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Jak już wynikało z pobieżnie ze- 
stawionych w poprzedniej korespon- 
dencji faktów w porządku chronolo- 
gicznym, debaty w Królewcu podzielić 
by można na trzy okresy: 1) premier 
Voldemaras reklamował swe pokojo- 
we tendencje i posłuszeństwo Radzie 
Ligi, celem spowodowania życzliwego 
ustosunkowania do _ siebie _ opinii, 
2) delegacja litewska zadaje szereg 
ciosów skierowanych przeciwko stro- 
nie polskiej, celem utrudnienia jej 
pozycji i zaszachowania delegacji pol- 
skiej w jej słusznych i jasno sprecy- 
zowanych  postulatach, 3) delegacja 
litewska w porażce dyplomatycznej 
przyjmuje stanowisko Polski rozpo- 

  

8 i M Obydwie delegacje w otoczeniu dziennikarzy. 
Siedzą przy stole od prawej strony ku lewej: 1) konsul litewski w Królewcu p. 
3) dyr. dep. d-r. Zaunius, 4) poseł litewski w Berlinie Sidzikauskas, 
dent Prus Wschodnich d-r. Herbst, 7) minister Zaleski, 

wschodn. min. spr. zagran. flołówko, 

częcia rzeczowych narad w komisjach 
nad uregulowaniem stosunków zaleco- 
nych przez decyzję Rady Ligi. Pier- 
wszy Okresprzypada na piątek, |drugi 
na sobotę i niedzielę, trzeci wreszcie 
na poniedziałek. 

Sukces dyplomacji polskiej w 
walnej bitwie. 

Jak już zaznaczyliśmy poprzednio, 
delegacja polska zachowywała przez 
cały czas zimną; krew «nie dając 
się obałamucić ani nastraszyć w tym 
środkowym okresie konierencji dyplo- 
matycznemi sztuczkami litewskiej stro- 
ny, w rodzaju kwestjonowania pełno- 
mocnictw, ani notami tego rodzaju 
jak żądanie bezpieczeństwa lub 'od- 
szkodowania za Żeligowskiego w su- 
mie 10 miljonów dolarów. Wbrew 
oczekiwaniom opinji prasy  zagrani- 
cznej, polska delegacja przyjęła do 
wiadomości żądania. odszkodowań 
widząc w tem jedynie zwrot w  do- 
tychczas przez nią planowanym pro- 
gramie narad. Przez przyjęcie propo- 
zycji litewskiej program ten został je- 
dynie rozsze:zony. Oczywiście 
stje odszkodowań wojennych pomię- 
dzy dwoma państwami podlegają na- 
równi z innemi sprawami dyskusji. 
W kwestjach tych zainteresowana bywa 
jak jedna tak i druga strona. "rzez 
podjęcie dyskusji w sprawie odszko- 
dowań ża akcję Żeligowskiego, Polsce 
nadarzała się doskonała sposobność 
wysunięcia swych pretensji do Litwy 
tytułem odszkodowania za złamanie 
neutralności w r. 19201 akcje szauli- 
sów, co też niezwłocznie zakomuni: 
kowano delegacji litewskiej. 

Nota litewska 0 t. zw. „bezpie- 
czeństwie" Litwy jakoby zagrożonej 
ze strony polskiej zredagowana była 
już w formie ostrzejszej. Powiadano 
powszechnie, że ta właśnie nota obli- 
czona była na wyprowadzenie z 
równowagi dyplomatów polskich. Je- 
żeli tak było w istocie, to należy 
podkreślić, że delegacja litewska — ©- 
myliła się w swych rachubach. Po- 
nieważ niektóre ustępy tej noty, żą- 
dającej jakichś specjalnych gwarancji 
bezpieczeństwa dla Litwy, opierały 
się na przesłankach wręcz fantastycz 
nych, jakie się mogą pojawiać jedy-. 
nie w gazetach za sensacją gonią- 
cych, przeto minister Zaleski uznał 
nie tylko za stosowne wyjaśnić fak- 
tycznv stan rzeczy i rozwiać fantazje 
o agresywnych planach Polski, ale 
również wykazać przyczyny i źródła 
tych dziwnych plotek. Przedewszyst- 
kiem więc wyjaśniono stronie litew- 

kwe-. 

skiej, że Polska żadnych band zto- 
żonych z emigrantów litewskich nie 
tworzy. Udzielając natomiast im pra- 
wa azylu jak i innym emigrantom, 
przeznaczyła na dotychczasowe ich 
pomieszkanie koszary wojskowe w 
Lidzie . Obecnie zaś znaczna część 
emigrantów znalazła już zajęcie, a 
Teszta otrzymała przytułek w  bara- 
kach czerwonego krzyża w Grodnie. 
Po drugie żadnych specjalnych sku- 
pień wojskowych na granicy  litew- 
skiej niema i nigdy nie było. 
A teraz: skąd wiadomości te powsta- 
ją, skąd czerpią swe źródła? Źród- 
łem tych wiadomości jest właśnie, ze 
szkodą stron obu, brak stosunków 
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Niewafpliwy krok naprzód. 
dwoma państwami paktu o nieagresji. 
Ta ostatnia propozycja Polski zrobiła 
wielkie wrażenie na delegacji litew- 
skiej, która uczuła się w tej chwili 
pobita tą jasną, precyzyjnie logiczną 
argumentacją Polski. 

W ten sposób Polska odparowała 
szereg bardzo sprytnie pomyślanych 
ataków ze strony litewskiej. W  dal- 
szym ciągu nie posługując się żadne- 
mi kombinacyjnemi sztuczkami dypło- 
matycznemi, delegacja polska pozo- 
stała na stanowisku rozpoczęcia czem- 
prędzej rokowań właściwych i rzeczo- 
wych, zmierzających do celów kon- 
kretnych. 

Wobec tego nieugiętego Stanowi- 

PO PIERWSZEM PLENUM. 

10) p. Szumlakowski, 

normalnych i wzajemnych  przedsta- 
wicielstw dyplomatycznych. Na tym 
nienormalnym stanie żerują ludzie 
złej woli lub podejrzanej konduity i 
czy to dla zarobku, czy też dla innych 
celów pobocznych, spekulują na nie- 
świadomości i plotki podobne  roz- 
puszczają. W takim stanie rzeczy, ani 
Litwa o Polsce ani Polska o Litwie 
nigdy prawdziwych iniormacji posia- 
dać nie może. Wobec tego delegacja 
polska z całą pobłażliwością odńosi 
się do obaw strony litewskiej, obaw, 
które wyrosły na gruncie nienormal- 
nych i niespotykanych w dziejach sto- 
sunków pomiędzy dwoma państwami. 
Właśnie zaś nad usunięciem tychtnie-- 
normalnych stosunków, za radą i po- 
leceniem Rady Ligi Narodów zebrały 
się tu w Królewcu obydwie strony. 

Takie mniej więcej było stanowisko 
delegacji polskiej. Ponieważ jednak 
Litwie chodziło w tym wypadku zu- 

pełnie konkretnie o uregulowanie 

sprawy bezpieczeństwa, przeto Polska 

przyjmując do wiadomości: notę ой- 

nośną Litwy i w tym wypadku chęt- 

nie rozszerzyła program konferencji, 

proponując zawarcie pomiędzy oby- 

  

Budrys, 2) gen. Rados-Zienkiewicz, 
5) premier Voldemaras, 6) vice-Ober-Prisi- 

8) poseł polski w Berlinie Olszowski, 9) nacz. wydz. 
11) konsul polski w Królewcu Staniewicz. 

ska Voldemaras, w tym trzecim okre- 
sie konierencji, poprzestał na wygło- 
szeniu wielkiej mowy obliczonej na 
elekt zewnętrzny, a zapewne też we- 
wnętrzny w Kownie, i sam wysunął 
projekt stworzenia komisji dla rozpa- 
trzenia wzajemnych projektów umów, 
czyli mówiąc innemi słowy zmuszony 
si uznać słuszność stanowiska Pol- 
ski. 

Oto są zupełne konkretne rezul- 
taty obrad królewieckich, z których 
dyplomacja polska wyszła zwycięsko. 

Co przyniesie rozszerzenie 
ram konferencji? 

Nie można jednak mówić i o po- 
rażce premjera Voldemarasa. — Jak- 
kolwiek dyplomatyczne manewry w 

GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

50. proc. drożej. 
    

Przedewszystkiem czem więcej do 
projektowanych umów pomiędzy Pol- 
ską i Litwą włączonych zostanie 
spraw Spornych, tem większe nastąpi 
pomiędzy obydwoma państwami zbli- 
żenie, tem więcej to zbliżenie będzie ' 
szczere i oparte na trwalszych funda- 
mentach. Rada Ligi Narodów zaleciła 
bezpośrednie rokowania z wyłącze- 
niem kwestji zasadniczo spornych, 
pozatem jednak Polska nigdy nie 
"odmawiała rozpatrzenia całości sporu 
litewsko-polskiego i gotowa jest to 
uczynić w każdej chwili. W ten spo- 
sób zachodziłaby możliwość  zlikwi- 

(dowania raz na zawsze, i to za jed- 
'nym zamachem, całego konfliktu, 
który przez tyle lat trapi Europę 

. Wschodnią wogóle a Polskę i Litwę 

w szczególności. — Jednakże musimy 
św miejscu tem zaznaczyć, że inicja- 
/tvwa tego idealnego rozwiązania kon- 
ferencji polsko-litewskiej spoczywa 
całkowicie 'w rękach p. Voldemarasa. 
'— Zachodzi więc tu zasadnicze py- 
tanie: Czy owa tendencja do rozsze- 
rzania ram konferencyjnych, ujawniona 

' przez premjera lite „skiego w Królew- 
cu, wykorzystana przezeń będzie w 
kierunku szczerego 
łatwienia sporu  polsko-litewskiego, 
czy też posłuży mu jako atut do 
utrudniania prac poszczególnych 

* wyłonionych komisji?... 
Na podstawie bezpośredniej infor- 

macji i bliższego zapoznania w Kró- 
lewcu członków delegacji litewskiej, 
trudno jest na razie orzec o właści- 

‹ wych zamiarach dyplomacji litewskiej. 
/ Zrozumiałe są dla nas trudności we- 
. wnętrzne obecnego rządu kowieńskie- 

go, trapionego przez ślepą demago- 
gię opozycji, bijącą wściekle w roko- 
wania królewieckie, nie ze względów 
zasadniczych, 'a taktycznych, partyj- 
nych. Nie mówimy tu naturalnie o 
tych rzekomych stosach depesz prote- 
Stacyjnych, nadesłanych jakoby: do 
konsulatu królewieckiego z całego te- 
renu Litwy, gdyż narazie był to ma- 
newr sztuczny i potrzebny dyplomacji 
Voldemarasa, ale o tej poważnej i 
często potężnej robocie prowadzonej 
przez krikszcziodów i laudininków na. 
Litwie przeciwko: rządowi Voldema- 
rasa. Z drugiej strony nacisk Nie- 
miec i Sowietów nie jest wcale 
tazją, — W jaki sposób Niemcy za- 
interesowani $а w rokowaniach 
polsko-litewskich, miałem tego cha- 
rakterystyczny przykład. Gdy w 
niedzielę prasa niemiecka w 
Królewciipodejmowała przedstawicieli 
całej prasy zag'anicznej obiadem w 
tradycyjnej restauracji, t. zw. „Blut- 
gericht* w podziemiach zamku, kilku 
wybitniejszych publicystów  niemiec-. 
kich wygłosiło mowy powitalne, w 
których też napomknęło coś w ior- 
mie zdawkowej o pięknej zgodzie i 
braterstwie, nawiązując oczywiście do 
rokowań właśnie się toczących. | oto 
w kilka minut, bezpośrednio po tych 
pompatycznych przemówieniach na- 
wiązałem rozmowę z jednym bardzo 
inteligentnym dziennikarzem  niemiec- 

FRAGMENT Z KONFERENCJI. 

  

"Grupa przedstawicieli prasy. 

kierunku zaszachowania delegacji pol- 
skiej spełzły na niczem, to jednak 
potrafił on przeprowadzić. swoje po- 
stulaty w kierunku rozszerzenia pro- 
gramu konierencji na sprawy  prze- 
kraczające ramy poprzednio przez 
Polskę projektowane. Jednakże dele- 
gacja polska najchętniej na tgo ro- 
dzaju inowację przystała. Dlaczego? 

kim z Królewca, który mi zupełnie 
szczerze dowodził, że Niemcy muszą 
pragnąć zerwania konierencji i boją 
się porozumienia litewsko-polskiego. 

„Mimo jednak tego rodzaju trud- 
ności postronnych, dadzą się One м 
każdej chwili przełamać, przy dobrej 
woli ze strony rządu kowieńskiego. 
Czy możemy jednak o tej dobrej wo- 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy 3-ej 30. kster : 
Kronika reklamowa lub nadęstane 40 gr. W n-rach swiątecznych oraz Zz prowincji o 25 proc. drožej. Zagraniczne o 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 
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"li sądzić na podstawie 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY— ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO— Księg. T-wa „Ruch“. 
| HORODZIEJ—K. Smarzyński. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOŁPCE--Księg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

=TAISS ав TT 
10 groszy. jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 

  

    

    

Nowy projekt Hymansa, 
Sensacyjne wiadomości z Kowna. 

Według nieoficjalnych wiadomości nadeszłych z Kow- 
na, usiłowanie rozszerzenia programu konierencji w Kró- 
lewcu przez delegację litewską, zmierzać ma jakoby do 
zapro, onowania Polsce objęcie całokształtu sporu litew- 
sko-polskiego, celem zlikwidowania zo w całości. W ste- 
rach dziś w Kownie rządzących nastąpił żasadniczy zwrot. 
Jako maximum ustępstw na rzecz Polski traktowany jest, 
podobno, projekt powrotu do idei Litwy dwu-kantonalnej 
ze stolicą w Wilnie, czyli powtórzenie projektu Hyman- 
sa. Tego rodzaju propozycje mają być przedstawione Pol- 
sce w t ku rokowań p szczególnych komisji wyłonionych 
na konferencji w Królewcu. Według tych informacji roz- 
bieżność zdań pomiędzy stronami rokującemi nie będzie 
mogła doprowadzić do ujednostajnienia umów i porozu- 
mienia. Wówczas Litwa ma wysunąć nowy projekt Hy- 
mansa. 

NS CNET Сна 

Komenfarze prasy francuskiej do wizyty min. Zaleskiego w Rzymie” 
PARYZ, 11 IV. PAT. Pobyt w Rzymie szeregu ministrów spraw zagranicznych 

w szczególności wizyta ministra Zaleskie.o wywołuje w prasie tutejszej liczne ko- 
mentarze. ; ° 

W „Liberte“ Jacgues Bainvillė oświadcza, iż odwiedziny te' dowodzą, że Włochy 
bynajmniej nie są odosobnione. System ich rządów nie szkodzi stosunkom międzyna- 
rodowym. Nie należy jednak zdaniem autora artykułu wyprowadzać z tego wnioski, 
że Mussolini stara się utworzyć sieć sojuszów, opartą na pokrewnym systemie poli- 
tycznym, trudno bowiem wyobrazić sobie sojusz tak różnobarwny, Ktėryby łączył za- 
razem Polskę, Litwę, Grecję, Węgry, Turcję i Rumunię. Trzeba w tem raczej widzieć 
„chęć Włoch wejścia: w Scislejsze stosunki z rządami i zajęcia w polityce międzynaro- 
dowej należnego im mejsca. , | 

Sauerwein podkrešla w „Matin“, že kraje niezadowolone ze  sposobu w jaki 
wielkie mocarstwa rožstizysają ich sprawy w Genewie udają się do Rzymu po pėw- 
nego rodzaju pokrzepienie i poparcie ich roszczeń. Niektóre z nich nawet wyzyskują 
w sposób niewłaściwy pobyt swój u Mussoliniego, czego przykładem może być Wol- 
demaias, który przekonawszy się, że nie może liczyć w swej obstrukcji na bardzo 
skuteczne poparcie ze strony Rosji i Niemiec próbował dać do zrozumienia, iż otrzy- 
«mał w Rzymie tajemniczą zachętę dla swej polityki. Następnie autor podkresla, że 
zdrowy. rozsądek wskazuje na nieprawdopodobieństwo czynionych przypuszczeń co 
do zawarcią przez Włochy sojuszów z państwami, których ministrowie Spraw zagra- 
nicznych odwiedzają Rzym. Włochy nie mogą dawać sprzecznych zapewnień tak 
różnorodnym krajom i podtrzymywać np.: równocześnie Litwę i Polskę. W  rzeczy- 
wistości kończy Sauerwein chodzi o wejście w ścisły kontakt z Mussolinim, któ- 
ry choć nie bywał w Genewie nie przestaje żywo się interesować polityką między= 
narodową. ! 

„Avenir“ zaznacza, iż odwiedziny rzymskie mają doniosłe znaczenie polityczne- 
Dziennik nie przypisuje Mussoliniemu nawet myśli zespolenia«w jeden blok intere- 
sów reprezentowanych przez odwiedzających yo obecnie ministrów, ani połączenia 
Zaleskiego z Woldemarasem, Titulescu z Bethlenem i M chalopopulosa z Tewflik- 
Ruhdi-Beyem. 

Jakie iądania stawia Czechosłowacja w rokowaniach handlowych. 
PRAGA 11 IV PAT. „Narodni Listy" zamieszczają obszerny wywiad z ministrem 

"handlu dr. Perutką o bieżących zagadnieniach czechosłowackiej polityki handlowej. 
"Mówiąc o pertraktacjach ż Polską minister wspomniał o złożonem niedawno przez 
delegację czechosłowacką sprawozdaniu o stanie rokowań. Minister oświadczył, że 
Czechosłowacja jest dla Polski rynkiem zbytu stojących na czwartem miejscu i że 
Czechosłowacja udzieliła Polsce szeregu udogodnień importowych. Polska -nie chce 
obecnie w pewnycn punktach odstąpić od swych postanowień waloryzacyjnych, zwła- 
szcza w tak ważnych dla Czechosłowacji pozycjach, jak np.: skóry, obuwie i maszyny. 
Przy dobrej woli ze strony Polski możnaby zdaniem niinistra pertraktacje te w krót- 
kim czasie pomyślnie ukończyć, coby pozwoliło na nieodwoływanie ustępstw Czecho- 
wackich przyznanych w poprzednich umowach. - 

Realizacja traktatu o nieagrocji 
LONDYN, LIV, PAT. W tutejszych kołach poiitycznych spodziewają się, 

że treść korespondencji wymienionej ostatnio między rządami Stanów Zjedn. 
i Francji w sprawie wielostronnego traktatu o nieagresji przedstawiona wkrót- 

ce zostanie rządowi brytyjskiemu i rządom innych mocarstw europejskich, 
Rządy mocarstw -proszone będą o zbadanie projektu traktatu zbiorowego i o 
wypowiedzenie się w tej sprawie. W kołach angielskich sądzą, że projekt przy- 
jęty zostanie przychylnie przez rząd brytyjski, który natychmiast po z-pozna- 
niu się z jego treścią porozumie się z rządami dominjów. 

Nofy sowieckie w sprawie złofa, 
PARYŻ 11 IV PAT. „Mątin* dowiaduje się, że na Quai d Orsay złożone zosta- 

ły dwie noty sowieckie. Pierwsza z nich odmawia Bankowi Francuskiemu prawa do 

embargo złota sowieckiego, Na notę tę Berthelot udzielił niezwłocznie ambasadorow! 
sowieckiemu Dowgalewskiemu odpowiedzi, w której podtrzymuje tezę francuską, Dru- 

ga nota sowiecka wyraża zdziwienie z powodu przerwania rokowań w sprawie dłu- 

gów, która to sprawa od chwili rozwiązania specjalnej misji powierzona została kan- 

celarjom obu państw. „Matin* sądzi, że noty te mają na celu pożywienie komunistycz- 

nej propagandy wyborczej. 

Mybory Ww Chicago przy pomocy rewolwerów, 
CHICAGO, :1.IV, HAT. Dalsze rezultaty wyborów w Chicago wykazują 

porażkę stronnictwa lhompsona. Przez cały dzień wczorajszy powtarzały się 
niesłychane zbrodnie i akty gwałtu, które towarzyszą zazwyczaj kampanii wy- 
borczej w Chicago. Gdy pewien adwokat murzyńsk, nazwiskiem Granada w 
towarzystwie dwóch innych murzyrów przejeżdżał samochodem, pokrytym 
odezwami wyborczemi zbliżyło się do ni go w drugim samochodziz sześciu 
uzbrojonych ludzi, którzy po krótkim pościgu zabili wystrzałami z rewolweru 
adwokata Granada i zranili jednego z jego towarzyszy. 

mieckich, którzy czuli się tu wyjątko- 
wo Obco. Czy był to z góry pomy- 
ślany manewr, czy też mimowolny 
odruch ludzi zgnębionych jałową kłót- 
nią w ciągu lat dziešięciū?... 

Rozmowy z dziennikarzami  litew- 
skimi, przyjazne na gruncie prywat- 
nym, i koleżeńskie z nimi stosunki, 

doświadczeń 
królewieckich? 

„Krok naprzód* a dobra wo- 
la Voldemarasa. 

„Krokiem naprzód” rokowania 
królewieckie nazwał niejednokrotnie 
sam Voldemaras. Oświadczył on w 

, przedstawicieli prasy polskiej. | 

jednej z licznych rozmów dziennikar- 
skich, że jakąby ostatecznie formę nie 
przybrały rokowania królewieckie na- 
leży się liczyć z faktem, że stosunki 
polsko-litewskie nie powinny powró- 
cić do dawnego stanu. W poniedzia- 
łek popołudniu Voldemaras zaprosił 
do „Weinstube“ hotelu Central 'prasę 
zebraną na rokowaniach. Z nieolicjal- 
nych źródeł wiadomem mi jest, że 
specjalnie podkreślał, iż oczekuje 

rze- 
czywiście sam Voldemaras, jako też 
członkowie delegacji litewskiej podej- 
mowali nas bardzo serdecznie i przy- 
jaźnie. Rozmowa toczyła się wyłącz- 
nie prawie w języku polskim.  Chwi- 
lami zapominało się nieomal, że mamy 
przed sobą reprezentantów strony 
przeciwnej. O sposobie traktowania 
w rozmowach nieszczęsnego problemu 
powiedzieć by się dało, že „znaležli- 

śmy wspólny język*. O tym serdecz- 
nym nastroju jaki panował wówczas 
w pruskiej „Weinstube* świadczyły 
najlepiej zdziwione twarze dzienni- 
karzy angielskich, amerykańskich, a 
nieco przygnębione sowieckich i nie- 

o wiele serdeczniejsze niż naprzykład 
z kolegami ze strony niemieckiej i te 
wszystkie biesiady "i rozmowy 7 
członkami delegacji litewskiej, zdają 
się rzeczywiście wskazywać, że nie 
powrócą już do dawnego stanu sto- 
sunki pomiędzy stroną polską a: li- 
tewską. 1 10 zbliżenie wzajemne 
na gruncie konłerencji naprawdę naz- 
wać możemy „krokiem naprzód”, nie 
mniej ważkim od dyplomatycznego 
sukcesu odniesionego przez naszą 
delegację na tejże konierencji, 

Lecz cóż mamy odpowiedzieć na 
poprzednio postawione pytanie o „do- 
brej woli rządu kowieńskiego"? — 
To się' okaże dopiero w pracach ko- 
misyj. m. 

“асезысовоавовиовиоаениое) 
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SPORTOWY Dziś we czwartek 12 kwietnia i codzienne o godz. 8 wiecz. ATRAKCYJNY PROGRAM ARTYSTYCZNY 
> dalszy ciąg wielkiego Mędzynarod. Turnieju WALKI francuskiej o nagrody honorowe i pieniężne. DZIŚ 

„COLOSSEUM“ WALCZĄ 4 PARY ATLETÓW: 1) Budrus (Kłajpeda) kontra — Szczerbiński (Warszawa), 2) ED Aaa) 
iki kontra — Kiriłoff (Syberja), 3) Pinecki (Wielkopolska) kontra Krystof (Estonja), 4) Pooschof (Makabi 

przy placu „Łukiszki” 4 Erankiurt n M.) konira  Krumin (Łotwa). Szczegóły w programach. 

  

ECHA KRAJOWE 
Listy ze wsi 

Hamowanie 
Dla zapobieżenia wszelkim dolegli- 

wościom wsi i jej mieszkańców — та- 
my stale jedno lekarstwo — reformę 
rolną, z której jak z tej „domowej 
apteczki'* czerpiemy balsam na wszyst- 
kie cierpienia chłopa naszego. 

Ten sposób wygodny matę dobrą 
stronę, iż opierając się na starej 
wszechstronnie przez polityków opra- 
cowanej i uproszczonej djagnozie, nie 
wymaga zadawania sobie trudu wni- 
kania i w inne troski, które chociaż 
mogą być łatwiej usunięte, są jednak 
trudniejsze do ujęcia, jak ze względu 
na ich mnogość tak również potrzebę 
bardzo bliskiego współżycia z ludem 
tutejszym. A nato nikt nie ma czasu. 
Inteligencja ziemiańska zajęta sprawa- 
mi gospodarczemi, urzędy wypełniają 
swe obowiązki Ściśle i iormalnie, na- 
uczycielstwo zapracowane, a raczej 
zaorane sprawami szkolnemi, pozatem 

organizacje spółdzielcze, które wypeł- 
niają zakres swej pracy Ściśle — nie 
zadając sobie'trudu informowania opinii 
publicznej o potrzebach mających do- 
niosłe znaczenie. 

Celem mojej korespondencji 
poruszenie kilku bolączek, ośŚwietlo- 
nych przykładami życia z ostatnich 
czasów. Chorobę tę nazwać by należało 
zabijaniem inicjatywy przez suche biu- 
rokratyczne zarządzenia urzędów 
skarbowych. Oto przykłady: w są- 
siedniej wiosce jeden z gospodarzy — 
małorolny, dla swego własnego użyt- 
ku zbudował wiatraczek amerykański. 
Konstruował go bardzo mozolnie, 
gdyż nie posiadając fachowych wia- 
domości, całą Swą pracę opierał na 
doświadczeniu praktycznem, nabytem 
przed przewrotem bolszewickim, jako 
bywalec robotnik w Petersburgu, Ode- 
sie i innych miastach. 

Wiatraczek miał jeszcze za zada- 
nie młóckę własnego zboża. Po uru- 
chomieniu zjawił się kontroler podat- 
kowy, który uprzedził, iż o ile wiatra- 
czek będzie pracował i na przemiał 
przywozowego zboża, to należy wy- 
kupić Świadectwo przemysłowe. 

Po upływie pewnego czasu przy- 
jechał w odwiedziny do naszego „kon- 
struktora" znajomy — a w kilka go- 
dzin potem zjawił się urzędnik po- 
datkowy dla sprawdzenia czy nie 
przywiózł on czasem ze sobą zboża 
na przemiał. Opowiadał mi inny 
chłop, z tej samej wsi, że jako mało- 
rolny chciał się zająć tuczeniem kur 
mięsem końskiem, które na jesieni 
było bardzo niedrogie. Ten system 
karmienia obserwował on przed woj- 
ną w Finlandji, jako bardzo docho- 
dowy i dający nadzwyczajny rezul- 
tat, — ale cóż? objaśniał mnie, — jak 
pomyślałem o tych trudnościach i 
formalnościach z władzami podatko- 
wemi, o ciągłej kontroli i wyliczaniu 
podatku nie opartem na żadnych pod- 
stawach to strach mnie ogarnął i 
porzuciłem swój projekt. 

Obadwaj inicjatorzy stanowią bar- 
dzo pożyteczny typ bywalców, chcą- 

i mleczno-orzechowa 
fabryki 

L. Fiki ze 
— Same się reklamują. — a 

Żądać wszędzie. 
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inicjafywy. | 
cych to co widzieli u ludzi — ZastO- 
sowač u siebie. 

Początek każdy jest trudny 
tembardziej, jeżeli dodamy nieuiność 
z jaką się chłop odnosi do wszelkich 
poczynań biurokracji obecnego typu 
etatycznego. Więc w interesie naszym 
jako państwa, należy usunąć trudno- 
ści, czy to w systemie podatkowym, 
czy w sposobie ich zastosowania — 
aby ludności nie zrażać, a raczej po- 
magać. Jeżeli słyszy się skargi ze 
strony wielkiego kupiectwa i przemy- 
słu ito p l kego na  biurokratyzm, 
etatyzm i utrudnienia podatkowe, to 
warto się zastanowić nad temi zgu- 
bnemi skutkami, jakie się, widzi na 
wsi w warunkach o wiele cięższych. 
Chłop tutejszy, zresztą podbuntowany 
przez żywioły nieżyczliwe, widzi w 
tem wrogą politykę względem siebie 
i często drobne fakty jak powyższe 
rozdmuchiwane są do olbrzymich ro- 
zmiarów. A oto jeszcze przykład z 
sąsiedniej wsi. Znajomy. mi oddawna 
gospodarz, ojciec czterech synów — 
chce jednego z nich, bardzo uzdolnio- 
nego do stolarstwa, a mającego już 
początkową wiedzę, oddać do Wilna 
na dalszą praktykę. Płacić za naukę 
nie może, uważając zresztą, iż jako 
czeladnik już oznajmiony ze swem 
rzemiosłem syn jego na utrzymanie 
zarobi. Starania robione przez zna- 
jomego mieszkającego w Wilnie nie 
odnoszą skutku, gdyż stolarze wileń- 
scy tłomaczą się, iż czeladników wię- 
cej nie przyjmują — wobec tego iż 
ilość pracowników wpływa na koszt 
Świadectwa przemysłowego. Gdy mi 
fakt ten mój znajomy gospodarz opo- 
wiadał - dodał od siebie jako ko- 
mentarz: „no cóż, jak Polska nie chce, 
to niech rośnie na bolszewika a ko- 
mu z tego będzie krzywda? 

Naprawdę, siedząc tak na wsi i 
oglądając się na to, co się u nas dzie- 
je, człowiek przychodzi do przekona- 
nia, że w Rosji było podle, alei u nas 
nieudolnie. S. 

Sfraź graniczna. 
Od dnia 1 kwietnia 

dnicn i południowych zych granic spo- 
czywa w rękach Straży Granicznej, powo- 
łanej do życia rozporządzeniem Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca br. 

„Straż Graniczna stanowi jednolity, po 
wojskowemu zorganizowany korbus Zz do- 
wódcą siraży na czele i ma za zadanie 
ochronę granic pod każdym względem, a 
więc skarbowym, . politycznym,  sanitar- 
nym i tp. 

W skład korpusu osobowego Straży 
Granicznej wchodzą oficerowie i szerego- 
wi Straży, przyjmowani wyłącznie ż pośród 
wysłużonych żołnierzy, 

Surowe, na wzorąch wojskowych 0- 
parte przepisy dyscyplinarne, podyktowane 
są koniecznością utrzymania w Straży na- 
leżytej karności i sprężystości. Za to jednak 
oficerowie i szeregowi Straży posiadają 
szereg przywilejów, głównie z zakresu za- 
opatrzenia emerytalnego (rok służby gra- 
nicznej liczy się przy wymiarze emerytury 
za 16 miesięcy), z których nie korzystają 
inni funkcjonarjusze państwowi. 

Straż Graniczna jest uzbrojona i u- 
mundurowana. Przy użyciu broni w służbie 
otowiązują Straż Graniczną te same prze- 
pisy, co policję państwową. 

Umundurowanie ;Straży zbliżone jest 
krojem i barwą do umundurowania KOP. 
z tą różnicą, że oznaki stopni umieszczo- 
ne są nie na epoletach, a na mankietach 
rękawów. 

Swoje agendy służbowe obejmuje Straż 
Graniczna Gd przestającej istnieć straży 
celnej, której funkcjonarjusze wchodzą w 
skład nowoutworzonej Straży Granicznej. 
V Obecnym dowódcą Straży Granicznej 
jest generał brygady Stelan Pasławski. 

br ochrona zacho- 

   

Blok mniejszości narodowych w Niemczech. 
BERLIN, 11 IV. PAT. Na odbytej tu dziś konferencji mniej- 

szościowej ustalono, że przy zbliżających się wyborach stworzo- 
ny zostanie blok mniejszości narodowych w Niemczech. Na 
pierwszem miejscu listy państwowej do sejmu pruskiego stać 
będzie dotychczasowy poseł Piotr Baczewski, na drugiem miei- 
scu sekretarz Związku Polaków p. Stefan Szczepaniak, na trze- 
ciem miejscu przedstawiciel mniejszości duńskiej, a na czwartem 
przedstawiciel Serbów łużyckich. Na liście państwowej do Reichs- 
tagu z bloku mniejszości narodowych dwa pierwsze miejsca 
zajmować będą również Polacy, a mianowicie: sekretarz gene- 
ralny Związku Polaków w Niemczech dr. Jan Kaczmarek oraz 
p. Stefan Szczepaniak. Na trzeciem, czwartem 
figurować będą przedstawiciele 
i Fiyzów. 

i piątem miejscu 
Serbów łużyckich, Duńczyków 

Kandydatury stronnictwa centrowego w Niemczech. 
BERLIN, 11.IV, PAT. 

miejscu swej listv państwowej 

Według doniesienia „Berliner Tageblatt* zarząd stronnic- 
twa centrowego uchwalił na dzisiejszem swem posiedzeniu postawić na pierwszem 

do Reichstagu kandydaturę obecnego *kanclerza dr. 
Marxa, na drugiem miejscu b. kanclerza Stegerwalda reprezentującego chrześcijańskie 
związki zawodowe, a na trzeciem miejscu b. kanclerza dr. Wirtha, który ostatnio zaj- 
mował opozycyjne stanowisko wobec koalicji centrum i niemiecko-narodowych. 

Inżynierowie niemieccy przewiezieni do Moskwy. 
BERLIN, 11 VI. PAT. „Germania* donosi z Moskwy, 

wie niemieccy zostali przewiezieni do Moskwy. 
że aresztowani inżyniero- 

Wagon kolejowy w którym znajdo- 
wali się aresztowani otoczony został na dworcu natychmiast przez oddział G. P. U. 
Przybycie aresztowanych do Moskwy trzymane jest w tajemnicy. Więźniowie zostali 
przewiezieni automobilami do więzienia Łubianka. Dalsze przesłuchiwanie zostało za- 
niechane, ponieważ akt oskarżenia jest już zamknięty. 

Król Amanullah poddał się operacji. 
BERLIN, 11.IV, PAT. Król Amanullah poddał się dzisiaj operacji migdałów w 

jednej z lutejszych klinik. Operacli dokonał prof. von Eutzken. Operacja miałi prze- 
bieg pomyślny, a stan zdrowia króla Amanullaha jest dobry. 

Sensacyjne uprowadzenie komunisty z biura sędziego śledczego. 
BERLIN 11 1У PAT. Ogromną sensację w całem mieście wywołało dziś upro- 

wadzenie z biura sędziego śledczego komunisty Brauna, b. nauczyciela a później re- 

daktora pisma komunistycznego, który aresztowany został w kwietniu ubiegłego ro- 
ku za dokonanie napądu na mieszkanie jednego z przywódców. rosyjskiej emigracji 
monarchistycznej w Berlinie pułk. Freinberga. Braun wraz z kilku towarzyszami po- 
dającymi się za urzędników policji kryminalnej dokonał wówczas rewizji w mieszka- 
niu pułk. Freinberga i zabrał szereg doniosłych dokumentów, dotyczących działalno- 
ści emigracji rosyjskiej. 

Po osadzeniu Brauna w więzieniu okazało się, że był on również jednym z 
kierowników komunistycznej organizacji bojowej i prowadził kurs wojskowy dla ko- 
munistów, a nawet miał być również kierownikiem stałego komunistycznego oddziału 
wywiadowczego. Równocześnie więc ze sprawą 0 napad na mieszkanie pułk. Frei- 
berga wytoczono przeciwko Braunowi dochodzenie w sprawie przygotowywania zdra- 
dy stanu. Braun pozostawał w więzieniu już od roku i co dwa tygodnie otrzymywał 
zezwolenie na widzenie się ze swą przyjaciółką 19-letnią komunistką Olgą. Benerio. 

Właśnie dziś rano miały się odbyć tego rodzaju odwiedziny i w tym celu Braun 
został przewieziony z gmachu więzienia śledczego do gmachu sądu karnego w Moa- 
bicie. Rozmowa Brauna z jego przyjaciółką odbywała się w pokoju sędziego śledcze- 
go. W tym czasie 8 uzbrojonych ludzi steroryzowawszy rewolwerami dozorców sądo- 
wych i więziennych zdołało uprowadzić z gmachu sądu karnego Brauna, który wraz z 
Olgą Benerio zbiegł w niewiadomym kierunku. Pomimo alarmu wszczętego natych- 
miast przez dozorców nie zdołano na czas zamknąć drzwi sądu karnego. 7 8 uczes- 

tników napadu zatrzymano jedynie 24-letniego czeladnika rzeźnickiego Karola Filipa. 
Berlińskie władze policyjne wysłały natychmiast odpowiednie listy gończe i rozpoczę- 
ły energiczne poszukiwania zbiegów. 

Poruszenie wśróć band na pograniczu bułgarskiem. 
BIAŁOGRÓD, 11. IV. Pat. „Politika* donosi z Ueskub, że wczoraj wieczorem 

dokonano na linji kolejowej Ueskub-Nitrowlcz zbrojnego napadu na posterunek žan- 
darmerji. Przy świetle rakiet nieznani osobnicy zaczęli ostrzeliwać z ukrycia żandar- 
mów, poczem zbiegli. Podobny napad miał miejsce pod Gevgeli nad granicą grecką. 
Dziennik donosi dalej, że na terytorjum Bałzarji daje się zauważyć pewne porusze- 
nie wśród band stojących pod dowództwem Gussewa i Cyglińskiego. „Vreme* donosi 
z Carevo Seto, že na obszarze między Kuestenduel-Petrowicz tworzą się nowe bandy 
pod dowództwem znanego rewolucjonisty bułgarskiego Pustewa. й 

Nowa imponująca kolej przez Alpy. 
BERN, 11. IV. Pat. Prasa szwajcarska omawia projekt budowy nowej 

prowadzącej przez Alpy, którą ma połączyć 
(kanton Vallitz). 

Koszta budowy mają wynosić około 3 

Protest przeciw aneksji 

kolei 
Bern przez Ostaad (kanton Bern) z Sitten 

„000.000 franków. 

wysp przez Anglję. 
MOSKWA, 11. IV. Pat. Według doniesień z: Teheranu prasa tamiejsza zapowia- 

da, że rząd perski wręczy wkrótce ministrowi pełnomocnemu Anglji drugą notę pro- 
testującą przeciwko aneksji przez Anglję wysp Basseen. Odpis noty przesłany będzie 
Radzie Ligi Narodów. 

Piorin uderzył 
LONDYN, 11. IV. Pat. Dzienniki donoszą z Bombaju, iż w jednej 

w świątynię. 
z wiosek w 

pobliżu Kottsyam w południowych Indjach piorun uderzył w świątynię w czasie nabo- 
żeństwa. Pięć osób zostało zabitych, 30 odniosło ciężkie rany. 

Rozprawa przeciw terorystom z Ku-Klux-Klanu. 
PITTSBURG, 11. IV. Pat. W toczącej się przed tutejszym, trybunałem rozprawie 

przeciwko członkom Ku-Klux-Klanu liczni świadkowie podawali wypadki teryru sto- 
sowanego przez K. K. K. w pewnych okolicach. jeden ze świadków zeznał pod przy- 
sięgą, iż widział na drzewie 8 ludzi spalonych. Szereg innych świadków siwierdziło, / 
iż członkowie K. K. K. organizowali nocne raidy w celu palenia i bombardowania 
kościołów oraz mordowania swych przeciwników. 
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kalu gimnazjum O. O. Jezuitów 
ców. Udział wszystkich rodziców konieczny. ‚ 

Komitet Organizacyjny. 

14-go kwietnia b. r. o godzinie 17-tej odbędzie się w lo- * 
w Wilnie walne zebranie rodzi- 

5 

„šcislą indygację: gdzie, 

"nazwę jakiegoś hotelu, 

Niedole podróżnika. 
Ku uwadze Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. 
Nieza, 6.IV 1928 r. 

Różne na Świecie być mogą wra- 
rzenia. -Bardzo specyficzne mają ci 
ludzie, którzy w ostatnich czasach 

przejeżdżali granicę włosko-szwajcar- 

ską w Ventimille z paszportem  pol- 

skim. Otóż ich najszczerszem i naj- 
gorętszem życzeniem jest, by ową 

komorę graniczną przejeżdżał któryś 

z naszych dyplomatów z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, ale nie z pasz- 

portem dyplomatycznym, a tylko z 

takim sobie zwykłym — jak wszyscy 
obywatele polscy! 

Sądzę, że taka eskapada przy- 

dałaby się bardzo nietylko wszyst- 

kim przejeżdżającym tamtędy granicę, 

ale wogóle przyczyniłaby się znacznie 

do podniesienia autorytetu polskiego 
zagranicą. — Dziś, jak słusznie wyra- 
ził się jeden z moich towarzyszy 
podróży, trzeba chyba się wstydzić 
polskiego paszportu, bo kwaliiikuje 
on owego posiadacza jako jakiegoś 
Europejczyka gorszego gatunku! 

Jako przykład przytoczę zdarzenia 
przeżywane przezemnie i garstkę in- 
nych Polaków w dniach ostatnich. 

Musiałem jechać w pilnej sprawie 
do południowej Francji, — W  urzę- 
dzie polskim, w mojem starostwie 
wszystko wypełniono bez zarzutu: w 
ciągu godziny książeczkę paszporto- 
wą miałem w ręku. : 

Jedziemy przez Czechosłowację, 
Austrję, Włochy. 

Dojeżdżamy do Vintimille, do gra- 
nicy włosko-francuskiej.—Tu podróż- 
nych czekają tortury, nietylko dorów- 
nywujące dawne na granicach rosyj- 
skich, ale jeszcze je przewyższające! 

Więc najprzód wyrzucają wszyst- 
kich z wagonów, tragarze porywają 
bagaż, a podróżni przez godzinę cze- 
kają przed zamkniętą salą rewizyjną, 
gdzie urzędnicy francuscy palą sobie 
Spokojnie papierosy. — Ha! trudno! 
Taki widać już zwyczaj, żeby nie 
przejmować się! 

Po długich oczekiwaniach otwiera- 
ją się drzwi do sali rewizyjnej. Two- 
rzy się kolejka. — Każdy podróżny 
przechodzi przed okienkiem urzędnika 
włoskiego uprzejmie ostemplowującego 
paszport i idzie dalej do okienka fran- 
cuskiego. — Tu podróżny Francuz, 
Niemiec, Anglik, no i wogóle każdy 
europejczyk czy jakikolwiek inny cu 
dzoziemiec przechodzi spokojnie, nie 
zatrzymując kolejki. 

Specjalny przywilej spotyka nas, 
Polaków. Przedemną stoi przed groż- 
nem obliczem Francuza, Polka, żona 
inwalidy wojennego znajdującego się 
w tej chwili na kuracji we Francji. - 
Żona pozostawiła w domu roczne 
dziecko i swą pracę zawodową, by 
dwa tygodnie Świąteczne przepędzić z 
chorym mężem. Umówili się listami, 
że przyjedzie on na spotkanie żony 
do Nicei i spotkają się na stacji, 

Zdawałoby się rzecz prosta; U- 
rzędnik  irancuski zaczyna jednak 

poco, naco? 
największą przyjem- 

wpuściłby w granice 
naszej  rodaczki. -- No 

ale paszport w porządku! Niema 
rady; wyciąga więc urzędnik jakiś 
specjalny druk i zaczyna go wypeł- 
niać.—Z uśmiechniętą miną dopytuje 
się, gdzie się podróżna zatrzyma. - 
Ona tłumaczy, że nie wie, że mąż do- 
piero będzie oczekiwał na stacji, że 
zajadą do jakiegokolwiek hotelu, bo 
nawet nazwy żadnego nie znają! — 
Wszystko to nie pomaga nic. — Do- 
piero ktoś z publiczności podpowiada 

rodaczka na- 
sza nazwę tę powtarza i dopiero wten- 
czas dostaje jakiś: blankiet i pozwole- 
nie na wjazd do Francji. 

Za nią stałem ja.—Znowu podob- 
na indagacja, znowu szereg pytań, 
wypelnienie  kwestjonarjusza. — Ма 

—Widać, że z 
nością nie 
państwa 

szczęście mogłem odrazu podać jakiś 
niezupełnie fikcyjny adres, mniej więc 
się na mnie ów pan nagniewał. Pytam 
się go skromnie, co mam robić z o- 
trzymanym żółtym paszportem „sani- 
tarnym. Dostaję znowu* admonicję, 
że w ciągu 24 godzin odchwili przy- 
jazdu muszę się stawić w merostwie. 

Szanuję władzę wszelką, więc po- 
stanawiaim Ściśle zastosować się do 
instrukcji, zacząłem się bowiem inte- 
resować całą procedurą. Przestudjo- 
wałem przepisy wydrukowane na 
otrzymanym paszporcie sanitarnym. 

Okazało się, że wydany został na 
podstawie ustawy w roku 1822 (wy- 
ražnie z tysiąc osiemset dwudziestego 
drugiego roku!), a więc ustawy z 
przed sto ośmiu lat! 

Zastosowano ją tylko do nas, Po- 
lakow; wszyscy inni podróżni prze- 
chodzili bez żadnych trudności. Było 
nas kilka osób. Odczuwaliśmy cieka- 
we spojrzenia i widzieliśmy podejrzli- 
wość malującą się na twarzach po- 
dróżnych innych narodowości: coś 
tam z tymi Polakami nie jest do- 
brze, jeżeli takie ostrożności stosować 
trzeba! A my odczuwaliśmy wstyd praw- 
„dziwy, ale nie za siebie, a tylko za na- 
sze władze dyplomatyczne, które nie 
potrafiły widać zagranicą wyrobić dla 
poddanych polskich dostateczny auto- 
rytet! 

Ale chcę dalej moje 
wiedzieć. 

Zgłaszam się do merostwa w miej- 
scowości mego chwilowego zamieszka- 
nia z prośbą o ostemplowanie pasz- 
portu. — Ale gdzie tam! — Pan mer 
naradza się z komisarzem _ policji, 
przyglądają mi się od stóp do głów 
bardzo badawczo i oświadczają, že 
muszę się zgłosić do miejscowego 
urzędowego lekarza na badanie, ina- 
czej odpowiadam sądownie do wię- 
zienia włącznie (!) ; 

Idę do lekarza. — Okazuje się, iž 
go niema w domu; urzęduje tylko 
godzinę dziennie od 2 do 3 popołud.! 

‚ А mo trudno! — Straciwszy całe 
przedpołudnie, po Śniadaniu znowu 
pędzę parę kilometrów, by złapać le- 
karza! — Na szczęście znajduję, pro- 
szę o Świadectwo. Doktór popatrzał 
na mój nieszczęsny paszport, zapytał 
się czy przyjechałem z Polski i na 
tem zdaniu jedynem rozmowa 
nasza się skończyła: świadectwo zdro- 
wotności otrzymałem! Rozumie się za 
wizytę musiałem zapłacić i to dość 
słono! 

Ze zdobytem zaświadczeniem lecę 
do merostwa, by już wszystko za- 
łatwić i choć kilka pozostałych dni 
mieć wolnych. — Ale już nikogo nie 
zastałem. — Dyżurny jakiś urzędnik 
obiecał mi, że już wszystko będzie 
załatwione i następnego dnia pasz- 
port mi odeszlą. Ten następny 
dzień minął, a ja dotąd dokumentu 
nie otrzymałem 

Co będzie jutro, nie "wiem, dziś 
piszę o całem zdarzeniu dość szcze- 
gółowo, bo to tylko drobny fragment 
ze sposobu odnoszenia się tu Fran- 
cuzów do Polaków. Przykry ten nad- 
zwyczaj objaw, stwierdzany przez Po- 
laków, dobrze obeznanych z miejsco- 
wymi stosunkami jest tłumaczony 
ogromną niechęcią licznie tu zamiesz- 
kałych Rosjan do nas. — Opowiada- 

dzieje Opo- 

ją o naszem barbarzyństwie, o nie- 
zdolności do samodzielnego bytu 
państwowego i t. d 

Sądzę, iż tolerowanie takiego po- 
stępowania władz francuskich w sto- 
sunku do poddanych polskich, jest 
rzeczą zupełnie niedopuszczalną ze 
względów czysto państwowych 

Ма prośbę wszystkich Polaków, 
którzy wraz ze mną przeszli upoka- 
rzającą historję graniczną, słów tych 
kilka skreśliłem w nadziei, że nasze 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
potrafi jednak ostatecznie zapewnić 
poddanym polskim w  sprzymierzo- 
nem państwie przynajmniej te ogólne 
prawa, z których korzystają wszyscy 
inni. Dom. 
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KILKA DAT I CYFR. 
Z bezpośrednio przedwojennych 

niedyskrecyj cesarza Wilhelma, —O- 
statnie chwile przed jego abdykacją— 
Z monumentalnego statystycznego 
dzieła prof. W. Winklera, 

Prasa niemiecka zajmowała się żywo 
ostatniemi dniami zapowiedzią ukazania 
-się niebawem politycznego pamiętnika 
austrjackiego męża stanu Baernreithe- 
ra. Niektórym  dziennikom udało się 
zdobyć wcale znaczne fragmenty wy- 
soce interesującego dziennika mające- 
go niebawem ujrzeć Światło dzienne 
sumptem b. austrjackiego ministra ii- 
ransów prof. Redlicha. 

Oto np. bawi  Baernreither w 
Berlinie i jest dn. 12 marca 1914 r. na 
zebraniu towarzysko-politycznem u po- 
sła austrjackiego Szógyeny'ego. Zgro- 
madzenie świetne. Jest kanclerz, jest 
„EW jest Moltke szef sztabu, jest 

irpitz, są ministrowie Dallwitz i 
Schorlemer, dygnitarzy wojskowych i 
cywilnych wbród. Jest i sam. cesarz 
Wilhelm. 

‚ W przeciwieństwie do cesarza Fran- 
ciszka Józeia trzymającego zawsze 
wszystkich na „odpowiednim'* od sie- 
bie dystansie, cesarz Wilhelm chętnie 
Szukał sam rozmowy z kimś, Z któ- 
rym mógłby nawet posprzeczać się, a 
używał nieraz zwrotów i wyrazów na- 
der dalekich od dworskiej etykiety. 

To też zaraz na wstępie dłuższej 
rozmowy, którą sam wszczął z austrja- 
ckim wybitnym i wpływowym polity- 
kiem, rzekł mu cesarz ex abrupto: 

— Słuchajcie, wy musicie za wszel- 

ką cenę dojść do porządku z Rumu- 
nami! 

I jął rozwodzić się na temat nie- 
odzowności dla Austro-Węgier usta- 
lenia dobrych stosunków z Rumunją. 
Niech Węgrzy — mówił — na litość 
Boską dojdą co rychlej do jakiegoś 
modus vivendi ze swoimi Rumunami.. 
Muszą uczynić im koncesje... 

Baernreither próbował coś tłóma- 
czyć. Cesarz posunął się do wcale 
wyraźnego wyrażenia się, że od tego, 
jak będą Rumunowie traktowani na 
Węgrzech wszystko zależy, hdnst 
rlles davon ob! Co miało znaczyć 
owe „wszystko”? Dopiero przebieg 
wielkiej wojny, wahania się Rumunii 
i jej ostateczne przechylenie się na 
stronę Koalicji, rzuciły pełne światło 
na to, co miał cesarz Wilhelm na 
myśli — jeszcze 12 marca 1914 r. 

Cesarz żałował, że osobiście nie 
zna premjera węgierskiego hr, Tiszę. 
Byłby mu sam wytłómaczył całą do- 
niosłość „kwestji rumuńskiej". Zresz- 
tą... I tu zaczął cesarz Wilhelm mówić 
o ewentualności złożenia wizyty cesa- 
rzoówi Austro-Węgier w Wiedniu. Na- 
tychmiast też zwrócił się do Szoegy- 
eny'ego i zaczął z nim ową wizytę w 
Wiedniu omawiać. 

Baernreither podkreśla głęboką 
niechęć żywioną przez cesarza Wil- 
helma względem Bułgarji podczas gdy 
Serbów w sercu swem chował i przy- 
naglał — jeszcze w marcu 1914 r. —. 
Austrję aby nietylko zainaugurowała 
ostentacyjną politykę serbofilską lecz 
z Serbją zawarła przymierze celne ja- 
ko przedwstęp do konwencji militar- 
nej. Ces. Wilhelm iorytował gorliwie 

aljans Rumunji, Grecji i  Serbji... 
ewentualnie Turcji pod ' patronatem 
Austro-Węgier. Wogóle starał się 
wszelkiemi sposobami pchnąć Austrję 

- na Bałkany. Jako przedmurze Nie- 
miec... , 

Albanji nie poczytywał za twór 
państwowy serjo, Finansowe zasoby 
Francji w roku 1914-ym lekceważył. 

e 
* * 

Drugą aktualną publikacją, którą 
się prasa niemiecka w obecnej dobie 
żywo zajmuje, jest książka „zatytulo- 
wana „Kaiser und Revolution“. Napi- 
sal ją wybitny sztabowiec dymisjono- 
wany oberstleutnant niemiecki Alfred 
Niemann. 

Sporo dorzuca on szczegółów do- 
tąd nieznanych do tragicznych dziejów 
przegrywania przez Niemcy i ich sate- 
litów wielkiej wojny wszechświatowej 
tudzież do okoliczności 
cych upadkowi cesarstwa niemieckie- 
go wśród wstrząsów rewolucji bolsze- 
wickiej, która, na szczęście, nie obję- 
ła swym pożarem „państwa bojažni 
Bożej i dobrych obyczajów". 

Jak wszyscy pamiętamy: W  pier- 
wszych dniach listopada 1918 r. armja 
irancuska prowadząc gwałtowną oien- 
zywę po przełamaniu armji MHinden- 
burga, dotarła do Mozy — w Berlinie 
utworzono pierwszy parlamentarny 
rząd z księciem Badeńskim na czele 
iten rząd, na żądanie Wilsona, do 
którego zwrócił się prosząc o pokój, 
ogłosił abdykację cesarza Wilhelma... 
zanim ją cesarz zdążył podpisać. 

Ten przeto ostatni historyczny mo- 
ment wygląda pod piórem pułkowni- 

towarzyszą- 

ka Niemanna tak: oto: 
„Był on sam w Spaa, w głównej 

kwaterze cesarza, w charakterze  ofi- 
cera sztabowego przy 
Cesarz zajmował prześliczną, białą, 
jakby „z cukru* willę Fraineuse sto- 
jącą wśród przepięknego parku. Li- 
stopad był chmurny i chłodny. 

Otrzymawszy od generała Girónera 
jaknajfatalniejsze wiadomości z frontu, 
przybywa pułk. Niemann do willi 
Fraineuse wczesnym rankiem  9-g0 
listopada, wezwany telefonicznie do 
cesarza. 3 

Zastaje go wychodzącego na zwy- 
kłą ranną przechadzkę po parku. Ce- 
sarz jest w nastroju bardzo  poważ- 
nym lecz nerwowego Stanu w  naj- 
mniejszej mierze nie zdradza. 

Idą obaj, cesarz i pułk. Niemann 
w park. Natychmiast zaczyna cesarz 
mówić o niebezpieczeństwie bolsze- 
wickiem zagrażającem Niemcom. 

— Wobec takiego niebezpieczeństwa 
— powiada cesarz zagrażającego 
nietylko Niemcom lecz i Europie, by- 
łoby rzeczą nie do pomyślenia: pro- 
wadzenie wojny dalej. jest przecie 
nadzieja, że nasi wrogowie rozumieją 
to dobrze, że niechno bolszewizm za- 
leje Niemcy, wówczas zginie i cała 
kultura Europy. 

Co do zrewoltowania się miast 
nadreńskich, cesarz był zdania, że 
środkami  militarnemi da się takie 
wrzenie... uśmierzyć. 

Pułk. Niemann miał właśnie, w 
sposób  najoględniejszy poruszyć 
sprawę dużej już niesubordynacji w 
armji, gdy nadbiegł /ebjdiger meldu- 
jąc przybycie do willi feldmarszałka 

jego osobie. 

  

Hindenburga i pierwszego .kwatermi- 
strza generała Girónera. 

Cesarz natychmiast przerwał spa- 
cer i podążył z powrotem do willi. 

Proszę ze mną, pułkowniku! 
"W salonie zastano jeszcze kilku 

przedstawicieli najwyższej generalicji. 
Był generał hr. Schulenburg i gen. 
von Plessen i gen. Marschall i sekre- 
tarz stanu v. Hintze. 

Gdy wszedł cesarz, Hindenburg 
postąpił naprzód kroków kilka, jakby 
chciał przemówić... Głos mu uwiązł 
w krtani, skłonił się i niemal szep- 
tem poprosił o pozwolenie aby ra- 
port złożył gen. Gróner. Jemu sa- 
memu, bezgranicznie oddanemu Swe- 
mu monarsze, nie przejdzie przez 
usta to, co — trzeba powiedzieć. 

Cesarz skinął. Wśród grobowej 
ciszy przemówił gen. Огбпег. Rzekł 
krótko i dobitnie: 

— Rewolucja ma w ręku swojem 
wszystkie węzłowe punkty nadreńskie 
aprowjantujące armię stojącą na iron- 
cie. W tych warunkach walka jest 
niemożliwa. Do tego wojsko — już 
jest niepewne. 

Gen. von der Schulenburg próbo- 
wał zmiękczyć ostrość i bezwzględ- 
ność tej deklaracji. Cien. Gróner je- 
szcze ją pogłębi. „Wszelka dalsza 
walka rzekł jest poprostu bez- 
celowa, ist ausichtslos. A o tem aby 
wojsko dało się zwrócić przeciwko 
zrewoltowanym masom własnych ro- 
daków... o tem nawet mowy być. nie 
może.'* ; 

Cesarz przerwał: , 
— | nie powinno być mowy. Po 

czterech latach wojny... walka w kraju 

  

wszystkich przeciwko wszystkim! Co 
za myśl! Jesteśmya w przededniu — 
zawieszenia broni. Skoro tylko stanie, 
ja sam jako zwierzchni wódz sit 
zbrojnych niemieckich, we wzorowym 
porządku  odprowadzę  armję do 
kraju. 

Na to gen. Gróner pali jak z pi- 
stoletu: 

— W porządku i spokoju wróci 
armja do kraju pod wodzą swoich 
generałów, tylko nie pod dowó- 
dztwem Waszej Cesarskiej Mości! 

, Oczy cesarza błysnęły. Porwał 
się ku generałowi: 

To mi, Ekscellencjo, musisz 
dać na piśmie! — zawołał. Wyma- 
gam tego. Czarne na białem muszę 
to mieć. Że wojsko już nie pójdzie- 
za swoim zwierzchnim wodzem. Któ- 
remu przysięgało! 

Gen. Gróner spuścił głowę. 
Nie pójdzie! — powtórzył. 

Wmięszał się feldmarszałek 
denburg. Chciał łagodzić. 

— Ani gen. Grėner ani ja — rzekł 
nie możemy oczywiście brać odpo- 

wiedzialności na siebie za absolutną 
pewność wojska. 

A telefony dzwonią i dzwonią. Ce- 
sarz nie rzekłszy ani słowa idzie do 
parku. Generałowie za nim. Tam od- 

Hin- 

bywa się nowa narada. Zjawia się 
Kronprinz. Milcząc uściskiem dłoni 
witają się cesarz i następca tronu. 
Ten ostatni zapytany kategorycznie 
czy wojsko — jak sądzi? — dało by 
się użyć przeciwko rebeljj w kraju, 
odpowiada bez namysłu: Nie, nieda 
się użyć!



ННЕ E 
Polska na ile gospodarki 

šwiaiowej. 
Pod tym tytułem- ukazało się 

dzieło dr. Mieczysława Szawleskiego, 
nakładem Biura Ekonomicznego 
Banku Polskiego. 

Praca p. Szawleskiego jest opartą 
na referatach Międzynarodowo-Ekono- 
micznej Konferencji oraz pracach 

ekonomicznych Biura Ligi Narodów; 
daje się zauważyć znaczny wpływ na 
książkę p. Sz. statystyka włoskiego 
Gini. 

Książka zawiera 
terjał ekonomiczny i 

obszerny ma- 
z tego względu 

jest dodatnim. nabytkiem w naszej 
literaturze ekonomicznej. Z zasadni- 
czemi jednak postulatami autora nie 
mogę się zgodzić. 

Zasadnicze jego twierdzenie o 
upadku gospodarczym Europy nie 
odpowiada rzeczywistości w większości 
najważniejszych państw europejskich. 
Przeciwnie proces odradzania się ży- 
cia gospodarczego Europy jest bar- 
dzo chyży. W dzisiejszym okresie 
powojennym między jednym, a dru- 
gim rokiem częstokroć zachodzą ta- 
kież różnice, jak przed wojną między 
jednem, a drugiem  dziesięcioleciem. 
Przypomnijmy sobie, że w 1921 roku 
Europa doświadczała głodu węglowe- 
go i rozwój poszczególnej produkcji 
przemysłowej w różnych krajach był 
uwarunkowany ilością rozporządzal- 
nego węgla. Od kilku lat, z wyjątkiem 
1923 roku, okupacja Zagłębia Ruhry 
i 1926 r. strejku węglowego w Anglii, 
Europa posiada nadmiar węgla. 
Jeszcze w 1921 roku dotkliwie dal 
się odczuwać brak tonażu, obecnie 
tonaż rozrósł się ponad potrzeby. 

Wojna była olbrzymiem  niszcze- 
niem bogactw istniejących, lecz jedno- 
cześnie olbrzymią dźwignią do rozwo- 
ju sił produkcyjnych.  Czem jest 
współczesna wojna? produkcją tru- 

pów i zgliszcz. Dla tej produkcji 

państwa wojujące oraz inne, które 

ich obsługiwały, rozwinęły przemysł 
żelazny, przemysł chemiczny; wojna 
dała olbrzymi bodziec produkcji 

automobilowej i dziś ona we Francji, 
we Włoszech i w Niemczech  wielo- 
krotnie przekracza produkcję przed- 
wojenną. ' 

Wojna byla bodžcem do rozwoju 
lotnictwa i rozwój ten w epoce po- 
wojennej ma tętno znacznie żywsze, 
niż przed wojną. 

Produkcja i przemysł lekkiego 
metalu, produkcja sztucznego jedwa- 
biu, rozwinęły się po wojnie. 

Nie można na mocy tego, że pro- 
dukcja i obroty handłu zewnętrznego 
wielu państw europejskich nie doszły 
do norm przedwojennych, mówić o 
upadku Europy. Rozwój lub upadek 
to nie statyka, ani dynamika. Mamy 

w Europie niemal we wszystkich 
krajach dosyć szybki rozwój go0Spo- 
darczy w Okresie powojennym. Są 
wprawdzie wśród organizmów pań- 
stwowych Europy organizmy nieży- 
wotne, jak naprzykład sześciomiljono- 
wa Austrja ze swą  dwumiljonową 
stolicą.  Jest to państwo, którego 
konstrukcja społeczno-zawodowa na- 
raża na wstrząsy i które nie jest w 
stanie zapewnić swym mieszkańcom 
dobrobytu przedwojennego, lecz 
Austrja jest tu wyjątkiem; nawet bo- 

wiem obcięte do 113 swego  teryto- 

rjum Węgry przejawiają dużą ży: 

wotność. 
Na czem opierają się ci, którzy, 

jak p. Sz. głoszą upadek Europy? 
Przedewszystkiem wysuwają twier- 

dzenie, że Europa jest przeludnioną. 
„Ludność Europy wzrosła, a mają- 
tek i dochód społeczny się obniżył”. 

„Autor szacuje ludność Europy na 

5 КО 

ОАНСТ ZI: WYCNODNIC. 
500 m ljonów, tymczasem 
dawnictwie instytutu rolniczego w 
Rzymie  „Annuaire  internacionale'* 
1925 r. podaje ludność Europy 454,1 
milj., o 2.8 milj. mniej niż w okresie 
przedwojennym. W 1927 roku lud- 
ność Europy nie dochodziła 500 milj., 
przewyższając normę przedwojenną 
mniej, niż o 5 milj. Twierdzenie au- 
tora, że rozwój bogactw i sił pro- 
dukcyjnych Europy powojennej idzie 
w tempie wolniejszem niż jej przy- 
rost ludnościowy, nie opiera się na 
Ścisłych, niezaprzeczalnych _ danych. 
Nie nadmierny przyrost ludnościowy 
zagraża Europie, lecz wywołuje nie- 
pokój wielu europejskich mężów sta- 
nu zmniejszająca się stopa urodzeń. 
Najboleśniejszym problematem Fran- 
cji powojennej jest zanik przyrostu 
naturalnego i niedoludnienie tego 
państwa, co jest czynnikiem wpływa- 
jącym ujemnie na rozwój jego sił 
produkcyjnych. 

Stopa urodzeń w Europie powo- 
jennej uległa zmniejszeniu, znajduje to 
jednak rekompensatę niezawsze do- 
stateczną w _ zmniejszonej stopie 
śmiertelności, spadła ona do norm 
minimalnych, dotychczas nieznanych. 
W Niemczech naprzykład doszła do 
10 na 1000. Dowodzi to rozwoju 
higieny społecznej i lepszych warun- 
ków bytu najszerszych warstw lud- 

ności, pozostaje więc w sprzeczności 
z twierdzeniem o upadku Europy. 

Z lekkiej ręki prof. Krzyżanow- 
skiego upowszechniło się twierdzenie, 
iż przyrost naturalny wynosi w Pol- 
sce przeszło 400 tys. Konstatowališ- 
my wielokrotnie, że wskutek  falszy- 
wej metody, nieodpowiadającej na- 
szym stosunkom, gromadzenie @а- 
nych o ruchu ludnościowym przez 
Gł. Urząd Statystyczny mamy tylko 
dla b. dzielnicy pruskiej i dla waż- 
niejszych miast dane O ruchu ludno- 
ściowym. B. dzielnica pruska o tyle 
kulturalnie i ludnościowo różni się 
od innych zaborów, że błędem jest, 
jak to czyni prof. Krzyżanowski i p. 
Szawleski, dane ruchu ludnościowego 

b. dzielnicy pruskiej utożsamiać z 
procentowemi danemi przyrostu na- 
turalnego w całej Polsce. 

P. Sz. cytuje między innemi dane 
z prac dr. Giniego dotyczące mająt- 
ku społecznego Anglji, Francji, Włoch 
i Niemiec, wykazujące, że ludność 
tych krajów wydobyła w 1925 roku 
więcej ze swych majątków niż w 1914 
r. w którym dochód wynosił 14 proc. 
majątku, w 1925 r. 16 proc. majątku, 
co znajduje wytłomaczenie w postę- 
pie technicznym, wyrażającym się w 
oszczędniejszem wyzyskiwaniu sił mo- 
torowych i większej _ wytwórczości 

fabrykatów z tej samej ilości surow- 
ców. Mimo to dochód na głowę obni- 
żył się z 860 dolarów w 1914 r. do 
153 w 1925 r., więc przeszło o 12 
proc. Musimy zaznaczyć, że to obni- 
żenie się jest tymczasowe i zwiększo- 
ne siły produkcyjne dążą do uprze- 
dzenia dochodu narodowego  przed- 
wojennego. 

Proces postępu technicznego jest 
procesem bolesnym. Jak Szybkie 

wprowadzenie maszyn parowych wy- 

woływało zastępy bezrobotnych, tak 
rozwój elektryfikacji i racjonali- 
zacja pracy w epoce naszej wywołuje 
tymczasowo znaczną liczbę bezróbot- 
nych, którzy są wchłaniani przez dal- 
szy rozwój życia gospodarczego i 
rozwój konsumcji szerokich mas. 

Jako jeden z głównych czynników 
upadku gospodarczego Europy uwa- 
ża autor rozwój przemysłu państw 
pozaeuropejskich: Stanów Zjednoczo- 
nych, Japonii, południowej Ameryki, 
Chin i Australji. Twierdzenie to jest 
dosyć upowszechnione, lecz nie od- 
powiada rzeczywistości. Największym 

w wy- 

c  ———— 1 

Wracają wszyscy do willi. Po 
drodze cesarz— powziął decyzję. Pod- 

pisze abdykację jako cesarz nie- 

miecki pozostając królem pruskim. Z 

jego rozkazu poprowadzi armię do 

kraju feldmarszałek Hindenburg. Pod- 

czas gdy otoczenie cesarza żywo 

dyskutuje, — on sam wydaje polece- 
nie aby niezwłocznie odnośne dekre- 

ty i odezwy sporządzono, jemu do 
podpisu. 

Tymczasem siadają wszyscy do 
Śniadania. Nikt nic nie je. Rozmowa 
rwie się co chwila. Cesarz milczy. Od 
czasu do czasu zacina zębami wargi. 
Przechodzimy - pisze pułk. Niemann — 
do salonu. Zaledwieśmy się tam zna- 
leźli, ktoś wpada i prosi cesarza z 
powrotem do jadalni. Idzie tam ce- 

Sarz natychmiast; za nim Kronprinz a 

i my podążamy za nimi. х 

W jadalni stoi general von Gon- 

tard, który tylko co przybył. Trzyma 

w drżących rękach papier, a łzy.ma 
w oczach. Ledwie może mówić. 

— Cesarza i Kronprinza złożono 
z tronu... 

Cesarz rzucił się pisać protestują- 

ce telegramy, aby je na cały Świat 

rozesłać. Nim wypełnił blankiety po- 
sypały się coraz bardziej hiobowe 
wieści. Przedewszystkiem, że droga 
ze $раа ойстеё: zarówno na - iront 
jak do Niemiec. Zbuntowane wojska 
maszerują na Spaa. Lada godzina 
może być cesarz przez nie porwany 
i zawleczony do Berlina przed try- 
bunał rewolucyjny... 

Jedna tylko droga stoi otworem 
„przed cesarzem: do Hollandji! 

— Niechže tak będzie. Tylko: nie 

zaraz. Jutro o Świcie. Aby nie po- 
wiedziano, że przeląkłem się Śmierci. 

Cesarz szybkim krokiem skierował 
się z jadalni ku swoim prywatnym 
apartamentom, skinieniem głowy po- 
żegnawszy obecnych. Po raz też go 
wówczas ostatni widział pułkownik 
Niemann. 

| jeszcze choćby w dwóch tylko 
słowach wspomnijmy o  kapitalnem 

rynkiem dla państw przemysłowych 
są państwa przemysłowe. Uprze.ny- 
słowienie Niemiec uczyniło je pierwszo- 
rzędnym rynkiem dla Anglji w dobie 
przedwojennej. W 1913 r. wywóz 
Brytanji do Niemiec wynosił 60,5 
milj., gdy do posiadającej przeszło w 

dwojnasób ludności Rosji, lecz znacz- 
nie mniej przemysłowej wynosił 21,6 
milj. Załamanie się gospodarcze Nie- 
miec w 1919 r. wywołuje spadek do 
23,2 milj., lecz restytucja ich sił go- 
spodarczych w 1925 r. podniosła ów 
wywóz do 14,5 milj. 

Eksport Anglji do Japonji w о- 
kresie powojennym przewyższa ek- 
sport ten w Okresie przedwojennym. 
To samo daje się obecnie zauważyć 
1 с› . 40 eksportu Niemiec do Ja- 
ponii- 

P. Szawleski twierdzi, że . wskutek 
konkurencji innych części Świata w 
dziedzinie przemysłu Europa oprze 
swój byt przedewszystkiem na rol- 
nictwie, które będzie dźwigała przy 
pomocy pożyczek amerykańskich. W 
twierdzeniu tem jest tylko to słuszne, 
że rolnictwo europejskie pomimo u- 

W. przemysłowy idzie w kierunku 

wo 

przemysłowienia wielu państw  Euro- 
py odegrywa i odegrywać będzie 
zwłaszcza we wschodniej Europie ol- 
brzymią rolę, lecz dla Europy jest 

bardziej niebezpieczne współzawod- 
nictwo słabo zaludnionych państw 
amerykańskich, niż dla jej przemy- 
słu, 

Jeżeli w obecnym okresie rozwój 
typi- 

zacji produktów przemysłowych, to 
znaczniejsze wzmożenie się gospodar- 
cze będzie wymagało bardziej, udos- 
konalonych, do indywidualnych gus- 
tów konsumentów przystosowanych 
produktów, w tej zaś dziedzinie stara 
kultura europejska będzie miała prze- 
wagę przed dorobkiewczowską Ame- 
ryką. 

Władysław Studnicki. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) W sprawie”podatku dochodo- 

wego. Termin składania zeznań o docho- 
dzie za rok 1927 upływa 3 kwietnia r. b. 
Do dnia I maja należy wpłacić połowę po- 
datku od zeznanego dochodu. Uprzedzamy, 
że stosownie do ustawy, gdy zeznania nie 
złożono lub złożono je po terminie, wy- 

miar podatku będzie uskuteczniony na 

podstawie materjału, jakim władza rozpo- 
rządzą. Ponadto płatnicy tacy zostaną uka- 

rani za opieszałość i następnie tracą prawo 

do składania odwołania na wysoki wymiar 

podątkowy. 

- НУ о6Й ос „Aranady 
T-wo Szkoły Białoruskiej konfynunie prace „Hramady“. 

Podczas przesłuchiwania świadków 

w dniu wczorajszym, dużą część dnia 

zajął Świadek podk: T. Skalski, ko- 

mendant pol. z Głębokiego. Stwierdza 
prowadzącą de- 

159 
on, że „Hramada“ 
strukcyjną robotę przy pomocy 
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hurtków rozsianych na terenie pow. 
Dziśnieńskiego, długi czas starała się 
konspirować i dopiero kiedy poczuła, 
że siły jej wzrosły rozpoczęła jawną 
pracę. 

Stopniowo charakter prac przybie- 
rał formy coraz bardziej antypaństwo- 
we i w rezultacie doszło wprost do 
tego, że ogólnie mówiono o rychłym 
przewrocie. 

Oskarżony Miotła upatrzony , był 
już nawet na stanowisko wojewody, 
a starostą miejscowym miał zostać 
osk. Stocik. 

Zeznaje dalej Świadek, że Oddział 
Banku Białoruskiego w Głębokiem, a 
również i oddział I-wa Szkoły Bialo- 
ruskiej były to instytucje stworzone 
jedynie po to, aby pod przykrywką 
legalności ich prowadzona być mogła 

  

robota komunistyczna. Były to bazy 

KPZB., na co wskazuje między inne- 

mi fakt, że już w roku bieżącym 

aresztowano kilku członków zarządu 

Towarzystwa jako członków rejkomu 

KPZB. Dyrektorem banku, po za- 

' с 

T
 

Fragment z przesłu- 

chiwanie świadków 

Е 

aresztowaniu osk. Sokolowskiego byl 

Szkurko, sprowadzony swego czasu 

przez Miotłę. Tenże Szkurko okazał 

się wybitnym członkiem KPZB. 

Na poparcie swego twierdzenia o 

kontakcie „Hramady” z KPZB odczy- 

tuje Świadek szereg nazwisk osób 
należących do obu partyj. Wywołuje 

to długi szereg pytań obrony oraz 

wniosek mec. Ettingera o dołączenie 

do akt sprawy notatek, któremi po- 
sługiwał się Świadek. Przewodniczący 

uchyla ten wniosek. Na zakończenie 
swego zeznania wspomina Świadek o 
niejakimš Miaczencu, osobistym przy- 
jacielu wsk. Miotty, prowadzącym 
specjalnie akcję, mającą na celu psu- 
cie sąsiedzkich stosunków pomiędzy 

dworami a wsią. 

Kito nie z nami, ten przeciwko nam. | 
Szereg Świadków, a więc aspirant 

Gugało, przod. Borowicz, Malinowski 
iiani stwierdzają wrogi stosunek 
„Hramady“ do mieszkańców  niena- 
leżących do partji, bądź też poszlako- 

dziele wiedeńskiego uniwersyteckiego <vanych o lojalny stosunek względem 
proiesora dra Wilhelma  Winklera. 
Jest to owoc trzech lat pracy podję- 

tej z polecenia dwóch  najpowažniej- 

szych instytucyj naukowych lipskiej i 

berlińskiej dla badań statystycznych. 

Dzieło proi. Winklera nosi tytuł: 

„Słatistisches Handbuch des gesam- 

ten Deutschtums“. ; 

Daje ono obraz liczebności całego 

narodu niemieckiego w chwili obec- 

nej, obraz ujęty w 242 tablice, 13 
tablic ogólnych, 26 dodatkowych i 48 
rysunków. 

Autor rozwija ów obraz na tle 

ogólnoświatowej statystyki lat ostat- 
nich stu. Krajom niemieckim groziło 

w 1923 przeludnienie. Obecnie — ро- 
dobnie jak i Austrji —już nie grozi. 

Naród niemiecki liczył w 1921 r. 
w krajach etnograficznie niemieckich, 
auf dem deutschen Volksbodcn ogó- 
łem 11,514,600 głów obojej płci. W 
Europie ogólem 83 miljony a zaś na 
świecie całym znajdowało się w grud- 

niu 1925.r. ogółem 94 miljony Niem- 

ców obojej płci. 
CZE. 

państwa polskiego. We wsi Osowie 
był jeden tylko mieszkaniec mający 
odwagę cywilną niezapisania się do 
hurtka. Pewnego wieczora, kiedy mie- 
szkaniec ten, niejakiś Smolak, przy- 

Szedł na zebranie wyrzucono go na 
podwórze i pobito tak kołkiem, że 
zmarł. Członka „Hramady* Brusta 

wykluczono za to jedynie, że rozma- 
wiał z policjantem, a Azejonok jedy- 
nie długim nogom zawdzięcza życie, 
gdyż chciano go zabić, ponieważ po- 
dejrzewano 0 utrzymywanie kontaktu 
z policją. Takich przykładów można 
by przytoczyć multum. 

Jeszcze jeden poseł. 
Zeznanie świadka asp. A. Gugało 

przyniosło nadspodziewanie kilka cie- 
kawych momentów, odbijających się 
wyraźnie od szarego tła przeciętnych 
zeznań wielu Świadków. 

Między innemi mówi ten Świadek 
o tem, że posiadał informacje o kur- 
jerze, który przyniósł z za kordonu 
paczkę zawierającą dwa tyśiące dola- 
rów. Z sumy tej 50 dolarów wręczo- 
ne zostały osk. Antonowiczowi, po- 
zostałe przekazane zostały powiato- 
wemu komitetowi. 

Ujawnienie nazwiska kurjera leża- 
ło widać bardzo na sercu obronie, 
która z niemałym nakładem energii 
ubiegała się o to. Pozostało to ta- 
jemnicą, natomiast w dalszym toku 
zeznań ujawniło się, że osk. Antono- 
wicz owe 50 dolarów otrzymał już 
za pośrednictwem niejakiego Flegonta 
Wołyńca. : 

Wyjašnito się, że wspomniany Wo- 
łyniec n. b. poszlakowany o działal- 
ność komunistyczną (sprawa oto jest 
obecnie w Sądzie), a następnie prze- 
bywający przez pewien czas na tere- 
nie Rosji Sowieckiej, jest obecnie po- 
słem na Sejm z listy Nr. 39. 

Wobec tego, że ujawnienie tego 
nazwiska jest dla sprawy okoliczno- 
Ścią nową, obrona w osobie mec. 
Smiarowskiego składa wniosek, w 
którym prosi о zawezwanie. posła 
Wołyńca w charakterze świadka. Sąd 
udaje się na naradę, poczem przewod- 
niczący oznajmia, że Sąd uchyla 
wniosek, pozostawiając w mocy po- 
przednią swoją uchwałę zezwalającą 
na zawezwanie wspomnianego w cha- 
rakterze świadka obrony w drodze 
umowy dobrowolnej. 

Wątpliwem jest, aby poseł Woły- 
niec zechciał dobrowolnie stawić się 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

2 @та 11 — 1У 1928 r. 

Cišnienie а 
średnie wm.  /Ś* 

Temperatura 
średnia BE 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr Północno-Wschodni 
przeważający 
Uw agi: Półpochmurno. 

Minimum za dobę — 20C. 
Maximum na dobę -1- 5°С. Ka 

Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

+ OŚCIELNA. 
— (t) Powrót JE. arcybiskupa Jałb- 

rzykowskiego. W dniu wczorajszym po- 

wrócił z Warszawy JE. arcybiskup wileń- 

ski Romuald Jałbrzykowski. JE. witany. był 

na dworcu przez członków kapituły wileń- 

skiej. 
URZĘDOWA. 

— (t) Minister Sprawiedliwości ba- 

wi w Wilnie. Onegdaj w nocy przybył do 

Wilna od strony Baranowicz Minister Spra- 

wiedliwości p. Aleksander Meysztowicz. Jak 

się dowiadujeny p. Minister gościć będzie 

w Wilnie kilka dni. 
MIEJSKA. 

— (x) Zatwierdzenie projektu budo- 
wy domów urzędniczych przy ul. Ho- 

lendernia. jak już w swoim czas'e dono- 

siliśmy, urzędnicy Okręgowej Dyrekcji Ro- 

bót Publicznych w porozumieniu z odnoś- 

nemi władzami powzięli ostatnio projekt 

budowy własnej kolonii urzędniczej. 

W dniu wczorajszym na posiedzeniu 

Magistratu zatwierdzony został projekt bu- 

dowy tych domów urzędniczych, które sta- 

ną na placu przy uł. Holendernia róg An- 

tokolskiej. 
— (x) W sprawie realizacji budo- 

wy miejskiej piekarni mechąnicznej w 

Wilnie. W związku z projektem budowy 

miejskiej piekarni mechan.cznej, która ma 

być wybudowaną na placu wojskowym, 

ostatnio odstąpionym miastu, przy ul. Legio- 

nowej, w dniu dzisiejszym udają się do 

DOK. Ill w Grodnie w-prezydent m. Wilna 

p. inż. Czyż i kierownik intendentury woj- 

skowej pułk. Burgiel, w celu oszacowania 

wartości pozostałych murów i gruntu 

przekazanego Magistratowi pod Padowa: : 

(o) Opłaty za używanie urządzeń 

kanalizacyjnych i wodociągowych. Usta- 

wa o ochronie lokatorów przewiduje, że 

właściciele domów mają pobierać od loka- 

torów dodatkowe opłaty za wodę i kana- 

lizację. jednak opłaty te ustają, skoro Ko- 

morne osiąga 75 proc. podstawowego ko- 

mornego. Ponieważ obecnie komorne do- 

szło do 100 proc. podstawowego komorne-. 

go, więc właściciele domów tych dodatko- 

wych opłat nie mogą pobierać i właśnie 

powyższe przepisy ustawy O ochronie lo- 

katorów w, wyższym stopniu utrudniały 

wprowadzenie kanalizacji i wodociągów, 

albowiem właściciele domów dla połącze- 

nia swoich nieruchomości z siecią kanali- 

zacyjną miejską muszą ponosić znaczne 

koszty. Następnie spada na nich ciężar zna- 

cznych opłat kanalizacyjnych, a jednocześ- 

nie ustawa o ochronie lokatorów w pier- 

wotnem brzmieniu nie pozwala pobierać 
żadnych dodatkowych opłat od lokatorów. 

i Co oczekuje całe Wilno? 

„Symtonia zmysłów” 
Dramat miłośny w 12 akt. 

ses „„Polonja”. 
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przed Sądem. 
Šwiadek K. Wysocki, ziemia- 

nin i b. sędzia honorowy, zna osk. 

Antonowicza oddawna, a nawet po- 

mógł mu po powrocie z Rosji ręcząc 

za jego lojalność. 
Po pewnym czasie, kiedy działal- 

ność Antonowicza przybrała wyraźnie 
antypaństwowy charakter, Świadek za- 
wezwał go i ostrzegł, że zmuszony 
będzie dołożyć starań aby go aresz- 
towano — nie chcąc brać na siebie 

moralnej odpowiedzialności. 
Mec. Smiarowski. A czy Świa- 

dek dołożył starań? 
Świadek. Nie chcę odpowiadać 

na te pytanie. 

  

Przewodniczący. Czy pan był 
sędzią honorowym? 

Świadek. Wówczas nie, potem 
dopiero. 

Po złożeniu przez Świadka zeznań 
osk. Antonowicz prosi Sąd o zezwo- 
lenie zadania Świadkowi 
zwraca się doń w języku białoruskim. 

Świadek. Mój panie, zawsze mó- 
wił pan do mnie po rosyjsku, a te- 
raz po białorusku. Poco ta komedja? 

Mec. Smiarowski. A! to pan tu 
politykę uprawia? 

Pytanie te, postawione w formie 
zarzutu, pozostaje bez odpowiedzi. 

Świadek Malinowski, Stwierdza, 
że podczas likwidacji afery szpiegow- 
skiej Bałuna i innych spotkał się z 
osobą Antonowicza, występującego 
wówcząs pod pseudonimem „Saszy 
Pawlukowa“. 

Pozostałe zeznania Świadków są 
powtórzeniem okoliczności znanych 
już Sądowi. Dziś dalszy ciąg. W.T. 

pytania i, 

= 

Orco FIEDOROWICZ 
adwokat 

Członek Rady Adwokackiej w Wilnie. 

zmarł w dniu 11 kwietnia 1928 roku przeżywszy lat 50. 

żę RADA ADWOKACKA w WILNIE. E 

NIKA 
Otóż to postanowienie zmienia rozpo- 

rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 14 marca r. b. Na podstawie tego roz- 
porządzenia, w miastach, gdzie gpowstaje 
kanalizacja lub też są uruchomione wodo- 
ciągi miejskie, tam właściciele domów mają 
prawo pobierać dodatkowe opłaty od loka- 
torów na pokrycie wydatków w związku z 
uiszczonemi ze swej nieruchomości opłata- 
mi gminnemi za kanały i wodę. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (x) Wstrzymanie zapomóg doraź- 

nych bezrobotnym samotnym i bezdziet- 
nym. Dowiadujemy się, iż stosownie do 
rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej w porozumieniu z Minister- 
stwami Skarbu i Spraw Wewnętrznych z 
dnia 2. IV. rb. zostaną wyłączeni z dniem 
15 kwietnia rb. od prawa pobierania zapo- 
móg z państwowej akcji doraźnej bezro-' 
botni fizycznie pracujący, а mianowicie: 
bezrobotni samotni i żonaci bezdzietni, 
którzy korzystali z zapomóg PAPD. przy- 
najmniej przez 26 tygodni. 

ZABAWY. 
— Zabawa dziecinna. Tow. Wycho- 

wania Przedszkolnego urządza dla naszych 
milusińskich śliczną zabawę, która się Od- 
będzie 14-go bm. o godz. 4-ej popoł. w 
sali gimn. Słowackiego na ul, Dominikań- 
skiej. Dzieci odegrają obrazek sceniczny 
pt. „Żywy ogródek" — poza tem moc cie- 
kawych niespodzianek, gry i zabawy po- 
prowadzone zostaną przez umiejętne kie- 
rowniczki. Niech „więc rodzice zrobią swoim 
pociechom przyjemność na Święta i przy- 
prowadzą je w sobotę na dziecinną zaba- 
wę. Wejście 50 gr. 

KOMUNIKATY. 
— Tow. Wychowania Przedszkolne: 

go organizuje cykl wykładów dla matek i 
wychowawców. Współpracę swą obiecała 
znana na polu pedagogicznem p. Weryho- 
Radziwiłłowiczowa, prof, dr. Jasiński i dr. 
Iszora. Cykl ten obejmuje najważniejsze 
zagadnienia pedagogiki i higieny dziecka. 
Początek wykładów 20 kwietnia. Wszeł- 
kich informacyj udziela i przyjmuje zapisy 
sekretarjat TWP ul. Mickiewicza 22 m. 5 
lokal kursów pielęgniarskich -- między 
5 — 6 popoł. 

— Walne zebranie P. M. Szk. Za- 
rząd Centralny P. M. Sz. Z. W. niniejszem 
prosi wsz-lkie Instytucje społeczne i orga- 
nizacje, a przedewszystkiem swych Człon- 
ków i Sympatyków oraz osoby interesują- 
ce się oświatą o łaskawe przybycie na na- 
bożeństwo w piątek d: 13 kwietnia o godz. 
9-tej rano do kościoła Św. Jana. 

Po nabożeństwie rozpoczną się obrad 
sekcji w lokalu Techników Polskich przy 
ul. Wileńskiej 33. Zebranie Walne P. My 
Sz. odbędzie się tegoż dnia o godzinie. 
17-ej, w drugim terminie o godz. 18-tej w 
sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
przy ul. Wileńskiej 33. Goście mile widziani. 

RIMAS ATSR TT ESAME 
Do ninieįszego numeru „Stowa“ załą- 

czamy dla wszystkich nąszych czytelników 
prowincjonalnych bezpłatnie Cennik Ma- 
szyn i Narzędzi Rolniczych Wileńskiego 

Syndykatu Rolniczego. 

RÓŻNE 
- Czas to pieniądz — ale nie dla 

Szefa Finansowego Magistratu Wileńskiego. 
Mniej więcej przed tygodniem licznie ocze- 
kująca publiczność przed okienkiem kasy 
rozchodowej w Magistracie była świadkiem 
następującego faktu. Kasjer kasy został 
wezwany, na konferencję do Szefa Finan- 
sowego na której przebył 45 m. podług ze- 
garka! Czyżby p. Szef przedstawiciel ide- 
ologji „klasy pracującej" tak lekceważył 
czas? A wszak 45 m. w stosunku do 8 go- 
dzinnego dnia pracy stanowi poważną lukę? 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). „Spisek 

carowej". Wobec olbrzymiego zaintereso- 
wania jakie wywołała sztuka A. Tołstoja 
i P. Szczegolewa „Spisek carowej* (Raspu- 
tin), utwór ten ukaże się dziś po raz osta- 
tni na przedstawieniu wieczornem. 

- „Mąż o dwuch żonach”. Jutro w 
piątek premjera nadwyraz wesołej kroto- 
chwili A. Kratza „Mąż o dwuch żonach* w 
reżyserji Marjana Lenka. 

Uwaga: Przedstawienia wieczorne w 
Teatrze Polskim rozpoczynają się o godz 
8 m. 30 wiecz. punktualnie. 

Występy Jadwigi Smosarskiej. Ja- 
dwiga S'mosarska, wybitna artystka drama- 
tyczna, królowa ekranu polskiego, rozpo- 
czyna w Teatrze Polski:n szereg występów 
w najlepszych swych kreacjach: „Orzeł czy 

Reszka* Verneilla i „Małgorzata z Nawar- 
ry" - Fodora. 

Pierwszy występ odbędzie się w czwar- 
tek 19 bm. Bilety już są do nabycia w ka- 
sie Teatru Polskiego. 

— Poranek operowy M. Saleckiego 
w Teatrze Polskim. W najbliższą niedzie- 
lę o godz. 12 m. 30 popoł. odbędzie się w 
Teatrze Polskim poranek-koncert Mieczy- 
sława Saleckiego z udziałem Jadwigi Kru- 
żanki. 

W programie arje z oper: „Manon*, 
„Poławiacze pereł*, Dama Pikowa“, „Wer- 
ther", „Rycerskość wieśniacza*, „Hrabina*, 
„Lohengrin“, „Zmarłe oczy”, „Zydówka”, 
„Bal maskowy*. 3 

Poranek operowy wywołał żywe zain- 
teresowanie. Ceny miejsc od 50 gr. 

— Reduta na Pohulance. Dziś o godz. 
2o-ej, poraz dziesiąty, powieść sceniczna 
w_7-miu rozdziałach jerzego Żuławskiego — 
„Eros i Psyche". Stylowe ubiory wykonano 
w pracowniach Reduty. Meble z firmy A. 
Bołtupski. 

, — „Fircyk w zalotach". jutro o godz. 
20-ej, z powodu Zjazdu Towarzystw Kra- 
joznawczych = komedja w trzech odsło- 
nach Fr. Zabłockiego „Fircyk w zalo- 
tach*. Bilety w sprzedaży u Pań z Komite- 
tu Org. a w dniu przedstawienia w biurze 

 



„Orbis“ do g0dz. 16.30 i 
od. godz. 17-ej. 

W sobotę — „Eros i Psyche*. 

w kasie teatru 

W niedzielę — o godz. 16-е] Wilki 
w nocy*. 

- Stefan Jaracz w Wilnie. W przy- 
szłym tygodniu wystąpi w Reducie znako- 
mity artysta i reżyser Teatru Narodowego 
w Warszawie Stefan Jaracz, w sztuce 
pt. „Samson i Dalila“. 

RADJO—WILNO. 
Czwartek dn. 12 kwietnia 1928 r. 
16.00 - 16.13: Chwilka litewska. 
16.15 - 16.70: Komunikat harcerski. 
16.20 16.55: Przerwa. 
16.55 17.15: „Znaczenie, rozwój i sto- 

pniowy upadek hodowli owiec” „odczyt z 
działu „Hodowla* wygłosi insp. hodowli 
Tow. Rolniczego A. Terlecki. 

17.20 17.45: Transmisja z Warszawy: 
19.00 — 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25—19.35: Sygnał czasu i 

tości. 
19.35-20.00: „Grzyby  pasorzytu ące 

na zbożach i ich zwalczanie" odczyt z dzia- 
łu „Przyroda* wygłosi prof. . 5. B. dr. 
Józef Trzebiński. 

20.30 Transmisja koncertu wieczor- 
nego z Warszawy. 

22.05— Komunikaty P. A. T. 
22.30— Transmisja muzyki tanecznej. 

L uebrania organizacyjnego Woj. Kom, 
„Lygodnia Dziecka . 

‚ W dniu 5-kwietnia r. b. w Wielkiej Sali 
Konierencyjnej Wileńskiego Urzędu Woje- 
wódzkiego odbyło się zebranie organiza- 
cyjne Wojewódzkiego Komitetu Wileńskie- 
go „Tygodnia Dziecka* przy bardzo licznej 
obecności przedstawicieli społeczeństwa : i 
organizacji społecznych wileńskich. 

Określając cel zebrania zagaił takowe 
p. Wojewoda Wł. Raczkiewicz, witając o- 
becnego na zebraniu prezesa Rady Funda- 
cji Polskiego Komitetu Opieki nad Dziećmi 
p. Aleksandra Lednickieyo. 

Przewodnictwo zebrania objął p. Wo- 
jewoda Władysław Raczkiewicz. 

P. Prezes A. Lednieki w krótkich sło- 
wach zaznajomił zebranych z historją pow- 
stania Polskiego Komitetu Pomocy Dzie- 
ciom, z jego dotychczasową działalalnością 
i z projektami na przyszłość, jednocześnie 
dziękując p. Wojewodzie za inicjatywę zwo- 
łania dzisiejszego zebrania. Pan Prezes pod- 
kreślił doniosłe znaczenie akcji uświado- 
mienia najszerszych warstw obywateli Pań- 
Stwa w odniesieniu do opieki nad matką i 
dzieckiem, nad krzewieniem zasad higjeny, 
profilaktyki i racjonalnych metod wycho- 
wania dziecka. Ponieważ rozwój społeczeń- 
stwa przedewszystkiem zależy ud zdrowia 
jego przyszłych pokoleń, akcja winna zato- 
czyć jaknajszersze kręgi i idea winna tra- 
fią tak pod strzechę włościańską, jak też 
do izby robotniczej, winna jest znaleść od- 
dźwięk wśród: wszystkich obywateli Pań- 
stwa bez różnicy narodowości i wyznania 
Wszystkim wiadome są warunki w jakich 
obecnie pod względem hygjenicznym znaj- 
duje się matka i dziecko na naszych Kre- 
sach Wschodnich. Wysoce słabe uśw ado- 
mienie kulturalne da się tu zwyciężyć i 
rozbudzić tylko za pomocą jaknajspręży- 
stszej propagandy, przeprowadzonej z całą 
świadomością powagi zadania. 

W związku z powyższem z inicjatywy 
Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem 
odbędzie się na terenie całej Rzeczypospo- 
litej w dniach 16 23 września 1928 roku 
„Tydzień Dziecka*, który powinien zamie- 
nić się w Święto Dziecka i Matki* i prze- 
konać społeczeństwo O potrzebie podobnej 
kcji. 

3 ]Ыазіерпіе zebranie wyłoniło Komitet 
Wykonawczy w skład którego weszli: jako 
przewodnicząca p. Wojewodzina Jadwiga 
Raczkiewiczowa, jako członkowie: J. E. Ks. 
Arcybiskup Metropolita R. Jabrzykowski, 
Prezydent ). Folejewski, Ks. Biskup K. Mi- 
chalkiewicz, Ks. Arcybiskup Teodozjusz, 
Nadrabin Rubinsztejn, j. M. Rektor St. Pi- 
goń, p. Delegat A. Kopeć, Prof. W. Jasiń- 
Ski, Dr. D. Olsejko, p. J. Łokuciewski, p. 
Arsenjusz Pimonow, p. Rektorowa Pigonio- 
wa, p. J. Burhardtowa, p. St. Lewakowska, 
p. W. Maleszewska, p. j. Brensztejnowa, 
p. Poseł Dr. Brokowski, Prezes Dr. W. 
Węsławski, p. Łazarz Kruk, p. Dr. L. Klott, 
p. Dr. C. Szabad, p. Dr. F. Swieżyński, p. 
H. Wilczewska, p. Dr. W. Maleszewski, p. 
5. Lewakowski, p. H. Gieczewicz, p. Cze- 
sław Jankowski, p. F. Wodzinowski, p. R 
Ruciński, p. A. Gordon, p. W. Mohl, p. L. 
Ostrejko, Ks. S. Hopienko, p. I Zagórski, p. 
Fr. Umiastowski, p. Dobosz. 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
p. Prezes j. Pietraszewski, p. Prezes J. Sta- 
szewski, p. Prezes Źółtowski, p. Prezes St. 
Białas i p. Dr. L. Czarkowski. 

Dziękując jeszcze raz 
przybycie, przewodniczący p. ‹ 
Władysław Raczkiewicz zamknął posie- 
dzenie. 

rozmai- 

zebranym Za 
Wojewoda gal 

Dfiary. 
Uczczenie pamięci 

Koncia. 

Ku  uczczeniu nieodżałowanego 
$. р. Stefana Kopcia, Naczelnika Wy- 
działu 'Samorządowego Wileńskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, współpraco- 
wnicy tegoż Wydziału składają 30 zł. 

Sfefana 

na chleb głodnym dzieciom, których 
los szczególnie bliski był sercu 
Zmarłego. 

Cyrk. 
Międzynarodowy furniej walk 

zanaśniczych. 

We wtorek lo bm. odbyło się otwar- | 
cie międzynarodowego turnieju walk za- 
paśniczych dla zawodowych zapaśników, 
zorganizowanego przez dyrekcję cyrku 
„Colosseum“. 

Z pośród zgłoszonych zapaśników 
przybyło już 12-tu, ze znanymi już Wilnu 
Sztekkerem, Szczerbińskim, Orłowem i 
Petersenem. Pojawienie się na ringu (cyrk 
zamiast areny posiada ring) mistrza Polski 
i zdobywcy | nagrody na Olimpjadzie za- 
paśniczej w Berlinie Teodora Sztekkera 
wyw ołało entuzjazm. Zespół powiększony 
został jeszcze przez światowej sławy atle- 
tów: Pineckiego, Pooschofta i Bryłę. 

W dniu otwarcia walczyły trzy pary. 
Kolosalnych rozmiarów syberyjczyk Kiry- 
łow (zachowaniem się swoim przypomina- 
jący trochę Orłowa) w 18 min. pokonał 
podwójnym nelsonem Duńczyka Peterse- 
na. Spotkanie Szczerbińskiego z Łotyszem 
Kruminem po 20 min. nie ;dało rezultatu, 
w trzeciej walce Burdus (Kłajpeda) w 6 
min. pokonał Huberta (Wiedeń). 

Dziś t. j. w czwartek walczą: B drus 
(Kłajpeda)  Szczerbifski,  Ortow Kiry- 
łow, Pinecki (Poznań)  - Kristof (Estonja) 
i Pooschoff (Frankfurt) / Krumin (Łotwa.) 

$ j gospod. warzywne, kwiato- $ 
ė NASIOŃ we, leśne, ziemniaki, byliny 
4 cebulki, drzewka i krzewy owocowe, $ 
% jagodowe, parkowe, Sole Nawozo- $ 
$ we „Chorzow*, oraz inne nawozy $ 
4 Sz uczne poleca Hodowla Nasion S. $ 

Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie 
Rolniczym“ Szwarcowy 1 (Wielka 15). $ 

4 Cenniki zpłatnie. 1400 -5 ф    

     

wytwórnia walizek 1 wyrobów 
skórzano - galanteryjnych 

J[ 5g00a KAGORELENBOGENA 
Wilno, ul. Wileńska 28 i Portowa 5. 
Poleca w najwięk:zym wyborze ne, 
maite walizki, kosze, teki, różne 
przedmioty podróży, torebki damskie; 

I t. p. Przyjmuje obstalunki i repe- 
racje. Wykonanie punktualne. 

[i Ceny umiarkowane. 
JI p. P. wojskowym i urzędnikom 

я specjalny rabat. 
BEANKADBABZSZUSUBAEANCANENZSZENA 

FP "adne dla kn, resananyj © 
i innych lokali publicznych! 

zręcznośc'owe 
noma i towarowe | 

krajowej wytwórni 

są do nabycią w firmie „KRAJOWY 
AUTOMAT* mieszczącej się w War- 

ES przy ul. Leszno 52. A SJ 

UBRANIA najnowszych WZORÓW 
na zamówienia i gotowe poleca 

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

Duży wybór materjałów ostatnich 
nowości. Wykonanie pierwszo- 

rzędne. 1387 3 

Km Zakład gorsetów i pasów a 
KM. J|EANETTE" Wilno, Mickiewicza 22./Ę 
ESNadeszły najnowsze modele gorse- (©) 
wodtów i pasów paryskich. Pasy połą gy 
mączone z gumą (elastyczne) bardzo S 
Eiawygodne, nadające wdzięk figurze. (64 
E2Pasy gumowe, lecznicze dla Odmien: Sy 
Kuinego stanu, oraz po operacji wE4 
Eaawielkim wyborze. o 9g9i (A) 

  

SLO MO 

  "Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
D'z i š ostatni dzień! Ostatni cud sztuki kinematograficznej! Wielka sensacja wszechświatowa! 

| Najgenjalniejsza kreacja największego tragikomika świata! CYRK Charli CHAPLINA z udziałem 
Wileńska 38. | jego słynnej partnerki MARY KENEDY. Dla młodzieży dozwolone!!! Początek o godz. 4-ej. 
  

   

  

  

Kino-Teatr Dziś ostatni dzień! Epopea największej miłości!. BR ATERSTWO KRWI (Beau: Geste). 
POLONIA Wzruszające dzieje 3 braci, rzuconych ręką losu do Francuskiej Legji Cudzoziem skiej, gdzie 

н Aš obok wykolejeńców pędzą życie najszlachetniejsi z pośród żyjącyci. W rolach głównych 
В SA Ronald Colman, Neli Hamilton, Noah Beery, Ralph Forbes, i inni. 

   
   

mi wysyła na 
  

  

  

Miejski Kinematogat  Chala Wuja Toma 
Kulturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5.   
  

  

Od dnia 8-go do 15-go kwietnia 1928-go roku włącznie będzie wyświetlany epokowy arcyfilm 
| dramat w 12 aktach według i 

tym sąmym tytułem. Najwznioślejszy hymn miłości i wolności. 
niejsze arcydzieło świata. Wykonanie tego filmu kosztowało przeszło 2.000.000 dolarów. Reżyse- 
rja genjalnego Harry A, Pollarda. W rolach 
B. Lowe, George Siegmann, Hertruda Astor i wielu innych. Tysiące statystów. 
Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W duiu 9 kwietnia r. b. 
biletów: parter 80 gr., balkon 40 gr. 

ogólne znanej powieści Beecher Stowe pod 
Najpotęż- 

głównych: niezrównany iragik świata murzyn 
W 

Szczepańskiego. Początek seansów 
początek seansów o godz. 

astępny program: „Człowiek - Zwierzę“. 

JAMES 
poczekalni 
o godz. 4. 

2. Ceny 

St. Maurienne, 

Cenniki 

    mimoza,        
   

  Kino-Teatr Od jutra będzie wyświetlano W rolach głównych: „WANDA” nieporównane arcydzieło BE UR RAMON NOWARRO 
! Wielka 30. FREDA NIBLA monumentalny dramat w 12 aktach. i BETTY BRONSON 
  

Ipotrzekne duże mieszkanie) 
kx pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła-| 
dąć w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A. - 0 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE ® 
; pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych I 

  

  

= fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jak ości 
” SPRZEDAŻ 

jwysajęce K. Bqbrowska 
883 1 Wi:no, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

| Ogłoszenie 
2 1, odbędzie się sprzedaż z licytacji przez 

m 
® 

Dnia 27 kwietnia 1928 roku w Zarządzie Głów- 
Ordynacji Nieświesko-Kleckiej w  Nieświeżu, 

konkurs ofert — brzozy materjałowej 1053 kloców o 

stacji Lachowicze na placach kolejowych. 
Szczegółowy wykaz kloców i warunki konkursu 

Ordy: 
Radziwiłłmon- 

można oglądać w Zarządzie Głównym Dóbr 
nacji w Nieświeżu i w Nadleśnictwie 
towskiem w Nowinkach. 

Zarząd Dóbr Ordynacj 
[Ч ЕР (Е Е Р Е ПЧ Р КЕ ПЧ КЕ ЕР ЕР Р 'а!!!‘::а 

Ogłoszenie. 
W myśl postanowienia Ministerstwa Komunika- 

cji, w roku bieżącym zostają otwarte kursy dla kandy- 
datów kolejowych. 

Na kursach przewidziano 15 miejsc dla kandy- 
datów z Okręgu Wileńskiego, którzy mają odpowia- 
dać warunkom: 

1) Obywatelstwo Polskie, 2) wykształcenie wyż- 
sze techniczne względnie Średnie (matura), 3) odby- 
cie służby wojskowej lub zwolnienie całkowite, 4) 
nienaganne dotychczas prowadzenie się. : 

Kandydaci z wykształceniem wyższem otrzymają 
80 proc. VIII gr. upos., ze śŚredniem —15 proc. —IX 
gr. upos., oraz pewną ilość bezpłatnych pomieszczeń 
w siedzibie kursów. 

Kandydaci życzący być przyjęci na kursa, winni 
złożyć w terminie do 20 kwietnia 1928 r. podania do 
Wydziału Eksploatacyjnego Dyrekcji Kolei Państwo- 
wych w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. 2, względnie 
osobiście zgłosić się celem dopełnienia formalności. 

Do podania należy dołączyć odpisy urzędowo 
posiadanych dokumentów, dowodu obywatelstwa 
polskiego, Świadectwa szkolnego, książeczki wojsko- 
wej, oraz Świadectwa moralności, jedną fotografję i 
krótki życiorys, przyczem kandydaci będą poddani 
oględzinom lekarskim. 

Praktyczny kurs tegoroczny rozpocznie się z 
dniem 1-go czerwca 1928-r., kurs zaś teoretyczny z 
dniem 1-go września 1928 r., t. j. po odbyciu 3-ch 
miesięcznej wstępnej praktyki na stacjach. — - 

Dyrekcja Kolei Państwowych. 

+ 

miąższości około 317,68 m3 znajdujących się | 

Rejest Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: 
w dniu 24, II. 1928 r. 

1876 1. A. „Emes Michel-Lejba* w Wilnie, ul. Trocka 4, sklep galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Emes Michel-Lejba, zam. w Wilnie, ul. Kupnicza 1. 
3001 VI 

. 7877. 1. A. „rydlender Mejer" w Hoduciszkach, pow. Święciańskim, młyn parowo-wodny. Firma istnieje 4 

TT“ Zgldoszenia do 

  

Ё 
Н ją 3 pokojo- 

Mieszkania wógo "z 
kuchnią poszukuje się. 

„Sło- 
wa* pod „Mieszkanie 
3 pokojowe** 

  

Poszukuje się 
mieszkania 2—3 po- 
kojowego z kuchnią 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa“ pod „komorne“. 

Służąea 
do wszystkiego, zna- 
jąca dobrze kuchnię 

  

as d od 1905 otrzebna od zaraz. roku. Właściciel Frydlender 'ejer, zam. tamże. 3002 - VI Witoldowa Ś i. L ь 
7878. I. А. „Kac Szepsel“ w lnie; ul. Popławska 

13, sprzedaż bułek własnego wyrobu i ania Firma Potrzebny istnieje od 1902 roku. Właściciel Kac Szepsel, zam. tamże. korepetytor na wy- 
3003 VI 

Dział A w dniu 24. II. 1928 r. 
1879. 1. A. „Ki kulska Cypa" w Wilnie :.l. Zarzecze 4 

  

sklep Spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Właścicielka Kinkulska Cypa, zam. tamże. 3004 VI 
7880. l. A. „Lewin Ester* w Wilnie, ul. Kalwaryjska 24, sklep owocowy i wody sodowej. Fi ma istnieje od 1917 

roku. Właściciel Lewin Ester, zam. tamże. 3005 VI 
„ ,1881, 1. A. „Przedsiębiorstwo robót budowlanych An- toni Gołowczyc i S-ka*. Przedsiębiorstwo robót budowia- nych. Siedziba w Nowo-Wilejce, przy ul. Objazdowej 13. Przedsiębiorstwo „rozpoczęło działalność | stycznia 19 8 r. Wspólnicy: Antoni Gołowczyc, zam. w Nowo-Wilejce, przy ul. Objazdowej 13, Jerzy Gapanowicz, zam. w Wilnie, przy ulicy Raduńskiej 80 i Izaak Arje, zam w. Wilnie, przy ul. Mickie- 

wicza 35—23. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 19 grudnia 1927 roku na czas "nieograniczony. Zarząd należy 
do wszystkich wspólników. Wszelkie sumy pieniężne od urzę- dów państwowych, komunalnych i innych, nale”ne spółce za 
wykonane roboty budowlane lub z jakiegokolwiek innego 
tytułu, otrzymuje Antoni Gołowczyc za swoim podpisem pod 
stemplem firmowym albo też dwaj wspólnicy również pod 
stemplem firmowym. Weksle i wszelkie inne zobowiązania 
pieniężne oraz plenipotencje wydawane w imieniu s>ółki po- 
winny być podpisywane najmniej przez dwuch wspólników 

  

pod stemplem firmy. e 3006 - VI 
1882. |. A. „Rabinowicz Róża* w Wilnie, ul. Ostro- 

bramska 4, sklep zegarków. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel Rabinowicz Róża, zam. tamże. 3007—VI 
7883. I. A. „Słucka. Cypa* w Wilnie, ul Rudnicka 25, sklep wód chłodzących, piwa i owoców. Firma istnieje od 1926 roku. Właścicielka Słucka Cypa, zam. tamie. 3008— VI 
7884. |. A. „Snipiszska Marjasza* w Wilnie, ul. Nie- 

  

miecka 10, sklep spożywczy. Firma istnieje Od 19 5 roku. Właściciel Snipiszska Marjasza, zamieszkała w Wilnie, ul- Niemiecka 5 23. 3009 VI 
w dniu 6 III 1928 r. ‚ 

7892. I. A. „Ariowicz Rachela“ w Wilnie, ul. Kalwa- 
ryjska 30, sklep resztek krajowych materjałów bawełnianych 

i galanterji. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Ariowicz 
Rachela, zam. tamże. 3068_ VI. 

7893. |. A. „Nestor-Astryńska Hinda* w Wilnie, ul, Ki- 
jowska 19, mydlarnia. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Astryńska Hinda, zam. w Wilnie, ul. 3 Maja, 13- 5. 

/ 3069 VI. 

w dniu 7 III 1928 r. 
7894 I. A. „Mejia ursztejn“ w Wilnie, ul. Wielka, 48, 

sklep ubrań ludowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel Bursztejn Mejta, zam. w Wilnie, ul. Nowy Świat 5. 

3070 VI. 
7895 I. A. „Basia Dach“ w Wilnie, ul. Werkowska, 28, 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Dach Basia, zam. tamże. 3071—VI. 

1896 1. A. „Oworman Bencjon* w maj. Franopol, gm. 
Czereskiej, pow. Brasławskim, eksploatacja lasów. Firma jst- 
nieje od 1927 roku. Właściciel Dworman Bencjon, zam. w 
Drui, pow. Brasławskiego. 3072 — VI. 

1897 I. A. „Frydman Szmuel“ W Wie: ul. Niemiecka 
24, sklep bławatny. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel 
Frydman Szmuel, zam. w Wilnie, ul. Wielka 30 5. 

3073 - VI. 

jazd, dla chłopca 9 
lat. Dowiedzieć się: 
Rydza Śmigłego 43-18 
CZA o 61S1 

niania 
Potrzebna 
tylko z dobremi šwia- 
dectwami Od zaraz. 
Dąbrowskiego 7 m. 7. 
Zgłaszać się: od 8 
10 rano i od 3—5 pp. 
BH 

M. Wilenkin i 5-44 
Spółka z ogr. odp. 
Wi!no, ul. 1 atarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Pokój 
umebłowany. słonecz- 
ny, niekrępujące wej- 

'ście, solidnemu. Mo- 
stowa 9 23. 0 8097 

ACHOWIEC 
przyjmie admi- 
nistrację mająt- 

ku, w iazie potrzeby 
spłaci aługi, chętnie 
od właścicielki. Oter- 
ty natychmiast: Wilno 
1, Poste Restante R. 
Skarzyfski.  0—6£91 
“7 agubioną ksiąžkę 
Ž wojskową wyd. 
„ „przez P. K. U. 
Święciany na imię 
Izydora Woł.jewicza, 
zam. we wsi , Małe 
Swiranki, gm. Żukoj- 
nie, pow. Święciań- 
skiego, unieważnia się 

  

2—5 posoje w 
kuchnia do wynajęcia. 
Dow. Skład Prużana, 
Mickiewicza 15. 

1 „6191 
gubione tymcza- 
sowe zaświadcze- 
nie wojskowe 

wyd. na imię Szyma- 
nowskiego Andrzeja, 
unieważnia się. 0-0£9| 

i A RANASNAKUNENA ZY 

Żywe, piękne kwiaty 
du Z JasnEgo Brzegu 

W kartonowych pudełkach z 
gwarancją dostarczenia Świeże- 

liczką pocztową firma Jeanette 

Massena 10:a. 

gratis i 

Specjalność firmy: 

orchidea, 
irys, astra, narcyz, kamelja, aloes. 

    

zlecenie za za- 

Nizza place 

franco. 

irys, azalja, m 

    
  

  

Do wynajęcia od za- 

raz PIWNICA — Skład 
odpowiednia na pra- 
cownię warsztaty. 
Zgłaszać się: Mickie- 
wiczą 19 u portjera. 

1684—2 

m OSZUKIWANI są 
2 wspólnicy do 

Ee przedsiębiorstw 
handlowych i przemy- 
słowych. Zgłaszać się 

  
  

do D. H.-K. „Kresy 
Wileńskie*, Mickie- 
wicza 1: о 

BYATAVA 

g LEKARZE @ 
BAWAWAB 

DOKTOR 

P. ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
Syfilis, narządów 
moczowych, od 9 

- 1, о9 5 8 wiecz. 

  
  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
K 'BIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ: 
DOW MOCZOW. | 
od 12--21 Od 4--6, | 
ul. Mickiewicza 24, | 

  

BRZ i 

W. Zdr. №: 1 152. 

Ki GR ERA 
| utkrzE netmyści 

ЕЕЕ 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Śmalska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
S 12000 14 1 

Wydz. Zdr. Nr. 3. 

  

  

  

Lekarz-Dentysta 

W. Bobrowska 
Zarzecze 16 m. 17. 
Przyjmuje w domu 
od g. 12 do 19.- ZGpĮ 

W. Zdr. Nr 4238. 

8 AKUSZERKI 
===" 
AKUSZERKA 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstw 

2. P Nr. 63 

  

V. WILLIAMS. 

„ TRÓJKA TREFLOWA. 
Rozdział XV. 

Dom w lesie. 

Po przejściu expresu, las wyda- 
wał się jeszcze ciemniejszy. Zwolna 
przycichał pomruk pociągu i znikło 
Światło tylnych latarni. 

Wirginja usłyszała skrzypienie 
Śniegu pod ciężkiemi krokami, potem 
nastąpiła cisza i została sama. 

Była zaniepokojona bardzo, co 
się stało z Clivem? Przed chwilą był 
obok niej i czuła jego rękę na swo- 
jej, teraz zniknął nage, przepadł w 
ciemności tak gęstej, że nie widziała 
już nawet wirujących płatków Śniegu. 

Co się stało Godirey'owi? Dlacze- 
go von Bartzen był na jego miej- 
scu? 

Niestety siły opuściły Wirginię. 
Wbrew swym oczekiwaniom nieobec- 
ność Godirey'a nie była dla niej 
bodźcem do dalszej działalności, gdyż 
odebrała jej na chwilę możność pa- 
nowania nad nerwami i oto von Bart- 
zen odszedł, a ona nie pomyślała na- 
wet o tem, żeby go Śledzić! 

Czuła się upokorzoną. tą Świado- 
mością, wydało się jej, że zdradziła 
Godirey'a. Zrozumiała, że bez Clive'a 
jest bezradną, gdyż dotąd on ję pro- 
wadził, obecnie nie potraiiłaby odna- 
leźć drogi do auta. Na samą myśl o 
ponownem błądzeniu po ciemnym le- 
się, wstrząsał nią dreszcz przerażenia. 

W nadziei, że Clive powróci, cze- 
kała nań w tem samem miejscu, aż 
czuła, że ręce jej i nogi zdrętwiały 
Z zimna. Wówczas zrozumiała, że 
dalsze pozostawanie na tem miejscu 
było szaleństwem. Odwróciła się więc 
od błyszczących szyn i poszła w kie- 
runku, skąd przyszli. Z początku by- 

- nie mogła 

ło nieco jaśniej, lecz w głębi lasu o- 
garnęły ją nieprzeniknione ciemności, 

już iść prędko, gdyż co 
chwila potykała się o ukryte zdra- 
dziecko pod šniegiem suche gałęzie 
i pnie. Jednak posuwała się nap zód 
odważnie, pocieszając się myślą, że 
przecież Ścieżka, którą szła, musiała 
ją zaprowadzić do jakiejś większej 
drogi. 

Wreszcie znalazła się przy drodze 
i chcąc wejść na nią, zapadła w głę- 
boki rów, z którego wypełzła na ko- 
lanach z największą trudnością. Czu- 
jąc twardy i równy grunt pod noga- 
mi, ruszyła prędzej. 

Nie mogła zrozumieć, co się stało 
Clive'owi? 

Musiał zapewne oddalić się, by 
lepiej widzieć człowieka, odbierające- 
go paczkę z pociągu i potem nie 
mógł w ciemności odnaleźć ją. Nie 
mogła uwierzyć, by Clive zdecydował 
się opuścić ją tak nagle i udać się 
wślad za Bartzenem. 

Na szczęście Śnieg przestał padać. 
Niebo szarzało i powietrze nie było 
tak ostre. Mgliste cienie kryły się po- 
za drzewami i las cały przybrał ma- 
jestatyczną postawę, jakby w oczeki- 
waniu brzasku. 

Szarzejące niebo dodawało dziew- 
czynie otuchy. i 

Była ona odważna i energiczna z 
natury, to też prędko otrząsnęła się 
z chwilowej depresji, mimo że była 
zziębnięta, głodna, przemokła, a prze- 
dewszystkiem, że błądziła po lesie, 
nie wiedząc, czy odnajdzie samochód. 
Z beretu zimne krople padały na jej 
szyję, zdjęła więc go i potrząsnęła, 
złote włosy rozsypały się dookoła 
twarzy w nieładzie, 

— Droga musi mnie doprowa- 
dzić do jakiegoś domu! — myślała. 
Lecz jednocześnie ušwiadamiala so- 

bie, że mogła ona być tylko drogą 
leśną, kończącą się gdzieś w jego 
głębi, a wówczas musiałaby wracać w 
przeciwnym kierunku. Nagle rozmy- 
Ślania jej przerwał widok długiego 
niskiego dachu, ukrytego wśród gałę- 
zi. Nie mogło być żadnej wątpliwości, 
gdyż pokryty białym szronem kształt 
jego odcinał się wyraźnie na tle ciem- 
nych drzew. Za chwilę Wirginja zna- 
lazła się na Ścieżce prowadzącej do 
małej werandy. Przypomniała sobie, 
że idąc z Clive'm widziała podobny 
dach, byłoby to dowodem, iż podą- 
żała w odpowiednim kierunku, ale 
czy nie mógł to być inny dom mogło 
ich być kilka w tym lesie! 

Zbliżywszy się ujrzała, 
były zasłonięte okienicami 
nie nie było widać Światła. 

Dom był lekkiej konstrukcji, zbu- 
dowany na klocach drzewnych,była to 
najwidoczniej letnia willa. Dokoła nie 
było ani płotu, ani żadnego ogrodze- 
nia. Wirginja weszła na werandę i 
znalazła się przed drzwiami. Ogarnęło 
ją uczucie trwogi. Spojrzała na zega- 
rek, była piąta rano. Przez chwilę 
nasłuchiwała, lecz najmniejszy szmer 
nie zakłócał ciszy. 

Czy mogła budzić mieszkańców o 
tak wczesnej porze? Co mogła im o 
sobie opowiedzieć, jak  wytłomaczyć 
swoją obecność w lesie o tej porze? 
Jeśli mieszkali tu drwale, co było naj- 
prawdopodobniejszem, nie będzie 
mogła się z niemi porozumieć. 

Lecz Wirginja była człowiekiem 
praktycznym, obecnie wiedziała, że 
sama nie zdoła wydostać się z lasu, 
musiała zaś. śpieszyć do  Wolfstalu, 
by prosić o pomoc w poszukiwaniu 
Clive'a. Następnie musieli rozpocząć 
energiczną akcję, by ratować Godirey'a 
na myśl o którym serce jej Ściskało 
przerażenie. 

że okna 
i nigdzie 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. .Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 
\ 

Zdecydowała się więc zapukać do 
drzwi, po chwili powtórzyła pukanie. 
odpowiedziało jej tylko echo. Spró- 
bowałag otworzyć drzwi, ale były 
zamknięte. 

Wirginja brnąc w głębokim śniegu 
obeszła dom dookoła. | znów stuka- 
ła do drugich drzwi, również zamk- 
niętych. Wszystko napróżno. 

Powróciła więc na werandę. Teraz 
miałą pewność, że dom jest nieza- 
mieszkały, gdyby więc zdołała dostać 
się do jego wnętrza, mogłaby wypo- 
cząć i ogrzać się do rana.Poprobowa- 
ła otworzyć okienice jedna z nich 
poddała się i otworzyła się. Na 
szczęście okno nie było zamknięte z 
wewnątrz. Gdy pchnęła je, otworzyło 
się cicho. : 

Za chwilę znalazła się w domu. 
W pokoju powietrze było wilgot- 

ne. Wchodzącą młodą Amerykankę. 
ogarnęło uczucie trwogi, znalazła się 
w długim pokoju, którego wnętrza 
nie mogła dobrze widzieć w mroku. 
A jeśli mimo wszystko, ktoś spał w 
sąsiednim pokoju? Lub może ocze-* 
kiwał ją z rewolwerem w ręku 
czajony. 

Wszystkie opowiadania 0 okrop- 
nych tragedjach, które się odegrywały 
wśród borów, stanęły nagle w jej pa- 
mięci... 

Czy jest tu kto? — krzyknęła 
po angielsku. 

Zawstydzona ' drżeniem swego 
głosu, powtórzyła pytanie pewniej- 
szym tonem po niemiecku. 

Cisza nie została naruszona żad- 
ną odpowiedzią. Przeszła przez cały 
pokój, aż do drzwi przeciwległych, 
które otworzyła. Znalazła się w ma- 
łym pokoiku, w którym stalo łóżko 
polowe, stół i krzesło. Łóżko nie by- 
ło zasłane, lecz na materacu leżała 
gruba kołdra. 

та- 

„czarnych trykotach, w 

Wirginja powróciła do pierwszego 
pokoju i otworzyła wszystkie okienice. 
Na podłodze leżały skóry dzikich 
zwierząt, a na Ścianach wisiały troiea 
myśliwskie. Na kominku przygotowane 
były drwa, a przed nim, na małym, 
okrągłym stoliku, leżało pudełko za- 
pałek, obok tacy ze spirytusową ma- 
szynką i przygotowaną kawą. 

Odwaga Wirginji wzrosła. Jakaś 
dobra wróżka przygotowała dla niej 
wszystko, czego potrzebować mogła 
w tej chwili, mogła się ogrzać przy 
ogniu i wypić gorącą kawę. 

. Bez namysłu potarła zapałkę, a 
nie mogąc rozpalić wilgotnego drzewa, 
oblała je spirytusem i za chwilę we- 
sołe ogniki zaczęły ślizgać się wgłębi 
ciemnego kominka. Szybko zdjęła 
spodniczkę i żakiet i powiesiła je 
przed ogniem na krześle. Została w 
kolorowym sweterku i jedwabnych, 

tym ubraniu 
przypominała zgrabnego młodzieńca. 

Włosy wytarła starannie chustką, 
poczem z kołdrą powróciła przed ko- 
minek. 

Ogień rozpalił się już, a woda w 
imbryku syczała. Wirginja wypiła kawę 
i usiadła wygodnie na krześle, wycią- 
gając zmarżnięte nogi ku kominkowi. 
Za oknami było jeszcze ciemno, Śnieg 
znów zaczął padać i uderzał o szyby. 
Silny wiatr zaczął rzucać okienicami 
i potrząsać ramami okien. 

Wirginja, wyciągnięta przed ogniem, 
okryta ciepłą kołdrą, dopiero teraz 
zaczęła zdawać sobie sprawę ze strasz- 
nego zmęczenia. A jednak wkrótce, 
gdy zacznie śŚwitać, będzie musiała 
wyjść ztąd znowu na zimno i brnąć 
przed siebie. Była tak wyczerpana, że 
zasnęłaby, gdyby nie niepokój, któ- 
rego nie mogła się pozbyć. 

Czyj był ten dom opuszczony, w 
którym wszystko czekało przygoto- 

  

wane na powrót zaginionego właści- 
ciela? 

Drzemiąc już prawie, 
otwierała znużone Oczy, nie mogła 
teraz zrozumieć, czy przygody dzi- 
siejszej nocy nie były tylko snem? 

rzed oczyma jej stanął człowiek, 
którego ujrzała przy pociągu... Wi- 
działa jego twarde Oczy, ostry nos i 
zacięte, wąskie usta... Ach, ta twarz 
okrutna! ) 

Wirginja czuła, że niepokój jej 
przybierał iormę pewności, że nad 
Godirey'em wisi niebezpieczefstwo. 

Musiała walczyć, ratować gol 
-— Godfrey'u, gdzie jesteś, co ci 

się stało, Godfrey'u? 
Dziewczyna rozbudzona zupełnie, 

wpatrywała się w ogień. „Dlaczego 
von Bartzen znalazł Się na miejscu 
Godirey'a?* To pytanie nie opuszczało 
jej mózgu? 

Przypomniała sobie dziwny znak, 
dany przez cygana. Jaki związek mógł 
istnieć pomiędzy trójką treflową a 
224 kilometrem? Czy cyfra „21“ ozna- 
czała datę jakąś, więc coś się miało 
stać za 5 dni? Coś tajemniczego, a 
bardzo ważnego? 

Za, šciągnietemi brwiami, układała 
plan dalszego działania, zapomniała 
zupełnie, gdzie się znajdowała. U nóg 
jej ogień syczał wesoło, a za nią 
Snuły się duże cienie, które rysowało 
drżące Światło ogniska. Nagle drgnęła, 
podniosła głowę. 

Wiatr potrząsał całym domem. 
Lecz poprzez te odgłosy, do uszu jej 
doleciał jakiś obcy dźwięk, który się 
powtórzył. Ktoś wkładał klucz do 
zamku we drzwiach. 

co chwila 

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie* ul. Kwaszelna 23.


