
L
i
d
a
 

  

ROK VII. Nr. 82 (1693) 

SŁOWO 
Redakcja i Administracja ul. Ad. Wiekiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 

Jak 

WILNO, Środa 11 kwiefnia 1928 r. 

przesyłką pocztową 4 a. | 
80259. } 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego 
Opłusta pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. i 

to było w Królewcu. 
(Od specjalnego wysłannika „Słowa*. 

Korespondencja niniejsza wysła- 
na została przez specjalnie wydele- 
gowanego do Królewca naszego Ко- 
respondenta, dopiero w jego drodze 
powrotnej, z Kowna. Idąc drogą okól- 
ną przez Rygę spóźniła się o tyle, że 
nie zdążyliśmy wydrukować jej w nu- 
merze świątecznym „Stowa“. 

Kowno, 5 kwietnia. 

Chcialbym obecnie, z kilkudniowej 

perspektywy, dać naszym czytelnikom 

ogólny zarys połsko-litewskiej konie- 

rencji, przedewszystkiem w porządku 

chronologicznym. W  natężonej, ner- 

wowej pracy dziennikarskiej, w  na- 

elektryzowanej atmosferze konferen- 

cyjnej, gdzie niemal co godzina wyrasta- 

ła nowa plotka, hypoteza, przypuszcze- 

nie, trudno było o zobrazowanie całości 

i uwypuklenie najcharakterystyczniej- 

szych momentów tej ciekawej bitwy 

dyplomatycznej, pierwszej po bitwach 

w polu pomiędzy Polską i Litwą. 

Królewiec posiada tę dobrą stro- 

nę jako miejsce dla narad stron 

dwuch, iż niema tu ciągłego i bezpo- 
średniego nacisku czy ogólnego 

wścibiania nosa strony trzeciej, czwar- 

tej i t« d. Królewiec nie posiada 
przedstawiciełstw dyplomatycznych 

obcych mocarstw. Kilkudziesięciu za- 

tem reprezentantów prasy europej- 

skiej i amerykańskiej obracało się 

jedynie pomiędzy hotelem Berlinerhoi, 

miejscem zamieszkania dełegacji pol- 

skiej, a hotelem  Centralem, - siedli- 

skiem delegacji litewskiej i wreszcie 

Continentalem, gdzie się wielkim obo- 

zem rozłożyła prasa i gdzie omawia- 

no wieczorem wypadki dnia minione- 

go, dzielono się wrażeniami i wza- 

jemnemi informiacjami. 

W pierwszej i jedynej moiej ko- 

respondencji z Królewca, scharakte- 

rvyzowałem w  ogólnikach przebieg 

pierwszego dnia konferencji, który 

naogół nie przynióst nic nowego i z 

którego trudno było  rokowač 

coś lub przypuszczać o wynikach. 

W dniu tym w pałacu pruskiego O- 

berprisidium odbyło się pierwsze 

plenum konferencji pod przewodni- 

ctwem premjera Voldemarasa, który 

podkreślał tak dobre chęci swoje w 

kierunku wypełnienia dosłownego re- 

zolucji Rady Ligi, iż zdawało się po- 

zwalało to patrzeć optymistycznie na 

dalszy rozwój wypadków. 

Ponieważ stanowisko delegacji pol- 

skiej było zupełnie jasno sprecyzo- 

wane w kierunku rzetelnej pracy dla 

dobra pokoju, fakt, iż Voldemaras 

zaraz na początku podkreślił chęć 
rokowań, w których nie będą poru- 
szane kwestje terytorjalne, zdawał 

się świadczyć, iż obie strony dojdą 

do porozumienia. 

W sobotę upłynęło sporo godzin 

porannych zanim dziennikarze zdołali 
uzyskać jakieś informacje o faktycz- 

nym stanie rzeczy. Członkowie oby- 
dwuch delegacyj długi czas byli nie- 
widoczni. Krążyły jedynie pogłoski 
podawane z ust do: ust, o tem, O 

czem rzekomo między sobą w po” 

u inych konierencjach rokowali 

przedstawiciele stron. W sobotę de- 
legacja litewska zasypała  Berlinerhoi 

notami. Wieść o 10miljonóach dola- 

rów żądanych przez Voldemarasa ty- 
tułem odszkodowań za straty ponie- 
sione przez Litwę podczas akcji Że- 
ligowskiego, sprawiła wrażenie bom- 

by. Początkowo, zwłaszcza w sferach 

dziennikarzy zachodnio-europejskich, 

komentowano to żądanie jako zrze- 
czenie się Wilna za tę cenę. Wkrótce 

jednak dowiedziano się, że nota za- 
wiera również zastrzeżenia co do 
Wilna. Odpowiedź na polskie propo- 
zycje nie nadchodziła. Jak wiadomo 
Polska złożyła propozycje co do ma- 

lego ruchu sąsiedzkiego i komunika-   „cji wszelkiego rodzaju. Noty polskie 

_ zrobiły podobne wielkie wrażenie wśród 

mieszkańców „Centralu*, gdyż рго- 
jekty umów przedłożone Litwinom o- 

, pracowane były do najmniejszych 

, szczegółów, co najwyraźniej šwiad- 

| czyło o wybitnie rzeczowem  trakto- 
, Wania konierencji, podczas gdy ze 

strony litewskiej wysuwano dziwne 
ogólniki o charakterze nieco prowo- 

kacyjnym. Tak naprzykład Voldema- 

ras zaraz po przyjęciu do wiadomo- 

Ści przez delegację polską noty z żą- 

daniem owych 10 milionów, nadesłał 

notę kwestjonującą poniekąd równość 

pełnomocnictw stron obu. Sens tej noty 

polegał na tem, że on, t. j. premier 

Voldemaras, ma _ pełnomocnictwa 

nieograniczone, jako że jest dyktato- 

rem w swoim kraju, zaś minister Za- 

leski może jedynie podpisać umowę, 

która następnie podlega ratyfikacji ze 

strony sejmu w myśl obowiązującej 

w Polsce konstytucji. Oczywiście da- 

no do zrozumienia p. Voldemarasowi, 

że w wypadku podtrzymania podob- 

nego zakwestjonowania  pełnomoc- 

nictw, delegacja polska musiałaby 

wrócić do Warszawy z  wnioskięm 

Voldemarasa o natychmiastową zmia- 

nę konstytucji w Polsce, i cała kon- 

ferencja przybrałaby raczej charakter 

humorystyczny. Na tem narazie incy- 

dent się wyczerpał. 
Następnie przyszło 

not, z których każda coraz to bar- 

dziej gmatwała sytuację, zamiast ją 

wyjaśniać, Dziennikarze rozumieli tyl- 

ko jedno: t. zn. że nic nie rozumieją 

o co właściwie p. Voldemarasowi 

chodzi. Zupełnie wyraźna była tu gra 

na tworzenie przeszkód. P. Voldema- 
ras ciągle obstawał na jawności ob- 

rad, wysuwając projekty jakiejś dy- 

skusji generalnej, w przeciwieństwie 

do strony polskiej,, która chciała 

czemprędzej rozpocząć realne i kon- 

kretne prace nad ustaleniem stosun- 

ków normalnych. Z tego też powodu 

ze strony litewskiej puszczono po- 

głoskę, iż Polska nastaje na niedo- 

puszczeniu prasy do rokowań; trudno 

osądzić na co była obliczona ta po- 

głoska, chyba na nastrojeniu prasy 

wrogo względem Polski, która utrua- 

nia jej wykonywanie czynności zawo- 

dowych... W niedzielę rano przybyło 
do Królewca kilku nowych dziennika- 

rzy litewskich, w tej liczbie naczelny 

redaktor „Lietuvos Aidas“ p. Bagdo- 

nas. 

Poznaliśmy ich na wspólnej wy- 

cieczce zorganizowanej przez : króle- 

wiecki związek dziennikarzy. Zwiedza- 
nie miasta, portu, Śniadanie, wreszcie 

wycieczka nad morze zajęły cały czas 

aż do godziny czwartej popołudniu, 

na którą to godzinę wyznaczono przy- 

jęcie prasy u ministra Zaleskiego. 

Dziwnym jednak zbiegiem okoliczno- 

Ści na tej właśnie wycieczce, gdzieś 

kolo kurortu Rauschen nad morzem, 

rozeszła się pogłoska, że delegacja 

litewska opuszcza w poniedziałek ra- 

no Królewiec, wyjeżdżając z niczem 

do Kowna i że rokowania mają być 

zerwane. Pogłoska ta zrazu nieśmiało 

krążąca wyrosła w pełni dopiero na 

ogólnem zebraniu u ministra Zale- 

skiego. Powtarzano ją z ust do ust, 

pytano kto jest jej autorem, pytano 
przedstawicieli delegacji polskiej czy 
mają takie informacje. Z tej strony 

mogło jedynie nastąpić potwierdzenie, 

że pogłoskę tę słyszano. Wydawała 

się ona nam o tyle prawdopodobną, 

że wczorajsze t.j. sobotnie noty litew- 

skie nie dobrego nie wróżyły. Przed- 

stawiciele prasy niemieckiej, sowiec- 

kiej i pokrewnych, którzy cieszyli się 
zawsze do pewnego stopnia zauianiem 

w hotelu „Central“, pośpieszyli tam 

celem zasiągniecia iniormacyj. O ile 

mi wiadomo, premjer Voldemaras nie 

chciał początkowo przyjąć przedsta- 
wicieli prasy, podobno jednak na 

zmianę decyzji wpłynęła uwaga przed- 

stawiciela „Izwiestji”, który zaznaczył, 
że w takim wypadku polegać muszą 

jedynie na informacjach otrzymanych 
ze strony polskiej. Opowiadano nam 

później, iż Voldemaras w odpowiedzi 
na zadawane pytania oświadczyć miał, 

jż skoro „delegacja polska rozpuszcza 

takie pogłoski o wyjeździe delegacji 

litewskiej, to zapewne sama zamierza 

zerwać rokowania". Intryga wyjaśnił 

jeszcze kilka 

się częściowo dnia tego, częściowo 

zaś nazajutrz w poniedziałek. Okaza- 

ło się, że plotkę tę puścili dziennika- 
rze litewscy, w ten sposób, ażeby wy- 

glądało, iż rzekomo pochodzi ze sier 

delegacji polskiej, wszystko zaś zgó- 

ry ukartowane było przez stronę 

litewską. 

Jeszcze poprzednio, podczas „czar- 

nej kawy* u ministra Zaleskiego przy- 

były do Berlinerhoiu konsul litewski 

w Królewcu p. Budrys przywiózł 

znamienitą notę tyczącą bezpieczeń- 

stwa Litwy, zaś wieczorem wielu dzien- 
nikarzy litewskich odjechało do Kowna. 

— Widzimy więc, że cały dzień 

niedzielny jakoteż sobotni, wy- 

zyskany był przez delegację li- 
tewską *w kierunku stworzenia 
najbardziej pesymistycznego na- 
stroju, utrudniania rokowań i 

t. d. Ponieważ znaczna część dzien- 

nikarzy z góry przewidywała krach 
całej konferencji i niedojście do ża- 

dnego porozumienia, przeto ten pe- 

symistyczny pogląd udzielił się i re- 

szcie. Jednocześnie dowiedziano się, 

że w poniedziałek wieczorem  przy- 

jąć ma przedstawicieli prasy! premjer 

Voldemaras, a ponieważ na rano wy- 

znaczono plenum konterencji,— przeto 

panowało zupełnie zgodne przekona- 

nie; rano «Voldemaras zerwie konie- 

rencję, wieczorem powie ostatnie 

słowo prasie, a później pojedzie do 

Kowna. Zdania różniły się jedynie co 

do sposobu i momentów, które wy- 

zyskane będą przez przedstawiciela 

Litwy do zerwania rokowań. _ Мбуло- 

no naprzykład, iż zażąda On prze- 
dewszystkiem rozpatrzenia wniosków 

litewskich przed przystąpieniem do 
dyskusji w sprawie projektów pol- 

skich i t. p. Jeden z dziennikarzy, 

dobrze widziany,w „Central“, opowia- 

dal! nawet, že Voldemaras rozpocznie 

wielką mowę, którą wygłaszać będzie 

obstrukcyjnie tak długo, aż minister 

Zaleski, który miał być przewodni- 

czącym następnego posiedzenia, о4- 

bierze mu głos, a wtedy Voldemaras 

złoży oświadczenie, że Polska nie da- 

je mu mówić. Tego rodzaju nastrój, 

nieomał pewność jutrzejszego fiaska, 

spowodowała, że niektórzy dzienni- 

karze już w niedzielę potrochu pako- 
wali walizki i przeglądali rozkłady 
najbliższych pociągów. 

Jak się wobec tego zachowa- 
ła delegacia polska? — Z najzu- 
pelniejszym spokojem, z góry 

przygotowana na tego rodzaju 

manewr ze strony Litwy. Mini- 
ster Zaleski oświadczył, iż w ta- 

kim razie nie pozostaje nicinne- 
go jak ponownie zwrócić się z 
prośbą o interwencję do Rady 

Ligi Narodów, która w końcu 
znajdzie chyba środki zmuszenia 
Litwy do zerwania z polityką 
niepokoju na wschodzie Europy. 

To, że w poniedziałek konierencja 
przybrała zupełnie inny obrót rzeczy, 

zawdzięczać być może należy najwię- 

cej temu stanowisku delegacji pol- 

skiej. O co mianowicie chodziło Vol- 

demarasowi w tych posunięciach, 

zmierzających do utrudnienia konfe- 

rencji? Czy rzeczywiście myślał on ją 

zerwać? Myślę, że nie. Voldemaras 

chciał sprowokować delegację polską 

do jakiegoś 'nietaktu, chciał zastra- 
szyć i zmusić do ustępstw, wyprowa- 
dzić z równowagi stronę przeciwną, 

ażeby za ewentualne zerwanie Polska 

poniosła winę. Manewr ten się nie 

udał. 

Po niedzielnych chmurach blysnę- 
ło w poniedziałek słońce. Zebraliśmy 
się wszyscy nie przypuszczając zu- 

pełnie, że oto w tej saii konferen- 
cyinej pruskiego Oberprūsidium 

przyjęte zostanie;stanowisko Ро!- 
ski, porzucenia jałowych dysku- 
sji generainych, a rozpoczęcia 
realnych prac nad ustaleniem 

stosunków normalnych pomię- 

dzy obydwoma państwami. Skład 

miejsce obrad tych komisji już jest 

BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. Laszuk | 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY— ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 

BOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO — Księg. T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—aol. Ratuszowa |! 
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Znaczenie wizyty min. Zaleskiego w Rzymie. 
RZYM, 10.IV PAT. Dawno już żadne rozmowy polityczne 

rysujące się na widnokręgu międzynarodowym nie miały w 
prasie włoskiej tak dóniosłego echa, jak wizyta min. Zaleskiego 
w Rzymie. Charakterystycznem jest, że wielkie zainteresowanie 
wizytą tą objawia nietylko prasa stołeczna, stojąca zawsze bliżej 
polityki zagranicznej, ale tym razem również i prasa innych 
miast. Daje ona w artykułach swych wyraz zadowoleniu Z po- 
wodu przyjazdu min. Zaleskiego oraz omawia obszernie i przy- 
chyłnie obecną sytuację Polski. 
L й 

Głosy prasy włoskiej. 
„Messaggero* podkreśla, że minister Zaleski przybywa do Włoch w chwili, gdy 

Polska stała się w całokształcie polityki europejskiej” ważnym czynnikiem, dzięki 
swej polityce pokojowej, lecz pełnej energji. „Messaggero* stwierdza, że jest to za- 
sługą. Marszałka Piłsudskiego, którego wysiłkom należy zawdzięczać, że Polska odbu- 
dowała się politycznie i ekonomicznie. Polską pisze dziennik - jest w Europie czyn- 
nikiem porządku i siłyśa Włochy patrzą na jej odrodzenie z żywą sympatją. Cały ten 
długi i nadzwyczaj serdeczny dla Polski artykuł wykazuje duże zrozumienie roligPol- 
ski oraz jej celów i dążeń. 

„Popolo di Roma* w artykule wstępnym podkreśla, że spotkanie ministrów 
spraw zagranicznych Włoch i Polski będzie WR e nader interesują- 
cym z trzech względów: pierwszy to powrót do Włoch min. Źaleskiego, który jest 
przyjacielem ltalji, czego dał nieraz dowody podczas swego czteroletniego pobytu w 
Rzymie, na stanowisku posła Rzeczypospolitej. Drugi — to fakt, że spotkanie dwóch 
kierowników polityki zagranicznej jest zawsze wydarzeniem doniosłem dla całokształ- 
tu sytuacji międzynarodowej. Wreszcie wzgłąd trzeci: wizyta min. Zaleskiego we Wło- 
szech dowodzi, iż Polska przywiązuje wielką wagę do przyjaźni z Włochami, które 
odrodziły się do nowego życia pod wodzą Mussoliniego. i 

„Popolo di Roma* podkreśla dalej, że wbrew głosom niektórych pism niemiec- 
kich spotkanie obu ministrów nie ma żadnych celów ukrytych, ani wrogich w stosun- 
ku do kogokolwiek. jest ono wyłącznie spowodowane życzeniem wymiany zdań, co 
do aktualnych zagadnień polityki europejskiej. 

„Lavoro d'ltalia“ zamieszcza na pierwszej kolumnie pod wielkim tytułem „Ser- 
deczne stosunki włosko-polskie* fotografje ministra Zaleskiego, i długi, nądzwyczaj 
życzliwy artykuł, poświęcony działalności min. Zaleskiego w Rzymie za czasów, gdy 
był tu posłem. Artykuł stwierdza istnienie tradycyjnych wzajemnych sympatyj Polski 
i Włoch, które były ujawniane i znajdowały potwierdzenie w czasach walk obu kra- 
jów 0 niepodległość i w konkluzji wyraża nadzieję, że jaknajserdeczniejsze stosunki 
obu państw nawiążą się po rozmowach rzymskich, albowiem zarówno Włochy, jak 
Polska idą po linii polityki mocnej lecz pokojowej. 

„Corriere d'ltalia* w artykule p.t. „Nowa Polska Piłsudskiego" daje obraz sy- 
tuacji wewnętrznej Pojski, a przechodząc do polityki zagranicznej Polski, stwierdza 

jej żywotność i wylicza ostatnie jej przejawy. Dziennik zamieszcza fotografje Marszał- 
ka z córeczkami. 

Rzymska „Tribuna* zajmuje się dziś znaczeniem wizyty ministra Zaleskiego w 
Rzymie, podkreślając, że jest ona wyrazem wzajemnej sympatji obu narodów. 

Poseł Sidzikauskas wyjechał do Włoch. 
BERLIN, 10.IV PAT, Telegraphen Union donosi, że poseł 

litewski w Berlinie Sidzikauskas wyjechał do Włoch, aby na- 
wiązać tam kontakt z kierowniczemi kołami rządowemi. Tele- 
"graphen Union podkreśla przytem, że w związku z obecnością 
min. Zaleskiego w Rzymie podróż mia. Sidzikauskasa, męża za* 
ufania premiera litewskiego Woldemarasa, nabiera specjalnego 
znaczenia. 

ASS I TTT SEN SAT TCS TTT ESS ITS 

Warunek wstępny rokowań nolsko - niemieckich. 
BERLIN, 10—IV. PAT. Organ hr. Westarpa „Kreutzztg* zamieszcza 

dziś wstępny artykuł  zarzucający min. Stresemannowi, iż zaniedbał on 
politykę niemiecką na terenach północno-wschodnich. W chwili obecnej — 
oświadcza dziennik Niemcom chodzi o to, ażeby przy rokowaniach 
handlowych z Polską uzyskać wystarczające gwarancje dla mniejszości 
niemieckiej w Połsce. Musi to być warunek wstępny wszelkich rokowań 
polsko-niemieckich. 

Rekowania lifewsko-niemieckie wznowione. 
BERLIN, 10—1IV. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi z Kowna, że na 

rokowania gospodarcze pomiędzy Niemcami a Litwą, które mają być 
podjęte na nowo w Berlinie pomiędzy 16 a 18 b. m., jako przedstawiciele 
A przyjadą z Kowna dyrektor ministerjalny Zaunius i b. minister 

r. Arwielis 

Rząd brytyjski wobec akcji iranko-amerykańskiej. 
LONDYN, 10 IV. PAT. Agencja Reutera - dowiaduje się, że rząd 

brytyjski rozpatrzy z, największą uwagą i życzliwością propozycje posta- 
wienia wojny po za prawem, które przedstawione być mają w myśl decyzji 
powziętej przez Francję i Stany Zjedn. poszczególnym mocarstwom. 

ibn Saud podejmuje rekowania z Anglią. 
LONDYN, 10 IV. PAT. Król Hedżasu Ibn-Saud nadesłał na ręce 

rzędu brytyjskiego odpowiedź przychylną na propozycję podjęcia w Dżut- 
tah rokowań bezpośrednich w celu wyjaśnienia szeregu kwestyj spornych 
i nawiązania stosunków przyjaznych między obu krajami. 

Kampanja wyhorcza w Rzeszy Niemiechiej. 
BERLIN, 10-IV. PAT. W związku z akcią wyborczą do parlamentu 

Rzeszy żywą działalność przedwyborczą rozpoczęli już socjaliści i komu- 
niści, a nadto ugrupowania skrajnej prawicy. Grupa konserwatywna stron- 
nictwa niemiecko-narodowego zapowiada prowadzenie kampanji wybor- 

czej pod hasłem walki z marxizmem. 

Jak wyglądają wykory w Ameryce. 
CHICAGO, 10-IV. PAT. W dniu dzisiejszym odbywają się w Chica- 

go wybory elektorów gubernatora stanu. Prawie „cała policja miejscowa 
wraz z tysiącami ochotników strzeże urn wyborczych. Policjanci patrolują 

ulice miasta w samochodach, celem przeszkodzenia rzucaniu bomb i t. p. 
Wczesnym rankiem policja została zawiadomiona o zniknięciu pewnego 
znanego miejscowego polityka. Towarzysze jego przypuszczają, iż został 
on porwany aby nie mógł brać udziału w akcji wyborczej. Również inny 
miejscowy polityk został porwany prawdopodobnie w tym samym celu. 

$nór o złoła rosyjskie. 
MOSKWA, 9. IV. Pat. Tass. Ambasador sowięcki w Paryżu Dowgalewski dorę- 

czył 7 b. m. irancuskiemu ministrowi spraw zagranicznych notę, przypominającą, że 
jeszcze 24-go marca ambasador sowiecki wystosował do ministerstwa spraw zagrani- 

cznych interpelację 'w formie noty, w kwestji zapasów złota państwowego banku 
sowieckiego, wywiezionych do St. Zjednoczonych i do którego Bank francuski zgłosił 

aż zskolwicE francuskie ministerstwo spraw zagranicznych obiecało udzielić odpo- 
wiedzi na notę sowiecką z 24-go marca w ciągu kilku dni, dotychczas odpowiedź 
taka nie nadeszła. Wobec takiego stanu rzeczy, ambasador Dowgalewski w nocie 

swej z 4-go kwietnia przypomina ministerstwu spraw zagranicznych wymienione fakty, 

prosząc o przyśpieszenie odpowiedzi. 

tzalony czyn celnika francuskiego w Nadrenii 
PARYŻ, 10 IV. PAT. Agencja Havasa donosi z Moguncji: Pewien urzęd- 

nik celny francuski w oberży w Hamborn wystrzałem z rewolweru zabił Niem- 

ca cywilnego, drugiego zaś ranił, poczem uciekł, zabarykadował się w swoim 

domu i podpalił. Policja znalazła wewnątrz aomu trup sprawcy całego zajścia. 

wych zamiarów kowieńskiego rządu. wiadomy. W ten sposób konferen- : 

Należy jednak zaznaczyć, iż narazie 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekster ; 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz x prowincji o 25 proc. drożej. Zayranicznę o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

cja trwa nadal i nie została ukoń- 

czona na tych dwuch plenarnych posie- 

dzeniach. Praca jej właściwa rozpocz- 

nie się dopiero po 20 kwietnia. Trud- 

no więc narazie prorokować o wyni- 

kach polsko-litewskiej konferencji, ani 

też snuć przypuszczeń co do właści- 

mamy do czynienia z faktem, iż tę 

pierwszą część konferencji premier 
Voldemaras nie zerwał... 

Do wniosków nad wynikami na- 

rad królewieckich powrócę w następ- 

nej korespondencji.i m. 

- PRZEDSTAWICIELSTWA 
NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28. 

у A—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOEPCE---Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POwW.—Rynek 9. 

IKA POW.—ul. Mickiewicza 74. 

Wojtkiewicz—Rynek. 

WARŠZAWA--T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOEKOWYSK--Kiosk B. Golembiowskiego. 
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Rozporządzenia Prezydenfa Kzpli- 
tej w Sejmie. 

Artykuł 44, ustęp ostatni Konsty- 
tucji przewiduje iż rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej, wydane w okre- 
sie rozwiązania Sejmu (art. 44 ust. 5 
Konstytucji) oraz na podstawie pel- 
nomocnictw (art. 44 ust. 5 Konsty- 
tucji) tracą moc obowiązującą jeżeli 
nie będą złożone Sejmowi w ciągu 
dni 14 po najbližszem posiedzeniu 
nowego Sejmu. Pierwsze posiedzenie 
nowego Sejmu odbyło się 27 marca. 
Rząd nie czekając upływu dni 14, 
złożył Sejmowi 1 b. m. t. j. w ciągu 
dni dwunastu, rozporządzenia Prezy- 
denta Rzplitej. 

Urzędowy w tej sprawie komuni- 
kat PAT. brzmi 

Dnia 7 b. m. o godz.. 10 przy- 
był do gmachu Sejmu szei biura 
prawnego prezesa Rady Mini- 
strów, p. Piętak, i doręczył zastępcy 
dyrektora biura Sejmu pismo p. pre- 
zesa Rady ministrów do p. marszał- 
ka Sejmu, przy którem złożone zo- 
stały Sejmowi 272 ' rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej, z mocą ustawy, 
wydane na podstawie art. 44 ust. 6 
Konstytucjj oraz 4 rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej, wydane na pod- 
Stawie art. 44 ust. 5 Konstytucji, 

Razem z przesłanemi poprzednie- 
mu Sejmowi rozporządzeniami, zło- 
żono Sejmowi zgodnie z ustepem 
końcowym art. 44 Konstytucji 471 
rozporządzeń Prezydenta Rzplitej, wy- 
danych na podstawie art. 44 ust. 6 
Konstytucji oraz 4 wydane na pod- 
Stawie art. 44 ust, 5 Konstytucji. 

Perfrakfacje polsko-czechosia- 
wackie. 

PRAGA, 10--IV. Pat. W dniu 
wczorajszym odbyło się posiedze- 
nie komitetu handlowo-politycznego 
centralnego związku przemysłowców | 
czechosłowackich, na którem prze- 
prowadzono dyskusję na temat wy- 
ników pertraktacyj polsko-czechosło 
wackich. Skonstatowano, że w pew 
nych punktach osiąguięte zostało po 
rozumienie, jednakże Polska w całym 
szeregu kwestyj nie chce ustąpić. ©- 
chwalono prosić rząd o dalsze pro- 
wadzenie rokowań. W wypadku zer- 
wania pertraktacyj komitet przedło- 
żył rządowi wnioski w kierunku re- 
wizji umowy handlowej. 

Badania rszpięfości ten. 
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

odbyła się wczoraj konierencja w sprawie 
powołania do życia komisji, która zajęłaby 
się zbadaniem przyczyn ogromnej różnicy cen 
w handlu poszczególnych miejscowości 
Rzeczypospolitej. W skład tej komisji wei- 
dą przedstawiciele Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych, Ministerstwa Przemysłui Han- 
dlu oraz zrzeszeń kupieckich. Ma ona ro:- 
począć badania od Warszawy, zagłębia ivę- 
glowego i naftowego. 

P. nuseł Okoń na: wałności. 

Dnia 2 b. m. został zwolniony z wię- 
zienia lubelskiego b. poseł Eugenjusz Okoń, 
który w zamknięciu przebywał przez dwa 
miesiące. Zwolnienie nastąpiło na skutek 
decyzji sądu okręgowego w Lublinie, który 
zastosował jako środek zapobiegawczy, kau- 
cję w wysokości 500 zł. Wychodząc z wię- 
zienia Okoń oświadczył, że ma głęboki za- 
miar pojednania się z kościołem i podpo- 
rządkowanią się władzom duchownym. 

Fundusz inwalidów. 
. __ WARSZĄWĄ, 10.IV. PAT. M-siwo Poczt 
i Telegrafów komunikuje, że 4 kwietnia 
rb. wpłynęło na fundusz dla inwalidów z 
opłat licznikowych według zatwierdzonej 
przez M-stwo P. i T. taryfy telefonicznej 
50,000 złotych. Fundusz ten został w ca- 
łości rozdzielony pomiędzy związki i orga- 
nizacje inwalidzkie, tak, że z dniem 4 
kwietnia rb. wszystkie przyznane sumy 
zostały przez upoważnionych do reprezen- 
tantów organizącyj inwalidzkich podjęte. 

Wycieczka z Rumunji. 
KRAKÓW, 10.IV, PAT. W ubiegłą 

niedzielę w nocy przybyła do Krakowa 
ze Lwowa wycieczka rumuńska w 
liczbie 17 osób, w skład której wcho- 
dzą lekarze i profesorowie W  pro- 
gramie wycieczki przewidziane jest 
zwiedzenie Wieliczki i Zakopanego. 

Ghbr polski w Pradze. 
PRAGA, 10.IV. PAT. Wczoraj roz- 

począł się w Pradze jubileuszowy 
iestival  czechosłowackiego związku 
Spiewaczego. Na festivalu przybyły z 
Poznania chóry złożone ze 150 osób. 
Występ gości polskich zapowiedziany 
jest na przyszły poniedziałek. 

POSZUKIWANY lokal kilku- 
nasto-pokojowy na biuro. Mogą 

Ё być również 2 oddzielne miesz- 
E kania kilku - pokojowe. Ulice: 
8 Mickiewicza do pl. Łukiskiego 
i oraz boczne w pobliżu jednak 

Mickiewicza i plac Katedralny. 
8 Zgłoszenia składać w Admini- 
Ё stracji pod „biuro“. 
еч А 57 НЕО СВ О (К ( Н Н
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UZDRYHOŁOWICZE 
Ę pow. Wilejski. 

-— Świetlica Rady Opiekuńczej Kre- 
sowej. Założona niedawno w naszej wsi 
placówka kulturalno-oświatowa pod naz- 

wą „Świetlica Rady Opiekuńczej Kresowej" 
z dniem każdym coraz więcej staje się w 
naszem Życiu codziennem konieczną, już 

nie nadmieniam że pożyteczną, jak dla nas 

młodzieży, tak i starszych. To też wieś na- 
szą od zarania założenia powyższej, wprost 
zmieniła się do niepoznania, pulsuje w niej 

życie i chęć samokształcenia siebie i przy 
pomocy Bożej, ludzi dobrej woli, i własnej 
naszej wytężonej pracy, jesteśmy pewni że 
ten nasz wysiłek wydać musi w niedalekiej 

przyszłości plon obfity, a tem samem pod- 
niesienie dobrobytu. 

Nie będę się rozwodził szeroko o na- 
szych projektach na przyszłość, ale muszę 
wspomnieć że dążyć będziemy całą siłą 

gromady do założenia Kółka Rolniczego, a 

jak Bóg pozwoli to i mleczarni spółdzielczej. 
Uzdryhołowiczanin. 

pow. WIL.-TROCKI. 

— (o) Wycieczki rolników. Na wnio- 

sek agronoma sejmikowego p. W. Budre- 

wicza, komisja rolna sejmiku Wileńsko- 
Trockiego postanowił zorganizować latem 

br. dwie zbiorowe wycieczki rolników 7 

wiosek skomasowanych do stacji doświad- 

czalnej w Bieniakoniach. Trzecią wycieczkę 
do zachodnich części Polski sejmik zorga- 

nizuje w czerwcu br., posyłając wybranych 
rolników pod kierownictwem Wileńskiego 
T-wa Rolniczego. 2 : 

— (o) Akcja dostarczania koniczyny 

w pow. Wileńsko-Trockim. Sejmik pow. 
Wileńsko-Trockiego, starając Się zachęcić 

ludność skomasowanych wiosek do uprawy 

lepszych gatunków koniczyn gwarantowa- 

nych, postanowił zakupić większą ilość na- 

sienią koniczyny i sprzedawać gospodarzom 

ze wsi skomasowanych w powiecie Wileń- 

sko-Trockim za pół ceny. Agronom sejmi- 

kowy przeprowadza akcję dostarczania ko- 

niczyny w obecnym sezonie wiosennym. 

— (0) Gniazda świń rasowych w p. 

Wileńsko-Trockiem. Na ostatniem posie- 
dzeniu wydziału powiatowego sejmiku Wi- 

leńsko-Trockiego został przyjęty wniosek 

komisji rolnej o założeniu lo-ciu gniazd 

świń rasy angielskiej, białej, gniazda te bę- 

dą założone w rejonach wsi skomasowa- 

nych w gminach  Mejszagolskiej, Pod- 

brzeskiej, . Niemenczyńskiej, _Turgielskiej, 

Worniańskiej, Gierwiackiej, Solecznickiej, 
Olkienickiej, Rudziskiej i Trockiej jeszcze 

w bieżącym miesiącu w celu podniesienia 

hodowli świń i umożliwienia demonstrowa- 
nia na praktyce żywienia i hodowii świń. 

— (o) Nowe punkty czyszczenia zbo- 

ża. W bieżącym miesiącu zostaną zorgani- 
zowane nowe punkty czyszczenia zboża w 

gminach Koniawskiej, Olkienickiej, Rudzi- 

skiej, Trockiej, Solecznickiej, Gierwiackiej, 
Podbrzeskiej i Turgielskiej. 

— (0) Roboty w sadach pokazowych 

w pow. Wileńsko-Trockim. Sejmik Wileń- 
sko-Trocki w celu propagandy wśród lud- 
ności umiejętnego obchodzenia się z sada- 

mi, zaangażował na wiosenne roboty tech- 

nika-ogrodnika, który we wskazanych przez 
sejmik sadach pokazowych przeprowadza 
praktyczne roboty czyszczenia, cięcia I wal- 

ki ze szkodnikami za pomocą opryskiwania 
drzew. W czasie przeprowadzania robót 

praktycznych zbiera się ludność sąsiednich 

wsi w celu zaznajomienia ze sposobami wy- 
konywania robót praktycznych i nauczenia 

obchodzenia się z opryskiwaczami. Takie 

roboty zostały już wykonane w Montwił- 
łowszczyźnie, gm. Solecznickiej i w Woronie, 
gm. Worniańskiej. 

L SRL LLS) 

kiej. 2.000.000 dolarów pochto- 

nęła realizacja tego arcydzieła. 

I wscHón SŁOŃCA 
Coś, czego nie sposób określić 

wyrazami dzisiejszej mowy ludz- 

š 
a W tych dniach 
8 w kinie „HELIOS*. 
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f Ofiarności czytelników „Słowa* 
polecamy wdowę z 24-letnim synem ; 
znajdujących się w nędzy. Prosimy ; 
gorąco o pomoc pieniężną lub zao- 
fiarowanie synowi jakiejkolwiek pra- 

i cy. Laskawe datki Przyłę uje admini- 
stracja "Słowa" dla K. Z. z synem. 
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Prawica francuska przed 
wyborami. 

Nasz paryski współpraco- 
wnik, p. Kazimierz Smogorzew- 
ski, zamieszcza w kwietniowym 
zeszycie Przeglądu Współczesne- 
go Obszerne stadium o sytuacji 
przedwyborczej we Francji. 

Wyjmujemy z tego artykułu 
wstęp poniźszy. 

Red. 

Starej waśni legitymistów z orlea- 
nistami położyła kres śmierć hrabie- 
o de Chambord („Henryka V-g0“). 
W roku 1883, „tron* przeszedł na 
młodszą linię Burbonów: pretenden- 

tem został syn hrabiego de Paris, 
książę Orleanu („Filip VIII"). Od je- 
go śmierci (28 marca 1926), kandy- 
datem na krója Francji jest książę de 
Guise („Jan I“). Ruch  monarchi- 

styczny we Francji wygasłby zapewne 

(choć nie wygasła dynastja) gdyby 
nie zjawienie się na horyzoncie po- 
litycznym Francji, na schyłku  ubieg- 
łego stulecia, młodego myśliciela i pi- 
sarza pochodzącego z najbardziej 
zromanizowanej prowincji Galji, z 

Prowansji. Karol  Maurras ogłosił 
swój pierwszy manitest monarchistycz- 

ny w przeglądzie Action Francaise w 

roku 1899. W roku 1905 powstała 
Liga tej-że nazwy, a przegląd zamie- 
niony został na dziennik w dwa lata 

później. Neo-monarchizm maurras'ow- 

ski szybko się rozwinął. Podstawą 

jego doktryny jest myśl, że interes 

narodowy przeważać musi w państwie 

nad wszelkiemi innemi czynnikami, 

MIAFLOR 

SAUTKI pow. postawski. 
— Bezpłatny 6-cio tygodniowy kurs 

kroju i szycia. Przed kilkoma dniami w 
naszej Świetlicy R. O. K. został zakoficzo- 
ny nadzwyczaj uroczyście, bezpłatny 6-ci0 
ctygodniowy kurs .kroju i szycia orąz robót 
ręcznych, prowadzony pod kierunkiem [n- 
struktorki p. Anny Gipowskiej z ramienia 
Centrali R. O. K. 

Uroczystość powyższą dopełniławspó!- 
na fotogralja, a jako dowód swej naukii pra- 
cy uczenice odbytego kursu z odpowiednio 
przez siebie ułożonym wierszykiem wysła- 
ły do Centrali R. O. K, w Wilnie własno- 
ręcznie wykonąny laufer, jako skromny dar 

wdzięczności. L. Ee 

JAKIMOWCE pow. postawski. 

— Walne zebranie. W dniu 24-g0 
marca r. b. w domu p. józeta Olsiewicza 
odbyło się walne zebranie mieszkańców 
wsi Jakimowce, Piskuny, Borejki, Wojcie- 
chy i zaścianka Zalesie w liczbie przeszło 
piędziesiąt osób, w celu zawiązania miej- 
scowej placówki kulturalno-oświatowej. 

Po wysłuchaniu dłuższego przemówie- 
nia wygłoszonego przez p. Rafała Ryżew- 
skiego. nauczyciela szkoły powszechnej w 
Osinogródku, obecni po dłuższej dyskusji 
postanowili jednogłośnie założyć w  Jaki- 
mowcach Dom Ludowy i zwrócić się z pi- 
semną prośbą do Centrali Rady Opiekuń- 
czej Kresowej w Wilnie o łaskawe objęcie 
protektoratu nad nowopowstałą placówkę. 

Do Zarządu wybrani zostali większo- 
ścią głosów pp. Olsiewicz, S. Kuryłowicz 
W. Nowicki, W. Wierciński i P. Krasku. 

Miejscowy. 

Odpowiedzi redakcji. 
— P. Strukczaszemu (pow. Wiłlejski). 

Owszem. Sprawy o których Pan wspomina 
bardzo nas interesują, a to, iż Pan zdala 
stoi od życia miasta, samorządu, stowa- 
rzyszeń rolniczych nie wyklucza trafnego 
ujęcia zagadnień życia naszej wsi, gdyż, jak 
Pan słusznie zaznącza, czyni Pan swe spo- 
strzeżenia z bezpośredniej styczności z lu- 
dnością. Radzilibyśmy zatytułować jako 
„Listy ze wsi“. W każdym razie radzimy 
zaprobować — może za Pana przykładem 
pójdzie „ospała inteligencja”. 

TRRTRAIISRSAKOTKT RRT 

Pierwsza pielgrzymka narodowa 
do Ziemi Św. 

Z inicjatywy J. Em. Kardynała 
Prymasa organizuje Kancelarja Pry- 
masowska w Poznaniu pierwszą ро!- 
ską pielgrzymkę do Palestyny, którą 
poprowadzi sam Kardynał Prymas. 
Ustalony został następujący program: 

Pielgrzymka wyruszy dnia 1 kwiet- 
nia 1929 r. wieczorem Zz Krakowa. 
Podróż odbędzie się specjalnym po- 
ciągiem przez Bałkany, ze zwiedze- 
niem Budapesztu, Białogrodu i Aten. 
Sześć dni poświęci się zwiedzeniu 
Egiptu. Po ośmiodniowym pobycie w 
Jerozolimie wyjedzie pielgrzymka sa- 
mochodami do Nazaretu gdzie zatrzy- 
ma się cztery dni, by zwiedzić Giali- 
leję, Karmel, Tyberjadę, Kafarnau i 
Tabor. Dalsza podróż aż do Balbeku 
odbędzie się również samochodami 
przez Damaszek i Antyliban. Od Bal- 
beku pojedzie się pociągiem do Kon- 
stantynopola przez Aleppo i Azję 
Mniejszą, której zwiedzi się znane z 
podróży Adana i Ikonję oraz Angorę. 
W Konstantynopolu zatrzyma się 
wycieczka 3 dni, potem przez Bosior 
i Czarne morze pojedzie okrętem do 
Konstancy. Zwiedziwszy Bukareszt, 
wróci pielgrzymka przez Lwów do 
Krakowa dnia 9 maja przed poł. 

Pielgrzymka będzie miała charak- 
ter religijny, lecz będzie pod wzglę- 
dem naukowym stała na wysokim 
poziomie. Udział w pielgrzymce bę- 
dzie ograniczony do 150 osób. Wszy- 
scy pielgrzymi pojadą Il klasą. 
Koszta wynosić będą 500 dolarów. 

Zgłoszenia pomo kancelarja 
Prymasa Polski w Poznaniu do dnia 
1 października r. b. 

Dziś we środę 11 kwietnia o go 
wiecz. GALOWE PRZEDSTAWIENIE, 

rwszorzędny program artystyczny i 
wielki Mędzynarodowy Turniej 

       dz. 8 

Walki 
       

   
   

   

  

Ujęcie groźnego bandyty w Pińszczyźnie. | 
BRZEŚĆ, 10—IV. PAT. Dnia 6 b. m. w pow. Łuninieckim ujęty 

został bandyta Antoni Oreszko vel Oreszkiewicz, ostatni członek bandy 
Piotra Łada, z którym dnia 9.VI1.1927 roku w towarzystwie trzech innych 

bandytów zbiegł z więzienia w Pińsku. Oreszkę ujęto z karabinem w ręku. 

Pozostali członkowie tej bandy z wyjątkiem Łady i Weleszkiewicza, zabitych 

przez policję w czasie pościgu w dniu 18.VII 1927 roku zostali skazani 
wyrokiem sądu doraźnego z dnia 25.V1II.1927 roku na karę Śmierci, 

„Bagatela krakowska w zgliszczach. 
W nocy z 6 na 7 bm. padł pastwą ogromnego pożaru krakowski teatr „Baga“ 

tela“, „w-ktėrym w ostatnich czasach miešcilo się kino. Požar rozszerzyt się z niez- 
wykłą szybkością wskutek tego, iż nie zdołano połączyć się ze strażą ogniową z po- 
wodu fatalnego funkcjonowania nowych aparatów centrali telefonicznej w Krakowie i 
dopiero ktoś z przechodniów wsiadłszy w taksówkę pośpieszył zawiadomić straź ognio- 
wą o katastiofalnym pužarze. z 

Gdy straż ożniowa przybyła, sytuacja 
grażał sąsiednim domom, tak iż policja zamknęła kordonem okolice teatru, 

była bardzo groźna. Szalejący żywioł za- 
nie do- 

puszczając tłoczących się ludzi. W czasie poźaru nastąpiła eksplozja Kabiny i nagro- 
madzonych tam 
giego piętra. 

filmów. Równocześnie runęły wiązania stropu i galerja dru- 

Na miejsce poźaru przybyli m. in. dzierżawca teatru i miejscowe władze. 
в Straży ogniowej udało się požar zlokalizowač po ciężkiej kilkugodzinnej pracy, 
jeszcze bowiem o godz. 4-ej nad ranem zgliszcza tliły. Z gmachu teatru pozostały 
tylko gołe, ośmolone mury. 

Przyczyna pożaru dotychczas niewyjaśniona. Śledztwo w toku. Kursują po- 
głoski, iż przyczyną było podpalenie. Szkody wynoszą kilkaset tysięcy złotych. 

Lderzenie pociągów pod Kielcami. 
KIELCE, 10.1V, PAT. Na stacji Sitkówka pod Kielcami nastąpiło zderze- 

nie pociągu osobowego Nr. 121 z pociągiem towarowym. Wskutek zderzenia 
rozbitych zostało sześć wagonów pociągu towarowego oraz wykolesła 516 10- 
komotywa pociągu osobowego. Pozatem uległ rozoiciu wagon bagažowy, a 
dwaj wagony pociąguł osobowego zostały uszkodzone. Śmierć ponieśli nad- 
konduktor Haja i bagażowy Wilczyński. Lekko ranny został maszynista pocią- 
gu osobowego, jego pomocnik i palacz. Przyczyną katastrofy było wadliwe 
nastawienie zwrotnicy przez niedbalstwo dyżurnego ruchu Wawrzaniaka, któ- 
rego aresztowano. 

Rehabiiacja straconego ZA rzekome zabójstwo. 
BERLIN, 10.IV, PAT. Jak donosi prasa rząd meklemburski nakazął na skutek 

memorjału niemieckiej Ligi obrony praw człowieka i obywatela. przeprowadzenie no- 
wego dochodzenia w sprawie polskiego robotnika Jakubowskiego, który przed czte- 
rema laty skazany zostai na śmierć i stracony za rzekome morderstwo swego nie- 
ślubnego dziecka. Dzienniki podkreślają, że obecne dochodzenie przekazane zostało 
nie prokuratorowi, który w Swoim czasie prowadził proces i wnosił o karę śmierci, 
lecz szefowi policji kryminalnej w mieście Strelitz. 

Według „Berliner Ztg am Mittag" nowe dochodzenie w tokuęktórego zbadąno szereg 
świadków wykazało bezpodstawność wielu gposlzak przeciwko Jakubowskiemu. Prze- 
dewszystkiem zeznanie głównego świadka oskarżenia oceniane Są dziś, jako mało 
wiarogodne, gdyż świadek ten był nienormalny i przed dwoma laty zmarł w szpitalu 
dla obłąkanych. Pozatem dochodzenie dowiodło, że Jakubowski wbrew twierdzeniom 
prokuratury władał słabo językiem niemieckim i dlatego nie mógł w czasie przewodu 
sądowego rozumieć dokładnie całego przebiegu rozpraw, ani też udzielać dostatecz- 
nych wyjaśnień. Wreszcie jest rzeczą najzupełniej pewną, że sam sposób prowadzenia 
śledztwa był nieścisły. Stwierdzając to „Dziennik Berliński" sądzi, iż należy się spo- 
dziewać, że obecne dochodzenie doprowadzi do wznowienia procesu, który być może 
zrehabilituje cześć imienia Jakubowskiego.? 

Niemcy interwenfują w Moskwie w sprawie uwięzionych inżynierów. 
MOSKWA. 1o. 4 — Ambasador Rzeszy w Moskwie Brocdorff Rantzau interwen- 

jował ponownie w sprawie aresztowanych inżynierów niemieckich. Ambasador Rzeszy 
domagał się przedewszystkiem ulg w regime'ie więziennym, natychmiastowego dorę- 
czenia aktu oskarżenia oraz umożliwienia oskarżonym powołania do obrony adwo- 
katów niemieckich. Dotychczas umożliwiono aresztowanym jedynie rozmowę z kon- 
sulem niemieckim, rczmowa ta jednak odbywa się przy krępującej 
kcjonarjuszy GPU. 

obecności fun- 

Cziczerin doniósł Brockdorii-Rantzauowi, że proces przeciwko aresztowanym 
inżynierom odbędzie się w połowie kwietnia w Moskwie. Aresztowani 
obecnie w drodze do Moskwy. 

znajdują się 

Lotnicza Koftanikacja „transeuratyjska . 
W Sowietach interesują się zagad- 

nieniem organizacji stałej komunikacji 
„transeurazyjskiej“ przez całe terytor- 
jum ZSRR od granicy zachodniej do 
granicy wschodniej. Chodzi przede- 
wszystkiem 0 utworzenie ułatwionej 
komunikacji dla Ściśle eur azyjskich 
obszarów północnego ZSRR. Ponie- 
waż komunikacja morska wzdłuż wy- 
brzeży północnych ZSRR z Europy 
do Azji nie jest możliwa, olbrzymie 
bogactwa naturalne północnego ZSRR 
nie mogą być należycie wyzyskane. 
Wynika z tego konieczność zastą- 
pienia komunikacji morskiej przez 
komunikację powietrzną. W  Niem- 
czech powstały dwa projekty organi: 
zacji tej komunikacji. Pierwszy z tych 
projektów przewiduje zastosowanie 
Statków powietrznych systemu „Zep- 
pelin*. Autorem tego projektu jest 
łotnik niemiecki Bruns, który opra- 
cował trzy warjanty wielkich  trans- 

  

„Tradycyjna,dziedziczna, antyparlamen- 
tarna i zdecentralizowana monarchja“ 
jest—według tej doktryny—najlepszą 
tormą rządu, bo najskuteczniej broni 
interesów narodowych. 

Ruch Action Francaise osiągnął 
swój polityczny „płafond" w czasie 
wojny, kiedy patrjotyczne kampanie 
jego przywódców przysporzyły dzien- 
nikowi dużo czytelników: bił on wów- 
czas 50000 egzemplarzy dziennie 
(dziś tylko 30000). Po wojnie, Action 
Francaise spróbowała swych sił w 
kampanji wyborczej: w roku 1919 
przeprowadziła tylko kandydaturę Le- 
ona Daudet'a w 3-im okręgu Paryża 
obejmującym całe „lewe wybrzeże” i 
arystokratyczną XVI-tą dzielnicę. Na 
185000 głosujących Daudet otrzymał 
19600 głosów. Wsroku 1924 stracił 
2000 głosów i został pobity. 

Postawienie na indeksie szeregu 
dzieł Maurras'a i dziennika Act:or. 
Frungise (9 grudnia 1926), oraz in- 
strukcja Stolicy Apostolskiej z 8 mar- 
ca 1927 roku nakazująca duchow- 
nym francuskim odmawiania rozgrze- 
szenia i sakramentów czytelnikom i 
przedpłatnikom organu monarchistycz- 
nego sprawiły, że rekrutacja zwolen- 
ników Actio. Francaise (szczególnie 
młodzieży) wśród katolików się za- 
trzymała, że wielu katolików z obo- 
zem tym się rozstało, choć ten uby- 
tek zapewne zrównoważyli nacjona- 
liści-ateusze. Monarchiści nie znikną 
oczywiście z horyzontu politycznego 
Francji, zachowają zapewne nadal 
zdobytych już zwolenników wśród e- 
lity tego kraju, ale ich szeregi raczej 

rem.!! utrzymuje delikatną i piękną cerę 
żądać tylko oryginalny wyrób firm 

PA      
będą z biegiem lat rzednąć niż się 
powiększać. Szans wyborczych nie 
mają żadnych. 

Monarchiści nie są jedyną opo- 
zycją konstytucyjną we Francji, są 
jeszcze Bonapartyści, coprawda w ior- 
mie szczątkowej. Rację bytu stracili w 
roku 1879, kiedy dziryt Zulusa polo- 
żył kres życiu syna Napoleona II-go. 
Książe Wiktor-Napoleon (zmarły 3 
maja 1926), wnuk Hieronima, brata 
„Napoleona |-go, nigdy powaźnie do 
tronu cesarskiego nie pretendował. 
Pa ti de UAppel 'w Peupl istnieje do 
dziś dnia, a jej losem przewodzi 
książe Joachim Murat. już nazwa 
wskazuje, że podstawą doktryny bo- 
napartystycznej jest plebiscyt. Dawniej 
drogą plebiscytu miał wrócić na tron 
cesarski Napoleonida; dziś zwolenni- 
cy plebiscytu widzą w nim jedyny 
środek na zredukowanie licznych par- 
tyj i lig do dwu wielkich obozów. 
Żałożona w roku 1882 przez Pawła 
Deroulede'a Ligue des Patriotes, až 
do roku 1914 (t. j. do Śmierci swego 
założyciela) zdradzała tendencje  ple- 
biscytowo-bonapartystyczne. 

* 
* 

— Nous avons les cadres! — za- 
wołał kiedyś w zbie Arystydes 
Briand pod adresem Maurycego 
Barres'a, co właściwie oznaczało: „Wy 
kadrów nie macie!". 

Blest to prawda, ale wymaga to 
wyjaśnienia. Kadry partyjne mają we 
Francji tylko partje lewicowe, bo do- 
starczają ich drobni mieszczanie, u- 
rzędnicy państwowi, nauczyciele, ko- 

* 

eurazyjskich powietrznych linij komu- 
nikacyjnych: z Berlina do Władywo- 
stoku, z Berlina do Tokio oraz z 
Berlina do Pekinu. Jeden z tych pro- 
jektów przeprowadza trasę lotów 
przez Leningrad. Jest to z punktu 
widzenia sowieckiego projekt najcie- 
kawszy, bowiem najbardziej odpowia- 
dający potrzebom komunikacyjnym 
ZSRR. Projekt ten przewiduje rów- 
nież zatrzymanie się statków  po- 
wietrznych w Turuchańsku. Zatrzy- 
manie to, w razie urzeczywistnienia 
projektu, ułatwiłoby znakomicie roz- 
wój gospodarczy i kulturalny tej 
odległej części terytorium  sowieckie- 
go. Drugi projekt transeurazyjskiej 
komunikacji powietrznej opracowało 
niemieckie towarzystwo lotnicze „Luit- 
Hansa“. Projekt ten przewiduje ko- 
munikację lotniczą z Berlina przez 
Moskwę do Władywostoku, Pekinu 
i Tokio za pomocą samolotów hand- 
lowych, zdolnych do rozwinięcia szyb- 
kości 130 kłm. na godzinę. Komuni- 
kacja miałabył się odbywać wzdłuż 
kolei syberyjskiej z zatrzymaniami 
we wszystkich większych miastach 
Syberji. 

lejarze, a wreszcie szynkarze, czyli 
sławni bisćros, których w jednym 
tylko dep. Sekwany (Paryż z przed- 
mieściami) licz. 40.000... Prawica ma 
kadry religijne, umysłowe, gospodar- 
cze i prasowe, ale to w demokracji 
nie wystarcza. ; 

Kadry religijne”  Spróbowaliśmy 
już wyjaśnić istotę antyklerykalizmu 
trancuskiego: nawet republikanie pra- 
wicowi nie chcą proboszczów za 
przywódców faktycznych lub ducho- 
wych. 

Kadry umysłowe? W dziedzinie 
intellektu ludzie prawicy sprawują we 
Francji bezsprzeczną hegemonię; o- 
statnia książka Juljana Bendy — La 
trahison des clercs (Grasset 1926) — 
jest właściwie reakcją przeciwko tej 
hegemonji, reakcją płonną, bo elita 
intellektuałna nigdy nie będzie sym- 
patyzowała szczerze z tłumem; to 
jest właśnie słabością kadrów umy- 
słowych, rozproszkowanych pozatem 
przez najbujniej w tych kołach kwit- 
nący indywidualizm. 

„ Kadry gospodarcze? Po wojnie 
wielu bogatych przemysłowców ze 
zdziwieniem  skonstatowało, iż ich 
wpływ polityczny pozostaje w żad- 
nym stosunku do ich fortuny, a na- 
wet do wartości umysłowych i orga- 
nizatorskich, jakie im niewątpliwie dla 
zbogacenia się były potrzebne; jeden 
zaczął finansować jakąś ligę, inny 
kupił dziennik, trzeci wszedł w kon- 
takt z personelem politycznym i zo- 
stał nawet ministrem. Ten ostatni był 
najsprytniejszy, bo dwaj pierwsi wy- 
dali tylko napróżno dużo pieniędzy. 

francuskiej o nagrody. Udział biorą najwybitniejsi zapaśnicy krajowi i 

zagraniczn. Dziś walezą 3 pary, 
Szczegóły w programach. Ceny miejsc od 1—5 zł. 

Un 
Pomimo tego, že zostalo do zba- 

dania około 90-ciu świadków  oskar- 
żenia, Śledzący uważnie za przebiegiem 
procesu mimowoli odnosi wrażenie, 
że zbliża się już koniec monotonnych 
przesłuchiwań Świadków. Ci, którzy 
zeznawali w dniu wczorajszym, mie- 
szkańcy pow. Dziśnieńskiego ilustro- 
wali działalność oskarżonych: Woron- 
kowiczow, Danilowicza vel „Kalago“, 
Szewela, Łabuńko i Sm.okiłło, umie- 
szczonych w samym prawie końcu 
spisu oskarżonych. Pozostało jeszcze 
kilku i... usłyszymy co mówią Świad- 
kowie obrony. 

Z odczytanych zeznań nieobecnego 
świadka Awerjanowa usłyszeliśmy, że 
'osk. Łabuńko, znany ze swych anty- 
państwowych usposobień proponował 
mu iunkcje kurjera noszącego do 
Rosji korespondencję „Hramady”. Ła- 
buńko na poparcie swojej propozycji 
nadmienił, że legitymacja hromadow- 
ska będzie najzupełniej wystarczają- 
cym glejtem. 

Świadek Gieranin Jan spotkał się 

Bojowe oddziały „Hramady”. 
Przy badaniu świadka Bielskiego 

funkcjonarjusza policji śledczej pow. 
Dziśnieńskiego ujawniła się sprawa 
bojówek organizowanych przez „Hra- 
таде“. W dniach 8i 16 listopada 
1926 r. — jak twierdzi Świadek — 
odbyły się we wsi Targuny dwa kon- 
spiracyjne zebrania, zwołane przez 
sekretarza hurtka, osk. Danilowicza 
vel „Kalago”, na których omawiana 
była sprawa organizacji bojówek. Je- 
dno z tych zebrań odbywało się w 
suszalni lnu u osk. Woronkowicza. 
Zadaniem tych bojówek było doko- 
nywanie aktów terorystycznych, ni- 
szczenie objektów kolejowych i t. p. 

Sąd partyjny. 
Świadkowie ci oświetlają sprawę 

zabójstwa konfidenta Iwaszkiewicza 
zamordowanego w mieszkaniu nieja- 
kiego Judzionka. Do świadka Bielin- 
skiego zgłosił się pewnego dnia lwasz- 
kiewicz i oświadczył, że na nielegal- 
nem zebraniu hramadowskiem wyma- 
wiano mu, że informuje policję, po- 
czem kiedy jeden z uczestników po- 
wiedział do Nikonora Kowalewicza 
„pora* rzucono Się na niego, pobito 
i odebrano rewolwer. Krzyk dziecka 
spłoszył awanturników, to też wypu- 
szczono go na ten raz z życiem. 

Nie wiele to pomogło, gdyż był 
już wyrok partyjny skazujący iwasz- 
kiewicza na Śmierć—za ujawnienie 
afery szpiegowskiej Sielaniuka i innych. 
Udział IKozaczonka Stefana poszlako- 
wanego już o napad na Stołpce oraz 
udział w bandach grasujących na ty- 
łach polskiej armji był w tym mor- 
derstwie wyraźny, co stwierdził Świa- 
dek przy pomocy zeznań J. Koza- 
czonka i Michalskiego. 

Zresztą żona i siostra Judzionka 
były podczas zabójstwa. 

Prok. Kałapski. Czy Świadek 
nie słyszał o tem, że osk. Miotła był 
u Judzionka niedługo przed zamor- 
dowaniem Iwaszkiewicza? 

Świadek Bieliński. Słyszałem 
o tem. Wiem też, że bywał Smokiłło. 
Świadek. Kiszenia najwyraźniej stwier- 
dza, że podczas wspomnianego ze- 
brania w Targunach mówiono było, 
że wszystkim fajnikom (konfidentom) 
trzeba robić to co i Iwaszkiewiczowi. 

Prok. Kałapski. A co zrobili 
Iwaszkiewiczowi? 

Świadek. Zabili i posadzili w 
kącie izby. 

Ten że swiadek mówi dalej, że 

Demokracja znosi wpływ sier gospo- 
darczych w polityce, ale tylko w for- 
mie mniej lub więcej zakonspirowa- 
nego finansowania istniejących partyj 
politycznych; pozostawione same So- 
bie, kadry gospodarcze niewiele zna- 
czą. 

Kadry prasowe? Niewątpliwie, w 
Paryżu wychodzi więcej dzienników 
umiarkowanych niż radykalnych, ale 
na prowiacji jest odwrotnie; a wyżej 
już stwierdziliśmy iż o polityce iran- 
cuskiej decyduje prowincja. s 

Ta garść uwag o kadrach była 
niezbędna dla wyjaśnienia rozbicia 
obozu prawicy republikańskiej. Niema 
tu silnych partyj, bo niema kadrów; 
jest dużo obozów, bo jest dużo kan- 
dydatów na wodzów, dyktatorów i... 
ministrów. Wśród tych obozów roz- 
różniamy przedewszystkiem różne ligi 
narodowe i nowatorskie, konserwa- 
tystów-katolików i Federację Republi- 
kańską. 

W ostatnim roku wojny powstała 
w Paryżu „Partja Nowej Demokracji". 
Jej założycielem był niejaki Eugenjusz 
Letailieur występujący pod pseudo- 
nimem Lysis; finansował to przed- 
sięwzięcie Andrzej Michelin, znany 
fabrykant pneumatyk, zacny, pełen 
najlepszych chęci obywatel. „Lysis“ 
mu wytłumaczył, że po wojnie trzeba 
będzie uderzyć w nutę nacjonalistycz- 
ną, unikać sojuszu z monarchistami 
i krytykować istniejące partje republi- 
kańskie; na tym koniu droga do wła- 
dzy jest pewna. Partja założyła ; wła- 
sny dziennik i w listopadzie 1919 ro- 
ku wystawiła własne listy w trzech 

ddjoń procesu „Hranady” 
Hramadowscy kurierzy chodziki do Rosji. 

BIURO BRA ЧС przy ŻW J 
[ĘLokaróR IW zostaje od dna 10 

kwietnia wznowione. Adwokat przyj- 
muje w łokalu Związku przy ul, 
|Wielkiej 28, codziennie od g. 6—-8. 

z podobną propozycją Łabuńki. Nad- 
mienił jednocześnie, że brat jego, 
zbiegły do Rosji, oraz Miroszczyk i 
Sidorenko byli stale na usługach 
Łabuńki. 

Prok. Kałapski. Czy brat 
należał do „Hramady*? 

Świadek. On do wszystkiego na- 
leżał. 

Mec. Honigwill. Co to znaczy 
do wszystkiego, może do komuni- 
stycznej partji? 

Świadek. Zapewne. Miał grana- 
ty, chował się od policji, a teraz uciekł 
do_ Rosji. 
Świadkowie A. Busz, W. Ku- 

czewskii A, Biejewicz, wójci z pow. 
Dziśnieńskiego twierdzą z całą sta- 
nowczością że antypodatkowa akcja 
„Hramady“ dała wyraźne wyniki. 
Urzędy gminne zmuszone były anga- 
żować sekwestratorów, lecz i to nie 
pomagało, pomimo, że podatki nie 
mogły zbytnio obciążać budżetu go- 
spodarstw. 

wasz 

Broń miała być początkowo zbierana 
a następnie oczekiwano pomocy z za 
kordonu. Instruktorem tych bojówek 
był osk. Smokiłło. 

Informacje posiądane przez oddzia! 
Il-gi wskazywały na to, že na t. z. 
osobpostie sowieckim gromadzono 
broń. 

Przy rewizji u osk, Szewieła zna- 
leziono obcięty karabin. 

Zeznania te potwierdzili šwiadko- 
wie Piotr Daniłowicz i J. Kiszenia, 
którzy sami brali udział w zebraniu. 
Stwierdzają oni, że oddziały te two-- 

^ 

rzono z polecenia osk. Miotły, tak 
przynajmniej mówił „Kalago”. 

widział jak osk. Szewiel czyścił 
otrtezanku (karabin z obciętą lutą) 
poczem schował ją w chlewie. Z ze- 
znań jednego z poprzednich Świad- 
ków wiemy, że karabinek ten znale- 
ziony został przy rewizji. 

Udział hromadowców we wspom- 
nianych oddziałach bojowych był nie- 
wątpliwy, a 0 rozmiarach teroru 
może też Świadczyć fakt, że Świadek 
P. Daniłowicz był też ranny, gdyż 
podejrzewano go o kontakt z policją. 
Mamy więc na terenie jednego po- 
wiatu mord polityczny i bojówki te- 
rorystyczne, organizowanie łączności 
z p grenolriadem sowieckim, agitację 
antypodatkową, słowem wszystko co 
stwierdza wyraźnie kierunek „akcji | 
narodowościowej Hramady*. To już 
nie „oderwanie, drogą ewolucji", jak, 
twierdził jeden z hromadowców, tere- 
nów białoruskich, a wyraźne prze | 
stępstwo antypaństwowe karane przez 
kodeks karny w myśl rada: 

ЭТ. 

Nowości wydawnicze. 
— „Państewko* W początkach maja 

ukaże się nakładem Gebethnera i Woli4 
powieść historyczna p. Kazimierza Leczyc- 
kiego p. t. „Państewko”. Akcja osnuta jest 
na tle przeżyć ziem wschodnich - Mińska 
Wilna- Kijowa i Grodna w latach 1910 
1919, 

WSCHÓD SŁOŃCA 
Tryumfalny superiilm, który 

wprawił w zdumienie cały Świat. 
W tych dniach 

w kinie „HELIOS“. 
WUBUDAGOZUBUNERGSZZAZCNUNEM 

okręgach Paryża. Nie „oeeókzji 
ani jednego kandydata. Michelin prze 
stał płacić i cały ruch wpadł w wo” 
dę. „Lysis* wydaje wprawdzie @0 
dziś dnia mały tygodniczek Dómocra” 
tie Nowuelle, ale takich tygodniczków 
bez czytelników ma Paryż dziesiątki. 

Próbował też odnowić Republikė 
p. Corróard, zamożny mieszczuch pa” 
ryski. Założył w 1919 roku wlasn4 
Association Nationale pour V Organi 
sation de la Dómocratie, zaczął si 
na obficie rozkłejanych i rozrzucanyć 
odezwach podpisywać „Probus*',iprzi 
mianował w roku 1923 swoją ligę m 
Fedćration des Rópublicains Reno 
vateurs, wydał sporo pieniędzy m 
własny miesięcznik, a wreszcie S! 
zniechęcił do polityki i jego organi 
zacja zwiększyła tylko o jeden doss 
ogromne już cmentarzysko „lig dobr 
woli" w archiwach paryskiej Prefekt 
ry Policji... | 

W roku 1925, przemysłowieć 
Ernest Mercier założył nową ligę p. * 
Le Redressement Francais, mającą # 
celu „oddzielić finanse od polityki” 
Początkowo szedł ręka w rękę И 
Franciszkiem Coty, znanym periumiż 
rzem i właścicielem Figara, Dziś && 
pokłóceni: Coty zarzuca Mercier'ow!: 
że zbytnio sprzyja radykałom. | 

Należy się też parę słów akd 
Jerzego Valois (prawdziwe nazwisk0 
de Gressent). Ten człowiek intel 
gentny - ае niezdycydowany, af! 
bitny — ale pozbawiony kośćca zdr 
wego sensu, wziął się za kandydat 
na francuskiego Mussolini'ego. | 
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KURIER GOGPODANCZY ZIEM WACMODNIL 
Najbliższe zadania Ministerstwa Reform Rolnych. 

(Specjalny wywiad „Słowa* u p. 

Korzystając z krótkiego pobytu w 
czasie świąt w Wilnie p. Ministra Re- 
form Rolnych prof. W. Staniewicza, 
wspópracownik „Słowa* odbył z p. 
Ministrem rozmowę prasową na te- 
mat bieżących zadań Jego resortu. 

Na wstępie rozmowy p. Minister 
Staniewicz w zwięzłych słowach wspo- 
mina o swym odczycie, wygłoszonym 
niedawno przez radjo, w którym 
szczegółowo zobrazował prace i za- 
dania swego resortu. 

W związku z tem prosimy Pana 
Ministra o kilka ogólnych intormacyj, 
tyczących się przedewszystkiem pracy 
ustawodawczej Ministerstwa. 

Pomijając szereg mniejszej wagi 

ustaw — odpowiada p. Minister — 

obecnie absorbują głównie Minister- 
stwo Reform Rolnych następujące 
prace: 1) ustawa o niepodzielnem 
dziedziczeniu, 2) ustawa o obrocie 

ziemią, oraz 3) projekt kodeksu a- 

grarnego prof. Jaworskiego, który ma 
. opracować specjalna komisja. 

W najbliższym czasie Ministerstwo 
przystąpi do uporządkowania praw 
hipotecznych drobnej własności ziem- 
skiej oraz załatwi sprawę przeniesie- 
nia hipotek do powiatów. 

Drugi dział pracy Ministerstwa 
obejmie dalszą rozbudowę Państwo- 
wego Banku Rolnego, któremu poru- 
czone zostało doniosłe zadanie zwal- 
czanie lichwy na wsi przez dostarcza- 
nie na ten cel kredytu za pošredni- 
ctwem kas spółdzielczych i gminnych. 
Przewidując dalszy rozwój kredytu 
długoterminowego podkreśla p. 
minister -- rząd wstawił do budżetu 

rocznego państwa pewne sumy  pie- 
niędzy na rzecz obniżenia oprocento- 

wania tego kredytu. Ponieważ z kre- 
dytu długoterminowego korzystać mo- 
ga ci rolnicy, co posiadają hipotekę, 
Ministerstwo wprowadziło kredyty od 
2—3 lat, dzieki czemu ci, co otrzyma- 
ją te kredyty, zyskają czas na wywo- 
lanie hipoteki. 

Państwowemu Bankowi Rolnemu 
poruczona została również do roz- 
strzygnięcia sprawa t, zw. kredytu me- 
ijoracyjnego o obniżonem oprocento- 
waniu, co rząd uwzględnił w budże- 
cie państwa, przeznaczywszy na ten 
cel pewne sumy pieniędzy. 

Mówiąc o zadaniach nałożonych 
na Państwowy Bank Rolny, p. mini- 
ster Staniewicz zapowiada . powołanie 
niebawem do życia przy banku wy- 
działu emigracyjnego, który będzie 
finansował wychodźtwo i połączy 
problęm emigracyjny z agrarnym. 

Wślad zatem porusza nasz dostoj- 
ny rozmówca aktualną sprawę swego 
resortu, tyczącą się dalszego upro- 
szczenia i decentralizacjj _ urzędów 
ziemskich. 

Jako najprostszą drogę do spel- 
nienia tego zadania, mającego na 
uwadze odciążenie centrali t.j. Mini- 
sterstwa od ogromu spraw  konkret- 
nych o charakterze wybitnie lokalnym, 
p. minister Staniewicz widzi w nada- 
niu Powiatowym Urzędom Ziemskim 
praw pierwszej instancji, przyczem 
przy urzędach tych utworzone zosta- 
ną powiatowe komisje ziemskie. Je- 
dnocześnie Okręgowe Urzędy  Ziem- 
skie zyskają prawa drugiej instancji. 
W dziedzinie komasacji i związanej z 
nią likwidacji serwitutów — mówi p. 
minister — dążył będę, aby kontyn- 
gent 200,000 ha był użyty na uzupeł- 
nienie drobnych gospodarstw przy 
scalaniu. 

W rb. Ministerstwo Reform  Rol- 
nych przystąpi do wyłączeń Z art. 5 
ustawy na cele kultury rolnej i upo- 
rządkuje zaległości z łat poprzednich, 
między innemi, przystąpi do wypła- 
cania odszkodowania za majątki 
przyjęte na własność państwa na mo- 

I SZ 
pisał ogromną ilość książek, a z ich 
wydaniem nie miał kłopotu, bo sam 
jest księgarzem-nakładcą; mnożył do- 
Kktryny i organizacje, które marły 
śmiercią naturalną. Póki prowadził 
dział ekonomiczny w Action Franpalse 
mogło mu się zdawać, że ma w So- 
bie materjał na szefa. Maurras pozo- 
stawiał mu dużą swobodę ruchów, 
bo sam nie znał się wcale na spra-, 
wach ekonomicznych i finansowych. 
Jeden Jakób Bainville, specjalista do 
spraw zagranicznych obozu, scepty- 
cznie osądzał działalność jerzego Va- 
Iois, ale — szanując zasadę podziału 
ról — nie wchodził na jego grzędę. 
Jeszcze w roku 1922 Valois porozu- 
miał się z Eugenjuszem Mathon'em, 
wielkim „wełniarzem” z Roubaix, 
który zaczął finansować jego kam- 
panję za zwołaniem „Stanów Gene- 
ralnych“; ciągły spadek franka do- 
starczy! mu materjału do długiej 
kampanii o „zdrowy pieniądz". Na- 
uczywszy się chadzać samopas, Va- 
lois źle się czuć zaczął w ramach 
Action Francaise. Sukces włoskiego 
faszyzmu go zasuggestjonował. Roz- 
stał się z monarchistami w paździer- 
niku 1925, założył własny dziennik 
(Nouvenu Siėcle), a 11-go listopada 
tegoż roku powstał Foisceau des 
combattants et des producteurs. Akcję 
jego finansował tym razem Serge 

Andrć, właściciel wielkiej dystylarni 
benzyny i smarów automobilowych. 
Rożpoczęta z wielkim hukiem, akcja 
ta upadła po kilku miesiącach. Gwał- 
towna i bezlitosna kampania Maur- 
ras'a bardzo jej zaszkodziła, a zre- 

Ministra Witolda Staniewicza). 

cy ustawy z 17 grudnia. 
W tymże roku jeszcze roztoczona 

zostanie wydatnie opieka agronomicz- 
na nad drobnemi gospodarstwami 
rolnemi w celu podniesienia ich wy- 

dajności, W tym względzie p. minister 
Staniewicz pokłada wielką nadzieję w 
organizowanych przez pokrewny mu 
resort, Ministerstwo Rolnictwa, Izbach 
Rolniczych. 

Troską ministerstwa—kończy swe 
oficjalne informacje p. Minister  bę- 
dzie uporządkowanie statystyki agrar- 
nej i działu sprawozdawczego, obej- 
mującego prace agrarne. 

Żegnając się już z p. Ministrem 
prosimy Go o wypowiedzenie swego 
zdania o organizowanych Targach 
Północnych i wystawie rolniczo-prze- 
mysłowej w Wilnie, których myśl 
sam kiedyś jako publicysta i działacz 
miejscowy gorąco propagował. 

W odpowiedzi p. minister Stanie- 
wicz odparł, iż nadal jesttej sprawy 
gorącym entuzjastą i, co więcej, inni 
członkowie rządu w gabinecie Mar- 
szałka Piłsudskiego sprawą tą nie- 
zmiernie się interesują. „Mogę pana 
zapewnić, iż Wilno i wszystkie spra- 
wy związane z przyszłością tej ziemi 
stanowią rządu obecnego stałą tro- 
skę i przedmiot zainteresowania. 

Odnośnie poruszonej przez pana 
sprawy Targów Wileńskich wystarczy 
chyba, jak wspomnę o zdaniu Ко!е- 
gi mego w gabinecie p. ministra prze- 
mysłu i handlu inž. Kwiatkowskiego, 
który znakomicie docenia rolę Wilna, 
widząc w przyszłych Targach wileń- 
skich wielki i korzystny dla państwa 
rynek zbytu na północno-wschodzie". 

BRR 

Sprawozdanie Związku 
śpóldzielmi Polskich. 
Związek Spółdzielni Polskich obej- 

muje b. zabór rosyjski, a wchodzi w 
skład zrzeszenia obejmującego spół- 
dzielczość całej Rzplitej: Unji Zwią- 
zków Spółdzielczych w Polsce. 

Ukazało się w grudniv zeszłego 
roku sprawozdanie Związku Spół- 
dzielni Polskich (Oddział w Wilnie 
Mickiewicza 1) ilustrujące w bardzo 
ciekawy sposób możliwości rozwoju 
spółdzielczości typu zachodnio pol- 
skiego w naszej dzielnicy. 7е możli- 
wości są duże, o tem świadczą cyiry 
pomienionego sprawozdania,  zwła- 
szcza w zestawieniu z cyframi dwuch 
lat poprzednich. 

Kapitały własne spółdzielni kre- 
dytowych Związku Spółdzielni P. wy- 
noszą w 
г, 1924 - 2.679.090 zł. 
r. 1925 —4.829.679 
r. 1926 - 7.009.054 

Suma bilansu: 
1924—13.603.931 zł 
1925—22.402.601 
1926 - 39.721.618 

ilość Spółdzielni: 
1924—109, 
1925—219. 
1926 - 260. 

Udzielono kredytow: 
1924—7.613.241 2!. 
1925-- 11.975.742 zł. 
1926— 24.581.196 zł. 

Zgromadzono wkładów: 
1924 - 5.811.564 zł. 
1925—8.965.084 zł. 
1926 — 18.212.317 zt. 

Liczba członków: 
1924—44, 790 
1925—62.195 
1926-—83.979. 

Widzimy na podstawie <yir 
wyższych, że załamanie się złotego 
nie wywarło poważniejszego wpływu 
na szybki rozwój spółdzielni kredy- 

э 

” 

” 

„ 

sztą miał Valois konkurentów w za- 
kresie faszystowskich ambicyj. Serge 
Andrė wycofał się z przedsięwzięcia, 
Nonueau Slócłe z dziennika zamienił 
się w tygodnik, a Valois stał się... 
radykalnym republikaninem z jako- 
bińskim posmakiem. Dyskutuje teraz 
z młodo-radykałami na temat stwo- 
rzenia „nowej partji republikańskiej”. 

Poświęciliśmy może aż zadużo 
miejsca ligom nowatorsko-iaszystow- 
skim, ale trzeba było postawić kropki 
nad „i“, aby opinja polska znaczenia 
tych lig nie przeceniata. Przejdźmy te- 
raz do dwu prawicowo-republikańskich 
stronnictw w wyborczem tego słowa 
znaczeniu. : i 

Jeszcze w roku 1901, Jakob Piou 
ihr. Ksawery de la Rochefoucauld 
założyli Action Libėrale Populaire, 
stronnictwo katolików pogodzonych z 
Republiką. Jego klub parlamentarny 
nie liczył nigdy więcej niż 38 posłów, 
wśród których najwybitniejszym mó- 
wcą był hr. Albert de Mun. Po woj- 
nie Action Liberale zaprzestała akcji 
wyborczej na własną rękę, Sprzymie- 
rzywszy się z sąsiadującem Z nią 
stronnictwem umiarkowanem: z t. zw. 
Federation Republicaine. 

Ta ostatnia powstala w roku 1903 
drogą iuzji trzech ugrupowań prawi- 
cowych republikanów „Świeckich”. Jej 
pierwszym prezesem był Eugenjusz 
Motte, „wełniarz* z Roubaix; przed 
wojną, najwybitniejszym przywódcą 
Federacji był Karol Benoist; dziś prze- 
wodniczy : jej Ludwik Marin, mini- 
ster rent wojskowych w 
Poincare, a sekretarzuje, Jan Guiter. 

po- korzystać otwarty kredyt. 

gabinecie * 

magają powtórnego nawożenia 5a- 
letrą, Państwowy Bank Rolny w po- 
rozumieniu z czynnikami rządu wy- 
jątkowo udzielać. będzie rolnikom bez- 
procentowego kredytu w sałetrze cho- 
rzowskiej do dnia 1 lutego 1929 r. 

cenie: 
1) azotan amonu (saletra) 35 proc. 

- zł. 100 za 100 kg. plus opakowa” 
nie po zł. 1,80 za skrzynkę, zawie- 

rającą 50 kg. towaru, 2) saletrę cho- 

rzowską (hitrofas) 15 proc. — zł. 46 

za 100 kg. łącznie z opakowaniem 
franko wagon Chorzów. ; 

Ze względu na doniosłość tej akcji 

nawóz powyższy Państwowy Bank 

Rolny dostarczać będzie drobnemu i 

większemu rolnictwu jak za pośred- 
nictwem syndykatów, spółdzielni wsze- 
lakiego typu, gminnych i powiatowych 

towych Z.S.P. Suma bilansu wzrosła 
w porównaniu z r. 1924 prawie o 300 PO 
proc., kapitały własne o 300. proc., 
udzielone kredyty z górą o 300: proc. 
tt p. 

46,1 proc. członków spółdzielni 

stanowią rolnicy—stąd należy wnosić, 

że również taki mniej więcej procent 

ogólnej cyiry kredytobiorców  stano- 
wią rolnicy (statystyki tej w sprawo- 
zdaniu brak). : 

Odnośnie reszty spółdzielni: mle- 

czarskich, rolniczo-handlowych, spo- 

żywców i różnych nie p. pzy 

taczać cyir porównawcych z lat 1924, R * ; 

1925, stwierdzimy jedynie, żetendencja KAS oszczędności i t. p., tak i wje 
wzrostu tych gałęzi spółdzielczości średnio rolnikom, występującym inčy- 
jest b. podobna do wzrostu spół- widualnie lub łączącym się w doraž- 

I elezśśd kredytowej. 2 nie tworzone grupy dla odbioru na- 

926 r. było: spółdzielni mle- WOZU: A 5 : 
с:а;:юёп%%:—гз%'? с;!‹р›?:кбш — przy Zamówienia przyjmowane będą je- 

Sumie bilansu 94.852 zł. i kapitałach dynie na ładunki całowagonowe 15:to 
własnych 51.375 zł. a : еа doscć 

М чеа ie spódzeie „latte fosę "peta kas Aa 
ia się organizować „olnikom po dE ias = 

ani róż liczeniu jedynie faktycznyc! osztów 
było—18 przy jedy! yczny. 

Jem Pienios AD sumie bi. przewozu i wyładunku. W SE 
lansu—631.295 zł., kapitałów własnych kredytowania nawozu nie mogą byc 
115.218 zł. L a K opro- 

Spółdzielni spożywców było — 8 CENOWA e. A 
przy Ticzbie Członków 3.029, sumie instytucjom po a 2 

bilensu 378.190 zł. kapit. wtasnych — Pokrycie ich własnych kosztów hantle" 
125.165 zł. S у wych Bank będzie udzielał rabatu w 

Spółdzielni 3 proc. od sumy netto za 3 

było—15, przy 
sumie bilansu 1.932.659 zł., kapitałach 

własnych 465.441 zł. . 

Wartość sprzedanych towarów 

r. 1926 wynosiła—w spółdz. rolniczo- 
handlowych —5.285.376 zł. 
w spółdz. spożywców — 2,348,125 zł. 

w spółdz. różnych _ — 1.185,150 zł. 

w spółdz. mleczarskich — 928.112 zł. 

rolniczo - handlowych Wysokości 
SZ towar. 

liczbie członków 990, Na zabezpieczenie kredytu składa- 

ne będą weksle z terminem płatności 

w nie przekraczającym 1 lutego 1929 r., 

wystawione przez instytucje korzysta- 

jące z kredytu i opatrzone żyrem co- 

najmniej dwuch majątkowo odpowie- 

dzialnych osób, względnie przy zamó- 

wieniach io jedi T 

i części przez korzystającego z kre ytu z ży- 

Augalo as Z A p. > a rem dwuch względnie trzech odpowie- 
| kwartal 1927 dzialnych osób oraz przy. zamówić” 

suma bilansu niach Zna OE me 2 
zai wystawionyc żdy przez jedne 

ae 4 „e A kk odbiorców i żyrowanych przez dwiich 

oo kredyty 32,164,000 zł. względnie trzech innych odbiorców z 

moglibyśmy wyciagać daleko idące t*l Samej grupy. o 

wajoski, 8 AA m zyszłości spół. _ DO weksli > być ać 

dzielczości Z. S. P. w b. dzielnicy ro- BRZENAWO SET CZC Ea. 
syjskiej Aa NALSPM wystawców i ży- 

Ograniczymy się do stwierdzenia Tantów weksi. ) : 

oe (ego. że procentowy wzrost . „Nawóz może być a wia. 

spółdzielni przynależnych do Związku ilościach niezbędnych dla natychmia 

S.P. w porównaniu z latami 1924, Stowego zużytkowania i pod żadnym 

1925 nie jest wzrostem normalnym, względem nie e O. 

gdyż powinien on być o wiele większy. mówienia w celu EO 

Lata 1924—26 nie były latami nor- S0 nawozu. . 

malnych stosunków gospodarczych i KRONIKA MIEJSCOWA. 

46,821,000 zł. 

BA 4 specjalnie rozwojow | __ (w Ceny w Wilnie z dnia 10 kwie- 
: е +: nia r. b. 

Lata normalne, miejmy nadzieję, Żiemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 

CO tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 

tożyto 49—51, owies 48 50— (zależnie od 
gat.), jęczmień browarowy.55— na kaszę 

š0— „otręby żytnie 35 36, pszenne 36 37. 

Ceny rynkowe: słoma żytnia 10-12, siano 

12—15, ziemniaki 16-18. Tendencja moc- 
na. Dowóz słaby. 

Nasiona: Ceny hurtowe za loo kg. loco 

nadchodzą i biorąc pod uwagę to, 

Związek Spółdzielni Polskich zdziała 

w „czasach ciężkich” gospodarczo, mo- 

żemy przypuszczać, iż w przyszłości 

rozwinie się znakomicie. 

iezprocentowy kredyt W galetrze, skład Wilno: Kkoniczyną czerwona | gat. 

z 300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka 

„Długotrwała zima znacznie uszko- 100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50 
dziła oziminy w Województwie. Na- — 53. Tendencja mocna. в 

prawa ich zależna jest między innemi Maka pszenna amerykańska 110—120 
od sałetrowania, -— akaji dukcji gr. za 1 kg. krajowal gat.: 100—110, II gat. 

i iaknaiwiek En; 15—85, żytnia 65 proc. 69—70, 70 proc. 58 

cej jaknajwiększego pośpiechu, bo- J 60, razowa '54-56, kartoflana 85—95, 
wiem użycie saletry we właściwym gryczana 75—85, jęczmienna 60—65. 
czasie decydująco wpłynie na urodzaj. Chleb pytlowy 65 proc. 65 70,70 proc. 
W związku z tem otwiera się dla na- 60—65, razowy 45—50 gr. za 1 klg. 

szych organizacyj handlowych i spół- Kasza manna amerykańska 130—150 gr. 

i + й 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 

dzielczych wdzięczne pole do działa- 05-—105, poka 94-105, portowa 80— 
nia w sensie niezwłocznego dostar- 95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
czenia rolnikowi saletry. Sprawność glana 80—90. 
wykazava przez nie już nieraz przy Mięso wołowe 260 — 270 gr. za i kg., 
organizacji zakupu innych artykułów Pękała tg W rj 
potrzebnych rolnictwu, stwarza pew- — 3350, szynką świeża 260—280, szynka wę- 
ność, że i w rozważanym wypadku, dzona 400—420. JP 

S tym organizacjom, rol- ы Тп‚шшЁзЁюЁЪа Kajo se T, 4 

nictwo będzie mogł: ici „420. II gat. 350-380, amerykańska 430—460, 
gacie mogło. całkowicie wy 3 "asbinynh { oai. A ti 

Po — 440, sadło — 420, olej roślinny 
Celem przyjścia z pomocą rolni- 240—260. ' 

kom, oziminy których uszkodzone zo- Nablał: 54 30 PAW za 0 AB 
sta rzez dł śmietana 180—200, twaróg — 140 za 

в ugotrwałe mrozy i wy- kg. ser twarogowy 180 — 200, masło nie- 
solone 656 — 700, solone 600 — 650, de 
serowe 700 — 800. : 

J ja; 220-240 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

s: kostka I gat. 170-180, HI gat. 160 
170. 

Warzywa: kartofle 18-20 gr. za 1 e 
przeciwko cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka 

” 5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew 
15 +20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 60 -70 gr. za 1 kg., fasola 70 80 gr. 

Pod względem politycznym, sojusz 
Action Liberale z Paa Republ-- 
caine był bardzo łatwy do urzeczy- 
wistnienia, bo oba stronnictwa są 
przeciwko = monopolom, 
szkoje jednolitej, przeciwko  wszel- 

kiej współpracy z socjalistami i z so- 
cjalizującymi radykalami; oba są za za 1 kg. kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
polityką sojuszów zWłochami, z Be|- Kapusta świeża 50-60 za I kg. kwaszona gią, z Polską i MałąEntentą; oba nie ż9gg*,E90. REC 

entuzj ją sie „Locarnem“ RR jazmują się ‚ 1 4 
' Ale, aby ich współpraca była mo- GIEŻŁOR WARSZAWSKA 

żliwa, Federation musiała wciągnąć 10 kwietnia 1928 r. 
do swego programu minimum postu- Dewizy i waluty: 
latów katolickich wysuwanych przez Tranz. Sprz. _ Kupno 

Action, a mianowicie: 1) stotu Poe” e. 5 е 
° i olandija . „15 358,00 ZA kwestjach wyznaniowych Alza- ; opgyn 43,52, 43,52 43,63 

cji i Lotaryngji; 2) utrzymanie amba- Nowy-Vurk 8,90 8,92 8,88 
sady przy Watykanie; 3) rewizja arty- Paryż 35,12 (35,21 35,08 
kułów od 13 do 18-go ustawy o sto- z : %‘;›“‘ЬЁ A ZAK kę 
warzyszeniach (1901), skierowanych ZZWACArA nh T ` 
przeciwko zakonom katolickim i roz- a 12543 12514 125,12 
ciągnięcie na zakony przepisów usta- Włochy 47,12. 41,24 47,00 
wy z roku 1884 o stowarzyszeniach Papiery procentowe: 
zawodowych; 4) udzielanie zapomóg Dolarówka 74,50 | 80,50 
państwowych prywatnym szkołom ka- Poza 
tolickim. jest to dużo, jak na repu- RO Rada Gi 
blikan „świeckich”. Nie wystarcza to konwersyjna kolejowa 61,50 
przecież katolikom z pod znaku dzien- listy i obi. Banku Gosp. Kraj. 94 — 
nika La Croix, domagającym się je- 8 2 sj emskiemna co. ы : 

szczę „repartition proportionnelle sco- $ proc. warszawskie 7880 80,50 
laire", oraz zniesienia ustawy z roku 6 proc. warsz. 1926 r. 74,25. 
1904 odbierającej zakonnikom prawo В 
nanczania. GIEŁDA WILEŃSKA 

Wilno, dn. 10 kwietnia 1928 r. 

Listy Zastawne 
Wileński Bank Ziemski zł. 100—69.50 70— 

Akcje 
Wil. Bask Ziemsk. R. 250—164, — 165, 

Kazimierz Smogorzewski. 

    

  

BAST TEKSTAI 
$. + P. : 

MARJA MIERZEJEWSKA 
zmarła 7 kwietnia 1928 r. w majątku Gaściewicze, przeżywszy lat 87, 

„ Pogrzeb odbędzie się w Wilnie na“ cmentarzu Rossa w środę 11 
kwietnia © godz. 6 po południu, nabożeństwo zaś żałobne zostanie 
odprawione 12 kwietnia o godz. 9 zrana w Kościele Św. Jana. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 4 
SIOSTRZENCY i RODZINA. 

Sensacyjna afera w Wil. Dyrekcji Kolejowej. 
Wykrycie fabryki fałszywych bilefów kolejowych. 

W lipcu 1926 r. natrafiono na Ślad nadużyć, polegających na iałszo- 
waniu biletów 
tyczne. 

W wyniku dochodzenia, które prowadziła komisja, wyłoniona z 
pośród urzędników kolejowych na czele z naczelnikiem odnośnego działu 
p. Edmundem Szmidtem, w stan oskarżenia postanowiono maszynistę wy- 
twórni biłetowej Szafranskiego, kasjerów  Wasinkiewicza i Nowisa oraz 
szwagra ostatniego, kilkanastoletuiego chłopca Mazurowicza, pod zarzu- 
tem sfałszowania i spieniężenia :kilku biletów do Warszawy. 

Jednak materjał dowodowy był tak mglisty i zagmatwany, że sąd 
okręgowy, który tę sprawę rozpoznawał w grudniu r. b., znalazł się w 
nielada kłopocie i prawdopodobnie sprawa uległaby umorzeniu, gdyby pro- 
kurator nie zwrócił uwagę na sżczegół, iż zamówienia na bilety fałszywe 
wychodziły w-sposób norma!lny z wydziału kontroli dochodów dyrekcji 
Wileńskiej. 

Na wniosek podprokuratora 
wszcząć ponowne dochodzenie. 

Juž po kilku dniach niezbicie ustalono, że zamówienia na bilety ko- 
lejowe relacji Wilno-Warszawa 0 podwójnej numeracji pochodziły z wy- 
działu kontroli dochodów, co działo się z wiedzy naczelnika działu pasa- 
żęrskiego Edmunta Szmidta, urzędnika М1 stopnia, prowadzącego dotąd 
dochodzenie w tej sprawie. 

Po krótkiej indagacji Szmidt przyznał się częściowo do winy, 
czego osadzono go w więzieniu. 

Dalsze mozolne śledztwo doprowadziło do ujawnienia kolosalnych 
nadużyć, uprawianych systematycznie od lat czterech. 

Szczegóły tej olbrzymiej aiery tak się przedstawiają: 
W 1923 r. między naczelnikiem działu pasażerskiego w. wydziale 

kontroli dochodów wił. dyrekcji kolejowej, Edmundem Szmidtem, iego 
prawą ręką, rachmistrzem tegoż działu, kontrolerem sprawozdań kasowych 
i prowadzącym ewidencję biletów kolejowych, Pawłem Kamińskim oraz 
kasjerami kasy pasażerskiej „B* na dworcu wileńskim: Antonim Wasiu- 
kiewiczem, Janem Nowisem i Wincentym Romazewiczem nastąpiło porozu- 
mienie, na mocy którego Szmidt z Kamińskim zamawiali biłety odpo- 
wiednich relacji z podwójnemi numerami w wytwórni biletowej, dostarczali 
je kasjerom, którzy sprzedawali je pasażerom, a pieniędzmi osiąganemi 
z tego źródła dzielili się. 

Całe zbrodnicze przedsięwzięcie było we wszystkich szczegółach opra- 
cowane. Szmidt i Kamiński dbali o to, by machinacje nie wyszły na jaw. 
W tym celu czynili odpowiednie zapisy w księgach zamówień. 

Natomiast kasjerzy sporządzali sprawozdania ze sprzedaży biletów 
wykazując w nich znacznie mniejsze ilości biletów od istotnie sprzedanych, 
a zuchwałość ich dochodziła do tego stopnia, że bywały dnie, kiedy nie 
wykazywano ani jednego przejazdu z Wilna doj Warszawy. 

Śledztwo w tej sprawie było niezmiernie uciążliwe. Jedynie zdołano 
na zasadzie kwitów bagażowych odszukanych w archiwum ustalić, iż pa- 
sażerowie wysyłali pakunki swe na zasadzie biletów fałszywych. 

W ten sposób stwierdzono, że od 1923 do lipca 1926 r. sprzedano 
około 1000 biletów na pociągi pośpieszne do Warszawy, około 6000 na 
osobowe do Warszawy i zgórą 2000 biletów do Białegostoku. 

kolejowych i sprzedawaniu ich pasażerom za auten- 

Sąd postanowił proces przerwać i 

wobec 

Skarb państwa wedle prowizorycznych obliczeń poniósł wobec tego 
około 350.000 zł. strat. 

Do tej pory w związku z tą sprawą aresztowano, obok już po- 
przednio osadzonych w więzieniu kasjerów: Wasiukiewicza i Nowisa, Ed- 
munda Szmidta, Wincentego Romazewicza i Pawła Kamińskiego (dwuch 
ostatnich tuż przed Świętami). Zastępcę kierownika wytwórni biletów, Anto- 
niego Osicę, również zamieszanego w tę sprawę, wobec stanu jego zdrowia, 
wypuszczono z więzienia za kaucją. AK. 

"KRONIKA 
  

  

   
      

ŚRODA dzonych w roku 1924 i staršzyci. : 
Ę A Przegląd koni rozpocznie się w Wilnie 

gii Dzis Wschód sł. g. m. 533 w a 16 kwietnia rb. na Śnipiskim rynku 
* końskim, a w okresie jego trwania zosta! 

Leona Zach. sł. o g. 18 m. 00 wydane wszystkim koniom, poddanym ee, 
jutro glądowi, dowody tożsamości koni. 

Wiktora : _ОЁоВу‚ Ёдспуізіасеайе *od dostawienia 
ją oni, będą karane w drodze administracyj- 

Spostrzeżenia meteorologiczne nej grzywną do wysokości wartości kośia 
Zakładu Meteorologji U. S$. B. lub aresztem do 6-ciu miesięcy. 

х av — (z) Kanalizowanie ulic dzielnicy z dnia 10 V 1928 r. I AS й У 
da żydowskiej. Ze względów sanitarnych ma- 

Е 758 gistrat postanowił przystąpić do skanalizo- 
średnie w m. wania a ulic Gila ufa kieł 

- (z) Pogotowie dla pijaków. Woje- 

saa 1 + 1090. wódzka komisja do walki z alkoholizmem 
uznała za konieczne zorganizować pogoto- 

Opad za do- wie ratunkowe, które rozporządzałoby Sa- 
bę w mm. — mochodem, odpowiednio przystosowanym 

do przewożenia z miejsc publicznych na 
Wiatr Zachodzi stację pomocy ludzi nietrzeźwych. 

przeważający POCZTOWA 
— (z) W sprawie przesyłek poczto- Uwag i: Pogodnie. 

Sdmm na dobę -- IC. SR Annie оО aa, 
Tano aa A spadek następnie przez emigrantów dla rodzin w Polsce sta- 
ME ‚ KOŚCIELNA. je się znowu aktualną. Jak wiadomo mini- 

5 sterstwo skarbu upoważniło urzędy celne 
-- Rozkład nabożeństw wielkanoc- do zwalniania od cła używanych rzeczy, 

nych (w-g starego stylu) w kościele po-Au- nadsyłanych w darze z zagranicy w prze- 

gustjańskim (unickim): t syłkach pocztowych dla niezamożnych oby- 
12. IV. — czwartek g godz. 6 wiecz. wateli Rzeczypospolitej. Ostatnio jednak, 

pasyjne nabożeństwo „dwanaście ewangelij" jak komunikuje ministerstwo spraw zagra- 

13. IV. — piątek o godz. 2 ppdn. niesz- nicznych, przesyłki pocztowe nadsyłane z 

pory żałobne „wynoszenie płąszczanicy”, zagranicy dla niezamożnych obywateli, za- 

IV. — sobota 0 godz. 11 wiecz. rezu- wierają coraz częściej przedmioty nowe, o 

rekcja. których zwolnienie od cła adresaci ubiega- 
URZĘDOWA. ją i“ w i i Y Kaa poza ta to 

.— (t) Powrót p. Wojewody. W dniu ZWASZCZA przesytek, nadsylanyca ei 
16 paźowrócił do alk Šel urzędo- Ni 1.2 Francji. Wśród nadsyłanych rzeczy 

wanie Pan Wojewoda Władysław Racz- SĘ WeraZ przedmioty luksusowe, tytoń, ра- KieWICZ pierosy i t. p. Wobec powyższego 2а rze- 
R MIEJSKA czy nowe trzeba bezwziędnie zapłacić cło, 

J z co się absolutnie nie opłaca. Lepiej prze- 
— (x) Miasto zakupuje większą ilość słać rodzinie w kraju odpowiednią zapo- 

rur wodociągowo-kanalizacyjnych. W mogę w gotówce zamiast wysyłać przesyłki. 
związku z projektem przeprowadzenia ro- (x) Hojny dar hr. rieleny Tysz- 
bót kanalizacyjnych Magistrat m. Wilna kiewiczowej. powodu świąt Wielka- 
pestanowił na wczorajszem posiedzeniu nocnych p. hr. Helena Tyszkiewiczowa 
zatwierdzić ofertę, złożoną przez firmę Ma- przesłała na ręce komendanta miejskiej 
linowskiego, jako _ przedstawiciela war- straży ogniowej p. Waligóry 100 zł., dla 
szawskiej firmy. „Centrorur* na dostawę małego Stasia Sadowskiego, przyjętego 
większej ilości rur wodociągowych i kana- ostatnio przez straż ogniową na wychowa- 
Fzacyjnych. / nie, chcąc tem samem przyczyniė 56 do 

- (x) Nowe przepisy dla miejskiej starań dzielnych strażaków. Otrzymaną 
straży ogniowej. Prezydent m. Wilna kwotę komendant straży ogniowej przeka- 

zatwierdził ostatnio nowe przepisy, obowią- zał do kasy pożyczkowej, tytułem oszczę- 
žus miejską OU ZANE dności dla małego osieroconego chłopaka. 

rzepisy te wejdą w Życie niem 

maja i przewidują zadania i cele straży KOMUNIKATY. 
ogniowej, ustrój organizacyjny, oraz obo- „ — Kuratorjum nad ociemniałymi w 
wiązki służbowe personelu strąży Wilnie. W dniu 19 kwietnia r. b. w dużej 

-- (x) Pomoc doraźna dla bezro- sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
botaych. W myśl cyfrowego zestawienia o godz. 7 wiecz. w pierwszym terminie, o 

wydział opieki społecznej przy Magistracie godz. 8 wiecz w drugim terminie odbędzie 
m. Wilna wypłacił w m-cu marcu rb. oko- się walne zebranie członków Towarzystwa 
ło 7000 zł. tytułem zapomóg doraźnych z następującym porządkiem dziennym: 1. 
dla bezrobotnych, zamieszkałych na tere- Zauieua 2 Sprawozdanie z działalności 
nie m. Wilną. ; T-wa za czas ubiegły. 3. Uchwalenie bud- 

(0) Generalny przegląd koni w żetu na rok 1928 4. Wybory Zarządu i Ko- 
Wilnie. Na zasadzie rozporządzenia Prezy- misji Rewizyjnej. 5. Wolne wnioski. 
denta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada z 
1927 roku, o obowiązku odstępowania ABAWY. 
zwierząt pociągowych, wozów,, pojazdów — Zabawy dla dzieci z niespodzian- 
mechanicznych i rowerów dla celów obro- kami. Staraniem Towarzystwa Wychowania 
ny państwa, Min. Spraw Wewnętrznych w Przedszkolnego w sobotę 14-go b. m. 
porozumieniu z Min. Rolnictwa zarządził na odbędzie się w sali gimnazjum im. Sło- 
terenie całego państwa przegląd koni, uro- wackiego (przy ul. Dominikańskiej) zaba-



  

Woda m 
| W przeciągu ostatnich kilku dni po- Możliwy jest jeszcze niewiełki przybór, 

ziom wody na Wilji obniżył się o dwa me- jednak bez, 
try. Obecnie możną juź z całą neonosca nie zagraża. 

minęła. podkreślić, że obawa powodzi 

Willi spada. 

Katastrofa w cyrku „Colosseum . 
W niedziełę dnia 8 bm. o g. 9 wieczór 

w cyrku „Colosseum* na placu „Lukiskim“ 
przed rozpoczęciem przedstawienia usunęła 
się z pod nóg zebranej publiczności podło- 
ga widowni, ustawiona jak zwykle w cyr- 
kach na umocowanych kozłach. 

Usunięcie się to wywołało wśród pu- 
bliczności do tego stopnia konsternację, że 
na polecenie odnośnych władz musiano 
przerwać zamierzone przedstawienie, zaś 
zebranym widzom zwrócono naleźność za 

opłacone bilety. Skutkiem te, wypadku 
przedstawienia cyrkowe zostały przerwane 
do dnia wczorajszego. 

Na zlecenie odnośnych władz w dniu 
wczorajszym specjalna komisja złożona z 
przedstawicieli okręgowej dyrekcji Robót 
Publicznych, Starostwa Grodzkiego, Urzę- 
du'Zdrowia Publicznego, Magistratu m. Wil- 
na, Komendy PP. i Komendanta Straży 
Ogniowej dokonała oględzin wszystkich u- 
rządzeń technicznych tego cyrku. (W: 

  

wa dla dzieci z niespodziankami. 
Wejście dla dzieci 5o gr., dła doros- 

łych 1 zł. 
— (t) Czarna kawa na harcerzy. W 

dniu 14 kwietnia rb. o godz. 22-ej odbę- 
dzie się pod protektoratem Komitetu na 
którego czele stoi Pani Wojewodzina Jad- 
wiga Raczkiewiczowa pierwsza w tym se- 
zonie Czarna Kawa z tańcami B. Sztralla 
na rzecz harcerskich obozów letnich. Bile- 
ty przy wejściu dwa złote. A 

RÓŻNE 
— (0) Ks. Rejsztutis powrócił do 

Polski. W óniu 7 bm. w rejonie N Trok 
przeszedł granicę z Litwy do Polski ks. 
Nikodem Rejsztutis, udając się do Wilna. 

— Podziękowanie. Pani H. Bielińska 
złożyła na ręce Senjora Bursy Akademi- 
ckiej kwotę 1oo zł., jako ofiarę dla uczcze- 
nia pamięci św. p. D-ra |. Bielińskiego. Za- 
rząd Bursy składa za ten dar najserde- 
czniejsze podziękowanie. 

TEA(RY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Eros i Psy- 

che. Dziś i jutro o godz. 20-ej, powieść 
sceniczna w 7-miu rozdziałach Jerzego Żu- 
žawskiego „Eras i Psyche". 

ircyk w zalotach. W piątek o 
godz. 20-ej, z racji Zjazdu Delegatów To- 
warzystwa Krajoznawczego,  komedja w 
trzech odsłonach Fr. Zabłockiego „Fircyk 
w zalotach*. Ceny miejsc od 20 gr. Bilety 
w sprzedaży u Pań z Komitetu Org., zaś w 
dniu przedstawienia w kasie teatru Od g. 
17-ej. i 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dziś 
w ślodę ukaże się po raz 8-my ciesząca 
się olbrzymiem powodzeniem Sztuka A. 
Tołstoja i P. Szczegolewa „Spisek Caro- 
wej” (Rasputin). W obrazie Ill-cim chór cy- 
ganów i tańce. 

jutro w czwartek grany będzie raz 
jeszcze efektowny poemat chiński Klabunda 
„Kredowe kolo“. 

— Jadwiga Smosarska w Wilnie. Kie- 
rownictwo Teatru Polskiego pozyskało na 
kilka występów wybitną artystkę drama- 
tyczną Jadwigę Smosarską, znaną publicz- 
ności wileńskiej jedynie z ekranu. 

Jadwiga Smosarska ukaże się w swych 
znakomitych kreacjach: „Orzeł czy reszka” 
— Varneilla i „Małgorzata z Nawarry” - Fo- 
dora. Pierwszy występ wyznaączono na 
czwartek 19-go kwietnia. 

RADJO—WILNO. 
Środa dn. 1ł kwietnia 1928 r. 

16,00— 16,15: Chwilka litewska. 
16,15—16,20: Komunikat Zw. Rewizyj- 

nego polskich Spółdzielni Roln. 
16,20—16,55: Audycja dla dzieci: Bajka 

ludowa — p. Maria Weryho-Radziwiłłowi- 
CZOWA. 

16,55—17,20: Audycja iterącka: „Pan 
Zagłoba w dworku Ketlinga“ zradjofoniżo- 
wany fragment z „Pana Włodyjowskiego* 
H. Sienkiewicza w wykonaniu artystów Re- 
duty. 

17,20 „ : Kwadrans akademicki: Głos 
młodzieży akademickiej, studjującej poza 
Wilnem. 

17,45 18,10: „Z. Noskowski i W. Że- 
leński* odczyt z działu „Muzyka polska w 
przykładach” wygłosi prof. Michał Józe- 
fowicz. 

18,15—18,55: Transmisja koncertu po- 
południowego z Warszawy — w programie: 
popularna muzyką polska. z 

19,00 - 19,25: Gazetka radjowa. 
19,25 - 19,30: Sygnał czasu 1 

tości. 
19,35 20,00: Transmisja z Warszawy: 

„Z biegiem polskich rzek* odczyt z działu 
„Krajoznawstwo* wygłosi St. Lenartowicz. 

20,05 20,30: Pogadanka radjotechn. 
20,30 22,00: Wieczorny koncert ka- 

meralny. Wykonawcy: prof. Aleksander Kon- 
torowicz (I skrzypce), I. Stołów (Il skrzyp- 
ce), Mikołaj Doderonek (alt), Albert Katz 
<wiolonczela). 

I. L. v. Beethoven: 
wy c-moll Nr 4. 

II. F. Haendel-Halvorsen: 
na skrzypce .i wiolonczelę. 

rozmai- 

Kwartet smyczko- 

Passącaglia 

    

V WILLIAMS. 

« TRÓJKA TREFLOWA. 
Po chwili milczenia, rozmowa 

zwróciła się w innym kierunku. 
Po śniadaniu Clive próbował po- 

raz ostatni wyperswadować Wirginii 
chęć towarzyszenia mu. 

Wczoraj straciłem całą godzi- 
nę na podróż pieszą przez las. od 

auta do 224 kilometru i to w biały 

dzień, w nocy zaś będziemy- potrze- 
bowali na to conajmniej dwóch go- 

dzin. Droga jest bardzo ciężka, czy 

podołasz, Wirginjo? 
— Naturalnie! Ważę 140 funtów, 

jestem silna i zdrowa, przytem muszę 
ci oświadczyć, że gdybym nawet by- 
ła tak słabą i kaleką, jak ów człowiek, 
mieszkający wśród skał, o którym 
mówił hrabia Hektor, pojechałabym 
jednak z tobą dziś w nocy! 

Każdy Anglik szanuje objawy od- 
wagi, to też na te słowa młodej dziew- 
czyny w oczach Clive'a zabłysnął wy- 
raz zachwytu i uznania, lecz jak przy- 
stało na prawdziwego Anglika, nie 
okazał swych uczuć. Przeciwnie, od- 
powiedział z niechęcią w głosie: 

-— Mam z tobą prawdziwą biedę, 
doprawdy Amerykanki są zbyt upar- 
te! Wiesz o czem myśle? 

— Ciekaw jestem, co? 
— Chciałbym być na miejscu God- 

irey'a! A 
Byli sami w wieikim saloniku. Na 

tessłowa Wirginia roześmiała się we- 

soło, nachyliła się i pocałowała go 

w czoło. Potem, zanim zdążył ochło- 
nąć ze zdziwienia, pobiegła przebrać 

"się przed drogą. 3 
Lecz w chwili, gdy ubrana w ciep- 

ły kostjum zimowy, z beretem weł- 
nianym na głowie, wychodziła z po- 

owa isiąla Władysawa Stadnickiego. 
Opuściła ostatnio prasę książka Wła- 

dysława Studnickiego „Z przeżyć i walk*. 

Szereg rodziałów tej książki był druko- 
wany w naszem pismie w znacznych odstę- 
pach cząsu: w 1922 r., 1923 r., 1925 r. pod 

tytułem „Z mych przeżyć politycznych i 

walk*, Pozą drukowanerhi rozdziałami, z 
których parę uległo znacznej przeróbce” 

książka podaje obszerne wiadomości o 

polskich organizacjach militarnych w Ga- 
licji, dzięki którym mogły powstać legjony 

ną początku wojny. Zawiera też informacje 

o skarbie wojskowym w Komisji Skonfe- 

derowanych Stronnictw, dyskusjach organi- 

zacyjnych Galicji, słowem o charakterys- 

tycznych objawach naszej irredenty prze- 

dwojennej. 
Dla genezy współczesnych kierunków 

politycznych, dłą należytego ocenienia lu- 

dzi i kierunków książka Wł. Studnickiego 

daje dużo cennego materjału. Dla działa- 
czy epoki przedwojennej i wojennej ksią- 

żka Studnickiego daje przypomnienie i 
cąłokształt obrazu minionych burzliwych 
dni. Dla pokolenia, które dziś wstępuje do 

życia politycznego, służy dla lepszego zro- 
zumienia tego życia, gdyż daje jego genezę. 

Dla przyszłego historyka będzie cennym 
materjałem, wprowadzającymido studjów 
nad ostatnim okresem życia politycznego 

ujarzimionej Polski i próbami naszego po- 

dźwignięcia się z upadku. 
O książce tej będziemy pisali obszernie. 

f 

Il. R. Glier: Kwartet smyczkowy a-moll. 
22,05 —- : Komunikaty PAT. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Odgryzienie nosów. Dn. 8 bm. 

5o-letniemu Adamowi Przybockiemu (Le- 
wo-Nowoświecka 3) odgryziono nos. Le- 
karz pogotowia udzielił poszkodowanemu 
pomocy. 

— W nocy na lo bm. odgryziono nos 
40-letniemu M. Sazonowowi (Obozowa 8). 

— Wyrodny syn. Dn. 9 bm. „19-letni 
Stanisław Sakowicz (Filarecka 34) nożem 
zadał ranę matce swojej 52-letniej Antoni- kuchnią poszukuje się. mieszkania 2—3 po-do wszystkiego, zna- 
nie, oraz bratu Józefowi 

Poszkodowanych w 
dostawiono do szpitala żydowskiego. 

— Samobójstwo. Dn. 9 bm. w celu 
pozbawienia się życia otruli się esencją 
octową 28-letnia janina Sadowska (Bak- 
szta 8 m. 1), Liba Erinblat i leśnik 29-let- 
ni Antoni Zmiejewski (Beliny 1). 

Desperatów dostawiono do szpitala ży- 
dowskiego. 

-- Bilans Świąteczny. Dn. 8,9i lo 
bm. za zakłócenie spokoju publicznego 
zatrzymano na ulicach 53 osoby w stanie 
pijanym. 

— (x) Aresztowanie większego prze- 
mytu. Onegdaj w rejonie Raczek patrol 
KOP-u przytrzymał kilku przemytników, 
którzy nielegalnie przekroczyli granicę z 
Niemiec do Polski. 

Przy zatrzymanych znaleziono większą 
ilość niemieckiego spirytusu, i kilka pudów 
rodzynek. Po spisaniu protokułu zatrzyma- 
nych wraz z przeinytem przesłano do dy- 
spozycji władz policyjnych w, Olkienikach. 

(z) Koń zjedzony przez wilki. 
Okoto wsi Wanlonki gm. Mikołajewskiej 
został porwany i zjedzony przez wilki koń, 
naleźący do K. Żyźniewskiego. 

Biiary. 
— Zamiast powinszowań świątecznych 

J. Trzeciak na Ochronkę im. Marszałka 
Piłsudskiego zł. 5. 

   

koju, przemówił nagle rozsądek i za- 
czął walczyć z sentymentem. Jakże 
kusząco wyglądał ten ciepły, wesoły 
pokój, z piękną tualetą, pełną srebr- 
nych drobiazgów, z jasnym ogniem 
na kominku i wygodnem łóżkiem. 

A tam, za oknem, szarzało już, i 
w mroku tym czekające ją przygody 
zdawały się czyhać, jak w zasadzce. 
Istotnie ta podróż wśród zasp Śnież- 
nych, w ciemnym lesie była bezsen- 
sowną i tajemnic pełną! 

Do czego to ją miało doprowa- 
dzić? 

W tej chwili znów stanął przed 
jej oczyma Godfrey, który po spot- 
kaniu pociągu musiał poraz drugi 
odbywać tę podróż samotnie w ocze- 
kiwaniu tragicznego może losu. 

| uczucie zwyciężyło rozsądek, 
który skapitulował w chwili, gdy za- 
trzasnęła za sobą energicznie drzwi 

swego pokoju. 

ROZDZIAŁ XIV. 

Człowiek, który oczekiwał po- 
ciągu. 

— Jeszcze pięć minut! 
Te słowa wyszeptał Clive, dolecia- 

ły one do uszu jego towarzyszki, 
która w ciemności nie mogła nawet 
dejrzeć sylwetki idącego yprzed nią 
Anglika. 

O 3-ej minut 10, express miał, 
przystanąć na chwilę przy granitowej 
platformie, Jeżącej obok szyn w Od- 
ległości stu metrów od spilowanych 
drzew, przy których się zatrzymali. 

Clive zauważył te drzewa podczas 
swej dziennej bytności i przygotował 
rodzaj małego lochu w śniegu, w 
którym Wirginja mogła ukryć się 
nieco przed ostrym wiatrem nocnym. 
Postanowili, że oboje pozostaną w 

pieczeństwu publicznemu nic już 

  

  
w Wilnie, punkt ruchli- 
wy, przy domie ogród 
owocowy i warzywny 

  

    Dom 1.000 sążni kw. dochód 
  

НОО 

Kino-Teatr | m z ; s! Ostatni cud sztuki kinematograficznej! Wielka sensacja wszechświatowa! Najgenjalniej- 
„HELIOS" | sza kreacja największego tragikomika Świata! CYRK Charli CHAPLINA z udziałem jego słyn- 
Wiłeńska 38, į nej partnerki MARY KENEDY. Dla młodzieży dozwolonel!! Początek o godz. 4-ej. 

Kino-Teatr ; Dziś! Epopea największej miłości. BRATERSTWO KRWI (Beau Geste). Wzruszające 
POLONIA” j dzieje 3 braci, rzuconych ręką losu do Francuskiej Legji Cudzoziemskiej, gdzie obok wy- 

” wagi kołejeńców pędzą życie najszlachetniejsi z pośród żyjących. W rolach głównych Ronaid 
uł. A Cołman, Neli Hamilton, Noah Beery, Ralph Forbes,i inni, 

    roczny 11.000 zł. sprzedam zaraz. 
Wiadomości: Stefańska 17, m. 2 

od 5-7 wiecz. zap. p. inżyniera. 
DZEKAONORNSUZZONENKNCEBSNU: 

Ldk kakana ka baLa aka anas 
   

  

  

* . + į 

iliojski Kinematograt 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA į 
ul. Ostrobramska 5. | 

  

   

  

    
     

    
    
        

      

    
     

na składzie. 

Biuro Techniczno-Handlowe 

Mieszkania 
    

3 pokojo- 
wego z Poszukuje się 

Zgłoszenia do „Sło-kojowego z kuchnią 
stanie ciężkim wa* pod „Mieszkanie Zgłoszenia do „Sło- potrzebna od zaraz. 

3 pokojowe" wa“ pod „komorne“. 

„Chata Wuja Toma. 

biletów: parter 80 

ME TAMORPNOSA 
MRadykeśnie usuwa pieGI, 

WĄGrY,ZYDATSZCZŚŁE IDDE WACY CETE 

Budowa i przebudowa mly- 
nów — Specjalnie instalacja 
turbin wodnych „Francisa”. 
Kamienie młyńskie i nalew- 
ka do kamieni, oraz wszelkie 

„ maszyny mlynskie na skła- a 

dzie. Motory Diesla ropowe i na gaz ssany. Perlaka 
automatyczne i półautomatyczne. Gaza fedwabna $ 
i pasy pociągowe. 

Porady iachowe bezpłatnie. Maszyny mleczarskie i dla wyrobu masłab 
„ „Biuro i skład przeniesiono i mieści się przyj 

tejże ulicy Mickiewicza pod Nr. 27. $ 

i Robót Inżynieryjnych 

balkon 40 gr. Następny program: 

   

  

      

  

3     

Plany, projekta i kalkulacje. 8 

   

JAMY STEK. 
pra ч н 

Stužąca 

KP     

jąca dobrze kuchnięfolwark na 5 kl. 
ilna przy 

Witoldowa 8 m. 1. Szosie z całem zabu- 
  

  

  

Sprzedaje si 
P J € Dąbrowskiego 7 m. 7. 8 

Lidzkiej 

Od dnia 8-go do ł5-go kwietnia 1928-go roku włącznie będzie wyświetlany epokowy arcyfilm 
dramat w 12 aktach według ogólne znanej powieści 
tym samym tytułem. Najwznioślejszy hymn miłości i wolności. Najpotęż- 

Beecher Stowe pod 

niejsze arcydzieło świata. Wykonanie tego filmu kosztowało przeszło 2.000.000 dolarów. Reżyse- 
rja genjalnego Harry A, Pollarda. W rolach głównych: niezrównany tiragik światą murzyn JAMES 
B. Lowe, George Siegmann, Hertruda Astor i wielu innych. Tysi: 
Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W duiu 9 kwietnia r. b. 

e statystów. W poczekalni 
oczątek seansów 0 godz. 4. 

„o seansów O godz. 2. Ceny 
„Cztowiek - zwierzę“. 

gr UBGESESEBE 

Е Nowość wydawnicza 3 
E „M SZOPRA ARADEMO 5 
E w wydaniu broszurowem E 

Ę wyszła nakładem „Słowa”. z 

E Do nabycia w adm. „Słowa”. E 
3 CENA zł. 20gr. GB 

Е З НН 0 ООО ОО ПБ СОН НЕ КОСО СБ В О sn 

»alywna Wróżka Ehiromanika 2 
s po chorobie wznowiła przyjęcia, 

przepowiada przyszłość, Sprawy Są- 
dowe i L, d. Przymuje od 10 - 8 
wiecz., uł. Młynowa 21, m. 6, na- 

m przeciw Krzyża (Zarzecze), w bramie 
EB na prawo na si a 

es я, .'д'&'в 'E k = 
sowych Bitsch Wa LEKARZE 8 
yendodtów. Antokol, 4 
Sapieżyńska 9-b na. 1. BAFAWAE 

2—3 pokoje 
kuchnia do wynajęcia. 
Dow. Skład Prużana, 
Mickiewicza 15. 

© 6191 
—— i 

POŚREDNI- 
B € Z ków spiesz- 
nie poszukiwany do 
kupna majątek ziem- 
ski około 150 -- 250 ha, 
możliwie z budynka- 
mi, w dogodnych wa- 
runkach  komunika- 
cyjnych. Zgłaszać się 
piśmiennie Św. Jakób- 
ska 16 m. 4, M. Ko> 
morowska dlą P. B. 

  

  

    

DOKTOR 
D.ZELDOWIEZ 
chor. weneryczne; 
syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—], Od 5 - 8 wiecz.   

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
od 12--2i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, į 

tel. 277. 

amino в 

Potrzebna niania 
tylko z dobremi świa 
dectwami od zaraz. 

0 -śmio pokojowe, z 
Zgłaszać się: od 8 

10 rano i od 3—5 pp. Ai wy administracji 

  

r = ŻEDA " dowaniem, sadėm 0- SE 

kas Maca - Marpie ЭРОМ sze. ZIĘDSIWO 
pobl. Jaszun Lotniska srótewskie, | narybek, mochód sórdom ma i 
W maj. od 3 pok. z laki, do sprzeda-w ruchu. Dowiedzieć hektarów po ogrodni- zagranicznej | irmy 
umebl., kuch,  lod. 22: St.  Horodzki, się: Wileńska 29 m. 4, ku, miejscowość uro- win na woj wódedo 
Sosn. las, malown., ieczysław Wołcza” w godzinach 10 12 įcza, Dowiedzieč Się Wileńskie do objęcia 
зОМар О НЫ о 0 „1537. Ow sklepie RE Zgłoszenia pod „Ko 

ka 16, m. 7. poka iesiecin ę "EF" ._., . m Gintowta, róg SKO0- rz й ja 3 

WE > asi POWA a Książki > pówki i Zamkowej. ków, „Ruth Sana: na remont kapitaln 
° ——— i 30 pastwiska, a ta-| Užywane i cale bi- į — 0 pańska. 1546—0  manowiczach (były 
Sklep z urządze- koż b. rybne jezioro żak god Ją į Mm EAST nnn 3 

niem i to-oddam w dzierżawę.| WYŻSZE Ceny Кц> | В SĄANI/ 

warem winno - ko-7 wiorst od  kolei.j PUJE Księgarnia Potrzebny apa 
lonjalnym w centrum Wiadomość: Bankowa 
miasta do sprzedania (od Makowej) dom 
lub przyjmie spólnika. 1 14, W. Kozłowski, 
Adres w administracji od 10-12 zrana. 
„Stowa“. o. LISĮ 

ва 
B 
   

= 
s na internat dia 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 

a lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. 
m Zgłaszać się od 2—3 po 

ukryciu do ostatniej chwili, dopiero 
gdy usłyszą turkot pociągu, Opusz- 
czą wówczas swą kryjówkę. 

Clive wynalazł krzak, tuż obok 
toru rosnący, za którym mogli się 
schronić i, niewidziani, przyglądać się 
scenie, która się miała odegrać za 
chwiłę. 

Powietrze było suche; w lłoszku 
Wirginji nie było względnie chłodao i 
pachło przyjemnie żywicą. 

Wdzięczną była Clive'owi za tro- 
skliwość jego, gdyż teraz dopiero 
mogła trochę wypocząć po ciężkiej 
przeprawie, podczas której musiała 
walczyć ze śniegiem i zimnem,  Śliz- 
gając się na ścieżkach i zapadając w 
zaspy. Clive nie zapomniał również o 
termosie z gorącą kawą i buterszni- 
tach. 

Wirginja otrząsnęła się ze Śniegu, 
którym była okryta i z przyjemno- 
Ścią ogrzała się gorącym napojem. 
Lerne również posilił się naprędce i 
ruszył na stanowisko, które sobie 
wyznaczył, by stać na czatach. 

Wszystko odbyło się tak, jak 
ułożyli: Clive majstrował przez chwilę 
w miasteczku w swej "maszynie, ро- 
czem okazało się, iž auto nie može 
iść dalej bez naprawy, Oczywiście 
stało się to w pobliżu garażu. Wir- 
ginja żartowała ze zręczności, z jaką 
tego dokonał, lecz odrzekł poważnie, 
że od tego zawisła może jego cała 
reputacja, by mógł wytłomaczyć, w 
razie czego, dłuższą nieobecność w 
pałacu. 3 

Zawiadomiono o wypadku hrabie- 
go Hektora. 

Po spożyciu obiadu w hotelu, 
Clive powrócił do garażu i niby 
„Deus ex machina”, naprawił mo- 
mentalnie maszynerję. Obecnie samo- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

Poszusue się lokal 

    
     

St. Dorżynkiewi- 

f minikańska Nr 14. 
Można 

    a a 

Li 

  

poł. Zawalna 16, m. 32. rq 

ZEE 

  

chód pozostał w ukryciu na skraju 
lasu. 

Cisza panowała dokoła, gdyż pu- 
Szysty Śnieg głuszył wszelkie echa. 

Przed kilku godzinami, Wirginja 
tańczyła z Clive'm w salonie piękne- 
go pałacu, a teraz tak daleką czuła 
się od swego poprzedniego życia, 
jakby się nagle na innej planecie zna- 
lazła. ` 

Popijając kawę,  nadsłuchiwała. 
Słuchała... wszakże od chwili, kiedy 
weszli do lasu zamieniła się w słuch. 
Lecz dotąd do uszu jej nie dolatywał 
żaden szmer, prócz cichego skrzypie- 
nia śniegu pod własnemi nogami. Nie 
spotkali też w drodze żadnego do- 
mostwa, tylko w pewnym wąwozie, 
gdy Clive zapalił lampkę, zdawało im 
się, że zamajaczył długi niski dach. 

Wirginja osobiście nie bała się 
niczego, ale trwoga ogarniała ją na 
myśl o tem, co mogło nastąpić za. 
chwilę. Co będzie, jeśli Godfrey się 
się nie ukaże? : 

Nagle ciszę zamącił niewyraźny 
pomruk. Najpierw był słaby, wzrastał 
jednak z każdą chwilą i zaczęła już 
rozróżniać rytm pędzącego pociągu. 
Domyśliła się raczej, niż dostrzegła 
sylwetkę ludzką, która stanęła przy 
niej, a do uszu jej doleciał cichy 
szept: „Pociąg”! 

Gdy wysunęła się ze swej kry- 
jówki, chwyciły ją kleszcze mrozu. 
Duże płatki Śniegu zaczęły uderzać ją 
po twarzy. 

Clive ujął pod rękę i poprowadził. 
Oślepiona przez Śnieg, zamknęła 
oczy i dała się prowadzić. Szła jednak 
śmiało, wciąż wsłuchując się w rytm 
zbliżającego się pociągu. 

Drzewa w pobliżu szyn były rzad- 
Sze. Zasłonięci wysoką zaspą šniež- 

D i korepetytor na wy- na maszynach. 
cza Wilno, ul. Do- | jązd, dla chłopca 9 Dowiadywać się co- 

14. lat, Dowiedzieć się: dziennie od 1-ej du 
załatwiać , Rydza Śmigłego 43-18 6-ej, ul. Orzeszkowej 

1 619; Nr I! m. 16. 1566—0 
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winno być złożone 
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ną, czekali... Niewyraźne błyski wska- 
zywały, kędy szły szyny. 

Nagle serce Wirginji przestało bić. 
Pomruk pociągu był już wyraźny, 
głośny i widać już było czerwone 
światło latarni, ale w tej chwili nie 
zwracała na to wszystko uwagi, gdyż 
właśnie dostrzegła wysoką. sylwetkę 
ciemną, zupełnie nieruchomą, tak, że 
na pierwszy rzut oka, myślała, że to 
jest drzewo. ; 

Lecz po chwili zrozumiała, iż był 
to człowiek.  - ZE 

Otulony szczelnie, w kożuszku krót- 
kim i futrzanej czapce, tak podob- 
nych do stroju, opisanego przez Lor- 
ne'a. Zbyt ciemno było, by mogła 
rozpoznać jego rysy, ale była pewną, 
że ujrzy je, gdy na stojącego padnie 
światło z okien wagonu. 

Pierwszym jej odruchem było sko- 
czyć ku niemu, ale Clive, przeczuwa- 
jąc to, zatrzymał ją, ściskając mocno 
jej ramię. Postanowili wszakże, że nie 
pokażą się, zanim pociąg nie odejdzie 
i Godfrey nie załatwi misji, dla któ- 
rej tu przybył. 

Dziewczyna zacisnęła z całej siły 
zęby, by nie krzyknąć i z zaciśnięte- 
mi dłońmi, wpatrywała się w nieru- 
chomą sylwetkę. 
© Szyny dzwoniły cicho i drżały, ze 
straszliwym łoskotem pędził ku nim 
żelazny potwór. Światło lokomotywy 
rozcinało gwałtównie ciemności a 
zgrzyt żelaza budził uśpione echa. 
Z gwizdem i sykiem przesunęła się 
łokomotywa, a za nią ciemna masa 
wagonów o błyszczących oknach... 

Majestatyczny, otulony obłokiem 
pary i dymu, express zatrzymał się. 
Szron pokrywał jego dachy i ściany. 

W chwili, gdy pociąg stawał, cze- 
kający nań człowiek cofnął się, mimo 

Dr. В. WSLFSON Doktór Medycyny weneryczne, moczo-  KUKIEWICZ 
płciowe i skórne, ul.choroby weneryczne, 
Wileńska 7, tel. 1067. skórne i płciowe, uł. 
RE, Mickiewicza 9, wejście 

—г ш. Śniadeckich |, 
Dr. POPILESKI przyjmuie od 4 T. 

choroby skórne i we- =£9P   

"W. Żar. Nr. 152. : 
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Potrzekne ūžė mieczinnie! 

Dnia 27 kwietnia rb_o godzinie 12-tej w 
łu Powiatowego Sejmiku Dziśn eńskiego w 
poklasztorny) odbędzie się nieograniczony 

y murowanego piętrowego gmachu w Her- 

wlanego Wydziału Powiatowego do 

‚( ) inż, Mironowicz 
g Kier. Działu Technicznego. 

neryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do Ti od 
5-7 p.p. W. Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 

  TED IDA EAS 
| una pemmyści ro W.Z.P. 1. 

RB. BYMBLER EDS 

LER 
choroby skórne, we- Lekarz-Dentysta 

nerycznę i  moczo MARYA 
płciowe. Elektrotera- Bżyńska-Śmalska 
pia, słońce górskie. Choroby jamy ustnej. 
Mickiewicza 12, _ róg Plombowanie i usuwa- 
Tatarskiej 9 215 B.nie zębów bez bólu. 
9£ - W.Z.P 43. Porcelanowe i złote 

eż ESO Sztuczne zę- 
y. Wojskowym, u- 

Br. fanusuwicz rzędnikom i uczącym Ordynator Szpitala sję zniżka. Ofiarna 4 Sawicz, choroby SKÓT- m, 5. Przyjmuje: od ne, weneryczne, E0-8—12 Г об 4- . dziny przyjęć 3 5 рр. (yi wr. 3 Zaiškowa: Te A 
czenie światłem: Sol- 
lux, lampa Bacha , Lekarz-Dentystą 
sztuczne słońce gór- j 

skie)i <leknycznośią Władysław Pasiūsk (djatermja). 943 ul. Mostowa 9 m. 21 
Ia BOJ IMWIE Od g 1072 

DOKTÓR KS 
K. Kaurylkiekitiowa 
b. starszą asystentka Lekarz-Dentysta 
Kliniki dermat. U.S. W. Bobrowska 
В. po powrocie z Zarzecze 16 m. 17. 
Paryża przyjmuje odPrzyjmuje w domu 
11 — 12 iod 5 6, od g. 12 do 19.—7Cpi 
Choroby skórne, le- W. Zdr. Nr 4238. 
czenie włosów meto= 
dą Sabourand'a, e- 
lektroterapja i kosme- 
tyka lekarska. Wilno, 
ul. Wiłeńska 33 m. 1. 

W. Z. 29-II 28 r. RB 
L. 2271-1V, 8 

T "DOKTOR "| AKUSZERKA 
K. GIŃSBERG W. _Smiałowska 

choroby weneryczne Przyjmuje od godz. $ 
syfilis i skórne. Wil-do 19. Mickiewicza 
no, ul. Wileńska 3, e- 46 m. 6. Niezamoż- 
lefon 567. :Przyjm.je nym ustępstw 
od 8 do 1 i od4 dą 8. Z. P Nr. 63- 

    

  

  

  

   

kuchnią, elektrycznością, sia 
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła-| 

„Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. 
RSE KG RCW 0 USA T NSO S O ROSTOWA A AZT G OTEA EEE E ET 

Obwieszczenie. 

- @ 

jw lokalu Wydzia- 
Głębokiem (gmach 
pisemny przetarg 

pałac) przeznaczonego do użytku szkoły 71-klasowej w Hermanowiczach, pow. Dziśnieński : ž « Dzii iego. sai Warunki. przetargu, kosztorys ślepy, Е gólne i techniczne warunki, wykonanie robót je siębiorcę, oraz wszelkie NS udziela S aina urzędowych w Wydziale Powiatowym Sejmiku Dziśnieńskiego 

projekt budynku, 

się w godzinach 

Zapełniony kosztorys (oferta) oraz pokwitowanie Kasy 

Wydziału Powiatowego w Głębokiem IO di 
przetargowego w wysokości o przyjęciu wadjum 

2 proc. od kwoty zaoferowanej, 
w zalakowanej kopercie do działu budo- 

godziny 1i-tej dnia 27-go 

Wydział Powiatowy zastrzega sobi ' = 
RE Ee oli jų bie prawo wyboru ofe 

jiąc to od fachowych 
iższą zaoferowaną cenę, uzależnia- 
i finansowych zdolności przedsię- 

  

( ) M. Jankowski 
Przewodniczący Wydziału 
Powiatowego, Starosta. 

   

  

     

światła w oknach, które układało się 
Jasnemi smugami na Śniegu, sylwetka 
jego pozostała nadal w mroku. 
г Wirginja wpatrywała się w okna 
i drzwi wagonów. Znów otaczała ją 
cisza i tylko Śnieg padał na jej roz- 
gorączkowaną twarzyczkę. Zdawało 
się, że pociąg zasnął i tylko chwila- 
mi jakieś koło zgrzytnęło zcicha. 
> ka ss się szmer w pobli- 

a no opa i i i pk: padło i drzwi otwarły się 

: Ruch ten powstał „w wagonie, sto- 
jącym pomiędzy nią a słupem  kilo- 
metrowym. Ciemna sylwetka znalazła 
ss pra tych ck. W tejże chwili 
uchnęła para z lokomot i i 

ruszył ciężko, otwarte MONET 
sały się lekko na zawiasach.j 
: Wówczas człowiek zbliżył się ieszcze bardziej, Wirginja nie mogła 
powstrzymać westchnienia, nerwy jej 
były napięte do ostateczności. Twarz 
mężczyzny w kożuszku wciąż odwró- 
cona była w przeciwnym kierunku, 
lecz Wirginii wydało się, że wysoka 
czapka i kożuszek nadawały inny 
wygląd postaci. Godfrey'a. 

Ciężka walizka wypadła z okna i 
wagon z Otwartemi drzwiczkami mi- 
ną! 224 kilometr. Długi sznur oświet- 
lonych wagonów sunął w pobliżu 
ukrytych. 

Ww tej chwili mężczyzna, stojący 
przy pociągu odwrócił głowę i świat- 
ło padło na jego twarz... 

To nie byt Godirey Cairsdale! 
Był to von Bartzen! : 
Wirginja jęknęła i zwróciła się w 

stronę Clive'a... Ale Clive Lorne'a nie 
było przy niej. 

Druk. „Wydawnictwo Wiłeńskie'* ul. Kwaszelna 23. 

  

й 

  
 


