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li przykładem Francji. 
Kradzione nie tuczy. Przysłowie 

to w całości da się zastosować do 
historji dwóch transportów złota so- 
wieckiego, wysłanego przed paru ty- 
godniami do Ameryki, aby pod jego 
zastaw mogły otrzymać Sowiety po- 
życzkę. Z chwilą gdy złoto przybyło 
do New Yorku, Francuski Bank Pań- 
stwa zgłosił pretensję, twierdząc iż 
transporty złota stanowią jego wła- 
sność, ponieważ znaczna część złota 
irancuskiego zdeponowana w dawnym 
rosyjskim Banku Państwa nie została 
Francji zwrócona. Departament Skar- 
bu Stanów Zjednoczonoch Ameryki 
Północnej odmówił przyjęcia złota do 
sprawdzenia przez urząd  probierczy 
i złoto ulokowane w skarbcach dwóch 
banków amerykańskich będzie oczeki- 
wało wyroku sądu, który rozstrzy- 
gnie sprawę pretensyj irancuskich. 

Zasekwestrowanie złota w Amery- 
ce, wywołało niesłychane oburzenie 
w kołach rządzących w Moskwie. Pre- 
zes „Gosbanku* ogłosił wywiad w 
którym oświadczył, że „Gosbank“ nie 
jest sukcesorem dawnego rosyjskięgo 
Banku Państwa i że pretensje Тгапси- 
skie są intrygą, która ma na celu 
utrudnienie stosunków handlowych 
Bolszewji z Ameryką. 

Ale na tem nie koniec. Za przy- 
kładem Francji poszła Rumunja, któ- 
ra przed kilku dniami zwróciła się do 
rządu Stanów Zjednoczonych z proś- 
ba O nałożenie sekwestru na zloto 

"sowieckie, w charakterze kaucji za 
skonfiskowane w Moskwie złoto Ru- 
muńskiego Banku Państwa. W. ten 
sposób sprawa złota nabiera coraz 
większego rozgłosu, a wyrok sądów 
amerykańskich będzie miał doniosłe 
znaczenie dla stosunków handlowych 
całego świata z Sowietami. Sz. 

SURASK RNR SESNREI 

Prafest przeciw imigracji Wto- 
Ehėw do Ausfralji. 

ŁONDYN. Z Sydneyu  donoszą;“ 
że p. Hughes b. prezes ministrów 
Australji wygłosił na wiecu partji na- 
cjonalistycznej mowę, w której pod- 
dał krytyce politykę imigracyjną o- 
becnego rządu, i m. in. powiedział: 
„Pragniemy, aby Australja pozostała 
„białą* i angielską; tymczasem mie- 
sięcznie przybywa do Australii prze- 
szło 300 rodzin włoskich. Tłomaczą 
mi, że to są bracia, siostry, ciotki, 
dziadkowie Włochów zamieszkałych 
u nas. Lecz kiedyż skończy się ta ro- 
dzina, gdy następnie przyjeżdżać zacz- 
nie rodzina świeżo przybyłych? Do ko- 
go należy Australja, do nasczy do Mu- 
soliniego? Tłómaczą nam za każdym 
razem, gdy protestujemy, że jesteśmy 
przyczyną zawikłań -.międzynarodo- 
wych. Nie pozwolimy wtrącać się Mus- 
soliniemu do naszych spraw i bę- 
dziemy myśleć o tem, aby Australja 
pozostała angielską". 

Pošpieszna komunikacia przez 
GCGAN. 

NOWY JORK, — Amerykańskie to- 
warzystwo  transoceaniczne ‹ 
wuje projekt wprowadzenia pośpiesz- 
nej komunikacji transatlantyckiej. Ko- 
munikacja utrzymywana byłaby przez 
6 statków o pojemności 53.000 tonn 
każdy. Statek podobny szybkość swą 
doprowadzałby do 33 mil morskich 
na godzinę, mieszcząc па pokładzie 
około 900 pasażerów. Dla zrealizo- 
wania tych planów towarzystwo trans- 
oceaniczne ubiega się o pożyczkę wy- 
noszącą około 95 miljonów dołarów. 
Według zapewnień  projektodawców 
odległość Nowy jork—Europa  prze- 
bywana byłaby przez statki komuni- 
kacji transatlantyckiej w ciągu t4 dni. 

Rzeczoznawcy w St. Gofhart. 
„PARYŻ, 5. IV. Pat. Petit Parisien oma- 

wiając sprawę incydentu w St. Gothard 
stwierdza, że rzeczoznawcy nie zostali je- 
szcze wyznaczeni. jąk przypuszcza dzien- 
nik, rzeczoznawcami w sprawie broni zosta- 
ną prawdopodobnie ! Anglik i 1 Szwed. 
Komitet Trzech nie zbierze się w Paryżu 
wcześniej niż 15 kwietnia rb. 

Kuracja dra Seipła. 
WIEDEN, 5. IV. Pat. Dzienniki popo- 

łudniowe donoszą, że lekarze zalecili kanc- 
ierzowi austrjackiemu d-rowi Seiplowi ku- 
rację w Karlsbadzie, dokąd kanclerz uda 
się w najbliższy poniedziałek na 3 tygo- 
dnie. Stan zdrowia kancierza jest zadawal- 
niający. 

Nieudane zhliżenie Węgier z 
Niemcami. 

BUDAPESZT, 5. IV. Pat. Według do- 
niesień dziennika Maggia Sag rząd” węgier- 
ski zamierza odwołać posła swego w Вег- 
linie Kolomana Kanya, ponieważ nie udąło 
mu się spełnić zadania dla którego został 
wysłany do Berlina, mianowice przepru- 

na zbliżenia między Węgrami a Niem- 
mi. 

= 

opraco- 

do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. | W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego 

Inferwencja ambasadora Niemiec w Moskwie. 
„ BERLIN. 5.1V. PAT. Telegraphen Union donosi z Moskwy, 

że ambasador niemiecki w Moskwie Brockdorfi-Ranzau po 
otrzymaniu sprawozdania radcy  legacyjnego ambasady d-ra 
Schlieppa o wyniku jego odwiedzin w więzieniu rostowskiem, 
udał się do komisarjatu spraw zagranicznych. W czasie swej 
rozmowy poruszyć miał sprawę powierzenia obrony aresztowa- 
nych techników  iemieckich obrońcy niemieckiemu. 

wbrew zapowiedziom ze strony władz sowieckich, akt 
oskarżenia nie został dotychczas doręczony aresztowanym tech- 
nikom niemieckim. Główny sędzia śledczy Rosenfeld—jak dono- 
si dalej Telegraphen Union -powrócił do Rostowa, aby konty- 
nuować śledztwo przeciw aresztowanym spiskowcom rosyjskim. 
W przyszłym tygodniu przybyć ma również do Rostowa kie- 
rownik G. P. U. Menżyński w celu przeprowadzenia dochodzeń 
w miejscowem oddziale С. P. U., którego członków władze 
centralne podejrzewają o utrzymywanie kontaktu z opozycją, 

Rozmowa p. Sfresemanna z Lifwinowem. 
BERLIN, 5-IV PAT. Minister spraw zagranicznych Stresemann 

przyjął dziś zastępcę komisarza spraw zagranicznych Rosji so- 
wieckiej Litwinowa, bawiącego dziś przejazdem w Berlinie. 
P. Litwinow przybył do min. Stresemanna w towarzystwie am- 
basadora sowieckiego w Berlinie Krestinskiego. W dłuższej 
rozmowie, jaka miała miejsce, brał udział również kierownik 

a wschodniego w m-stwie spraw zagranicznych p. von 
Dirksen. 

B czem mówiona? 
BERŁIN, 5. IV. PAT. W kołach politycznych twierdzą, że dzisiejsza 

rozmowa pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Stresemannem a Litwi- 
nowem dotyczyła aktualnych zagadnień polityki sowiecko-niemieckiej i 
wschodniej. W rożmowie miała być również poruszona sprawa aresztowa- 
nych inżynierów niemieckich. Sprawa ta jednak nie mogła być w praktyce 
posunięta dalej, gdyż Litwinow, który znajdował.się dziś w Berlinie w 
drodze powrotnej z Genewy do Moskwy, nie posiada dokładnych iniorma- 
cyj O niej. ' 
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Konierencja biskupów lifewskich w Kownie. 
BERLIN, 5.IV. PAT. Berliner Tageblatt donosi z Kowna, że przed 

kilku dniami odbyła się u prezydenta republiki konierencja biskupów  li- 
tewskich, w której wziął również udział Woldemaras i kilku członków ga- 
binetu kowieńskiego. Konierencja poświęcona była omówieniu Sprawy 
przeprowadzenia w praktyce postanowień konkordatu. Pozatem na konie- 
rencji tej miano również rozważać sprawę założenia nowej wielkiej  partji 
katolickiej na Litwie, w skład której miałaby wejść istniejąca już  partja 
katolicka Ukininku-Sajunga oraz partja chrześcijańsko-demokratyczna. Nie- 
spodziewane uwolnienie obu aresztowanych dotychczas przywódców partji 
katolickiej Ukininku-Sajunga oraz powrót z zagranicy przywódcy  partji 
chrześcijańsko-demokratycznej d-ra Bistrasa ma pozostawać w związku ze 
sprawą założenia tej nowej wielkiej partji katolickiej na Litwie. 

Prasa francuska o konferencji w Królewcu. 
PARYZ, 5, IV PAT. Prasa paryska zamieszcza obszerne komentarze 

fererencji polsko-litewskiej w Królewcu Temps w artykule wstępnym oświadcza, że 
wrażenia ogólne z tych 4-ch dni pertraktacji nie wzbudzają wielkiej nadziei na prę- 
dkie rozwiązanie zatargu polsko-litewskiego. Wyjaśniło się na samym wstępie, że dą- 
żeniem Voldemarasa jest powrócenie krętemi drogami do kwestji Wilna jedynej, któ- 
rej nie podobna rozstrzygnąć na konferencji. Voldemaras myli się grubo — oświad- cza Temps — jeżelig przypuszcza, że znajdzie wśród mocarstw europejskich oparcie 
dla swej wykrętnej polityki. Jasnem również że Liga Narodów nie przestanie intere- sować się kwestją zatargu polsko-litewskiego, o ile dalsze pertraktacje między Kow- 
nem a Warszawą nie będą normalnie postępowały naprzód. Cała sprawa będzie znów postawiena na wokandzie w Genewie w takiej formie, dzieki której rząd litewski Znajdzie się niezawodnie w pozycji dość trudnej. 

Journal des Debats zaznacza, że propozycje polskie nadawały się najzupełniej do wznowienia między obu narodami normalnych stosunków. jednakże Wołdemaraso- 
wi bynajmniej się do tego nie śpieszy. Propozycje min. Zaleskiego wprawiły 40 nawet w zakłopotanie, Woldemaras widzi, że jego ultra-nacjonalistyczna polityka zączyna 
się chwiać i zdaje sobie sprawę z tego, że nie prowadzi Ona do celu. Z drugiej Strony czuje on, że szczodre zapomogi udzielane przez nacjonałstów niemieckich w celu 
podtrzymania polityki antypolskiej nie będą trwały wiecznie. W Berlinie zaś powinni zrozumieć - pisze Gauvain--że zbliżenie Niemiec z Francją jest niemożliwe, o ile Niem- cy. wytwarzać będą trudności Polsce. Francją związana jest na podstawie traktatów sołuszem z Polską. Minister Stresemann powinien wiedzieć, że Niemcy nie mogą tar- gnąć się na Polskę bez zadraśnięcia Francji. ! 

z zz w Scena „Izwiesfij”. * 
оМ SKWA, 5 IV PAT Tass. Izwiestja podają korzystną ocenę politycznych wy- inków konferencji w Królewcu zaznaczając, że Bezposredni Akontakt a Polską a Litwą został w Królewcu ustalony poraz pierwszy. Fakt ten odpowiada wysiłkom dy- piomacji sowieckiej, mającym na celu odwrócenia groźby zbrojnego konfliktu pomiędzy obu krajami a zwłaszcza groźby aktu zbrojnego przeciwko Litwie. W związku z zaomiesz- czonemi w prasie francuskiej pogróżkami, iż sprawa zostanie ponownie poruszna w (je- newic, wobec odmowy Woldemarasa uznania w tej lub owej formie aneksji terytorjum Wilna przez Polskę, lzwiestja zaznaczają, że tego rodzaju taktyka nie będzie mogła bynajmniej przyczynić się do rozwoju kontaktu polsko-litewskiego ustalonego w NE a praca różnych komisyj mianowanych w Królewcu, to tem tru SI rawa przy stosowaniu języka gró g 2 San do Li ` pi przy sowaniu języka gróźb lub gwałtu zbrojnego 

; Dziennik podkreśia, iż propozycja polska w sprawie zawarcia paktu o nieagresji z Litwą nie rozwiązuje stałej w obecnym stanie stosunków polsko-litewskich sprawy istotnych intencyj Polski względem Litwy. Propozycja ta czyni bowiem trudniejszą jedynie jawną wojnę między obu krajami, nie może jednak przeszkodzić osobisto- ściom typu Żeligowskiego lub Pleczkajtisa w organizoweniu powstań „wewnętrznych* na Litwie oraz nie może zaszkodzić próbom osiągnięcia zamierzonego celu przy uży- ciu podobnych środków. 
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Jeszcze © komercjalizacji długów. 
PARYŻ, 5 IV. PAT. Petit Journal donosząc o wczorajszej rozmowie Parkera Gilberta i Poincarego zaznacza, że kwestja ewentualnej komercjali- 

zacji długu niemieckiego jest w ostatnich czasach obszernie komentowana. Pismo wyraża pogląd że rząd irancuski nie będzie zaskoczony — ргорогу- 
cjami, które mogą być wysunięte zarówno ze strony Berlina jak i Wa- szyngionu i Nowego-Yorku* Oczywiście w danym momencie chodzi tylko o prace przygotowawcze i wywiady dyplomatyczne, gdyż żadne rozwiąza- 
nie sprawy nie może nastąpić przed przeprowadzeniem wyborów w Niem- 
czech i Stanach Zjednoczonych. 

Borodin rewolucjonizuje Mongolję. 
BERLIN, 5—IV. PAT. Telegraphen Union donosi z Pekinu, że chiń. 

skiej policji politycznej udało się ostatnio wykryć miejsce pobytu znanego 
agitatora sowieckiego Borodina, który po ucieczce z Hankou | przez' cały 
rok ukrywał się nie biorąc udziału w życiu politycznem. Borodin zdołał jednak zbiedz do Mongolji, gdzie ma zająć się zorganizowaniem nowej 
akcji na rzecz Sowietów. Władze chińskie aresztowały tylko dwuch towa. 
rzyszy Borodina. 

Osohliwy zakaz w Berlinie. 
BERLIN, — Magistrat dzielnicy Berlina Neukoeln zabronił księżom 

odwiedzanie szpitali miejski h. Wobec tego katolickie związki z całego 
Berlina urządziły olbrzymią demonstrację protestacyjną, w której wzięło 
udział przeszło 150.000 osób. Na wiecu wypowiadano się przeciwko po- 
dobnemu samowolnemu postępowaniu i domagano się zniezienia zakazu. 
Po wiecu ruszył pochód przez ulice miasta. 
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С0 DA SIĘ OYCZYTAĆ © JEDNEJ FOTOGRAFJI. 
We wczorajszych pismach war- 

szawskich zobaczyliśmy totogratję Mar- 

szałka Piłsudskiego z posłem Da” 

szyńskim na jednej kanapie. 

Co to ma znaczyć, co można wy- 

czytać z tej iotografji? 

We wszystkich korespondencjach 

Slow podkrešlališmy ugodowe sta- 

nowisko posła Daszyńskiego. Zarówno 

po, jak i przed swoim wyborem p. Da” 

szyński był tym hamulcem swego 

klubu od gwałtownych występów, był 

tym człowiekiem, który krom podaje 

zaperzonym kolegom. Kto wie czy 
nie jego wpływom zawdzięczać nale- 

ży, że scenie z wtorku 27 marca, kie” 

dy to socjaliści z jakąś złą radością 

zdrady własnego państwa oklaskiwali 

komunistów,—odpowiedziała scena z 

soboty 30 marca, kiedy socjaliści rzu- 

cili się na komunistów, pobili ich i 

coinęli się dopiero, dzierżąc w swoich 

zdobywczych dłoniach  obstrukcyjne 

syreny samochodowe i jakiś aparat do 
udawania beku kóz. ! 

W każdym razie jako marszałek 

Izby Poselskiej chce być tylko mar- 

szałkiem, a nie socjalistą detaszowa- 

nym na marszałkowskie podjum. Chce 

by Sejm pracował. 

Mówiono o rozmowach pos. Da- 

szyńskiego z Prezydentem przed so- 

botą. Teraz przychodzi tu iotograija 

z Marszałkiem Piłsudskim. Jak to 

tłómaczyć? 
Przypuszczać należy, że to długie 

sobotnie posiedzenie było próbą no- 

wego Sejmu, próbą jego chęci do 

pracy, próbą opanowania sytuacji 

przez marszałka Daszyńskiego. Nie 

umiano wyjść w sobotę wieczór z 

podziwu: dlaczego „Jedynka”, dlacze- 

go klub rządowy robi obstrukcję? 

Dziennikarze wyglądali przez okna 

na dziedziniec. czy tam nie komende- 

rują: „do zsiadania* owym dwum 

szwadronom szwoleżerów. Nie wie- 

dziano co to znaczy ta obstrukcja 

Jedynki. 

Myśmy napisali, że to było 

„przedrzeźnianie" Sejmu. Można za- 

chować tę interpretację antyparlamen- 

tarną i jej nie zmienić, lecz można 
do niej dodać jeszcze kilka słów, 

które już tak bardzo antyparlamen- 

tarnie wyglądać nie będą. 

Oto obstrukcję „Jedynki* można 

sobie wytłomaczyć jako wezwanie: 

„panowie obrońcy parlamentaryzmu” 

brońcie się* — „Zrozumcie, że złe 

zwyczaje parlamentarne gubią Sejm". 

— „Pamiętajcie, że obstrukcje i awan- 

tury są drogą do grobu  parlamen- 

taryzmu w Polsce, jeśli chcecie parla- 

mentaryzm zachować to pracujcie 

spokojnie i grzecznie". —Kto wie, czy 

demonstracja obstrukcji, przez Jedyn- 

kę, nie była próbą wpojenia do 

mózgów naszych  parlamentarzystów, 

że jeśli chcą w parlamencie pracować, 

to trzeba być wrogiem obstrukcji i 

złych obyczai, — była demonstracją, 

że na taką pracę, jaka była dotych- 

czas we zwyczaju w polskim  parla- 

mencie, pozwolić mogą sobie tylko 

ci, którzy o parlament się nie martwią, 

którym nie chodzi o utrzymanie 
parlamentu w Polsce. 

Czytam właśnie artykuł Czasu, w 

którym mowa posła Sanojcy omó- 

wiona jest starannie i wyciągnięte są 

z niej odpowiednie, a bardzo pou- 

czające wnioski. Żałuję wobec tego, 
że nie notowałem sobie | tej mowy, 

xtora jak wiadomo byla pierwszą 
mową rozpoczynającą ową demon- 
stracyjną obstrukcję. Wolę teraz my- 
śleć o Marsz. Piłsudskim, jako gen- 
jalnym inscenizatorze i głębokim, kto 
wie czy nie najgłębszym z- humory- 
stów. Jak to wtedy przyszedł z rulo- 
nem papieru zawiązanym różową 
wstążeczką! Jakiż to był gest i jak 
dużo w nim było humoru. I jak te- 
raz pp. wyzwoleńcy etcetera, chcieli 
ryczeć na pos. Sanojcę, bo on ich 
bardzo drażnił, ale ryczeli bardzo u- 
miarkowanie i głosowali za ucięciem 
dyskusji; wbrew swoim nawykom, 
swoim temperamentom, swoim impul- 
som do ryków, hałasów, mów hała- 
Śliwych, — bo wiedzieli, že ryki te 

mogą im na głowę załamać ową 

szklaną kopułę, pod którą siedzą i 

która według kabaretowego warszaw- 
skiego określenia dłatego jest szkla- 

ną, żeby było widać, że jak Seim się 

rozwiąże, to dziury w niebie nie 
będzie. 

Próba wypadla dła Sejmu możli- 
wie. Sejm uchwalił wszystko co miał 
uchwalić i iotogratja z posłem Da- 
Szyńskim się ukazała. Cat. 

Dochody Min. Roinistwa 

WARSZAWA, 5-IV. PAT. Według 
prowizorycznych zamknięć rachunko- 
wych M-stwo Rolnictwa wpłaciło do 
Centralnej Kasy Państwowej w okre- 
sie od 1 kwietnia 1927 do 31 marca 
r. b. tytułem dochodów bużetowych 
z lasów państwowych 108.999.262 zł. 
56 gr. W porównaniu z sumą docho- 
dów z lasów państwowych prelimino- 
waną w budżecie na powyższy okres 
w sumie 56.000.000 zł. wpłacona do 
Centralnej Kasy kwota jest większa 
o 52.999.262 zł. 56 gr. Ponadto w 
tymże okresie lasy państwowe zaku- 
piły z własnych dochodów lasy na- 
leżące do nabytych przez Państwowy 
Bank Rolny dóbr Krotoszyn od ks. 
Turn-Taxis oraz Runowo od hr. Beth- 
man - Holiwega za sumę około 
16.000.090 zł. 

Zastępstwa w ministerjum oś- 
wiaty. 

Wobec wybrania do Sejmu kilku 
wyższych urzędników M.W.R. i O.P. 
na czas ich posłowania, wyznaczono 
zastępców na zajmowane przez nich 
dotychczas stanowiska. Funkcje dy- 
rektora departamentu wyznań spra- 
woOwane przez p. posła Oku icza, ob- 
jął tymczasowo naczelnik wydziału 
wyznań niechrześcijańskich, p. 
Bogdański, obowiązki wizytatora ge- 
neralnego szkół powszechnych przy 
ministerjum po p. pośle Stypińskim 
objął zastępczo wizytator szkół po- 
wszechnych kuratorjum warszawskie- 
go, p. Klebanowski; stanowisko dru- 
giego wizytatora przy ministerjum po 
wybranym do Sejmu, p. Jędrzejewi- 
czu nie zostało jeszcze obsadzone. 

Zarząd przymusowy nad T-wem 
Urhis. 

WARSZAWA, 5.IV. PAT. W zwią- 
zku z nadużyciami, jakie ujawnione 
zostały w Połskiem Biurze Podróży 
Orbis, M-stwo Komunikacji, chcąc za- 
bezpieczyć sumy należne od T-wa 
Skarbowi Państwa, oraz doprowadzić 
możliwie w najkrótszym czasie do sa- 
nacji przedsiębiorstwa, a zapewniając 
sobie jednocześnie stałą i dostateczną 
kontrolę nad działalnością Biura Po- 
dróży, spowodowało za pośrednictwem 
władz sądowych ustanowienie z 
dniem 1 kwietnia r. b. zarządu przy- 
musowego nad Poiskiem Biurem Po- 
dróży „Orbis*. Zarządcą sądowym 
mianowany został delegat M-stwa Ko- 
munikacji p. Wiktor Matkowski. W 
ten sposób tak interesy Skarbu Pań- 
stwa jak też i podróżującej publicz- 
ności znalazły swego rzecznika w o- 
sobie zarządcy. 

Ośrodek rolniczy w Spałe. 

W letniej rezydencji p. Prezydenta 
Rzplitej w Spale przeprowadza się ca- 
ły szereg inwestycyj, które przewidzia- 
ne zostały budżetem. 

Oprócz remontu pałacu i zabudo- 
wań, Oraz zwykłych robót konserwa- 
torskich w Spale, projektowane jest 
urządzenie wielkiego parku leśnego, 
prace te jednak rozłożone będą na 
kilka lat. 

W tym celu pobudowane będą ta- 
rasy, klomby, altany i t. p. a nadto 
Oczyszczane są stawy, Przyczem u- 
rządzone będą sztuczne wylęgarnie 
ryb, z których jedna już na wiosnę 
rb. będzie produkowała; wreśzcie zało- 
żony ma być w Spale wzorowy ©- 
środek rolniczy. 

Podziękowanie Brazylji. 
WARSZAWA, S.IV. PAT.* W od- 

powiedzi na wyrażone przez rząd 
polski kondolencje z powodu ;kata- 
strofy w Santos, rząd brazylijski za 
pośrednictwem swego poselstwa w 
Warszawie przesłał podziękowanie na 
ręce p. ministra Zaleskiego. 

Podziękowanie Persji. 
„ WARSZAWA, 5. IV. Pat. Kierownik рег- 

skiego ministerstwa spraw zagranicznych 
wyraził podziękowanie rządowi polskiemu 
za pośrednictwem posła polskiego w Tehe- 
ranie z powodu serdecznego przyjęcia, ja- 
kiego doznał minister Ansari podczas swe- 
go pobytu w Polsce. 

ilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 sr. Za tel 
lane 40 gr. W n-rach świątecznych oraż £ prowincji a 25 proc. drożej. Za; 
cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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Raieraf jedwabnictwa przy min. 
Rolnietwa. 

Wobec coraz większego  zaintere- 
sowania jedwabnictwem min. rolnictwa 
zwołało ostatnio konierencję, w któ- 
rej wzięli udział przedstawiciele pla- 
cówek jedwabniczych. 

Po dłuższej dyskusji, na wniosek 
Tow. popierania jedwabnictwa w Pol- 
sce, przy min: rolnictwa utworzony 
zostanie referat jedwabnictwa. Wyło- 
niono też Komitet tymczasowy do 
Spraw jedwabnictwa, który w końcu 
b. m. zwoła konierencję  przedstawi- 
cieli wszystkich płacówek  jedwabni- 
czych. 

Wobec nadchodzącego sezonu sa- 
dzenia morw i hodowli jedwabników 
—w. Milanówku, na stacji doświad- 
czalnej p. Witaczka oraz w Gnieznie 
urządzone zostaną kursy jedwab- 
nictwa. 

Pierwsze takie kursy urządziło już 
Gniezno w marcu — ukończyło je 45 
osób. 

Rktywność polskiei polityki za- 
granicznej. 

RZYM, 5-IV. PAT. Lavoro d'Ita- 
lia i Popolo di Roma publikują ar- 
tykuły o polskiej polityce zagranicz- 
nej, podkreślając jej aktywność na 
Wschodzie i intensywność w czasach 
ostatnich. 

Sielroh i Hramada tworzą wspól- 
ny kluk sejmowy. 

Iniormują nas, iż ostatnio na te- 
renie Sejmu grupa posłów Białorusi- 
nów (byli hromadowcy) stworzyli 
własny klub partyjny p. n. „Zmaga- 

nie". ` 
Do klubu tego mają się również 

przyłączyć posłowie z ukrainskiej 
grupy „Sielrob“ Iewica. 

Prezydjum tego klubu tworzą: pre- 
zes Gawryluk, wice-prezes Dworcza- 
nia, sekretarz Hracki i skarbnik Sta- 
ganowicz. X 

URESEET 

Przyjazne stanowisko Egiptu 
wobec Anglii. 

KAIR, 5 IV. PAT. Reuter. Odpo- 
więdź angielska na notę egipską zo- 
stała przychylnie przyjęta przez tutej- 
szą prasę. Atmosiera polityczna zna- 
cznie cię poprawiła. Wedle opinii kół 
nacjonalistycznych, Anglja zachowuje 
wobec Egiptu zdecydowanie przychyl- 
ne stanowisko. 

Król Amanuliach w Paryżu. 
PARYŻ, 5 IV. PAT. Przybyli tu 

dziś kró! i krółowa Afganistanu. 

tyłka szyld bialoruski... 
Pomimo zapewnień prasy sowiec- 

kiej o  „białorutenizacji* Białorusi 
wschodniej, niekiedy z pism komuni- 
stycznych udaje się wyłowić kilka 
faktów, które rzucają jaskrawe Świat- 
ło na rzeczywisty stan rzeczy. Miń- 
ska „Zwiezda* w ostatnim numerze 
zamieszcza korespondencję pod tytu- 
łem: „W Homlu niema Bialorusi- 
nów?" W korespondencji tej „Zwie- 
zda“ ubolewa nad tem, że inspektor 
pracy w Homlu zupełnie nie zna je- 
zyka białoruskiego i wszystkie doku- 
menty i pisma urzędowe, napisane 
po białorusku, zwraca dla przekładu 
na język rosyjski. Dzieje się to po- 
dobno i w innych powiatach i mias- 
tach. Skąd staje się jasnem, że wszy- 
stkie piękne słówka o autonomii re- 
publik sowieckich są blufiem, skoro 
chodzi nawet o podrzędniejsze stano- 
wiska kierownicze, i że twarda ręka 
kontroli moskiewskiej nie liczy się 
nawet z zachowaniem pozorów nada- 
neį „autonomji“. 

Hiszpanja w bidze Karodbw. 
GENEWA, 5 -IV.—W kołach poli- 

tycznych toczą się rozmowy nad Spo- 
sobem zapewnienia Hiszpanii miej- 
sca pólstałego w Radzie Ligi Naro- 
dów, na wzór miejsca, jakie posiada 

Polska. Hiszpania, która w r. 1926 
nie przyjęła propozycji miejsca pół- 
stałego, gotowa jest dzisiaj propozy- 
cję taką przyjąć. Ustępliwość Hiszpa- 

nii idzie nawet dalej, ponieważ w de- 
klaracji o powrocie do Ligi oświad- 
cza, iż czyni to „bez zastrzeżeń i bez 
stawiania warunków". Obecnie obo- 
wiązujący regulamin nie pozwala 
jednak na prayznawanie prawa re- 
lekcji przy wyborze. Wyjątek stano- 
wiła Polska. Wobec tego postanowie- 
nia regulaminu Hiszpanja może otrzy- 
mać zwykłe niestałe miejscie i dopiero 
po upływie trzech lat zgłosić wniosek 
o przedłużżenie mandatu, który wy- 
maga uchwały 2—3 głosów zgroma- 
dzenia. Przewidują, iż Hiszpania wej- 
dzie na miejsce Fiolandj, a szereg 
członków Zgromadzenia wyrazi ży- 
czenie, aby relekcja została Hiszpanii 
przyznana natychmiast. Wniosek taki 
ma wszelkie szanse uzyskania po- 
trzebnej liczby głosów.
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dzieło Świata, 

tchnionego 

Miejski Kinematograf Kulturalno-Qświatowy 
Sala Miejska, ul. Ostrobramska 5. 

Dziś będzie wyświetlane! 

Najpotężniejsze arcy- 

tworu 

Ducha Ludzkości 

na- 

ECHA KRAJOWE 

  

pow. Mołodeczański. 
— brak inicjatywy. W  perjodycznej 

prasie wiele się mówi 0 podniesieniu do- 
brobytu miejscowej kresowej ludności i dla 
dopięcia tego cełu projektuje się stwarza- 
nie Spółdzielni: mleczarskich, jajczarskich, 
kultury Inu etc. ; : 

Obserwując ze strony, powstaje pytanie 
ile mleka przynosi krowa wracając z pa- 

- stwiska z pod wyciętego sosnowego lasu?! 
Ażeby kury niosły jajka, trzeba je karmić 
ziarnem, a tutaj większa część gospodarzy 
już od Bożego Narodzenia siedzi na kar- 
toflil! 

Te wszystkie, skądinąd dzielne proje- 
kty, robią na mnie wrażenie jakby ktoś 
chciał wybudować dom, zacząwszy Od da- 
chu! Według mnie, trzeba trzymając się 
starej metody, zacząć od wznoszenia naj- 
pierw fundamentów, a temi fundamentami 
są: 1) zaopatrzenie miejscowej ludności w 
tani opał, jakim może być tylko miejscowy 
torf a 2) dla zwiększenia urodzajności wy- 

iałowionej gleby trzeba wziąść się do wy- 
twarzania z miejscowego surowca w posta- 
ci odpadków z większych miast jak Wilno, 
Grodno etc. z dodatkiem do nich wapna i 
torfu sztucznego nawozu w formie su- 
chego, bezwonnego proszku, jak to się en 
gros praktykuje i we Francji i Niemczech, 

1 nawet w Polsce, w Gnieźnie jaż Się wy- 
rabia ten produkt w jednej fabryce. Dla 
orientacji komunikuję, że z wileńskich od- 
padków można corocznie wytwarzać po 
jednym miljonie pudów zgórą tego produ- 
klu, noszącego nazwę na rynku, „Sur fo- 
sfat*, - starczącego do użyźniania сого- 
cznie 30 tysięcy ha, przyczem otrzymywa- 
na nadwyżka ziarna w ilości 600 tysięcy 
pudów będzie przedstawiała wartość 3 miljo- 
nów zł.! Wybudowanie takiej fabryki w Wil- 
nie byłoby prawdziwem pone is 
dla miejscowej ludności! Koszta fabryki, 
produkującej rocznie po 150 tysięcy pu- 
dów — wynoszą 3 tysiące dolarów! 

Otóż od przyjazdu w 25 r. aż do obe- 
cnej chwili pracowałem dla urzeczywistnie- 
nia tych dwóch moich projektów, będących 
podwalinami dobrobytu ludzkości i ko- 
munikuję otrzymane wyniki: 1) Dla uru- 
chomienia starej torfiarni w odległości 30 
kilometrów od Wilna, przy stacji Kiena 
zwracałem się z prośbą o pomoc w posta- 
ci rządowego kredytu do premjera Skrzyń- 
skiego; %in. Skarbu odpowiedziało, że cały 
popyt na opał krajów Wsch. może być za- 
spokojony węglem Sląskim i Dąbrowskim! 
Mojej repliki, że tori jest o połowę tańszy 
(150 pud. torfu kosztuje 50 zł. a więc o 
połowę tańszy od ekwiwalentu 100 pud. 
węgla o wartości 1oo zł.) i miejscowa lu- 
dność nie jest w stanie płacić taką cenę i 
kam. węgiel nie ma na prowincji zbytu, Mi- 
nisterstwo Skarbu nie uwzgłędniło i po- 
życzki odmówiło. 2) Co do budowy fabry- 
ki surofosfatu w Wilnie, to "w magistracie 
dano mi informację, że magistrat nie ma 
swobodnych kapitałów i że ten produkt 
jest dla niego niepotrzebny; zwracałem 
się do oddzielnych ziemian z propozycją 
stworzenia Spółdzielni; moją propozycję 
przyjęto bardzo obojętnie z uwagą, że ta 
fabrykacja wkracza w dziedzinę przemysłu; 
sporządziłem memorjał i oddałem z prośbą 
o rozpatrzenie Wileńskiemu Towarzystwu 
Rolniczemu; odpowiedziano mi, że moja 
prośba będzie spełnioną na najbliższem po- 
siedzeniu, a już miesiąc minął i nie otrzy- 
małem odpowiedzi. B. S. 

STOLPCE. 
— Spółdzielnia Rolniczo Handłowa 

Dnia 25 marca rb. w lokalu Sejmiku, za- 
szczycone obecnością p. Hl. Kuroczyckiego, 
Starosty pow. stołpeckiego, odbyło: się 
pierwsze walne zebranie członków Spół- 
dzielni Rolniczo-Handlowej w  Stołpcach. 
Garść niżej przytoczonych szczezółów, rzu- 
ca miłe światło, na tę nader żywotną i o- 
wocną placówkę jak to przedstawiciel 
Sejmiku stołpeckiego p. Stef. Martyka — 
otwierając zebranie podkreślił, że:... „przy- 
jemnie skonstatować fakt, iż niedawno po- 
wstała Spółdzielnia, wykazując niezwykłą 
ruchliwość, prócz swego rozwoju, wpły- 
nęła dodatnio na regulację cen artykułów, 
niezbędnych dla rolnictwa w całym po- 
wiecie... 

Spółdzielnia rozpoczęła swą działalność 
dn. 1 lipca 1927 r. z kapitałem 650 zł. - 
do dnia 25 marca 1928 r., kapitał spółdziel- 
ni wzrósł do 1350 zł. W okresie swego 

istnienia, spółdzielnia sprzedała towarów 
za sumę przeszło 73.000 zł. — i tu należy 
przyjąć pod uwagę, iż był to okres zimo- 
wy _ czyli martwy dla handlu, więc obrót 
był w istocie niezwykłym. Koszta admini- 
stracyjne zaledwie przekraczają 6 proc. 

Wysłuchawszy sprawozdań, Walne Ze- 
branie — wyrażając głębokie uznanie Za- 
rządowi a głównie Prezesowi Zarządu 
p. Dyr. (ektorowi Komunalnej Kasy Oszczę- 
dności w Stołpcach) Edmundowi Nowackie- 
mu, niestrudzonemu w zabiegach o spraw- 
ne funkcjonowanie Spółdzielni  jednogło- 
Śnie powołało do Zarządu znów: Pp. Dyr. 
E. Nowackiego i Teodora Dubowika oraz 
p. Władysława Pietkowskiego. Do rady Nad- 
zorczej Spółdzielni, wśród innych weszli: 
ziemianin p. Stefan Krupskii Prezes Powiat. 
Zw. Osadników Wojskowych p. Józei Ple- 
banek. 

Znamiennym jest fakt, że Walne Ze- 
branie podniosło odpowiedzialność człon- 
ków Spółdzielni do sumy 190.000 zł. i ca- 
ły dotychczasowy zysk w sumie 860 zł. 
przelało do funduszu Zasobowego Spół- 
dzielni. — 

Oby placówka, która tak pięknie po- 
wstała - rozwijała się nadal pomyślnie. 
Rzadkim, jak p. Dyr. E. Nowacki, umiejęt- 
nym i niestrudzonym kierownikom placówek 
Społecznych — cześć! WE. 

Pow. Wileūsko-Trocki. 
(r) Z Wydziału Po iatowego Wil.- 

Trockiego. Wczoraj pod przewodnictwem 
starosty p. Lucjana Witkowskiego odbyło 
się posiedzenie członków Wydziału Powia- 
towego Wileńskiego- Trockiego. 

Po załatwieniu formalności, rozpatrzo- 
no i akceptowano cały szereg uchwał po- 
wziętych przez poszczegółne rady gminne. 

Wydział Powiatowy, posiadając przy- 
wilej pierwszeństwa na budowę zakładów 
wodnych na rzece Żejmianie w gm. Nie- 
menczyńskiej zrzekł się swych uprawnień 
na rzecz obywatela miejscowego p. Walen- 
tego Parczewskiego, który tu chce pobu- 
dować i uruchomić tekturownię. 

Następnie przedyskutowywano uchwa- 
ły onegdajsze komisji rolnej, przyczem 
wydział wyraził konieczność uporządkowa- 
nia pracy sejmiku w tym dziale oraz po- 
sługiwania się  ostatniemi zdobyczami 
nauki. 

Omawiając sprawę udziału Wydziału w 
Targach Północnych, postanowiono asy- 
gnować na ten cel5.000 zł. z wniesie- 
niem tej kwoty do preliminarza dodatko- 
wego. Zastrzeżono jednak by Sejmik brał 
czynny udział w pracach organizacyjnych 
Targów, a zwłaszcza w dziale rolnym. Na 
delegata Wydziału wybrano: p. Rom. Wę- 
ckowicza, 

Na zjazd chirurgów w Krakowie, jaki 
odbędzie się w dn. 12, 13 i 14 m.b. Wy- 
dział delegował kierownika szpitala sejmi- 
kowego w Trokach, d-ra S. Krasnycha. 

Na członka komisji szacunkowej do 
spraw podatku dochodowego z ramienia 
Wydziału powołano p. Konstantego Mac- 
kiewicza, właściciela maj. Werysów w gm. 
Niemenczyńskiej, zaś do powiatowej komi- 
sji antyałkohołowej delegowano ponownie 
p. Houwalta Witolda, członka Wydziału. 

Wydział przyjął do wiadomości zawia- 
domienie władzy nadzorczej o zatwierdze- 
niu uchwały sejmiku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki w kwocie 100000 zł. na kupno 
maszyn do wyrobów cementowych. 

Maszyny sprowadzone będą rozmiesz= 
czone w różnych punktach powiatu. Odda- 
dzą one kolosalne Korzyści przy budowie 
studzien, mostów, dachówek i t.p. 

Wreszcie załatwiono cały szereg spraw 
z zakresu opieki społecznej i przyznano 
kilku pracownikom Wydziału zaliczki na 
pobory. 

Ddpowiedzi redakcji 
Panu A. N. w Strychonówce. O ko- 

respondencję tyczącą się szkoły prosimy; 
tyłko jaknajmniej domysłów niepopartych 
dowodami. 

Panu Kterodowi. Dia „dobra kraju* 
o które Panu chodzi, należy popierać kan- 
dydatury fachowców i ludzi uczciwych. Być 
bezrobotnym _ to żaden fach. Zarzuty sta- 
wiane przez Pana są niesłuszne gdyż 
utrudniają władzom spełnianie swych obo- 
wiązków, za które same muszą odpowiadać. 

Reichstag i zbrodnie wojenne. najdalej idącemi pełnomocnictwami. 
AA Ž 3 O ile zaś rząd belgijski nie zgo- 

Komisja Reichstagu, wyłoniona w dzi się na przeprowadzenie śledztwa 
celu zbadania i sprawdzenia faktów, 
dotyczących Wielkiej wojny, rozwa- 
żała w dniu 30 b. m. zastrzeżenia 
porobione przez rząd belgijski co do 
treści i prawdziwości raportów tej 
Komisji z roku przeszłego. 

W jednym z tych raportów usiło- 
wano udowodnić, że  belgijczycy 
ściągnęli na „siebie Karę przez to, że 

w wojnie wzięły udział całe zastępy 
osób cywilnych, walczących narówni 
z żołnierzami. 

Oczywiście twierdzenie to spotkało 
się z energicznym protestem rządu 
belgijskiego, jako całkowicie pozba- 
wione pozorów prawdy. 

dRząd belgijski zaproponował na- 
wet utworzenie międzynarodowej ko- 
misji do zbadania sprawy imputowa- 
nego udziału osób cywilnych w Belgji 
podczas wielkiej wojny. W następ- 

jednak poniechano tej sprawy, 
rodzaju komisję w 

bezce- 

stwie 
uważając tego 
chwili obecnej 
lową. 

ze całkiem 

za pomocą Komisji neutralnej, Ko- 
misja Reichstagu zmuszona będzie 
uważać protesty i zastrzeżenia bel- 
gijskie jako bezprzedmiotowe, a tekst 
swego raportu z roku ubiegłego za 
zgodny z faktami. | 

Incydenf na pancerniku Royal Dak 
LONDYN, 5 IV. PAT. Odpowia- 

dając w lzbie Gmin na pytanie jed- 
nego z posłów, jakie zarządzenia dy- 
scyplinarne wydane będą w związku 
z incydentem na pancerniku Royal 
Oak względe.n Collarda, pierwszy lord 
admiralicji oświadczył, że admiralicja 
zatwierdziła decyzję naczelnego do- 
wódcy iłoty .Śśródziemnej, który roz- 
kazał Collardowi zdjąć swą chorą- 
giew z pancernika, co równa się u- 
stąpieniu z zajmowanego stanowiska. 

Zmiesienie wiz między Czechami 
i Austrią. 

PRAGA, 5 IV. PAT. Z dniem dzi- 
Niemiecka komisja Reichstagu po siejszym wchodzi w życie umowa mię- 

rozważeniu pretensji belgijskich zade- dz. 
natury między Czechosłowacją a Rzeszą nie- cydowała, że zastrzeżenia tej 

mogą być jedynie rozstrzygnięte przez 
z jak- utworzenie komisji neutralnej 

  

dzy Czechosłowacją a Austrią oraz 

miecką o zniesieniu wiz w komuni- 
kacji osobowej. 

ról 
_ drólów 
ealizacja fecilaB.de Millea 
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Początek seansów: 

Džywione rozmowy Gilberia Parkera 
BERLIN, 5—1V. Pat. Prasa berlińska okazuje ogromne. zaintereso- 

sowanie podróżą wielkanocną agenta reperacyjnego Parkera Gilberta, któ- 
ry dziś przybywa do Rzymu, a»y przeprowadzić tam, jak donosi prasa 

włoska, rozmowy z włoskim ministrem finansów hr. Volpim. Vossische 
Zeitung w depeszy z Rzymu twierdzi, że Parker Gilbert pragnie poinfor- 
mować się o poglądach rządu włoskige na kwestję ustalenia definitywnej 
sumy odszkodowań. Vossische Zeitung podkreśla, że podróż Parkera 
Gilberta ma być specjalnie podróżą okrężną po głównych sto fcach eu- 
ropejskich, a celem jej jest przestudjowanie stanowiska tych wszystkich 
rządów w kwestji reparatywnej. Parkier Gilbert bawił w ub. tygodniu w 
Londynie a potem przez 4 dni w Paryżu, gdzie odbył rozmowy ze 
wszystkimi niemal kierowniczymi politykami i' finansistami. 

Rozłam wśród komunistów francuskich. 
MOSKWA, 5.IV. Prasa donosi, iż rozłam we' francuskiej partji ko- 

munistycznej, który nastąpił na: tle' stosunku do stalinowskiej większości i 
trockistowskiej opozycji w Sowietach, pogłębił się: żak dalece, iż przy zbli- 
żających się wyborach parlamentarnych we Francji opozycjoniści z Bory- 
sem Suwarinem na czele wystawią własne kandydatury. Prasa: sowiecka 
atakuje z niesłychaną gwałtownością: rozłamowców,. zarzucając im współ- 
działanie z reakcją i działanie na szkodę interesów mas  proletarjackich 
Francji, Prasa nie ukrywa, iż rozłam we irancuskiej partji komunistycznej 
zmniejszy znacznie liczbę mandatów komunistycznycił: w przyszłym parta- 
mencie irancuskim. 

Los 5000.000 dolarów złofa rosyjskiego. 
BERLIN, 5.1V. PAT. Vossische' Zeitung donosi,. że transport złota w 

wysokości 5.000.000 dolarów, które rosyjski bank. państwowy próbował 
zdeponować w Ameryce jako gwarancję kredytową, a które nie zostało 

przyjęte przez banki amerykańskie,. wskutek. interwencji francuskiej został 
załadowany w Nowym-Yorku na okręt i wysłany do: Niemiec.. Jak donosi 
Vossische Ztg. dotychczas nazwisko: adresata: w Niemczech. nie: zostało 
ogłoszone. 

Lokauf w przemyśle metalowym Saksonii. 
BERLIN, 5—1V. PAT. Biuro Wolfa donosi, że: związek: przemysłow- 

ców metalowych uchwalił ogłosić fokaut wskutek: zatargu: o:taryfę płac 
panującego w przemyśle metalowym w-Saksonji: Lokaut ma. wejść w życie 
w czwartek dn. 12 kwietnia i objąć około 200.000 robotników: metalowych. 

Uniwersytef mniejszościewy im. Marchlewskiego. 
: „MOSKWA, 5—1V. PAT. „Prawda“ ogłasza ustawę o uniwersytecie 

mniejszości narodowych im. Marchlewskiego. Zadaniem: tego: uniwersytetu 
będzie wyszkolenie fachowców w dziedzinie teorji'i praktyki rewolucyjnej 
środowisk mniejszości narodowych na terenach; przylegających» do granic 
zachodnich Rosji sowieckiej. 

Szalony huragan w stanie Arkanzac, 
„ „FAYETTEVILLE (Stan Arkanzas) 5, IV, PAT. Huragan, który szałał w tej czę- 

ści Stanów Zjednoczonych wyrządził wielkie szkody w szeregu miejscowości, skut- 
kiem czego około 1000 osób utraciło dach nad głową. Kilka osób poniosło. śmierć. 

Wybuch bomby s pobliżu arsenału. 
STOKHOLM, 5. IV. Pat. W szwedzkim porcie wojenrym :Kasiskronie rzu- 

cono wczoraj o <odz. 23 min. 20 w pobliżu arsenału morskiega bombę; która 
wybuchła powodując wypadnięcie w. sąsiednich budynkach znacznej ilości szyb. 
W domu obok którego nastąpił wybuch zuajdował się tylko kapitan okrętu, 
który nie odniósł żadnego szwanku. Sprawcy zamachu dotychozas.nie wykryto. 

Milicja sowiecka ściąga podatki 
„ Z Mińska donoszą: Wobec wrogiego usposobienia mas włościańskich do władzy 

sowieckiej, czego wyrazem jest wstrzymywanie się od płacenia podatków, rząd so- 
wiecki postanowił ściągnąć podatki z całą bezwzględnością i w tym celu wysłał spe— 
cjalnych urzędników z szerokiemi pełnomocnictwami. W obawie zaś sprzeciwu, urzę= 
OS „Mają towarzyszyć oddziały milicji „dla pewności”, jąk dodaje urzędowa 

„Zwiezda”. 

lałamania w wiosennej kampanii siewów w. Miśszczyźnie. 
‚ _, Mińska „Zwiezda* publikuje ciekawe dane o,planie zasiewów wiosennych. w po- 

wiecie Orszańskim. Według tycii danych, wogóle: żaden plan nie jest jeszcze dotych- 
'czas opracowany. Komisje rejonowe nie mają:nawet pojęcia, kto i ile potrzebuje na- 
sion, a w dodatku nasiona są: tak źle oczyszczone, że zupełnie nie nadają, się do. za- 
siewu. Ponieważ są to urzędowe dąne z jednego. tyłko powiatu, należy przypuszczać, 
że i na całym terenie Białorusi. sowieckiej położenie jest nie lepsze. ‹ 

„ Dalsze: trzęsienić ziemi. w Małej ). 
ANGORA, 5 IV. PAT. Wtorkowe trzęsienie ziemi spowodowało bardzo. znaczne 

szkody, niszcząc 515 domów, 7 meczetów i 4 szkoły. 

Min. Zaleski wyjeżdża do Włoch. 
RZYM, 5.IV. PAT. Agencja Roma opublikowała komunikat poświę- 

cony zapowiedzianemu na 15 kwietnia: przyjazdow» do Włoch ministra Za- 
leskiego, przypominając jego pracę: na terenie włoskim jako posła i pod- 
kreślając, że przyjazd ten wzmoże: niewątpliwie dobre stosunki tak bliskich 
i pełnych wzajemnej sympatji naradów. W miarę zbliżania się terminu 
przyjazdu min. Załeskiego wzrasta we Włoszesh zainteresowanie przy- 
jazdem i naogóż sprawami polskiemi. + 

Konkursy hippiczne па cześć króla Amannulaka. 
WARSZAWA, 5-1V. PAT. T-wo Międzysarodowych i Krajowych Za- 

wodów Konnych w Polsce urządza z okazji przyjazdw do Warszawy króla 
Afganistanu, konkursy hippiczne na torze w Łazienkach. Szczegóły i ro- 
dzaj konkursów podane zostaną do wiadomości w najbliższych dniach. 

Falsyfikaty biletów hankowych 3500 złofowych. 
WARSZAWA, 5 IV, PAT. Bank Polski zawiadamia, że pojawiły się w 

Katowicach i Poznaniu falsyfikaty biletów bankowych 500 złotowych. Falsytika- 

ty te wykonane są na papi.zze zwyczajnym z tłoczonym znakiem wodnym 
widocznym na powierzchni papieru. Rysunki wykonane nieudolnie utrzymane w 
kolorze brudno szarym. Falsyjikat jest łatwy do rozpoznania. 

Maniiesfacje antyniemieckie w Kafowicach. 
KATOWICE, 5.1V. (Tel. wł.) Niemiecka prasa nacjonalistychna Slą- 

ska opolskiego oburza się na maniiestącje urządzone przez ludność pol- 
ską w dn. 1 kwietnia r.b. przed niemieckim konsulatem generalnym w 
Katowicach. Manifestacje powyższe miały miejsce po wiecu protestacyjnym 
zorganizowanym przez Związek Obrony Kresów Zachodnich przeciw de- 
cyzji prezydenta Calondera w sprawie „Roty* oraz: napadom na mniejszość 
polską w Bytomiu. Na te głosy oburzenia niemieckiej prasy należy odpo- 
wiedzieć, że konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu row- 
nież był nieraz przedmiotem burzliwej i wrogiej manifestacji, będąc nie- 
jednokrotnie obleganym przez  szowinistyczne elementy niemieckie, 
których ekscesy powstrzymane mogły być dzięki energicznej interwencji 

policji. Р 

| Przemysławka     

Specjalna ilustracja muzyczna! 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO. 

UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną obrazu 

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

o godz. 3 po poł. — 5.30 — 7.45 — 10. 

na pierwszy seans połowę. 
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Iny dieć protesn „Aranaty“ 
Znamienne uchwały konferencji K. P. Z. B. 

Tajność obrad podczas zeznań 
świadka Aleksandra Babicza, b. iunk- 
cjonarjusza, Centralnego Komitetu 

zaciekawie- 
obo- 

KPZB zaostrzyło ogólne 
nie przekraczając nie, to też, 

wiązującej nas tajemnicy dotyczącej 
zeznań tego Świadka podajemy jedy- 
nie w skróceniu treść zeznań lego w 
śledztwie wstępnem, odczytanych pod- 
czas ogłoszenia aktu oskarżenia. 

  

Babicz z ramienia KPZB uczestni- 
czył w lil konierencji partji, kiedy to 
zapadła uchwała dotycząca zorgani- 
zowania w Polsce B. W. R. Hrama- 
dy, jako stronnictwa  Kierowanego 
przez kompartię. 

    
Z referatu wygłoszonego na konie- 

rencji, wynika że „Hramada" miała być 

partją włościańską, przy pomocy któ- 
rej kompartja mogłaby wciągnąć sze- 
rokie masy włościaństwa w sferę 
swoich wpływów. Stworzenie takiej 
partji wywołane zostało, według słów 
referenta, odrębną psychologią włoś- 
ciaństwa i zakorzenionym w masach 
włościańskich światopoglądem  drob- 
nomieszczańskim. Wymieniano wów- 
czas nazwiska Taraszkiewicza, Miotły, 
Rak-Michajłowskiego, Sznarkiewicza i 

słyszymy zresztą o tem 2 przemó- 
wień prokuratorów. 

Wczorajszy dzień poświęcony 70- 
stał całkowicie przygotowaniu pytań 
dla biegłych buchalterów Z rozporzą- 
dzenia Sądu sprowadzeni zostali tyl- 
ko ci oskarżeni, oskarżenia których 
dotyczy ta ekspertyza, a mianowicie: 
dyrektora Białoruskiego Banku Rado- 
sława Ostrowskiego, buchaltera tegoż 
banku ks. Aleksandra Kowsza, sekre- 
tarza Zarządu głównego Józefa Sznar- 
kiewicza i dyrektora oddziału Banku 
w  Giłębokiem Antoniego Sokołow- 
skiego. 

Sąd zapozna biegłych, ze strony 
oskarżenia pp. Grzeškowiaka, Ra- 
kowskiego i Nakoniecznego Oraz ze 
strony obrony p. Ciesielskiego z ma- 
terjałem, po zapoznaniu się z którym 

Ostrowskiego, jako ludzi zbliżonych biegli będą musieli wydać opinię 
do partji. siormułowaną w odpowiedziach na 

Ten że Babicz delegowany był z postawione przez Sąd pytania. 
ramienia C. K. — KPZB do Glębo- 
kiego celem przypilnowania aby do 
komitetu powiatowego  „Hramady“ 
weszli członkowie KPZB, co też i zo- 
stało przeprowadzone. Z identyczne- 
mi dyrektywami jeździł Babicz do 
Postaw. 

Co zeznał onegdaj świadek Babicz 
nie jest wiadomem. Sądząc jednak z 
poprzednich zeznań, obecne musiały 
być druzgoczące dla oskarżonych, u- 

Na tem zakończono obrady dnia 
i przewodniczący zarządził przerwę, 
która trwać będzie aż do wtorku t. j. 
10 bm. We wtorek dalszy ciąg bada- 
nia świadków. 

Dwadzieścia sześć dni przewodu 
sądowego pozwoliły Sądowi prze- 
słuchać 271 śwadków oskarżenia, po- 
zosta jeszcze 99-ciu, nie licząc 51 
którzy dotychczas nie stawili się do 
sądu. Ponadto pozostaje około dwu- 

S a RT SRSPRERZERCKO 

Rozwój Ligi Morskiej i Rzecznej w Wileńczczyźnie. 
Doroczne walne zebranie Wileń- 

skiego Oddziału Ligi morskiej i 
Rzecznej zgromadziło w sali Klubu 
Techników w ubiegłą niedzielę ponad 
100 członków, wśród których można 
było zauważyć elitę miejscowych dzia- 
łaczy społecznych. 

Zebranie otwarł wice-prezes oddzia- 
łu, Dyrektor Okręg. Dyrekcji Dróg 
Wodnych p. inż. Bosiacki, który w 
związłem ładnie zbudowanem  prze- 
mówieniu skreślił wielkie ogólno- 
państwowe cele i zadania Ligi. 

Po przemówieniu tem, przyjętem 
hucznemi oklaskami p. inż. Bosiacki 
zaproponował na przewodniczącego 
zebrania Kuratora Okręgu Szkolnego 
p. Pogorzelskiego. Wybrany jedno- 

. myślnie przewodniczący poprosił do 
stołu prezydjalnego pp. Adama 
Uziębło, Dyrektora Zarządu  Central- 
nego Ligi oraz p.p. inż. * Bosiackiego, 
naczelnika Dworakowskiego, inż. Nie- 
wodniczańskiego i Dyrektora Jutkie- 
wicza. 

Stosownie do  zaakceptowanego 
przez zebranie porządku dziennego— 
złożyli sprawozdanie prezesi poszcze- 
gólnych sekcji,  poczem na wniosek 
komisji rewizyjnej zebranie udzeliło 
ustępującemu zarządowi  absoluto- 
rjum, wyrażając zarazem mu naj- 
wyższe uznanie za owocną  działal- 
ność w roku sprawozdawczym. 

Z sprawozdań tych widać było, 
iż ideologja Ligi Morskiej i Rzecznej 
coraz wiecej znajduje zrozumienia, a 

wślad zatem i zwolenników wśród 
miejscowego społeczeństwa—i, że mo- 

rze polskie z otwartą drogą na świat 
szeroki staje Się dla nas coraz 
bliższe i droższe. : 

“Nie sposob w krótkiem sprawo- 
zdaniu zmieścić opisu wszystkich. prac 
dokonanych i projektów działania na 
przyszłość, o których dowiedzieliśmy 
się przesłuchując obradom zebrania 
oddziału Ligi, Nie chcąc robić jakichś 

wyróżnień podkreślić musimy gorące 
chęci działaczy ligowych służenia ideo- 
logji polskiego morza ku požytkowi 
państwa. 

W myśl wytycznych działania od- 
działu wileńskiego Ligi, -- ideologja ta 
rozkwitnąć musi niebawem w całej 
swej okazałości na wodach jezior Wi- 
leńszczyzny, a głównie Trockiego i 
Narocza, które maluczko a staną się 
wzorowymi terenami ćwiczeń dla przy- 
szłych pokoleń żeglarzy polskich. 

Sprawie rozwoju jezior Trockiego 
i Narocza niebawem poświęcimy wię- 
cej miejsca jak na to zasługuje. Dość 
narazie wspomnieć, iż powołana do 

niem zebraniu naczelny pioner pracy 
ligowej dyr. Uziębło, po którego go- 
rących, a rzeczowych wywodach jed- 
nogłośnie uchwalono powołanie do 
życia przy Lidze sekcji ekonomicznej, 
która ma za zadanie zbadanie możno- 
ści naszych ekspansyj kolonialnych, 
oraz tworzenie „moralnego polskiego 
morskiego kapitału* — celem zwięk- 
szenia naszej tloty, 2) sekcji t. zw. 
pionerów kolonjalnych, mających na 
celu zbadanie stosunków emigracji. 
polskiej i dróg emigranckich, ażeby 
w ten sposób wzbudzić w miljonach 
naszych ziomków za oceanem dąže- 
nie ku rozwojowi mocarstwowemu 
Polski. 

Na temat powyższy wyłoniła się 
dyskusja w której wzięli udział pp. 
Komandor Cwalina, Admirał Borow- 
ski, Prezes Malecki, Kurator Pogo- 
rzelski, starosta grodzki Iszora i in. 
Życzyć pozostaje, aby wszystkie myśli 
i płany wypowiadane na zebraniu jak- 
najrychlej zostały zrealizowane. 

Przekazane one zostały rzec moż- 
na do realizacjj nowoobranemu na 
zebraniu zarządowi w składzie pp. Ku- 
ratora Pogorzelskiego i admirałów 
Borowskiego i Blinstrupa, dyr. Szwy- 
kowskiego, d-ra Cz. Czarnowskiego, 
inż. Sławińskiego oraz pp. W. Czar- 
nowskiego, Landau, W. Szumańskie- 
go, Kapały i Rochowicza. 

A więc powodzenia. 
„Pozostaje słówko do szerszego 

ogółu społeczeństwa: Członkiem Ligi 
Morskiej i Rzecznej powinien zostać 
każdy obywatel, któremu droga jest 
idea Mocarstwowej Polski. 

Dotychczasowa ilość 450 członków, 
aczkolwiek zwiększyła się w porówna- 
niu do ub. roku sprawozdawczego 
podwójnie, stanowczo zamało dążenie 
te uwypukla. EM 

SPORT. 
Tabela rozgrywek mistrzowskich 

Wil. O. Z. P. N. 

Na ostatniem posiedzeniu Wydzia- 

łu gier i dyscypliny, „któremu  prze- 

wodniczył prezes mir. - Kuryłowiczj 

wylosowane zostały „terminy  rozgry- 

wek mistrzowskich piłki nożnej. Do 

rozgrywek staje Sześć miejscowyc 

klubów. B. mistrz So 1 pp. Leg., 

AZS, Pogoń, Ognisko i „nowowpro- 
maż do Ś klasy ŻAKS, (Ży- 

dowski Akademicki Klub Sportowy). 

Rozgrywki rozpoczynają się w 

dniu 14 bm. 
14 kwietnia Pogoń—1 pp. Leg. 

życia w roku ubiegłym placówka że- 15 „Makabi ŽAKS. 
glarska na jezierze Trockiem, coraz 21 „ Ognisko AZS. | 

iepsze zdobywa widoki rozwoju i że — 22 — „„ 1 pp. Leg. —Makabi. 
przy pomocy Ligi może jeszcze w 28 „ ZAKS - Ognisko. 

tym roku uruchomiona zostanie że- 29 * Pogon —AZS, | 

gluga na wodach uroczego Narocza, 5 maja l pp. „Leg. — Ognisko. 

nad brzegiem, którego powstać ma 6 — „ Makabi—AZS. 
schronisko, mogące.dać stałe wytchnie- 12 „ Pogon—ZAKS. 

nie w miesiącach letnich kilkudziesię- 13 „ Ognisko - Makabi. 
ciu turystów i adoratorom wód i 19 „1 pp. Leg. AZS. 
krajobrazów naszych 20 „ Pogoń—Makabi. _ 

W planie działania Ligi dostrzec 2 czerwca 1 pp. Leg. ZAKS. 

można znacznie jeszcze dalej sięgające 8 „ Pogoń - Ognisko. 
zagadnień 9 ŻAKS—AŻS. w głąb najdonioślejszych 

państwowych zadania. 
Świadectwo tego złożył na ostat- 

Terminy rozgrywek drugiej rundy 
podamy w swoim czasie. (t) 

stu śwadków obrony. Dziś już nie 
ulega najmniejszej wątpliwości, że pro- 
„ces potrwa do połowy maja, jakkol- 
wiek początkowo przypuszczano O- 
gólnie, że wyrok zapadnie już w 
pierwszych dniach maja. W. 7. 

  

tami, zasnęła w Bogu w dniu 5 
Eksportacja zwłok ze Szpitala Kolejowego na Wilczej Ła- 

pie do kaplicy na cmentarzu 
piątek w dniu 6 kwietnia o g. 5- 
tejże kaplicy w sobotę 7 kwietnia o g. 9 m. 30, poczem nastąpi 
pogrzeb. 

O czem zawiadamia pogrążony w smutku 
ARE z RZE 

OLGA z Cynumzgoarowych ROMASZKO 
po długich i b. ciężkich cierpieniach, opatrzona Ś.Ś. Sakramen- 

  

kwietnia 1928 r. w wieku lat 35. 

prawosławnym odbędzie się w 
ej p.p. Nabożeństwo żałobne w 

  

  

Wszystkim, którzy obecnością swoją uczcili pamięć Żony mojej 

ś. p. Józefy Żukowskiej 
przedewszystkiem Przewielebnemu Duchowieństwu, Organizacjom 

Społecznym, lnstytucjom, jak również przyjaciołom i życzliwym 

składam serdeczne podziękowanie 

ANTONI ŻUKOWSKI. 

  

KRONIKA 
  

PIĄTEK 

E Dziś Wschód Sł. g. m. 5 33 

Wilhelma Zach. sł. o g. 18 m. 00 
jutro 

Epitanjusza. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
zakładu Meteorologii U. S. B. 

  

z dnia 5 — IV 1928 r. 

Ciśnienie 75 
średnie wm. 7 

Temperatura 80C. 
średnia uk 
Opad za do- с 
bę w mm. 

Wiatr Południowy. 
przeważający 

Uwagi: Deszcz. Wichura. 
Minimum za dobę -|- 49C. 

Maximum na dobę -|- 129C. 

Tendencja barometryczna spadek następnie 

nagły wzrost ciśnienia. 

EEE CE 
— Dla prenumeratorów  za- 

miejscowych do numeru dzisiej- 

szego „Słowa'* dołączamy wkład- 

kę świąteczną oraz „Przegl. Tyg.* 
a noie Z ORC 

KOŚCIELNA. 

— Rekolekcje dia więźniów na „Łu- 
kiszkach*. Z inicjatywy ks. prob. Żarnow- 
nowskiego oraz nacz. więzienia p. Bartosze- 
wicza od Wielkiego Poniedziałku odbywały 
się rekolekcje wielkopostne dla więźniów 
wyznania R.-Kat. Wspólna Komunja św. od- 
była się w Wielki Czwartek. р : 

Rekolekcjep prowadzit ks. proi. J. Alchi- 
mowicz. 

URZĘDOWA. 

— (t) Dzień pracy p Wojewody. W 
dniu wczorajszym p. wojewoda Raczkie- 
wicz przyjął prezesa Komitetu Pomocy 
Dzieciom p. Lednickiego, p. posła Piłsud- 
skiego, prezesa OZU. Łączyńskiego oraz 
pp. Cywińskiego i Zagórskiego w sprawach 
Komitetu Akademickiego. | t 

W godzinach popołudniowych p. Woje- 
woda wziął udział w posiedzeniu Komitetu 
Organizacyjnego Tygodnia Dzieciom, które 
odbyło się w wielkiej sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego o godz. VT-ej. 

(t) Rozkład prac w Urzędzie Wo- 
jewódzkim. W piątek 6 bm. praca w Urzę- 
dzie Wojewódzkim trwać będzie od godzi- 
ny 8-ej do 13-ej, w sobotę zaś od godziny 
8-ej do 12-ej. We wtorek urzędowanie od- 
bywać się będzie w godzinach norma!nych 
to zn. od 8-ej do 15-€j. 

(t) Nowe placówki kulturalne. Wła- 

dze Wojewódzkie zatwierdziły statuty na- 
stępujących Stowarzyszeń: Komitetu Wileń- 
skiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej w Wilnie, Tow. „Talmud-Tora" w 
Oszmianie, Tow. Opieki nad sierotami ży- 
dowskiemi w Dokszycach i w Święcianach, 
Tow. Dobroczynności przy bożnicy szewc- 
kiej w Wilnie, Tow. Ochotniczej Straży 
Ogniowej w Daugieliszkach, Lebiedziewie 
w Kozianach oraz Policyjny Klub Sporto- 

wy w Nowej-Wilejce. 

- Reorganizacja urzędów podatko- 
wych na m. Wilno. Prezes Wileńskiej 
Izby Skarbowej podaje do wiadomości płat- 
ników danin państwowych, że zamiast istnie- 
jących dotychczas na terenie m. Wilna trzech 

Urzędów Skarbowych Podatków i Opłat 
skarbowych, utworzone zostały od dnia 
1-go kwietnia r. b., cztery takież Urzędy. 

Na stanowiska kierowników Urzędów 
tych m'anowani zostali: I-go p. Kazimierz 
Janczewski, l-go p. Stanisław Zubrzycki, 
lll-go p. Franciszek Stępień i IV-go p. Ka- 

zimierz Szydłowski. 
Od dnia 15 kwietnia biura Urzędów 

Ii-go, Ill-go i IV-go funkcjonować będą w 
nowym lokalu przy ul. Piwnej Nr. 3—5 
przyczem dla wygody płatników tamże 

czynną będzie filja przychodowa Kasy Skar- 

bowej. 

Urząd I-szy oraz Urząd na powiat Wi- 

leńsko-Trocki mieścić się będą nadal w 
gmachu Izby skarbowej przy uł. W. Pohu- 

lanka Nr. 10. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Stacje opieki nad matką i 

dzieckiem w pow. Wileńsko-Trockim. 
Staraniem wydziału powiatowego sejmiku 
Wileńsko-Trockiego z dniem 1 kwietnia rb. 
zostały otwarte stacje opieki nad matką i 
dzieckiem w Bezdanach, Mejszagole i Ru- 
dziszkach. W najbliższym czasie zostanie otwarta takaż stacja w Nowo-Wilejce. 

(0) Gniazda świń rasowych w pow. 
Wileńsko-Trockim. Komisja rolna sejmiku Wileńsko-Trockiego wystąpiła do wydziału 
powiatowego, z wnioskiem o założenie w 
każdej gminie pow. Wileńsko-Trockiego po 
jednem gnieździe świń rasy angielskiej w 
celach rozpłodowych. 

MIEJSKA. 
(x) Posiedzenie miejskiej komisji 

kulturalno-oświatowej. We środę, dnia 
11 bm. odbędzie sę w Magistracie posie- 

  

dzenie komisji kulturalno-oświatowej. 
Na posiedzeniu tem między innemi roz- 

patrzona będzie sprawa podziału subsydyj 
miejskich dla szkół zawodowych w Wilnie, 
oraz omawiany będzie statut stypendjum 
jubileuszowego dla dzieci strażaków miej- 
skich. 

— (x) sa miejskie instytucjom 
dobroczynnym. IS m, Wilna wyasy- 
gnował ostatnio 32,252 zł. 75 gr. tytułem 
subsydyj instytucjom dobroczynuym w Wil- 
nie za okres marca rb. > 

—- (x) Przedświąteczne urzędowanie 
w Magistracie. W dniu dzisiejszym urzę- 
dowanie w Magistracie m. Wilna trwać bę- 
dzie do godz. l-ej po poł., jutro zaś t.j. w 
Wielką Sobotę do godz. 12 w poł. — 

- (x) Likwidacja słynnych „piegut- 
ków*. W dniu wczorajszym na posiedzeniu 
Magistratu m. Wilna omawianą była między 
innemi sprawa tramwał l. zw. „piegutków”. 
„Po szerszej dyskusji członkowie Ma- 

gistratu przyszli nareszcie do przekonania, 
że wymyślone przez p. inż. Piegutkowskie- 
go tramwaiki nie przyniosły społeczeństwu 
wileńskiemu żadnej korzyści, a swoim wy- 
glądem obniżały tylko kulturę miasta, zaś 
Magistratowi zamiast dochodów przynosiły 
rok rocznie deficyty. Wobec tak nieudatne- 
go przedsiębiorstwa postanowiono przystą- 
pić do tegoż zupełnej likwidacji, przyczem 
stare tramwaje będą sprzedane na szmełc, 
szyny zaś usuwane z ulic zużyte zostaną 
na ogrodzenia ogrodów i t. p. 

— (x) Kontrola hoteli przez komisię 
sanitarno-higjieniczną. Dowiadujemy się, 
iż z dniem 15 bm. odnośna komisja sani- 
tarno-higjeniczna w Wilnie ma dokonać 
sżęregu niespodzianych kontroli w poszcze- 
gólnych hotelach i domach $noclegowych w 
Wilnie. . 

WOJSKOWA. 
— (0) 'ezpłatne przejazdy kolejami 

dla rodzin osób wojskowych. W tych 
dniach weszły w życie nowe przepisy służ- 
bowe w Sprawie przejazdu wojskowych na 
polskich koleiach państwowych i na kole- 
jach prywatnych, zarządzanych. przez pań- 
stwo. - 

Przepisy te przynoszą ważną zdobycz 
dla rodzin osób wojskowych, zapewniając 
im wolny przejazd tymi kolejami. Odtąd 
przy przeniesieniach służbowych rozkazy 
wyjazdu i bezpłatne bilety otrzymywać bę- 
dą oprócz głów rodzin, żony i dzieci ofi- 
cerów i podoficerów oraz jedna osoba z 
ich służby. W innych zaś wypadkach prawo 
bezpłatnego przejazdu - przysługiwać będzie 
rodzinom wojskowych na podstawie spec- 
jalnego rozporządzenia Min. Spraw Wojsk. 
uzgodnionego z Min. Komunikacji. 

Rodzinom przy przejazdach przyznano 
tę klasę, która przysługuje głowom rodzi- 
ny, tj. l-szą dla oficerów od majora w gó- 
rę, ll-ga dla oficerów młodszych i chorą- 
żych, lli-cwą dla podoficerów. Prócz tego 
przyznano bezpłatne listy przewozowe dla 
wdów i sierot po osobach wojskowych, 
zmarłych w służbie czynnej, na wypadek 
przesiedlenia się tych rodzin po śmierci 
głowy rodziny. Z bezpłatnych przejazdów 
przy przeniesieniach służbowych korzystać 
będą także rodziny urzędników cywilnych, 
zajętych w biurach wojskowych na stano- 
'wiskach etatowych. 

— (x) moijny dar związku ziemianek. 
Związek ziemianek w Wilnie, mając na 
względzie ciężką i odpowiedzialną służbę 
żołnierzy na pograniczu, przesłał w dniu 
wczorajszym ną ręce Dowództwa 6-eį Bry- 
gady K. O. P'u 300 paczek ze święconem 
dla żołnierzy tej brygady. Pożądanem jest, 
aby ten szlachetny dar znalazł naśladow- 
nictwo i w innych stowarzyszeniach spo- 
łecznych. 

KOLEJOWA. 

— (r) Zmiana taryty kolejowej. W 
związku z ząwartą umową polsko-sowie- 
cką na bezprzeładunkową komunikację 
towarową od dn. 1 m.b. wprowadzono 
nową, zniżoną taryfę na towary przecho- 
dzące przez st. Niegorełoje. 

— (r) O upiększenie stacyį i dwor- 
ców kolejowych. Wil. Dyrekcja Kolejowa 
wydała ostatnio polecenie, by na stacjach 
i przed budynkami kołejowemi urządzać 
ogródki i place zadrzewione. Dworce sta- 
cyjne mają być przyozdabiane kwiatami i 
girlandami. ° 

Ogrodnicy, którzy wykażą największą 
inicjatywę w tym kierunku, przyczyniając 
się do stanu estetycznego zabudowań sta- 
cyjnych, otrzymywać będą specjalne premje 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
(0) Z działalności bezpłatnych ku- 

chen miejskich. Według cyfrowego zesta- 
wienia, kuchnie miejskie w Wilnie będące 
pod nadzorem wydziału opieki społecznej 
Magistratu wydały w okresie m-ca marca 
24,000 bezpłatnych obiadów bezrobotnym 
zamieszkałym na terenie m. Wilna. Koszta 
tych obiadów wynoszą około 18,000 zł. 

Pozatem Magistrat postanowił zamiast 
obiadu wydać bezrobotnym w pierwsze świę- 
to po 300 gr. kiełbasy Krakowskiej, 250 
gr. bułki świątecznej i po 3 jajka, zaś w 
drugi dzień świąt wydane będą obiady zna- 
cznie lepsze niż normalne. 

Na ten specjalny dodatek świąteczny 
Magistrat wyasygnował 3,000 Zł. A 

ROZNE 
— Były Prezydent Rzeczypospolitej 

spędzi święta w Wilnie. Jak się dowiadu- 
jemy, w nadchydzącą sobotę przybywa do 
Wilna b. Prezydent Rzeczypospolitei prof. 
Stanisław Wojciechowski. Prof. Wojcie- 
chowski będzie gościem u krewnych swo- 
ich pp. Kiersnowskich. 

  

     

  

Ww rocznicę Śmierci 

SUB; 

Falicji z Machwiców ZARRZEWSKIEJ 
w sobotę, dnia 1-go kwietnia r. 
b. o godz. 10-ej.w kościele Św. 
Ducha (Dominikańska) odbędzie 
się nabożeństwo żałobne za spo- 
kój duszy jej oraz dwóch synów 

Janusza i Władysława 
i siostry Bronisławy 

o czem zawiadamia Rodzina.     

— (x) Polskie maszyny rolnicze dia 
Rosji Sowieckiej. W ostatnim tygodniu 
przewieziono przez polską stację granicz- 
ną Ząhącię do Rosji Sowieckiej 19 wago- 
nów żelaza i mąszyn rolniczych. 

Daje się zauważyć, iż handel towaro- 
wy z Rosją jest ostatnio w stadjum pew- 
nego ożywienia. 

— Šprostowanie. We  wczorajszytn 
artykule p. t. „Targi Północne a wystawa 
Roiniczo-Przemysłowa w Wilnie* wkradł 
się błąd a mianowicie Targi i Wystawa od- 
będą się w czasie od 18 sierpnia do 9-go 
września a nie do "ž października. 

OMUNIKATY. 

- Zjazd Taira Krajoznawczej. 
W związku ze Zjazdem Kół Młodzieży Kra- 
joznawczej mającym się odbyć w dniu'13 - 
15 kwietnia, na który zgłosiło się okuło 

300 gos ze wszystkich województw 
Polski, Komitet Zjazdu organizuje przed- 
stawienie w Reducie. 

„W piątek dn. 13 kwietnia dany będzie 
„Fircyk w zalotach* z p. J. Osterwą w roli 
tytułowej. 

Pragnąc, aby na przedstawieniu prze- 
dewszystkiem znaleźli się ci, których inte- 
resuje młodzież polska, Komisja Teatralna 
w osobach pp. Mecenasowej Jundziłłowej, 
Doktorowej Kiewliczowej, Generałowej Po- 
powiczowej, Komendantowej Praszałowiczo- 
wej, Profesora K. Sławińskiego, Dyrekto- 
ra Szwykowskiego i Dyrektora B. Zapaśni- 
ka zajęła się sprzedażą biletów, które od 
dnia Ka EdstiZ0 nabywać możną u człon- 
ków Komitetu, a w dniu 11 i 12-IV w gi- 
mnazjum im. Ad. Mickiewicza (Domini- 
kańska 3 5) od godz. 10 do i2 r. i od 
godz 4 do 6 p.p. 

Z Towarzystwa Popierania Prze- 
mysłu Ludowego w Wilnie. Zarząd Tow. 
Pop. P. L. zawiadamia, że wobec niedoj- 
ścia do skutku Wałnego Zgromadzenia 
zwołanego na dzień 18.III r. b. termin Wal- 
nego zgromadzenia ustalono na dzień 22 
kwietnia r. b. o godz. 5-tej popoł. w loka- 
lu Seminarjum Etnologicznego U. S. B. (ul. 
Zamkowe 11) z porządkiem obrad następu- 
jącym: 1) Zagajenie, 2) Wybór przewodni- 
czącego i sekretarza, 3) Sprawozdanie Za- 
rządu i Rady Nadzorczej, 4) Program prac 
na rok nas'ępny, 5) Wybory ustępujących 
członków Zarządu, 6) Wolne wnioski. 

Podziękowanie. W imieniu „Samo- 
pomocy Matek" składamy serdeczne po- 
dziękowanie wszystkim niżej wymienionym 
osobom za ofiarowanie obiadów biednym 
dzieciom, a więc Paniom Białasowej, Kli- 
montowiczowej, Węcławowiczowej i dr-wej 
Abramowiczowej. 

Prezeska Maleszewska, sekretarka Mo- 
stejkowa. 

Zarząd ‚ Okręgowy Polskiego 
Związku Kolejowców Noe lat Pisą 
głych wzywa swych członków O przybycie 
na rezurekcię do kościoła O.O. Misjonarzy 
w Wielką Sobotę o godz. 19-tej. : 

(2 NADESŁANE. 
Wyjaśnienie, W związku z notat- 

ką, zamieszczoną w Nr. 74 Dziennika Wi- 
leńskiego z dn. 30 marca rb, o popełnio- 
nej defraudacji i ucieczce kasjera biletowe- 
go ze stacji N.-Święciany, w której nadmie- 
niono także, iż została również aresztowa- 
na kasjerka tejże stacji, narzeczona P. 
Traszki, oświadczam, iż narzeczoną p. 
Traszki nie jestem i nigdy nią nie byłam. 

Prawdą natomiast jest, że z czysto hu- 
manitarnych pobudek zwróciłam się dobro- 
wolnie do dyspozycji władz, biorąc ną sie- 
bie winę celem ratowania p: Traszki. W 
związku jednak z tem, że sprawa przybrała 
zupełnie inny obrót, władze do dyspozycji 
których się oddałam natychmiast zwołniły 
mię z chwilowego zatrzymania. 

asjerka biletowa st. N.-Swięciany 
Natalja Mertens. 

| TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Widowiska 

Świąteczne w Reducie. W niedzielę, pier- 
wszego dnia Świąt Wielkiejnocy, o godz. 
2o-ej odbędzie się przedstawienie powieści 
scenicznej w 7-miu rozdziałach Jerzego 
Żuławskiego _ „Eros i Psyche" z udzia- 
łem pełnego Zespołu Reduty. 

poniedziałek o godz. łó-ej, po ce- 
nach zniżonych komedja w trzech odsło- 
nach Tadeusza Rittnera _ „Wilki w nocy*, 
z udziałem: St. Chmielewskiej-Perzanow- 
skiej, H. Hohendlingerówny, E. Sciborowej, 
Marysi R., T. Białkowskiego i L. Wołłejki. 

Wieczorem 0 godz. 20-ej - „Eros i 
Psyche*. 

We wtorek o godz. 
nocy*. 

We wtoręk o godz. 20-ej — „Eros i 
Psyche“. 

J Repertuar świąteczny Teatru Pol- 
skiego jest ustalony następująco: Przed- 
stawienia wieczorne, pocz. o ® 8 m.'30 
wiecz. 

W niedzielę d. 8 b. m. 
wej* (Rasputin). 

я W poniedziatek 9 b. m. — „Nie oženię 
się”. 

We wtorek lo b. m. — „Spisek caro- 

16-ej — „Wilki w 

„Spisek caro- 

wej* (Rasputin). 
— Przedstawienia popołudniowe. W 

niedzielę o g. 4 m. 30 pp. krotochwila 
Hennequina — „Moje bobo”. 

W poniedziałek o g. 4 m. 30 pp. dla 
uczącej się młodzieży i najszerszych warstw 
publiczności „Ułani ks. józefa* — kroto- 
chwila Mazura. 

Ceny miejsc na wszystkie wymienione 
przedstawienia od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

R:cital fortepianowy H. Kalma- 
mowiczówny w Teatrze Polskim. Młodo- 
ciana pianistka Halina Kalmanowiczówna 
wystąpi z recitalem fortepianowym w po- 
niedziałek 9 kwietnia o g. 12 m. 30 pp. w 
Teatrze Polskim. 

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

„ Bilety w cenie od 50 gr. są do naby- 
cia w kasie Teatru Polskiego. 

Kasa Teatru Polskiego czynną jest oć 
1l-ej rano do 9-ej wiecz. bez przerwy, a 
w piątek i sobotę bieżącego tygodnia do 
1-ej wiecz. 

-—- Najbliższa premierą. W piątek @ 
13 b. m. Teatr Polski po raz pierwszy wy- 
stawia jedną z najbardziej popularniejszych 
i przezabawnych krotochwil Kratza „Mąż 
o dwuch žonach“. 

RADJO—WILNO. 

Piątek dn. 6 kwietnia 1928 r. 

16.25— 16.40: Chwilka litewska. 
„ 16.40 —16.55: Komunikat Związku Mło- 

dzieży Wiejskiej. 
16.55 —17.20: „Dzieje miłości Artura 

Grottgera* odczyt z działu „Sztuka” -- wy- 
głosi prof. USB. Jerzy Remer. 

17.20-17.45: „Piękno krajobrazu wi- 
leńskiego" — odczyt z działu „Ziemia Wi- 
1ей5Ка“ -— wygłosi prof. USB. Jan Bułhak 
Odczyt transmitowany będzie na inne pol 
skie stacje" 

17.45 - 18.45: 
Koncert religijny. 

18.50 | 19.15: Gazetka 1adjowa. 
19.15—1925: Sygnał czasu i 

itości. 
19,25—19.50: „Skrzynka pocztowa* wy- 

głosi kierownik programowy PR. w Wilnie 
Witold Hulewicz. 

19.50—20.20: „Polska filizofja narodo- 
wa* 1-szy odczyt, wygłosi prof. USB. dr. 
Wincenty Lutosławski. 

20.30 + Transmisja z Warszawy: Mis- 
terjum o Męce Pańskiej. Słowa i muzyke 
padu źródeł ludowych ułożył Leon Sh 
ler. Wykonawcy: artyści Teatru Polskiex: 
Ewa Kunina, Ewa Kuncewiczówna, Zdzisła 
wa Życzkowska, Leon Schiller, Tadeus: 
Białoszczyński i Bohdan Wasiel- Janikowski 
<nór pod kierunkiem prof. Bronisława 
Rutkowskiego. : 

22.05 — Komunikaty PAT. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (r) Wykrycie składów koutraban- 

dy. W- Ornianach w domu Aleksandra Kur- 
nego wykryto olbrzymie składy manuia- 
ktury przemycanej przez granicę polsko- 
litewską. 

(r) O skrawek ziemi. We wsi Ziam- 
bliny gm. Jodzkiej między Arturem i Karo- 
lem braćmi Bujkami i }. Kurecem z jedne; 
a Michajłowem z drugiej strony wynikła 
bójka natle zaorania przez tego ostatniego 
skrawka ziemi. 

W rezultacie Michajłow odniósł tak po- 
ważne obrażenia ciała, że zachodzi obawa 
o jego życie. 

— (r) Ujawnienie potajemnej fabry- 
ki octu. Władze śledcze ujawniły na sze- 
roką skalę prowadzoną potajemnie fabrykę 
esencji octowej przez Froima Arofczyka 
który niepłacąć podatków mógł zbywać 
produkt po znacznie niższej cenie, wytwa- 
rzając niezdrową konkurencję. 

Policja skonfiskowała aparaty, urzą- 
dzenia orąz znączny zapas gotowych wy- 
robów. 

Pomysłowego fabrykanta pociągnięto 
do odpowiedzialności sądowej. 

Dfiary. 
Dla uczczenia pamięci żony moje: 

śp. Józefy Zukowskiej składam do dyspo- 
zycji Zarządów Instytucji, które jej sercu 
były najbliższe, a mianowicie: Narodowe 
Organizacji Kobiet zł. 200, Koło Rodziciel- 
skie Szkolne przy Gimnazjum im. J. Sto- 
wackiego zł. 150, Koło bibliotecz. im. To- 
masza Žana zt. 150. Razem $złotych 500 

— Na święcone dla żłobka im. Marį 
uczennice klas młodszych gim. im. ks. Ad. 
J. Cartoryskiego złożyły zł. 30 gr. 37. 

Zamiast wizyt na święta Wielkanoc- 
ne - na instytucję „Chleb dzieciom* skła- 
dają ofiarę niżej wymienieni: p. Dyrekto: 
Ludwik Maculewicz zł. 25, oraz pracowni- 
cy Państwowego Banku Rolnego, Oddziai 

Transmisja z Poznania: 

rozma- 

   

  

w Wilnie pp. T. Miśkiewicz zł.5, J. Krup- 
ko zł. 5, A, Babiański zł. 5, P. Odyniec 
zł. 5, WŁ Reychman zł. lo, Е. Pogorzel- 
ski zł. 2,50, W. Sielanko zł. 2, Jutkiewicz 
zł. 2, W. Pietkiewicz zł. 2, Buterlewicz zł. 
2, M. Kłyszyński zł. 2, S. Wójcik zł. 2,50, 
K. Hołownia zł. 2, A. Kuczuk zł. 2, W. 
Pawlikowski zł. 1, K. Zardecki zł. 1, M. 
Kobecki zł. 1, W. Szafkowska zł. 1, |. 
Jabłoński zł. 1, Zawisza zł. 1, T. Grzes- 
kowiak zł. 1, W. Rogińska zł. 1, J. Jenty- 
sówna zł. 1, J. Trejczke zł. i, J. Mejero- 
wa gr. 50, Bratus zł. 2, H. Szadurska zł.l, 
Bielewicz zł. 1, A. Python zł. 1, Bittow- 
tówna zł. 1, Sobolewski zł. 2,50, K. Zda- 
nowiczowa zł. 1, Z. Szwaykowska gr. 50. 
B. Bobrowski zł. 2, j. Garliński zł. 1, Kli- 
montowicz zł. 5, E. Klasse zł. 1, L. Borow- 
ski zł. I, Korolewicz zł. 1, M. Pruba zł. 1, 
W. Szemiako zł. 1, i bezimiennie zł. 7,50 
łącznie 115 zł. ; 

Urzędnicy Izby Kontroli Pań- 
stwowej, PP. Jan Pietraszewski, Zenon Mi- 
kulski, Józef Święcicki, Wojciech Alexan- 
drowicz, Emil Degentesz, Witold Rusiecki, 
Jan Falewicz, Wiesław Cywiński, Henryk 
Karczewski, Aleksander Kwiatkowski, Ale- 
ksander Wasilewski, Zygmunt Bojarzyński. 
Leon Chomiński, Jan Juchnowicz, Jerzy 
Hłasko, Kazimierz Czapla, Witold Kownac- 
ki, Karol Wencewicz, L. Piotrowska, J. Li- 
pińska, |. Dziembowska, M. Grądzka, Ta- 
kry Underewicz, Jan Malecki — łącznie 

l 40. — 

- Urzędnicy Okręgowego Urzędu 
Miar. PP. Stasinowicz, Pe Rodzie- 
wicz, Buczyński, Łaszyński, Sokołowski, 
Jódko, W. Wyzgo, XX łącznie zł. 15,50. 

,,, Urzędnicy sądu Apelacyjnego: pp. 
FHajdukiewicz, Ebel, |. Songajło, i. M. Stul- 
giński, R. Sumorok, P. Sawicki, Dmuchar- 
ski, łącznie zł. 12,50. * 

— Urzednicy Prokuratorji Generai- 
nej: pp. Kopeć Adolf, Mieczysław  Obie- 

> K. Zwierko, K. Dziakowicz, łącznie 
ZŁ 10. 

- Urzędnicy Dyrekcji Dróg Wo- 
dnych: Bogusław Bosiacki, Witold Rutkow- 
ski, Stan. Wisłocki, Andrzej Sielewicz, Wła- 
dysław Hryniewicz, H. Wisłocka, M. Mich- 
nowicz, łącznie Zł. 12 | 

Okręgowy Urząd Ziemski: Prezes 
St. Łączyński lo zł, Oraz pp. Ciędzielski, 
T. Żemojtel, W. Matwiejew, Erdman, Ju- 
szczacki, Dowiakowski, Kierznowski, Far- 
botko, Pogorzelska, Pyliński, Koszański, 
Zonn, Świącicki, Tołłoczko, Perkowski, 
Jasieniecki, Kulesiński, Tarasiewicz. Ro- 
gowska, Pacewicz, Szydłowska, Bratosowa, 
Domaradzki, Tankiewicz, Wojnikonisėwna, 
Wykowski, Stefanowiczówna, Zapaśników



S КО ИО 
  

otwarcie Uniwersyteckiej Kliniki Okulistycznej na Antokolu nastąpi 22-90 I. m. 
W niedzielę dnia 22 b.m. odbę- 

dzie się w Wilnie w pałacu książąt 
Sapiehów na Antokolu uroczyste po- 
święcenie i otwarcie Uniwersyteckiej 
Kliniki Okulistycznej oraz wojskowe- 
go oddziału ocznego. 

W uroczystości tej wezmą udział: 
p. wojewoda Raczkiewicz, proiesoro- 
wie U.S.B. z rektorem Pigoniem na 
czele, dowódca O.K.II. gen. Li- 
twinowicz, przedstawiciele  ducho- 
wieństwa, samorządu miejskiego o- 
raz poszczególnych warstw  społecz- 
nych. 

Spodziewany jest również przyjazd 

Prezydenta Rzeczplitej p. Mościckiego, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
przedstawicieli uniwersytetów zagra- 
nicznych i prezydentów  poszczegól!- 
nych większych miast polskich. 

Program uroczystości obchodzony 
będzie kolejno do dnia 27 b.m.-w 
Wilnie, w Warszawie i Poznaniu, gdzie 
w dniu 27 nastąpi otwarcie zjazdu 
okulistów polskich. 

Na program wileński między in- 
nemi składa się również odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy i _ płaskorzeźby 
Marszałka Piłsudskiego. (x) 

Zapadnięcie się jezdni na ulicy Mostowej 
Skufki zimowego kanalizow 

Wczoraj około godziny 8-ej pod 
jadącem autem ciężarowem firmy 
„Autoasenizacja“ zapadła się na u- 
licy Mostowej jezdnia akurat w tem 
miejscu, gdzie przed paru tygodniami 

ania miasta przez Magistrat 
zakończone zostały roboty kanaliza- 
cyjne prowadzone przez Magistrat. 
Wydobywanie samochodu trwało 
dobre kilka godzin. 

Most w Niemenczynie zagrożony zerwaniem. 
Informują nas,iż w dniu wczoraj- 

szym w okolicy Niemenczyna woda na 
Wilji podniosła się nagle o 6 metrów 
ponad normalny poziom. Wobec tak 
gwałtownego wezbrania wody, oraz 
stale napływającej kry lodowej zagro- 
żony jest most w Niemenczynie, do te- 

go stopnia, że zawezwano pogotowie 
saperów, które też niebawem udało się 
samochodami na miejsce, Zachodzioba- 
wa, iż w razie nieobniżenia się po- 
ziomu wody most móże być zerwany 
jeszcze w dniu dzisiejszym. (x) 

na, Herszlówna, Radzicz, Kuczyński, Snar- 
ski, Raszke, Wojtkiewicz, Krupiński, Dow- 
<iałło, Palukajtys, Litorowicz, Stankiewicz, 
Szwelnis, Sawicka, Włodźko, Cieśliński, 
Bajko, Beiner, Mokrzecka, W. Wojciecho- 
wicz, Waszkiewicz, razem zł. 46,20 tącz- 
nie zł. 56,20. 

— Urzędnicy ВапКки Polskiego: P. 
Dyrektor Stanisław Białas 20 zł. oraz pp. 
urzędnicy 15 zł. łącznie zł. 35. 

-- Urzędnicy Okręgowego Inspekto- 
ratu Pracy łącznie zł. 6. 

ZE ŚWIATA. 
— 50.660 osób w Europie popełnia 

corocznie samobójstwa. Smutno, bardzo 
smutno przedstawia się Statystyka zama- 
chów samobójczych, popełnianych obecnie 
w krajach europejskich, zwłaszcza w zesta- 
wieniu cyfr z odnośnemi danemi przedwo- 
jennych czasów. Okazuje się, że na każ- 
dych ło0,000 mieszkańców odebrało sobie 
w roku ubiegłym życie: na Węgrzech 26 
osób, w Czechach — 25, w Niemczech — 
23, w Austrji 22, we Francji — 17, w 

tonii — 15, w Szwecji — 14, w Finlan- 
si — 11, w Anglji - lo, we Włoszech-8, 
w Holandji — 6, w Norwegji — 5, w Hi- 
szpanji — 4, etc., etc. Wyliczono, że ogól- 
na ilość samobójstw wynosi przeszło 50,000 
ofiar, nie jest to jednak liczba dokładna, 
wobec tego, iż brak danych statystycznych, 
dotyczących Rosji, powtóre _ informacje, 
otrzymane ż niektórych krajów Bałkańskich 
i innych, nie są wiarogodne. 

— Krwawa bitwa rudych z szarymi. 
Przed paru tygodniami obywatele miasta 
Halaczi, położonego w pobliżu Pekinu, roz- 
budzeni zostali z głębokiego snu nieopisa- 
nym wprost piskiem szczurów. Gdy o świ- 
cie udano się za mury miasta, okazało się 
ż ziemia pokryta była tysiącami pomordo- 
wanych szczurów rudego i szarego koloru. 
Widocznie rude gryzonie zamierzały wtar- 
snąć do miasta, czemu kategorycznie po- 
stanowili sprzeciwić się ich pobratymcy o 
szarej sierści. Obie armje walczyły z nie- 
słychaną zaciekłością w ciągu kilku godzin, 
tak, iż okazała się potrzeba sprowadzenią 
aż 8-u wielkich wozów, by uprzątnąć trupy 
х pobojowiska i pogrześć je w odpowied- 
niej odległości od miasta, a to celem za- 
pobieżenia ewentualnej zarazie. Po kilku 
dniach odbyło się nowe starcie, jeszcze za- 
cieklejsze, krwawsze i większe była to 
rozstrzygająca bitwa, w której zwycięstwo 
zyskali rudzi najeźdźcy, szare bowiem 
szczury zostały formalnie wytępione. Szcze- 
sół charak'erystyczny: (przeciwnicy wa!- 

    

  

  

czyli z taką furją i zapamiętaniem, że nie 
zwracali wcale uwagi na tłumy mieszkań- 
ców, przyglądających się temu jedynemu 
w swoim rodzaju widowisku. 

— Przytułek dla koni. W Criklewood 
w Anglji istnieje dom schroniskowy dla koni 
w którym osiemdziesięciu czworonożnych 
pensjonarjuszów, zmęczonych 4 pracowicie 
spędzonym żywotem, rozmyśla w ciszy i 
spokoju o trudach pracy, lub o laurach to- 
rów wyścigowych. Szłachetni ludzie, zape- 
wniający im szczęśliwe dni Starości, czu- 
wają nad nimi i dogodzają im. W zeszłym 
tygodniu odbył się tam bankiet, składający 
się z marchwi, cukru i innych końskich 
łakoci. 0 bankietu dopuszczeni zostali 
tak młodzi jak i starzy, pod przewodni- 
ctwem „Rogera”, starego konia wojskowe- 
go, znalezionego przed dziesięciu laty na 
jednem z pól bitew we Francji „Roger“ za- 
powiedział, jak zwykle początek bankietu, 

Eočiagnieciemį sznura, wprawiając w ruch 
zwon 

— Poskromiony wulkan. W okolicy 
Managuy, w Nicaragua wznosi się wulkan 
Mazaya, u którego stóp ży,e ludność upra- 
wiająca ziemię, jak zwykle w pobliżu wal- 
kanu, bardzo żyzną, gdyż ogrzewaną gorą- 
cymi, podziemnymi wyziewami. Niemniej 
jednak, plony ich padają często ofiarą ga- 
zów trujących, unoszących się z krateru. 
Ludność postanowiła zatem unieszkodliwić 
wulkan i zwróciła się w tym celu do pew- 
nej grupy niemieckich inżynierów, którzy 
podjęli się tego zadania. Inżynierowie ci 
umyślili wybudować na kraterze dach me- 
talowy, opatrzony w klapę bezpieczeństwa, 
przez którą uchodzić mają gązy trujące, 
szkodliwe ich działanie na pola uprawne 
zneutralizowane zaś będzie poprzednio za 
pomocą pewnych składników chemicznych, 
wprowadzonych rurami w głąb wulkanu. 

, — Dzwonrica z aluminium. Jedyny 
w swoim rodzaju budynek ten wzniesiony 
został w Pittsburgu (Stany Zjednoczone) 
przy protestanckim kościele na Smithfield= 
Street. Wysokość tej wieży dochodzi do 87 
metrów, waga jest jak na dzwonnicę ko- 
Ścielną nieprawdopodobnie lekka, gdyż wy- 
nos i zaledwie 3.300 kg. Nie jest to, oczy- 
wiście, piękny gmach, ale Amerykanie są 
z niego bardzo dumni, gdyż „the first in 
the world“. A to imponuje Yankesom... 

BIURO PRAWNICZE przy ZWIĄŻKU 
LOKATORÓW zostaje od dna 10 
Kwietnia wznowione. Adwokat przyj- 
muje w lokalu Związku przy ul, 
Wielkiej 28, codziennie od g. 6—8. IEC | 

Z GAŁEJ POLSKI. 
‚ — Osmoleni sadzą bandyci dokesali 

jednego dnia dwóch napadów. Z  jaro- 
sławią donoszą o 2-ch śmiałych napadach, 
dokonanych przez 3-ch bandytów uzbiojo- 
nych w rewolwery. Na I. Kołłątaja w Ja- 
rosławiu, około godz. 9-ej wieczorem 3 ban- 
dyci napadli na jadącego wozem Mikuli- 
szyna, iukasenta rozlewni piwa w Jarosła- 
wiu, któremu zrabowali kilkaset złotych. 
Ponieważ stawiał on opór, wywiązała się 
bójka, w czasie której jeden z bandytów 
strzel:ł, raniąc Mikuliszyna ciążko w brzuch. 

Badany przez policję Mikuliszyn zez- 
nał, że bandyci mieli poczernione Sa- 
dzą twarze, wobec czego nie mógł ich 
rozpoznać. 

„Tej samej nocy, w trzy godziny póź- 
niej, ci sami sprawcy usiłowali włamać się 
do sklepu Dymitra Saważyńskiego w Jaro- 
sławiu. Kiedy woźiy pocztowy Barlok, usi- 
łował przeszkodzić im w temu, jeden z 
bandytów strzelił do niego z rewolweru, ra- 
niąc gó ciężko; napastnicy zbiegli. Mikuli, 
Szyna i Barloka odwieziono do szpitala, 
gdzie walczą ze śmiercią. Policja wdrożyła 
energiczne dochodzenie 

AI AA VAIKUS 
Sdajaoić pracy przy robotach 

budowlanych. Na ogólnem zgromadzeniu 
Sekcji Budowlanej Związku Przemysłow- 
ców Polskich w Wilnie, opierając się na 
normach przyjętwch w innych wojewódz- 
twach, ustalono minimum wydajności pracy 
przy robotach budowlanych według poniż- 

e! tabeli: 
1) Murowanie ścian z cegły (wymiarów 

27x13x7 cm.) na zaprawie wapiennej lub 
wapienno-cementowej: a) grubości 2 i pół 
cegły i więcej na godzinę cegły 75_szt., 
b) grubości 2 cegły i więcej — па$ со- 
dzinę cegły 65 szt., c) grubości 1 i poli 1 
cegły i więcej na gedzinę cegły 55 szt. 

2) Na każdy metr bieżący wysokości 
narożnika wystającego (glifu, słupa, pilastru 
it. p.) za utrudnioną roboię doliczyć nale- 
ży do ilości cegły wyrobionej w ścianach 
cegły 10 szt. ` 

3) Murowanie ścianek przedziałowych 
z cegły, jak wyżej: a) grubości pół ce- 
gły przedziałowych na godzinę cegły 45 szt., 
b) grubości 1/4 cegły przedziałowych na 
goczinę cegły 35 szt. 

4) Sklepienia z cegły, jak wyżej, gru- 
bości pół cegły z pasami grub. I cegły lub 
bez pasów: a) po jednym buksztełu na go- 
dzinę cegły 45 szt., b) na gotowem pod- 
szalowaniu na godzinę cegły 55 szt, c) na 
gotowem podszałowaniu z lunetami na go- 
dzinę cegły 50 szt. 

Uwaga: W robotach pod poz. 1, 2, 3, 
4, przy użyciu zaprawy cementowej, doda- 
wać nałeży na utrudnioną robotę do ilości 
cegły wyrobionej, na zmniejszoną wskutek 
tego wydajność 10 proc. 

5) Sklepienie płaskie systemu Kleina z 
cegły na cement, z wkładkami z żelaza pa- 
sowego, na got. podszalow ną godz. cegły 
50 szt. 

Jednocześnie maximum płacy za godzi- 
nę ustalono 1 zł. 50 gr. aż do odwołania- 

GIEŁOR WARSZAWSKA 
5 kwietnia 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

   

т Tranz. Sprz. Kupno 
Belgja | 124,53 124,84 124,22 
Holandja 359,22 360,12 358,32 
Londyn 43,525, 43,63 43,24 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 

„Paryż 3112 31,20 31,02 
raga | 26,415 25,48 _ 26,35 

Szwajcarja 171,77. 172,20 171,34 
Stokholm 239,35 239,95 238,75 
Wiedeń 125,43 125,74 125,12 
Włochy 47,13. 47,25 47,01 

Papiery procentowe: 
Dolarówka 74,50 74,25 
Pož. dolar. 85,50. 
Kolejowa 102,50 103,— 
5 proc. konwersyjna 67,— 66,75 
konwersyjna kolejowa 61,50 
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 - 
Obligacje Polsk. B-ku Kom. 2-ga em. 81,75 

3 emisja 93. 
8 proc. ziemskie 83. — 

4 5 proc. ziemskie 55,25 55 — 55,25 
8 proc. warszawskie 78,35 78,90 
6 proc. warsz. 1926 r. 74,25 
5 proc. warszawskie 60,25, 
10 proc. Radomia 80,50 -, 

60,75 

  

  

  

z duży wybór win Krajowych w najlepszych gatunkach od zł. 2 ora 
do zł. 5, wódki, likiery, koniaki, rurny firm: krajowych i za- 

granicznych poleca po cenach przystępnych 

K WĘCEWICZ 

   

  

B Poszukuje się 

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

mieszkania 2 3 po- 
kojowegzo z kuchnią 

      

  

  

  

   

BYWAWAWE 

Ę LEKARZE © 
NAVAWAE й 

BO Dziś! Nieporównane arcydzieło BEN HU R W rolach głównych: $$ 
ŚŚ WANDA” FREDA NIBLA RAMON NOWARRO TŽ. 
a + monumentalny dramat w 12 aktach. i BETTY BRONSON = 

а2 сч УЕ о УНО уу ; Szedzje sę | 
Nietylko na święta, lecz stale piwnica jest zaopatrzona w folwark na 5 kl. i 
wielki wybór win zagranicznych sprowadzanych wprost Wilna przy Lidzkiej 

od producentów, a mianowicie: ё stare sosie z catem zai.“ 
23 3 Zagloba“ 3/4 I. 3.55 aowaniem, sadem o- 

francuskie 4, | Piast a Kaaiii, ВОИ ii S = : : # 7 Kasztelański „ 680 stawery: w > a S & węgierskie `а S Nišniak o» 680 hektarów po ogrodni- Ч 3 B „t Sp. ku, miejscowość uro- = his ński 45 Oraz : doskonale cza, Dowiedzieć że & zpańskie у 7 WINA owocowe i w Sklepie kwiatow & Ь # Jagodowe 00 2 40.5 Gintowta, róg Sko- S włoskie zł, butelka  noleca pówki i Zamkowej. a 1. Zwiedryński 1540 1 

Wilno, Mickiewicza 7 tel. 1062 

u 
  

-śmio pokojowe, z kuchnią, 

dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 @а С. А. 

  

poklasztorny) odbędzie się nieograniczony 

Potrzetne duże mieszkanie 
elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem p 

—0 

З…Б“'._."@ЕЕЦ 

Obwieszczenie. 
Dnia 27 kwietnia rb o godzinie 12-tej w lokału Wydzia- 

łu Powiatowego Sejmiku Dziśn eńskiego w Głębokiem (gmach 

1 и 

Jaja иии 
kur rasowych Bialych 
IWayendottów. Anto- 
KOSZA 9-b, 
m. 

nirzebni 
Sprzedawcy dobrych 
tanich _ wydawnictw. 
„Dobra Prasa*, 7а- 
rzecz 28. —0 
Z 

poszukuje posady. 
Lwowska 31, Jadwiga 

pisemny przetarg Silerówna.  1567—0 

na remont kapitalny murowanego piętrowego gmachu w Her- 
manowiczach (były pałąc) przeznaczonego do użytku szkoły 
1-klasowej w Hermanowiczach, pow. Dziśnieńskiego. 

Warunki przetargu, kosztorys ślepy, 
ogólne i techniczne warunki, wykonanie robót przez przed- 
siębiorcę, oraz wszelkie informacje udziela 
urzędowych w Wydziale Powiatowym Sejmiku Dziśnieńskiego 
w Głębokiem. 

Zapełniony kosztorys (oferta) oraz pokwitowanie Kasy 
Wydziału Powiatowego w Głębokiem o przyjęciu wadjum 
przetargowego w wysokości 2 proc. od kwoty 

kopercie do działu budo- 
wlanego Wydziału Powiatowego do godziny 11-tej dnia 27-go 
winno być złożone w zalakowanej 

kwietnia rb. 

Chęcińskie Wapno е 
znane ze swej dobro- 
ci de muru, tynku i 
bielenia, poleca Re- 
prezentacja na Woj. 
Wileńskie Dom Hand- 
lowy Józef Ihnato- 
wicz i S-ka w Wilnie, 
Zawalna 7, tel. 8—41. 

projekt budynku, 

się w godzinach 

zaoferowanej, 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo-wyboru oie- 
renta bez względu na najniższą zaoferowaną cenę, uzależnia- 
jąc to od fachowych i 
biorstwa. 

° gubi f а 
finansowych zdolności przedsię- Kc 

— nie  demobiliza- 
( ) М. Jankowski cyjne L 550-199-D 

(-)inž. Mironowicz 
Kier. Działu Technicznego. 

  

sunaranzanaszannanaznszszj 

MAJĄTKOWĄ 

kapustę Ktaszoną 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileński 

Kalwaryjska 2. r ! i 

Perlmutfera Ulframaryna 
jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą tarbą do bielizny ce- 
łów malarskich. Odznaczona na wy: 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

   

   
    

Przewodniczący Wydziału 
Powiatowego, Starosta. 

wyd. przez P.K. U. 
Mołodeczno w r. 1922, 
rocznik 1901 na imię 
Bronisława  Makare- 
wicza. 1524 © 

   

Najstarsza w Wilnie (egz. od r. 1866) RTM TEEGISA 
wytwórnia walizek : wyrobów NASIONA = LN skėrzano - *alanteryjnych wyborowe, warzywne, BJJ AKUSZERKI BB 

Leona KACENELEKBOGENA pastewne i kwiatowe, 
Wilno, ul. Wileńska 28 i Portowa 5.zlgkoniczyny i inne w -———— 
Poleca w najwięk-zym wyborze sine I eo wyborze po 
maite walizki, kosze, teki, różne JĄ cenash najniższych AKUSZERKA 
przedmioty podróży, torebki damskieżż poleca F. SZYK. W, Smialowska 
it. p. Przyjmuje obstalunki i repe-j]f Wilno, Zawałna 58. przyjmuje od godz. 9 

racje. Wykonanie punktualne. Ce nik na żądanie go 19. Mickiewicza 
Ceny umiarkowane. gratjs 443- 46 m. 6. Niezamoż- „Aj 

P. P. wojskowym i urzędnikom TPOSZUK JEMY nym US żę - ” 
5 иа majątków a ROA 

skich, folwarków, | 2 GSTORYZĘ, PA SCISZAWKE T EB ESI 5 1О NERO I ISTAT ośrodków do kup- 

BIUR 0 łez merów AKUSZERKA 
a głaszający kosz- 

PRZEPISYWAŃ na maszynach | tów nie ponosi OKUSZKO 3 przy zgłoszeniu. | powróciła i wznowiła 
St. Grabowskiego = Vilen. a Ko- pozyjecia а chorych 

‹ misowo-Handlowe, ostowa 23 m. 6 Garbarska 1—26, tel. 82. Mickiewicza 21, W. Z. P. 24. 
ВЕСЕ 2 9 25 НН 2 5 3 НЕВ 9 о е о ая В 11 152° 9 

Zgłoszenia do „Sło- 

wa” pod „komorne:. | DOKTOR 
» mewa | D. ZELDOWICZ 

Miesekanja S pokojo: chor. weneryczne, 
a syfiliss narządów kuchnią poszukuje się. 

Zyłoszenia do „Sło- 
wa“ pod „Mieszkanie 
3 pokojowe** - 

moczowych, od 9 
—1, od 5 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 

2 4 POKOJE 
ewentualnie 

umeblowane i kuchnia 
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do wynajęcia. Wiado- | DOW MOCZOW. 
mość: Skład Apt. | od 12-+2 i Od 4-6, 
„Prużan*, Mickiewi- | ul. Mickiewicza 24, 
czą 15. 1525— o tel. 277. 

W. Zar. Nr. 152. 

wódki, likiery 
Wil, po bardzo NI3- DOKTÓR 
KIE] cenie poleca |. 
Zwiedryński i S-ka 

Wilenska 28. O S'| Kliniki dermat. U. 
B., po powrocie 
Paryża przyjmuje od 
M — 12 i od 5 

5. 

Słuźąca 
do wszystkiego, zna- 
jąca dobrze kuchnię 
potrzebna od zaraz. 
Witoldowa 8 m. 1. 

dą Sabourand'a, 

SPRZEDAJE się sa- w. Z. 29-I1l 28 r. 

Riochód Ford L. 2271-1V. | 

w ruchu. Dowiedzieć 
się: Wileńska 29 m. 4, 
w godzinach 10 12 į 
6—8 1537 1 

  

Handlowe Mickie- | od g. 12 do 19.- ZSki 

K. Hauryłkiewiczowa 
b. starszą asystentka 

z 

6, 
Choroby skórne, le- 
czenie włosów meto- 

е^ 
lektroterapja i kosme- 
tyka lekarska. Wilno, 
ul. Wileńska 33 m. 1. 

,   

  

pRzEPISYWA- į MNK | 
NIE na maszy- = z 
ne prędko,  ta- Lekarz-Dentysta 

į nio i fachowo za-| W. Bobrowska 
jłatwia  Wileńskie | Zarzecze 16 m. 17. 
| Biuro Komisowo- | Przyjmuje w domu 
į 
1 wicza 21, tel. 152. 
  

— —— 
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V WILLIAMS. 

s TRÓJKA TREFLOWA. 
Konno na oknie przeczekał, aż 

Stefan minie jego pokój, poczem 

ostrożnie zesunął się na wystający 

mur. Noc była zimna, cicha i chmur- 

na. Godirey zawisł nad potokiem, 

który otaczał zamek, słyszał w dole 

ponmiruk szybko pędzących fal. Ww tej 

chwili przypomniał sobie na jakiej 

wysokości zastraszającej znajdowało 

się jego okno i dreszcz wstrząsnął 

ciałem młodego Anglika. Odwrócił się 
ku šcianie i tak noga za nogą posu- 
wał się wzdłuż muru. Tego wieczora 
powodziło mu się widocznie, zresztą, 
idąc spać sprawdzał, czy okno skła- 
dziku nie zostało zamknięte i teraz z 
łatwością otworzył je. Przez szparę 

patrzał za oddalającą się latarką Ste- 

fana, aż zniknęła mu z oczu. Wów- 

czas cichutko, bez butów, zaczął po- 

suwać się kociemi krokami. W  kie- 

szeni miał latarkę elektryczną, z któ- 

rej jednak postanowił skorzystać w 
ostateczności jedynie, gdyż miał na- 
dzieję, że odnajdzie drogę pociemku. 
Musiał minąć dużą sień, a' potem 
otworzyć drzwi, któremi wchodziła 

służba i minąwszy korytarz, wejść do 
składziku w którym stała skrzynia do 
składania drzewa. 

Teraz, kiedy zaczął działać, nerwy 
jego uspokoiły się nagle, czuł się sil- 
nym, sprzężystym i zuchwałym. Posuć 
wał się skokami, nadsłuchując co chwi- 
la. Słychać było tysiące tajemniczych 
dźwięków, które zwykle rozbrzmiewa- 

ją wśród nocy w bardzo starych do- 
mach, to też co chwila zatrzymywać 

się musiał, by zbadać skąd pocho- 
dziło skrzypnięcie, lub zgrzyt niespo- 
dziany. Lecz nie spotkał nikogo i zna- 
lazh się wreszcie przed olbrzymią 
skrzynią. JES 

Max Rubis powiedział prawdę. 

Gdy, po wyjęciu kilku polan, oświetlił 
wnętrze kuira, ujrzał duży pierścień, 

za pomocą którego otwierała się 

drewniana klapa w podłodze. Pod- 

niósł ją i oczom jego ukazały się 

drewniane schody, prowadząc do 

ciasneg» korytarza, który opisywał 
Max Rubis. Korytarz ten miał wyjście 
w parku za małą kaplicą w krzakach 

Godtrey miał wielką ochotę zejść 
po tych schodach, ale nie chciał bez 
potrzeby narażać się na niebezpie 
czeństwo przed nocą jutrzejszą. Zam- 
knął więc klapę, odłożył drwa na 
miejsce i z największą ostrożnością 
skierował się ku wyjściu. Bez prze- 
szkód dostał się do skłądziku, a 
stamtąd przez okno powrócił do swe- 
go pokoju. 

Tej nocy spał lepiej, niż dotąd, 
spóźnił się więc na pierwsze Śniada- 
nie. W dużym hallu pusto było, lecz 
w tej chwili wszedł doń  drugiemi 
drzwiami wysoki, chudy mężczyzna. 
Widząc Godirey'a, ukłonił mu się 
sztywno i rzekł: 

— Jestem von Bartzen. 
von Bartzen. 

Godirey drgnąl. 
Jeden z trzech treilów już przy- 

był. i 

Kapitan 

Rozdział XIil. 
Wolfstal. 

Następnego dnia, po przyjeździe 
do Budapesztu, Wirginja wyruszyła 
w aucie Clive Lorne'a w drogę ku 
granicy. Po południu ponsowy Benz 
Clive'a stanął przed pałacem w Woli- 
stal na olbrzymim dziedzincu bruko- 
wanym i wysiadły zeń obie panie w 
towarzystwie pokojówki. 

Młoda Amerykanka była bardzo 
zdenerwowana. Tylko działanie mo- 
gło, jej zdaniem, uśmierzyć niepokój, 
który ją ogarniał za każdym razem, 
gdy myślała o Godfrey'u. Wysiada- 
jąc z samochodu nie mogła się po- 
zbyć myśli, iż w ciągu dwudziestu 
czterech godzin dowie się prawdy o 
nim, będzie wiedziała, czy żyje jesz- 
cze, czy też został zabity... Było 
to w piątek 16-go stycznia, nad ra- 
nem w sobotę mieli oczekiwać na 
express, idący do Budapesztu. Wir- 
ginja pragnęła by jaknajprędzej na- 
deszła ta chwila, kiedy znajdzie się 
w lesie przy 224 kilometrze, lecz nie 
wiedziała,jczego oczekiwała od niej, 
czego się mogła spodziewać. Nie wie- 

działa nawet, czy angielski kurjer dy- 
plomatyczny, którym tym razem nie 
„był Mac Tavish, miał spotkać God- 
trey'a. Z dreszczem rozpaczy ušwia- 
damiała sobie, że niema żadnych 
podstaw do tego, by módz liczyć na 
obecność jego w tem miejscu, 

Clive próbował raz jeszcze przed 
wyjazdem namówić ją do zrezygno- 
wania z niebezpiecznej wycieczki, bo- 
wiem wracając samochodem z Wie- 
dnia poznał ten teren i wiedział, że 
droga do 224 kilometru jest bardzo 
ciężka i trudna do przebycia. Trzeba 
było iść piechotą, przez las, wśród 
zasp Śnieżnych, dojazd samochodem 
był niemożliwy. Dlaczego więc nie 
chciała pozwolić mu iść samemu 
i umówić się z Godfrey'em o spotka- 
nie w jakiemś stosowniejszem  miej- 
scu? 

Lecz młoda Amerykanka była nie- 
wzruszona. Zgodziła się, że plan Lor- 
ne'a był doskonały, ale to tylko w 
raze, jeśliby spotkał Godfrey'a. W 
przeciwnym zaś razie, miała powziąć 
decyzję, jak mają postąpić dalej, je- 
dynie na miejscu, nie czekając rapor- 
tu Clive'a * 

Zresztą, — mówiła — posta- 
nowiliśmy działać wspólnie, więc ra- 
zem będziemy się narażali na niebez- 
pieczeństwa! 

Długo dyskutowali o znaczeniu, 
jakie mogła mieć tajemnicza trójka 
treilowa. Przyszli do przekonania, że 
wobec widocznego wzruszenia jakiego 
doznali na jej widok von Bartzen i 
baronowa Vali, musiała ona mieć 
znaczenie wezwania. Clive wiedział, że 
pełno tu było spisków i organizacyj, 
monarchiści, republikanie i wreszcie 
bolszewicy, wałczyli potajemnie mię- 
dzy sobą. Jednak nie mógł zrozumieć 
jakie znaczenie mieć mogła owa kar- 
ta do gry. Musieli więc tylko stwier- 
dzić, że karta, którą Odebrał von 
Batrzen miała cyfrę „21“, podczas 
gdy ta, która spadła do gondoli, by- 
ła zupełnie czysta. 

Długi czas namyślali się oboje 
nad wynalezieniem pretekstu, który- 
by pozwolił im się oddalić na pół no- 

cy z pałacu w  Woblfstal. Lecz i tu 
spryt Wirginii dopomógł im. Plan jej 
był bardzo prosty: Clive miał jej za- 
proponować wycieczkę do Wolisbad. 
Po przyjeździe do miasta, jakieś 
uszkodzenie maszyny w aucie miało 
ich zatrzymać w Wolisbadzie na obie- 
dzie zanim zreperują auto. Z hotelu 
zatelefonują do pałacu, że po obie- 
dzie wyjadą. Istotnie wyruszą z mia- 
sta wieczorem i w pobliżu 224  kilo- 
metra zostawią samochód, a sami 
udadzą się na oznaczone miejsce, 
nad ranem zaś, po powrocie, uspra- 
wiedliwią tak znaczne opóźnienie no- 
wą katastrofą w lesie, 

— To wszystko wymaga calego 
szeregu kłamstw, ponieważ jesteś dy- 
plomatą, Clive, do ciebie więc będzie 
należało wymyślanie szczegółów i 
koloryzowanie. 

Tak, musi to wszystko wyda- 
wać się prawdopodobnem, a'e znajdą 
się na to sposoby! 

Nie mieli trudności z wyjazdem. 
Ponure niebo zapowiadało nowe 
zawieje Śnieżne, to też hrabia Aranyi 
oznajmił im z przykroščią, že polo- 
wanie będą musieli odłożyć na kilka 
dni i prosił, by się nie krępowali w 
dobieraniu sobie rozrywek przez ten 
czas. W domu jego panowały angiel- 
skie zwyczaje i obiad, podawany o 
ósmej, był jedynem  ceremonjalnetn 
zebraniem w ciągu dnia. Wirginia by- 
ła nieco rozczarowana wyglądem 
Wolistalu. 

Był to duży dom z czasów baro- 
ku, o. ciężkich kolumnach i wysokich 
dachach. 

Spodziewala sie zaś ujrzeć stary 
zamek wiszący nad urwiskiem, po- 
śród skał. 

A tymczasem ujrzała zwykły pa- 
łac otoczony parkiem 0 cienistych 
alejach, pięknie utrzymanych zaro- 
Ślach, słowem niczem się nie . różnią- 
cy od angielskich pałaców, chyba 
tylko dzikością otaczającej go 0- 
kolicy. 

Wewnątrz umeblowanie było sty- 
lowe i bogate, z tej samej pochodzą- 
ce epoki: złocone fotele, barwne o- 

brazy, jedwabne pokrycia, mozaiki i 
marmury. Gospodarowała w tym pa- 
łacu cała armja lokai, pod wodzą 
majordomusa o długich bokobrodach. 
Komiort panował tutaj nowoczesny: 
elektryczność, kaloryfery i t. d. 

Śniadanie było podane wspaniale 
przez lokai w liberji. Wirginja oba- 
wiała się nieco tego Śniadania, gdyż 
w drodze do Wolfstal nie mogła w 
żaden sposób utrzymać ożywionej 
rozmowy z hrabiną Hegedin. Siostra 
gospodarza domu, od czasu Śmierci 
męża, pędziła życie w zamknięciu kla- 
sztornem prawie i Świat nie intereso- 
wał jej wcale. 

Wbrew tym obawom rozmowa po- 
toczyła się podczas Śniadania swo- 
bodnie i nawet wielkie zainteresowa- 
nie wzbudziło opowiadanie o tajemni- 
czej Śmierci, wieści o której przyniósł 
siostrzeniec hrabiego Hektora, młode- 
go doktora, który powrócił właśnie z 
miasteczka. Opowiadano mu miano- 
wicie, że w pobliżu Hacz znałeziono 
„w rzece trupa mężczyzny. 

— Był to żyd, mówił młody do- 
któr. Musiał okraść kogoś z chrze- 
Ścijan i został w ten sposób ukarany. 
Żydzi są plagą naszego kraju! 

— Mówisz, jak młody szaleniec, 
Brunonie, rzekł wuj. Max Rubis był 
coprawda żydem, ale słyszałem za- 
wsze, że uczciwie Spelniał swe obo- 
wiązki w K s. Dosyć mamy już tego 
teroru, pod którego władzą żyją na- 
sze okolice, mam nadzieję, że tym 
razem policja nie puści tego płazem 
hrabiemu Gellertowi!. 

— Hrabiemu Gellertowi? - zdziwił 
się Brunon. — Więc wuj przypuszcza?.. 

Nie nie przypuszczam,  przer- 
wał wuj. Słyszałeś pewnie w mia- 
steczku, że u szyi tego nieszczęśli- 
wego pozostały odciskij palców. Otóż 
znane są fakty podobnego morder- 
stwa na osobach, których ciała zna- 
leziono w rzece, 

- Ależ to niczego nie dowodzi! — 
próbował opanować Brunon, mruga- 
jąc małemi oczkami za szkłem oku- 
łarów. 

Hrabia Aranyi powoli odłożył na 

bok widelec. 
— Widocznie nie słyszałeś, 

chłopi okoliczni 
Znany on jest pod nazwą „Dursiciela*. 

jak 

Rzeka, w której znałeziono ciała za- 
duszonych, przepływa u stóp jego 
pałacu. 

Ależ to straszne! — krzyknęła 
Wirginia. 

— Pierwszemi ofiarami były ko- 
biety. Jedna z nich, czy pamiętasz, 
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nazywają Giellerta? | 

Zosiu, była pokojówką naszej matki, 
była to Śliczna dziewczyna, 
piękność była powodem jej 
Pewnego dnia 
potem... 

Zamilkt i zabrał się do jedzenia, 
poruszając nerwowo ramionami. 

— Czyż to wszystko jest prawdą, 
czy to możliwe? zapytała Amery- 
kanka, 

— Dotąd nie było przeciwko nie- 
mu-dowodów, — odrzekł hrabia. 
Mieszka jak pustelnik w swym pala- 
cu, zawieszonym na skałach wśród 
boru, otoczony gniazdami wron i 
kruków. Po węgiersku „Kes* znaczy 
„nóż", stąd też nazwa jego pochodzi, 
że jest wąski o dachu ostrym i wy- 
dłużonym. Nikt nie widział Giellerta, 
gdyż nigdy nie opuszcza swego  do- 
minium. Podobno jest on kaleką i 
cierpi nad tem bardzo. Nie mam o- 

zapewne 
zguby, w 

zniknęła nagle a 

becnie wielkich wpływów, ale wszel- , 
kich starań dołożę, by oddać go w 
ręce sprawiedliwości, niezależnie od 
tego czy ofiarą jego jest Żyd czy 
Chrześcijanin. Nie przypuszczam, by 
tym razem udało mu się ujść cało... 
Biedna Helena, czy pamiętasz Zosiu, 
jaka była ładna? 

Zamilkt i wypił nieco wina. 
Mój Boże! - dodał, —chciałbym 

już widzieć tego nędznika wiszącego 
na wieży własnego zamku! 

P. S. Wobec zapytań naszych czytelni- 
ków w sprawie „5* odcinka powieści „Trój- 
ka Treilowa“, który ukazał się w skonii- 
skowanym numerze (64) „Słowa* wyjaśnia- 
my, iż odcinek ten został powtórzony 
w drugiem wydaniu tegoż numeru. Egzem- 
plarze tego numeru są do nabycia w Admi- 
nistracji wydawnictwa, codziennie od 10-tei 
do 3.30 popołudniu. 
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