na przestrzeni ubiegłych wie- 
—— Z prac dokonanych należy wspo- ków, w dziedzinie nauki, sztuki, bu- 

, Pnieć przedewszystkiem o sprawie od- downictwa. Również mają być repre- 
powiedniego placu w Śródmieściu: Za zentowane działy krajowej archealogji, 

najodpowiedniejszy uznany został teren etnograiji, fizjograiji, geologji, staty- 
Przy ul. Królewskiej zajmowany przez styki, botaniki, zoologii oraz sztuki i 

, autokolumnę wojskową, przylegająca przemysłu ludowego. 
| do niego część Ogrodu Bernardyń- — Jak się przedstawia Wysta- 

skiego i Park Żeligowskiego. wa Rolniczo-P:zemystowa? 
Dzięki energicznej akcji Prezyden- — Na ostatnio odbytem posiedze- 

, ta Folejewskiego, jak również popar- niu międzyorganizacyjnem w Pań- 
„ciu p. Wojewody Władysława Racz- stwowym B-ku Rolnym organizację 

kiewicza tereny te w krótkim stosun- działu rolniczo - przemysłowego obej- 
kowo czasie udało się pozyskać. mie Wiłeńskie T-wo Rolnicze, Zwią- 

Po uzyskaniu tych objektów zo- zek Kółek Rolniczych Ziemi Wileńskiej 
stało zaprojektowane rozplanowanie i dyrektor szkoły ogrodniczej w Wil- 
terenu na budowę pawilonów prywa- nie p. Kraus. ‚ 
tnych oraz został zaprojektowany Liczymy, że siery rolnicze będą 

ogólny pawilon targów o powierzchni chciały godnie - reprezentować  pro- 
zgórą 2000 m. dukcję krajową. | 

| — Kiedy rozpoczną się prace Jeśli idzie O zainteresowanie sier 
budowlane na wyznaczonym te- politycznych, to na podstawie ostatnio 
renie? odbytej rozmowy z p. Wojewodą 

— Jeszcze w miesiącu bieżącym, Raczkiewiczem stwierdzić „mi wypada, 
to jest z chwilą zwolnienia zajmowa- że targi | wystawa „wileńska będzie 

nych przez autoholumnę budynków. miała duże znaczenie polityczne ze 

— Z jakich funduszów będą urzą- względu na układające się nowe 510- 
dzone Targi Północne i Wystawa sunki polityczno-gospodarcze i han- 

Roln.-Przemysłowa? 3 dlowe z naszymi najbliższymi sąsia- 

— Ponieważ targi i wystawa nie są dami. : 
przedsiębiorstwem dochodowem, zor- W końcu rozmowy uprzejmy nasz 
ganizowana będzie z sybsydjów oraz informator oświadczył kategorycznie, 
wpływów za wydzierżawione place i iż Targi Północne i Wystawa Rolni- 
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| 
| 
o stoiska i  rozsprzedanych biletów czo-Przemysłowa otwarte zostaną nie- 

wstępu. odwołalnie dnia 18 sierpnia b..r. i 

| Dotychczas komitet — uzyskał potrwają do 9 października. 
' 100.000 zł. subwencji od Magistratu Tyle narazie o przyszłych Targach 
/ m. Wilna i około 25.000 od sejmików i Wystawie Wileńskiej. 
| powiatowych Województwa Wileńskie- KRONIKA MIEJSCOWA. 

20. Starania komitetu o, dalsze sub- Žo Dorkkimė  Eiiamdudalė pól 
Зуфа są w pełnym toku i rokują pomocników T-wa Kredytowego m. Wil- 
jaknajlepsze horoskopy, gdyż „zarów- na. W ubiegłą sobotę, dnia 31 marca, w 
no społeczeństwo jako też i instytu- adnej? = Auda SLE wobno się SE 

cje prywatne i państwowe w zupeł- Saka Kaas m, a A 

ności oceniają duże znaczenie targów wodniczył członek T-wa p. Otton Fuks. 
i wystawy na naszych ziemiach. Ze złożonego przez Zarząd sprawoz- 

— W czem się objawia zain- dania i bilansu z „dnia 31 grudnia 1927 r., 

teresowanie targami i wystawą wynika co następuje: 
Sfer gospodarczych? 

| 
1 Po przerachowaniu, zgodnie z zatwier- 

| ^ * dzonym przez p. Ministra Skarbu planem 

| —Dotychczas jakkolwiek konkret- konwersji, ogólna suma požyczek, wyda- 
| nych zgłoszeń jest niewiele, jednak ma przed ACZ L 
_._ obej i i Szystki jel|- nosiła ną ien J rudnia 1927 zł. 

nc e a 3185700. Umorzenie pożyczek i bieg odse- 
A * $ . tek rozpoczęły się od 1923 r. Z przyczyn 

Bardzo zainteresował się targami niezależnych T-wo mogło przystąpić do 

- Północnemi ciężki przemys! górno: wznowienia swej działalności dopiero od 
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roku 1927. Powstałe wobec tego raty, za- 
ległe za czas od 1925 r., zostały roztermi- 
nowane płatnikom na lat 10 bez naliczenia 
kary. Zaległości za czas wojny, które zo- 
stały doliczone do sum poszczególnych po- 
życzek, wynoszą około 3 proc. Kar za czas 
wojny nie naliczono. Straty, poniesione 
przez T-wo za czas wojny, wynoszą około 
1/4 procentu wierzytelności T-wa. Fundu- 
dusze T-wa stanowią: kapitał zasobowy 
złotych 117599, fundusz na zabezpieczenie 
opłaty kuponów i wylosowanych listów za- 
stawnych zł. 103635. Należne od członków 
T-wa opłaty wpływają normalnie i opłata 

zobowiązań we właściwych terminach jest 
zapewniona. || ae 

Zgromadzenie zatwierdziło jednomyś!- 

nie sprawozdanie Komitetu nadzorczego, 
zarządu i komisji rewizyjnej i wyraziło wła- 
dzom T-wa uznanie za owocną pracę. 

Wobec pomyślnego stanu interesów 
T-wa uchwalono jednomyślnie przystąpić w 
najbliższym czasie do wydawania nowych 
pożyczek o oprocentowaniu, dostosowa- 
nem do warunków czasu obecnego. 

W myśl ogłoszonego ostatnio rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, do- 
tyczącego zmian statutu towarzystw kredy- 
towych, uchwalono wprowadzić do statutu 
T-wa zmiany, przewidziane wymienionem 
rozporządzeniem. 

Po zatwierdzeniu preliminarza na rok 
1928, dokonano wyborów, Ża mianowicie: 

Do komitetu nadzorczego na miejsca 
ustępujących: d-ra Aleksandra Safarewicza 
i Jeremjasza Cholema, na zastępców Jana 
Falkowskiego, Ottona Fuksa i Antoniego 
Królikowskiego. 2 8 

Do komisji rewizyjnej wybrano: Ofelję 
Benisławską, Józefa Gorfinkiela, Franciszka 
Kowalskiego, Włodzimierza Jastrzębskiego 
i Jakóba Kowarskiego. 

Wreszcie uchwalono wydać na cele do- 
broczynne: na pomoc uchodźcom z Rosji 
zł. 300, a. mianowicie na ręce Związku Po- 
laków z kresów białoruskich zł. 150 i ną 
ręce gminy żydowskiej zł. 150, Przychodni 
przeciwgruźliczej zł. 400, sanatorjum „Toz* 
zł. 200, L. O. P. P. zt. 200. 

GEIELOA WARSZAUSKA 
4 kwietnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
х Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 124,45 124,76 124,14 
Holandia 359,34 360,24 358,44 
Kopenhaha 239,10 239.70 239,50 
Londyn 43,525, 43,63 43,415 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Paryż 35,11 35,20 35,02 
Praga 26,415 25,48 26,35 
Szwajcaria 171,86. — 172,23 171.37 
Wiedeń 125,40 125,71 125,09 

Włochy 47,135. 41,255 41,015 

Papiery procentowe: 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94— 
5 proc. konwersyjna 67,— 
Kolejowa 61,50 — 
10 proc. kolejowa 102,50 103 

Dolarówka 75,25 15,25 15.20 

4.5 proc. warszawskie 57,25, — 55 — 
roc. ziemskie 83.— 

Giiary. 
— Zamiast wieńca na grób śp. Kazi- 

miery  Kozłowskiej Związek  Urzędników 

USB składa za pośrednictwem Sz. Redakcji 

składkową ofiarę w sumie 36 złotych na. 

schronisko nauczycielek-weteranek. a 

-- J. i B. Dziakoūscy na Dom Dzie- 

ciątka jezus Sióstr Szarytek zł. lo. — 

— W. P. dła chorej kobiety z trojgiem 
dzieci zł. 3, dła spracowanej nauczyciel- 
ki — zł. 2. 
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SAN-SEGASTA* 

| S/KOCHANE DZIE 
KOLEDZY i KOLEŻANKI! 
„MUSIMY SIĘ TEŻ UPOMINAĆ O NASZE SŁUSZNE PRAWA! . 

  

  
    

   
   ZIECI! 

Jest znaną rzeczą, iż dzieci potrzebują dużo dobrego pokarmu. 

Najłepszym pokarmem dła dzieci jest dobra filiżanka 

' prawdziwego „SUCHARD” Kakao na każde śniadanie a w ciągu 

dnia dła wzmocnienia organizmu i nerwów paczka czekolady 

JCHARD ! 

  

OD 100 LAT ZNANE W CALYM ŠWIECIE! 
  

  

Vilija nie grazi niebezpieczeństwom. 
‚ Jak się dowiadujemy przebieg spływa- 

nia lodów na rzece Wilji odbywa się w wa- 
runkąch pozwałających przypuszczać, że 
zatory lodowe nie uformują się i ludność 

Władze litewskie nie przyjmują swoich obywateli. 
W dniu 2 bm. na odcinku pogranicznym 

Rudziszki władze litewskie wysiedliły z po- 
wrotem ze swych granic niejakiego Jobso- 
na Charrego, który ostatnio wydalony zo- 

  

_ KRONIKA 
CZWARTEK 
5 Dzis Wschód st. g. m. 5 33 

Wincentego. | Zach. si. o g. 18 m. 00 
jutro 

Wilhelma 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 4 -- IV 1928 r. 

Ciśnienie >= 
średnie w m. 7 

Temperatura > 
Es rc. 

Opad za do- 37 
bę w mm. 

Wiatr | Południowy. 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę -|- 20C. 
Maximum na dobę -|- 137C. 

Tendencja barometryczna spadek ciśnienia, 

uu — 

KOŚCIEŁNA. 
— Pielgrzymka Wielkoczwartkowa w 

nocy do Kalwarji. Zapowiedziana pielgrzym- 
ka wielkotygodniowa do Kalwarji odbędzie 
się dziś wieczór. 

Zbiórka dla księży odprowadzających 
dziś o godz. T-ej wiecz., przy, kościele św. 
Rafała. : ° . 

Zbiórka dla wiernych dziś o godz. 8-ej 
wieczór przy „Wieczerniku* w Kalwarii. 
Pożądane pochodnie. 

URZĘDOWA. 
Wojewoda Wileński składa wizy- 

tę lnspektorowi Armji. W dniu wczoraj- 
szym p. wojewoda Rączkiewicz złożył wi- 
zytę inspektorowi armji gen. Burhardt-Bu- 
kackiemu. 

MIEJSKA. 
— (x) Z posiedzenia miejskiej ko- 

misji prawnej. We wtorek, dnia 3 kwie- 
tnia rb. pod przewodnictwem radnego mec. 
Jundziłła, odbyło się w Magistracie posie- 
dzenie komisji prawnej. у 

Na posiedzeniu tem między innemi о- 
mówiono stronę prawną: 1) co do sprawy, 
czy mogą być pobierane opłaty aljenacyjne 
na rzecz miasta, nie tylko od umów przy 
przejściu prawa własności, nieruchomości, 
lecz nawet w wypadkach, gdy licytacja nie 
przyszła do skutku i dana nieruchomość 
przeszła na własność wierzyciela. Jak wia- 
domo, miejskie opłaty aljenacyjne wynoszą 
4 proc. od wartości danej nieruchomości, 

larowej. Powyższy legat został w d. 3-go 
kwietnia br. doręczony przez osobę którei 
był powierzony, p. Chmielewskiemu wice- 
prezesowi Bratniej Pomocy Politechniki 
Warszawskiej. 

KOMUNIKATY. 
— Zebranie organizacyjne w spra- 

wie „Tygodnia Dziecka *. W dniu dzisiej- 
szym o godz. 5 popoł. w wielkiej sali kon- 
ferencyjnej Wileńskiego Urzędu Wojewó- 
dzkiego (ul. Magdaleny 2) odbędzie się ze- 
branie organizacyjne Wojewódzkiego Komi- 
tetu „Tygodnia Dziecka", na które Pan 
Wojewoda Władysław Raczkiewicz zapro- 
sił przedstawicieli całego społeczeństwa 
wileńskiego. 

Na zebranie te przyjedzie z Warszawy 
Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Dzie- 
ciom p. Aleksander Lednicki. 

— Towarzystwo Bibljofilów Polskich 
w Wilnie zwołuje nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia rb. w 
lokalu Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicz- 
nej o godz. 8-ej wieczorem z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) zmiana $$-ów 
9, 22 p. 1 i 26 Statutu, dytyczących trybu 
przyjmowania nowych członków Towa- 
rzystwa; 2) kustorz p. Lisowski pokaz in- 
kunabułów Uniwersyteckiej Bibljoteki Pu- 
blicznej; 3) p. L. Abramowicz. Zabawny 
plagjat wileński; 4) Zjazd Bibljofilów we 
Lwowie. 

TEATRY i MUZYKA. 

„— Reduta na Pohulance. Widowiska 
świąteczne w Reducie. W niedzielę, pierw- 
szego dnia Świąt Wielkiejnocy, o godz. 
2o-ej odbędzie się przedstawienie powieści 
scenicznej w 7-miu rozdziałach Jerzego Żu- 
ławskiego „Eros i Psyche”, z udziałem 
pełnego Zespołu Reduty. 

W poniedziałek, o godz, 16-ej, po ce- 
nach znižonych Tadeusza Rittnera — „Wil- 
ki w nocy*, z udziałem: St. Chmielewskiej- 
Perzanowskiej, H. Hohendlingerówny, E. 
Sciborowej, Marysi R., T. Białkowskiego, 
W. Gasińskiego, J. Karbowskiego, K. Pą- 
gowskiego i L. Wołłejki. 

zamieszkująca nad brzegami nie będzie na- 
rażona na niebezpieczeństwo. Poziom wo- 
dy podniósł się jeszcze, w stosunku do 
podawanego przez nas onegdaj. 

stał z granic Polski jako obywatel litew- 
ski. Wobec tego też Jobsona odesłano do 
dyspozycji władz pow. Wil.-Trockiego. (x) 

2) w sprawie trybu sporządzania przelewów 
praw więczysto-czynszowych i wieczysto- 
dzierżawnych, komisja prawna zaleca Ma- 
gistratowi opracować nowy regulamin o 
przelewach i wszelkie przelewy do tego cza- 
wstrzymać, 3) w kwestji opieki nad po- 
sesjami nieobecnych w kraju właścicieli, 
komisja jest zdania, że do nieruchomości 

bezdziedzicznych, Magistrat ma bezwzględ- 
nie prawo roszczenią pretensji do przejęcia 
ich na własność miasta. W przewidzianych 
wypadkach przysługuje Magistratowi prawo 
poczynienia już uprzednio kroków w celu 
zabezpieczenia sobie tego prawa. 

W końcu omówiono sprawę wywłasz- 
czenia terenu prywatnego na rzecz miasta, 
przeznączonego pod budowę stadjonu spor- 
towego. W sprawie tej komisja orzekła, iż 
na podstawie dekretu z 1919 r. Magistrato- 
wi przysługuje w takich wypadkach wy- 
właszczenie przewidzianego terenu. 

Na tem posiedzenie zakończono. 
- — (x) Urlop prezydenta m. Wilna. 

Informują nas, iż prezydent m. Wiłna p. 
Folejewski mając na wzlędzie poważne pra- 
ce i obowiązki jakie Magistrat będzie mu- 

siał wykonać przedewszystkiem w porze le- 
tniej i to w związku z wystawą, złożył Ra- 
dzie Miejskiej podanie o udzielenie mu ur- 
lopu w miesiącu maju r. b. Wieczorem o godz. 20-cj — „Eros 

W czasie niebytności p. Folejewskiego Psyche. В r 
obowiązki prezydenta miasta pełnić będzie We wtorek — o godz. 16-ej — „Wilki 
p. wiceprezydent Czyż w "We + korek а z й Е 

A e wtorek — o godz. 20-ej — „Eros 
RÓŻNE i Psyche*. A 

„— Na cele Polskiej Macierzy Szkol- 
nej. W dniu 3-go kwietnia Jego Ekscelen- 
cja Ks. Romuald Jałbrzykowski, Metropo- 
lita Wileński, złożył na cele oświaty sze- 
rzonej przez Polską Macierz Szkolną 
trzysta złotych. Jednocześnie zaś Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów Wileńskiego 
Banku Ziemskiego przekazało Macierzy 
pięćset złotych. Za tę pamięć o potrzebach 
naszej oświaty Najdostojnieszemi naszemu 
Arcypasterzowi, oraz WW. Panom Akcjo- 
narjuszom,Zarząd Centralny Macierzy skła- 
da staropolskie „Bóg zapłać”. 

— Zarząd „PŹP* skłąda serdeczne po- 
dziękowanie pp. Helenie i Stanisławowi 
Proficom za ofiarę 30 złotych na Święco- 
ne dla dzieci „Domu Wych. im. Józefa Pił- 
sudskiego“. 

UNIWERSYTECKA. kiego zapowiada się następująco: W 
— Na ratnią Pomoc Studentów niedzielę d. 8 kwietnia o g. 4 m. 30 pp. 

Politechniki Warszawskiej. Zmarła w grana będzie krotochwila Henneguina „Mo- 
Wielkiem Możejkowie w 4. 8 marca br. je Bobo") | : 
Sp. Marja z Tarnawskich Reuttowa, nau- ' \ пефие!е о &. 8 m. 30 pp. grana bę- 
czycielka prywatna, ze skromnych swych dzie sztuka A. Tołstoja i P. Szczegolewa 
oszczędnošci zostawitą na żelazny fundusz „Spisek carowej“ (Rasputin). | 
Bratnieį Pomocy Studentėw Politechniki W poniedziałek d. 9 kwietnia o g. 4 m. 
Warszawskiej 140 rubli rosyjskich złotem 30 pp. dla uczącej się młodzieży i najszer- 

oraz 3 obligacje pożyczki państwowej do- szych warstw publiczności grana będzie 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dzi- 
siejszy koncert religijny w Teatrze Pol- 
skim. Dziś, w Wielki Czwartek, Komenda 
Garnizonu Wilno daje w Teatrze Polskim 
koncert religijny zjednoczonych orkiestr 
wojskowych pod batutą kapelmistrza 1 p.p. 
leg. Feliksa Koseckiego. 

W programie: Chopin (Marsz żałobny), 
Handel (Largo), Glier (Modlitwa warszaw- 
ska), Cherubini („Ave Maria“), Beethoven 
(„Chwata Bogu“), Rossini („Stabat Mater“), 
Oberterr („Virgo Maria“), Mochowski („W 
mogile ciemnej“. Marsz žatobny), XX („Bo- 
ga Rodzica” Pieśń św. Wojciecha), Reszke 
(„Chante religieuse“). Początek. o g. 8-ej 
wiecz. Pozostałe bilety sprzedaje kasa Te- 
atru Polskiego od godz. 11 r. w ciągu ca- 
łego dnia, a 

— Repertuar świąteczny Teatru Pol-



m 4 smoka: Da 

krotochwila ze śpiewami i tańcami Mazura 
„Ułani ks. Józefa". 

‚ _W poniedziałek o g. 8 m. 30 pp. — 
Świetna komedja węgierska Szenesa „Nie 
ożenię się”. 

We wtorek d. lo kwietnia o g. 
30 pp. — „Spisek carowej" (Rasputin). 

Uwaga; Wszystkie przedstawienia wie- 
czorne w Teatrze Polskim z d. 8 bm. roz- 
poczynąć się będą o g. 8 min. 30 wiecz. 

Podpisanie umowy. W d. 2 bm. za 
stała podpisana umowa między Zarządem 
Banku Ziemskiego i dotychczasową  dzier- 
żawczynią iokalu Teatru Polskiego p. Ha- 
liną Rychłowską na dalsze trzechlecie. 

RADJO--WILNO. 
Czwartek dn. 5 kwietnia 1928 r. 

16,25 16,40: Chwilka litewska. 
16,40 - 16,55: Komunikat harcerski. 
16,55 - 17,15: „Co nam dają pszczoły?* 

— odczyt z działu „Pszczełnictwo*, wygłosi 
Stefan Żukowski. 

17,20— 17,45: Transmisja z Warszawy. 
„Wśród książek” - przegłąd najnowszych wy- 
cawnictw omówi prof. Henryk Mościcki. 

17,45, 18,55: Audycja literacka wspól- 
na stącyj Wilno i Warszawa: |. „Kazanie 
Skargi", audycja z Warszawy, Il. „Legenda 
o grajku Bożym* J. Wiktora, w opracowa- 
niu radjoionicznem T. B., w wykonaniu ar- 
iystów Reduty z Wiłna. 

19,00 - 19,25: Gazetka radjowa. 
19,25 - 19,35: Sygnał «czasu i 

tości. 
19,35 - 20,00: „Wulkanizm i jego prze- 

odczyt z dziąłu „Przyroda“, wygto- 
ystent U. S. B. magister Wiktor Koro- 

8 m. 

rozmai- 

   si a: 

iewicz. 
20,15— : Transmisja koncertu ora- 

iortyjnego z Filharmonji Warszawskiej. W 
programie: „Siedem słów Chrystusa* ora- 
iorium Fr. Dubois, „Źwierciadło Jezuso- 
we“ - A. Caplet. 

22,05— : Komunikaty PAT. 

Z SĄDÓW 
Echa wzmianki o inwigiiacji 

Marszałka Piłsudskiego. 

W dniu wczorajszym rozpoznana zosta- 
ża sprawa z oskarżenia redaktora „Kurje- 
ra Wileńskiego” *p. Józefa Batorowicza o 
umieszczenie na łamach wspomnianego 
pisma wzmianki o inwigiłowaniu Marszałka 
Piłsudskiego przez policję działającą z po- 
iecenia ówczesnego szeią p. Swolkienia. 
Sprawa rozpoznawana była przy drzwiach 
zamkniętych, co uniemożliwia nam podanie 
przebiegu przewodu sądowego. W chara- 
kterze Świądków ze strony oskarżenia 
stanęli: b. nacz. wydz. bezpieczeństwa p. 
w. Dworakowski oraz Inspektorzy Pra- 
szałowicz i Snarski. Ze strony obrony 
stanęli pp. zenerał Pasławski, majorzy 
Kirtiklis i Meyer. Nie stawili się — nadkom. 
Graff oraz p. T. Jacek Rolicki. Sąd wy- 
niósł wyrok skazujący red. Batorowicza 
na karę 100 złotych. 
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 Kerbafę zwielstą LYONS A 
aromatyczną i niezrównaną w smaku 

| ple cuły świat 
Ta wykwintna herbata dla smakoszy 

już nadeszła i jest do nabycia w firmie 

ANTONI JARUSZEWICZ 
Zamkowa 20-a telefon 8 — 72. 

  

Największy wybór 
i koniekcji,  galanterji, obuwia, 
' płaszczy gumowych, sukien, 

swetrów Oraz najrozmaitszych 
innych towarów po cenach ia- 

brycznych poleca 

DĄ. ©. Nowicki 
Wilno, ul. Wielka 30, tel. 9—08 
Bezpłatne podarunk iw szczęšli- 
wym wypadku wielokrotnie prze- 

wyższają sumę zakupu. 
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V- WILLIAMS. : 

„ TRÓJKA TREFLOWA. 
Rozdział XII. 

Baronowa Vali. 
Tymczasem w Kis Godirey pędził 

życie w zamknięciu i obcując często z 

gospodarzem domu, nie mógł nie 
przyznać, że był to człowiek 0 wy- 

bitnej inteligencji. Prowadzili ze sobą 

długie dyskusje w oryginalnym poko- 

ju o umeblowaniu dziecinnem, który 

był gabinetem hrabiego. Rozmowy te 
zawsze sprawiały Godirey'owi dużą 

przyjemność. 

Gdy mówił, zapominało się zupeł- 

nie o złośliwym wyrazie jego twarzy, 

który z początku robił tak przykre 

wrażenie. 
Lecz nagle po tygodniowym poby- 

cie w pałacu, zdarzyło się, iż Godfrey 

był świadkiem sceny, która jednak u- 

twierdziła w nim przekonanie, że 

Gellert był nietylko potworem fizycz- 

nym lecz i moralnym. 
Było to o zmierzchu, Godirey 

szedł do swego pokoju, by wziąć pa- 

pierosa. Ujrzał naprzeciw siebie na 

korytarzu młodą pokojówkę. Już 
dawno ją zauważył, gdyż była to bar- 
dzo ładna dziewczyna 0 czarnych, 
pełnych błasku oczach i młecznej ce- 
rze. Nagle z galerji bocznej wysko- 
czyła ku niej potworna postać. 

Był to Gellert. Bez szelestu pra- 
wie skradał się za dziewczyną. God- 
frey sądząc, że oboje mijać go będą 
przysunął się bliżej do Ściany i wte- 

dy ujrzał twarz karła. Oczy wycho- 

dziły mu z orbit, na wargach widniała 

piana, wyraz twarzy był zwierzęcy, 

otworn 
" Zanim Cairsdale zdołał poruszyć 
się lub krzyknąć, krótkie, grube ra- 

miona podniosły się i ręce wpiły się 
w białą szyję dziewczyny. || 

Nieszczęśliwa próbowała się uwol- 
nić, krzycząc przeraźliwie, lecz gdy 
przy ramieniu swojem ujrzała potwor- 
ną maskę ludzką, straciła siły i u- 

S BOO WSO 
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„Dirzymi Wybór Wil 

P. WINA OWOCOWE z najlepszych 
Warszawskich, Kruszwickich i Górnośląskich 

A. Januszewicza 
ul. Zamkowa 20-a. Telefon 8-72. 

zagranicznych i krajowych 

Koniakow, Nalewek, 

Miodu, 

jak zawsze w najprzedniejszych gatunkach 

| po CENACH BARDZO DOSTĘ??NYCH, poleca Szanownej klijenteli skład 

! 

Rumu, 

wódek i Likierów 

tiim Od 2 do 5 x. butelka. 
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Ogłoszenie 

„ Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil- 
nie niniejszem wzywa osoby fachowe do 
nadesłania do Dyrekcji K. P. ofert na wy- 
tępienie szczurów i myszy w grupach bu- 
dynków położonych w m. Wilnie: 1) na 
posesji pod Nr. 2 przy ul. Słowackiego; 
stanowiącej gmach Dyrekcji K. P. oficyny 
„zabudowania gospodarcze i 2) na pose- 

sji pod Nr.-3/2 przy zbiegu ulic Słowac- 
kiego i Ant. Wiwulskiego, stanowiącej: dwa 
budynki mieszkalne, budynek Stacji Miej- 
skiej i zabudowania gospodarcze. 

Oferty z podaniem śródków, jakie bę- 
dą stosowane, czasu trwania operacji tę- 
pienia, czasu skuteczności zastosowanych 
środków i wynagrodzenia—należy nadsy- 
łać do Dyrėkcii K. P. w Wilnie, ul. Sło- 
wackiego Nr. 2. w terminie do dnia 10 
kwietnia 1928 r. godz. 12-tej. 
„Do oferty należy załączyć poświadcze- 

nie instytucji, które korzystały z usług ofe- 
renta o skuteczności środków slosowa- 
nych iw razie stosowania środków do 
karmienia szczurów poświadczenie Urzę- 
du Lekarskiego, że środki te nie są szko- 
dliwe dla zdrowia ludzi i dopuszczalne są 
z punktu widzenia higieny lokali. 

Z oierentem, który. poda najdogodniej- 
sze warunki i solidną gwarancję Skutecz- 
ności stosowanych środków do tępienia 
szczurów i myszy — będzie zawarta odpo- 
wiednia umowa. 

DYREKCJA К. P. w Wilnie. ż 
'0—LIZL a 5 

LLS LS 

KONKURS. 
Wileński Urząd Wojewódzki ogłasza 

konkurs Ra objęcie dwóch etatowych posad 
lekarzy przy Starostwie Grodzkiem w Wilnie. 

Do posad tych jest przywiązane wyna- 
grodzenie według VIII wzgłędnie VII grupy 
uposażenia urzędników państwowych. 

Pierwszeństwo będą pusiadali lekarze z 
odbytem przeszkoleniem w zakresie admi- 
stracji sanitarnej w Państwowej Szkole 
Hygjeny. 

Podania należy przesyłać do Wileńskie- 
go Urzędu Wojewódzkiego do dnia 15.V. 
r. b. z załączeniem: 1) Curriculum vitae, 
napisanego własnoręcznie oraz dowodów 
(oryginalnych bądź należycie uwierzytel- 
nionych), stwierdzających: 2) Datę urodze- 
nia kandydata, 3) Posiadanie obywatelstwa 
polskiego, 4) Ukończenie studjów lekar- 
skich i posiadanie prawa wykonywania 
praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem, 
5) Stan zdrowia (Świądectwo wydane przez 
lekarza urzędowego), 6) Stosunek do służ- 
by wojskowej. 

  

Za Wojewodę 
Dr. M. nozłowski 

*0 2661 Naczelnik Wydziatu 

BAEZEZEGESEOEZES ESESESEACA 

s podług 
UBRANIA najnowszych WZORÓW 

na zamówienia i gotowe poleca 

L. Kulikowski 
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 33-a. 

Duży wybór materjałów ostatnich 
nowości. Wykonanie pierwszo- 

rzędne. -4 

padła ciężko na ziemie. Godirey jed- 

nym skokiem znalazł się przy niej. 

Wstrętny karzeł otarł się o niego 

przechodząc. Do uszu Anglika dole- 
ciały słowa, które mruczał, oddalając 
się: „Piękna mała, bardzo piękna 

mała!*. Godfrey chciał ją ratować, 

lecz zdawało się że już nie żyła, rę- 

ce miała zimne, leżała nieruchomo. 

Właśnie chciał biec po kogoś, by 

mu dopomógł, gdy rozległy się szyb- 

kie kroki i nadbiegły dwie służące. 
Były blade i przerażone. 

— Czy zamordował ją? — zapy- 
tała jedna. 

— Nie, nie — odrzekła druga -— 
na szczęście pan był tutaj. 

Dziewczyna nie ruszała się jednak. 
Koleżanki próbowały ją ocucić, lecz 
napróżno. Za chwilę w korytarzu za- 
roiło się od służby, wszyscy byli 
bladzi i przerażeni, nawet stary * Fe- 
rencz drżał ze zgrozy. Powstrzymu- 
jąc łkania poprosił Godirey'a by od- 
szedł. Anglik nieprzytomny był prawie 

z oburzenia i wstrętu, to też chętnie 
oddalił się do swego pokoju. 
/ Hrabia nie przyszedł dnia tego na 
obiad. Traulgott wytłomaczył nieobec- 

ność jego silną migreną. 
Nikt nie zrobił najmniejszej aluzji 

co do zajścia w korytarzu, Godirey 

więc również postanowił milczeć. Lecz 

co chwila stawała mu przed oczyma 

potworna twarz wykrzywiona i drżą- 

ce ręce, ogarniał go niewypowiedzia- 

ny wstręt i chęć ucieczki z tego prze- 

klętego domu. 
Tego wieczora, kiedy Wirginia 

była z von Bartzenem na obiedzie 

w Budapeszcie, Godirey grał w 

karty z baronową Vali w jej saloniku 

na wieży. Był to śliczny pokój okrą- 
gły, którego Ściany złożone z kamie- 
ni były nagie, lecz to właśnie nada- 
wało mu niezmiernie oryginalny 

charakter. Wieżyczka ta była najja- 
skrawszym dowodem, iż pałac budo- 
wany był za czasów wielce wojowni- 
czych. 

Dziś! Nieporównane arcydzieło 

FREDA NIBLA BEN HUR 
monumentalny dramat w 12 

W rolach głównych: 

RAMON NOWARRO 
BETTY BRONSON aktach. i 

      

    

          

    
       

Opłatki do pieczywa. 

Farba i lakier do jaj. 

CENY ОМА 

1) Trocka 7, tel. 542, 

BŚ ZSS TOS CARA AAS ZERA ZE 
Ni 

  

wielki wybór win zagranicznych sprowadzanych wprost 
od producentów, a mianowicie: 

i & ZU francuskie 4, 
v A ių 4 LJ węgierskie 4. 

S Ta R 4%, @ S hiszpańskie 4 Še 4 š 

g » włoskie 7 

oraz duży wybór win Krajowych w najlepszych gatunkach od zł. 2 Ę 
do zł. 5, wódki, likiery, koniaki, rumy iirm: krajowych i za- pa 

  

+ NASIONA we, leśne, ziemniaki, byliny 
4 cebulki, drzewka i krzewy owocowe, 
ф jagodowe, parkowe, Sole Nawożo- 

we „Chorzow“, oraz inne nawozy 
sz uczne poleca Hodowla Nasion S. 

, Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie 
Rolniczym* Szwarcowy I (Wielka 15). 
Cenniki bezpłatnie. 1400 8 

ZMUREGZEDZOEZKAKSEZKZE 
Najstarsza w Wilnie (egz. od r. 1866) 
wytwórnia walizek ! wyrobów 

skórzano - galanteryjnych 

Leona KACENELENBOGENA 
Wilno, ul. Wileńska 28 i Portowa 5. 
Poleca w największym wyborze roz-| 

Amare walizki, kosze, teki, różne 
przedmioty podróży, torebki damskie 

It. p. Przyjmuje obstalunki i repe- | 
racje. Wykonanie punktualne. 
Ceny umiarkowane. 

i urzędnikom 

     

  

    
Na ścianach wisiały troiea zdoby- 

te na wojnie, broń  damasceńska. 

Meble były staroświeckie, ciężkie, z 

ciemnego dębu. Środek pokoju zaj- 

mował wspaniały stół dębowy, Suto 
rzeźbiony. Gdyby nie rozszerzone 
Okna i piec niezgrabny, od którego 
komin wychodził na strych, komnata 

ta robiłaby wrażenie nietkniętej od cza- 

sów średniowiecza. 
Godirey tego wieczoru był bar- 

dzo zdenerwowany. Wypadek, które- 

go świadkiem był dzisiaj, wytrącił 
go z równowagi. Ubierając się do 
obiadu, dowiedział się od jednego z 
lokai, że młoda dziewczyna w ciągu 
dwuch godzin nie mogła przyjść do 
siebie, że dotad jeszcze była bardzo 

osłabiona. Widocznie przyczyniło się 
do tego głównie szałone przerażenie, 
gayž Gellert nie zdążył uczynić jej 

nic złego. 
Godfrey czuł się jakby przygnie- 

cionym przez otaczającą go atmosie- 

rę, chwilami miał wrażenie, że się 
dusi. Nerwy odmawiały mu posłu- 
szeństwa, a właśnie dzisiejszej nocy 
musiał być spokojny i_silny! 

Nagle Vali rzuciła Z gniewem kar- 
ty na stół i zawołała: 

-- Ależ pan zupełnie nie 
myśli pana są bardzo daleko! 

— Zacznijmy partję nanowo, — 
uspakajał Godirey — tym razem o- 
biecuję, że będę bardzo uważał! 

To mówiąc zaczął mieszać karty. 

— Nie chcę więcej grać, — oznaj- 

uważa, 

miła Vali dumnie. — Proszę popro-. 
sić do mnie panią Matsera! 

Anglik położył .karty na stół i 

wstał. 
— Zaraz ją poproszę, — rzekł. 
Lecz baronowa schwyciła go za 

rękę. 
— Jaki obojętny jesteśl—szepnęła 

namiętnie. — Czy przed dziesięciu 

laty mógłbyś w mej obecności my 

śleć o czem innem?... Tak, tak, nie 
zaprzeczaj. Myśli twoje były daleko. 

l gdy kazałam ci odejść, nawet nie 

NA ŚWIĘTA! polecamy WIELKI WYBÓR TOWARÓW 
_ Perfumeryjnyeh., 

Kosmetycznych. 
Galanteryjnysh 

PERFUMERYJNYCH, KOSMETYCZNYCH, GAŁANTERYJNYCH 
krajowych i zasranicznych firm 

PRZEDMIOTY ROSTRDARZYWA KOMOWEGO 
iwa 

Szairan, Wanilja, Kardamon, Gozdziki, Cynamon. 
Mastika do podłóg i t. d. 

T-wo |. B. Segall Sp Akc. 
2) Ul. Zamkowa 26, tel. 1023 (n. kośc. św. Jana). 
3) Ul. Mickiewicza 5, tel. 873. 
4) Róg Rudnickiej i Zawalnej 20—52, tel. 612. 

etylko na świę'a, lecz stale piwnica jest zaopatrzona w 

granicznych poleca po cenach przystępnych 

K WĘCEWICZ 
Wilno, Mickiewicza 7 tel. 1062 ® 

GE L ЕЫ УО ПН T TR ISA M ESĖ 
gospod. warzywne, kwiato- $ 
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nicejska, Esencja octowa, 

R ICORW A NIE. 

Zarząd Akcyjnego T-wa Kurlandzkiej 

Olejarni zawiadamia pp, Akcjonaijuszów, 

że w dniu 26-go kwietnia 1928 r. o godz. 

5 po poł. w lokału zarządu przy ul. Sło- 

wackiego Nr. 14 m. 3 odbędzie się Zwyczaj- 

ne Waine Zgromadzenie Akcjonarjuszów Z 

następującym porządkiem dziennym: 1) Za- 

gajenie i wybór przewodniczącego. 2) Spra- 

wozdanie Zarządu za rok 1926-27. 3) Spra- 

4) Zatwier- 

dzenie bilansu i rachunku strat i zysków 

za rok 1926-27. 5) Sprawa przerąchowania 

bilansu stosownie do Rozporządzenia Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 

wozdanie Komisji Rewizyjnej. 

r. b. 6) Wybory Zarządu i Komisji Rewi- 

zyjnej. 7) Wolne wnioski. 

zaprotestowałeś. 
Godirey sposępniał. Oto nade- 

szła ta chwila, której się tak. oba- 
wiał. Musiał wybierać teraz pomiędzy 
prawdą a fałszem, sytuacja jego by- 
ła krytyczna. 

Co miał robić, co mówić? Czuł, 
że prawda musiała pociągnąć za so- 
bą katastrofalne skutki, lecz jedno- 
cześnie miał wstręt do fałszu. Jak 
przez sen słyszał jej słowa: 

W ciągu dziesięciu lat myśla- 
łam o tobie z miłością. Gdy związa- 
no mój los z życiem Niemca pijaka, 
spędzałam noce całe w swym poko- 
ju, przyzywając cię na ratunek. Sni- 
łam, że pod postacią rycerza z bajki 
przybędziesz by zerwać łańcuchy mo- 
je i zabierzesz mię ze sobą wolną i 
kochającą. 

Lecz gdy teraz mam cię przy So- 
bie, jakże innym jesteś, niż dotąd! 
Przecież mógłbyś mię kochać God- 
frey'u, nie mogę uwierzyć w to, że 
mnie nie kochasz, a jednak czuję po- 
między nami jakiś chłód, czuję, że 
coś nas dzieli! 

Łkania przerwały jej mowę. 
Cairsdale uczynił gest rozpaczy. 

Droga przyjaciółko, — rzekł, 
nie rozumiesz mnie. Nie spodzie- 

wałem się ujrzeć Cię jeszcze w życiu. 
To też spotkanie to, które nastąpiło 
po tylu latach męki i usiłowań, by 
wydrzeć Twój obraz z serca, - spot- 
kanie to oszołomiło mnie... 

Zacisnęła pięści z gniewu i bółu. 
— To są wykrętne sposoby  tło- 

maczenia! — krzyknęła. — Tak, ko- 
bieta odczuwa wszystko, zrozumiałam 
odrazu, ale czekałam osiem dni. Ale 
ty jesteś zimny i daleki! 

Podnosiła głos coraz bardziej, tu 

pała nogą, a twarz jej zalewały lzy. 

Godfrey milczał. Nie mógł znaleść 
stosownych słów, chociaż rozumiał 

doskonale, że z każdą chwilą zwięk- 

sza się przepaść, dzieląca ich, a w 
sercu kobiety podnosi się gniew 

i żal. 

    

8-śmio pokojowe, z kuchnią, 

      

  

  

      

Potrzekne duże mieszkanie! 
elektrycznością, a Aina 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 

DOKTOR 

K. KINSBERZ 
choroby  weneryc 
syfilis i skórne. 
no, ul. Wileńska 3, 
lefon 567. 'Przy 
о@ 8 д0 11004 
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nań, Ratajczaka 31. przyjmuje od 4 
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С i Zwiedrynski mienione a FÓWNIEŻ 
i S-ka Wileńska 28,osoby _ posiadające 
telefon 1224. 1453 dwjadomości 0 nich 
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pokój umeblowany, Szanghai. 
wanna, telefon. tylko Municipal . 
z całodzennym utrzy- jlealih _ Department. 
maniem. A ntokol Mr. A. O. Pickel. 
wprost kościoła Piot- 1539—e 
ra i Pawła Nr 24-a, — 
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Voszuk ie SIĘ „ochód 
mieszkania 2 
kojowego z kuchnią się: Wileńska 29 m. 4, 

  
  

    

Ford 

Zgłoszenia do „Sło-w godzinach 10 12 į 
wa“ pod „Komorne“. 6—8. 1537 2 

  

FORD 
Taksówka w dobrym 
stanie do sprzedania, 
Zarzęcze, ul. Połocka 
d. Nr 4 m. 12. C-8621 

Sprzedaje się 

wocującym,  jagodni- 
kami, pół hekt. lasu, 
stawem, objekt - 5 
hektarów po ogrodni- 
ka, miejscowość uro- 
cza, Dowiedzieć się 
w sklepie kwiatowym 
Gintowta, róg Sko- 
pówki i Zamkowej. 

w. 16402 
  

Polioję do wynajęcia 
| miesięcznie i 

na doby z utrzyma- 
niem w. pensjonacie 
Cywińskiej, Вепе- 
dyktyńska 2—5 (róg 
Wileńskiej). _ Tamże 

- dobre, zdrowe, domo- 
we obiady na maśle. 

1370 © 

wojsk., 

3 pokojo- 
wego z Mieszkania 

kuchnią poszukuje się. 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa” pod „Mieszkanie 
3 pokojowe** 

Wina wódki, likiery 
KIEJ? po bardzo NIS- 

K cenie poleca J. о 
Zwiedryński i S-ka Nad s AF + 
Wileńska 28. | --PSpl imię józeia Makieja, 

gub. książ. 

  

rocznik 1889, unie- 
S | Folwark | wążnia się. 

obszaru 150 ha z 
dogodną komuni- i Zegarki 
kacją sprzedamy | najtaniej i najso- 

dogodnie za 11.000 :) lidniej reperuje ze- 
dolarów | garmistrz M. WY- 

Wileń. Biuro Ko- ii SZOMIRSKI były 
misowo-Handlowe, || majster firmy A. 

Rydlewski. Ostro- 
bramska 13. 1451 

Mickiewicza 
telefon_152. —н 

21, 
A 

Musiał zebrać wszystkie swe siły. 
Spoglądał na nią z rozpaczą. Była 
tak piękną, gdy stała przed nim z 
drżącemi ustami i talującą piersią, 
że nie mógł powstrzymać rosnącego 
w nim zachwytu i patrzał na jej 
cudną delikatną twarz i czarne, dłu- 
gie rzęsy, z pod których blyszczaly 
łzy. Jak bardzo dotąd jeszcze podo- 
bała mu się, działała na jego zmysły, 
a jednak... 

Jednak zrozumiał, że wszystko, 
co czuł dla niej było tylko słabym 
refleksem dawnego gorącego uczu- 
cia. 

Czy nie masz nic na swe 
usprawiedłiwienie? 

Ostry głos 
myśli. 

— Czy tylko to mi 
Vali? —zapytał oschle,—Przeciež 
czasu upłynęło! 

Roześmiała się złośliwie, w oczach 
jej błysnął gniew. 

— Tak, ale nie dosyć bym ja 
miała wypowiadać swą miłość takie- 
mu...—zawahała się przez chwilę, 

wreszcie skończyła, — takiemu pierw- 

szemu lepszemu. 
Godirey uczuł się zadraśnięty. 
-- Kochałem panią głęboko, lecz 

teraz drogi nasze się rozeszły. Czy 
wolałabyś, żebym odegrał komedję? 
Jestem szczery! 

Gniew jej nagle przeszedł, ciężkie 
westchnienie wydarło się z jej piersi 
i znów łzy ukazały się w cudnych 

oczach: 
— Tak, jesteś szczery, 

szczery, po angielsku! 
Lecz w tonie jej brzmiały nuty 

ciepłe, serdeczne,  roześmiała się 
przez lzy. Potem wzięła jego rękę i 
zapytała: 

Nie żartujesz ze mnie Godirey'u? 
Czy mogę mieć nadzieje, że powró- 
cisz do mnie? Nie! Widzę odpowiedź 
w twych oczach, takich chłodnych, 

obojętnych. Ale ja mam władzę i si- 

ły, może nadejdzie dzień, kiedy 

przerwał tok jego 

zarzucasz, 
tyle 

brutalnie 

„proszę e łaskawe za. waźnemi referencjami WAEJNJZEZĄ 
) U komunikowanie adre-a Kresy wschodnie i | 

PANU z to-sów ped następują- Zachodnie. 
warzystwa oddam eym adresem: Chiny- Mość: Lublin, 

poszukiwani w każdej 
SPRZEDAJE się sa-mieiscowości do 

sprzedaży obrazów na 
dobry 

3 po-w ruchu. Dowiedzieć dzienny 10 30 zł. do- 

wymagane. Pierwszeń- 
Stwo właścicielom ma- > 
łych 

felwark na 5 kl. od Zgłoszenia 
Wilna przy Lidzkiej pod „Częstochowa” do 

szosie z całem zabu- dministracji 
dowaniem, sadem о-0 - 996 _ 

-Godirey'u i 

wicza, 1524-1 
rk: W. Zar. Nr. 13 

„wytwór na RES 
WIN. 

owocowych 
i LENARŻE DENTYŚCI 

   
  

    

„Jastków* poszukuje 
przedstawicieli z po- 

  

Wiado- Lekarz-Dentysta | 
hotel A y- Mość: Lu MARYA 

Shanghai Victoria, Zarząd Inte- a 
GOLEC. resėw N. Budnego. Dżyńska-Smolska 

+: Choroby jamy ustnej. 
a PlomBo+ SGI usuwa= 

nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8-12i od 4 7. Nie- 
zamożnym ustępstwo, 

Wydz. Zdr. Nr. % 

Lekarz-Dentysta 

Władysław Pasińwii 
Słowa. uł. Mostowa 9 m. 21 

Pom odg. 10 -2 
13-72 

0— qe, 

  

Agenci komisanci 

cel dochód 

kumenty pierwszorzę- 
dne, kaucja lub do- 
bre _ zabezpieczenie 

    

nieruchomości 
pisemne 

gub. książ. wejsk., 
wydaną przez P. 
K. U. Lida, na 

imię Władysława Ra- 
fałowicza, , rocznik Zarzecze 16 m. 17. | 
1900, uniewaźnia się. Przyjmuje w domu 

od g. 12 do 19.-ZCpl | 

gub. książ. wojsk., W. Zdr. Nr 4238. 

Z. wydaną przez P. 
K. U. Lida, na AKUSZERKA 

imię jana Górskiego, (M, Smiałowska 
rocznik 1898, unie- sias ais ai E przyjmuje od godz. 9 
WSA: do 19. Mickiewicza 

pva w B Em m ata 0 

* LEKARZE ® Z. P Nr. 63 

BMRWAWAM' 
Dr. POPILSKI 

choroby skórne i we- 

   
  

Lekarz-Dentysta 

W. Bobrowska 

  

       

    

  

К,ЬОМ i 4a) 
Spółka z ogr. odp. 

  

neryczne. _ Przyjmuje | Wilno, ul. Tatarska 
od godz. 10 do ti od |29 dom własny. 
5-1 p.p. W. Pohulan- Istnieje ad 1843 T. 

ka 2, róg Zawałnej |papryka i skład 
a A RACZ | 

2 IE jadalne, sypialne, 
Doktór Medycyny dE gabinety, 

R. GYMELER łóżka niklowane i 

choroby skórne, we- | angielskie, kreden- 

neryczne i moczo- |SY, stoły, szafy, 

płciowe. Elektrotera- |biurka, | krzesła 

pia, słońce 46rskie. | dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 2i5 8. 
0£ w.Z.P 43. © 

    

będziesz potrzebował mej pomocy! 
W sercu jego zbudził się nie- 

pokój. 
Co miała na myśli? Czy podejrze- 

wano go tutaj? 
Nie odrzucaj mej przyjaźni 

bądź ze mną szczery. 
Pamiętaj o tem, że gdy umiem ko- 
chać gorąco, potrafię również niena- 

widzieć! 
Ten pokój działa mi na ner- 

wy! dodała.—Chodźmy do salonu, 
zagram ci Chopina. 

W nocy, podczas gdy przygoto 
wywał się do wycieczki, którą posta- 
nowił odbyć, słowa baronowej Vali 
nie dawały mu spokoju. Brzmiała w 
nich pogróżka. Czyżby tak prędko 
odkryto jego misję i Ściągnięto go 
tutaj umyślnie? Musiał się mieć na: 
baczności, by zwyciężyć! 

Był dzień 15-ego stycznia, 16rg0 
zaś w nocy musiał się stawić przy 
224 kilometrze, trzeba więc było 
znaleść sposób ucieczki z Kes. Dzi- 
siejszej nocy postanowił, że tego do- 
kona. Wiedział, że Steian pilnuje 
piętra, lecz sądził, iż dół nie byk 
strzeżony. 

Przy końcu korytarza, na drugiem: 

piętrze, zauważył mały składzik na 

Szczotki i Ścierki, był to jedyny za- 

kątek na tem piętrze, do którego / 

można się było dostać, inne drzwi 

były pozamykane. Okna ich wycho- 

dziły na jedną stronę, a pod niemi 

ciągnął się dosyć szeroki pas wysta- 

jącego muru! 

Godirey postanowit wyłeźć z po- 

koju przez okno i po murze wdrapać 

się do okna składziku, by przez nie 

dostać się do środka. Tam poczekać 

miał, aż Stefan się oddali i wówczas 

zejdzie. 
Zgasił więc światło i cichutko 

otworzył okno. Z korytarza dolaty- 

wał odgłos skrzypiącej, pod  ciężkie- 

mi krokami Stefana, podłogi. 
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