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Pe berlińskiej konferencji z Kownem. 
Wywiad z naczelnikiem Hołówko. 

„Epoka* zamieszcza wywiad z na- 
czelnikiem wydziału wschodniego M. 
S. Z. p. T. Hołówko, który powrócił 
z Berlina, z rokowań polsko-litewskich. 

Z wyników konferencji berliń- 
skiej która miała na celu jedynie wy- 
konanie uchwał konferencji w Kro- 
lewcu, delegacja polska jest całkowi- 
cie zadowolona. 

Jak zachowywała się delegacja 
litewska? 

— Trzeba z wielkiem uznaniem 
podkreślić zachowanie się delegacji 
litewskiej, która sprawy zarówno 
miejsca, jak i terminu zebrania się 
przewodniczących poszczególnych ko- 
misji traktowała jedynie rzeczowo. 

Tu p. naczelnik Hołówko przypo- 
mina terminy obrad poszczególnych 
komisji. A więc komisja w sprawie 
paktu O nieagresji i strat za r, 1920 
zbiera się dn. 7 maja w Kownie 
(przewodniczący ze strony polskiej p. 
Hołówko, ze strony litewskiej p. Ba- 
lotis), druga komisja— ekonomiczna i 
tranzytowo - komunikacyjna zbiera się 
dn. 18 maja w Warszawie (pp. Szum- 
lakowski— Polska i Zaunius Litwa), 
trzecia prawnicza komisja rozpocz- 
nie swe obrady po dn. 20 maja w 
Berlinie (p. Tarnowski i Sidikauskas). 

-- Czy zarysowały się jakie róż- 
nice zdań przy ustalaniu tych dat? 

- Nie, różnic żadnych nie było. 
— A dlaczego daty są tak odległe 

od siebie? 
— Różnice w oznaczeniu terminów 

zostały spowodowane tem, że dele- 
gaci litewscy do rokowań z Polską 
Są jednocześnie delegatami do roko- 
wań z Niemcami. Zresztą również za- 
ważyło  10:cio lecie niepodległości 
Litwy, które będzie w sposób uro- 
czysty obchodzone dn. 15 maja w 
Kownie. Z tych wszystkich względów 
delegacja polska szła  jaknajbardziej 
na rękę Litwie, całkowicie oceniając 
dobrą wolę delegacji litewskiej. Tę 
dobrą wolę widzimy choć by w tym, 
że rokewania polsko-litewskie roz- 
poczną się od prac komisji...w..Spra: .. 
wie przygotowania paktu o nieagresji. 

— Jakie są osobiste wrażenia p. 
naczelnika z konferencji? 

„ — Ja odnoszę się do rokowań 
polsko-litewskich z optymizmem — 

Hołówko. — Uważnie 
śledząc prasę litewską i orjentując 
się w nastrojach społeczeństwa litew- 
skiego, stwierdzić mogę, że konkret- 
ne rezultaty konferencji królewieckiej 
zostały przez społeczeństwo litewskie 
przyjęte w sposób pozytywny. Rząd 
p. Waldemarasa, Który liczy się z na- 
strojami społeczeństwa, widzi w tem 
aprobatę swojej polityki. Z drugiej 
strony samo życie silniejsze od for- 
mułek, nakazuje dojście do jakiegoś 
porozumienia. Ze względu na to, że 
konferencja  królewiecka odsunęła 
kwestje sporne, a ograniczyła się do 

kwestii życia codziennego, należy 
wnosić, iż dalszy ciąg rozmów  pol- 

sko-litewskich doprowadzi do pozy- 
tywnych wyników, przynajmniej w 
rzeczach podstawowych. 

— A mianowicie? 3 
— Wymienię _ przedewszystkiem 

„mały* ruch graniczny, który zresztą 
faktycznie istnieje, ale który należy 
ująć traktatowo, dalej ruch handlowy, 

też istniejący de facto, a wymagający 
ulegalizowania i t. d. 

— Zresztą—ciągnie dalej p. Ho- 

łówko — Europa idzie w kierunku 
niwelacji pozostałości okresu  przed- 
wojennego. Telegraf bez drutu, radjo, 
aeroplan zbliżają kulturalne narody, 
przekraczają granice. Ta Ściana, któ- 
ra istnieje między Polską a Litwą — 
jest anachronizmem. Bez względu na 
to, kto zawinił, należy spory między 
Polską a Litwą załatwiać w innej, niż 
dotąd płaszczyźnie. Wierzę, że znaj- 
dujemy się w przededniu nowej ery 
stosunków polsko-litewskich. 

— A więc jaknajdalej idący opty- 
mizm... 

— Optymizm — tak, ałe nie o- 
znacza on wiary w zbytnią łatwość 
prowadzenia rokowań. 

— Dlaczego? : 
Dlatego, że zbyt wiele nagro- 

madziło się wzajemnej nieufności i 
różnic, aby 8-letnia ich suma mogła 
być szybko zlikwidowana. 

— Więc, jakie wnioski? 
— Będziemy szukać takiego mo- 

dus vivendi, które będzie zgodne z 
interesami i godnością obu krajów. 

Oże mnie upoważnia do tego opty- 
mizmy podniesiony przezemnie fakt, 

iż pierwszą komisją, która rozpocz- 
nie swe obrady, jest komisja, 
Mająca na celu przygotowanie paktu 
O nieagresji. Może właśnie wysunię- 

cie tej kwestji na czoło będzie punk- 
tem wyjścia do ugruntowania się w 
społeczeństwie litewskiem prawdy, któ- 
rą naród litewski, oddzielony chiń- 
skim murem niechęci i żalu do Pol- 
ski, zrozumie: że państwo polskie 

WILNO, Sroda 25 kwietnia 1928 r. 

Wybory we Francji. 
Przygofowania partyjne do wykorów ściślejszych. 

PARYŻ, 24—1V. PAT. Największe zainteresowanie kół poli- 
tycznych wzbudza obecnie kwestja, jakie stanowisko zajmą 
poszczególne partje przy wyborach Ściślejszych. Komentowana 
jest też żywo sprawa prowadzonych w związku z tem rokowań. 
W niektórych departamentach socjaliści i radykali postanowiii 
poczynić sobie wzajemne ustępstwa w celu przeprowadzenia 
kandydatów lewicowych, którzy przy pierwszem głosowaniu 
otrzymali największą ilość głosów. Z wielkiem napięciem ocze- 
kiwana jest decyzja, jaką powezmą dziś radykalni socjaliści de- 
partamentu Sekwany w związku z nieuzyskaniem mandaiu przez 
leadera partji Bluma. „Humanite* donosi, że partia komuni- 
styczna podtrzymywać będzie wszystkich swoich kandydatów 
przeciwko kandydatom socjałistycznym. Prasa lewicowa 'nawo- 
łuje do koncentracji grup lewicowych. Prasa umiarkowana wzywa 
republikanów narodowych, ażeby zachowali  jaknajściślejszą 
dyscyplinę w celu zwiększenia jeszcze sukcesu osiągniętego 
przy pierwszych wyborach. 

Rezulfaty pierwszego głosowania. 

PARYŻ, 23.IV. PAT. O godz. 8.30 Aj. Havasa ogłosiła następujące 
wyniki wyborów. Wybrano: 7 konserwatystów, 76 Unji Republikańskiej 
(Marin), 47 republikanów lewicowych (Maginot), 13-tu lewicy radykalnej 
(Loucheur), 16 radykałów socjalistów (Herriot), 4 republikanów socjalistów 
(Briand.i Painleve), 14 socjalistów zjednoczonych (Blum, Paul Boncour). 
Wyników z kolonji brak. W jednym okręgu wynik wyborów został zakwe- 
stjonowany. W 424 okręgach odbędą się Ściślejsze wybory. 

Pośród deputowanych wybranych ponownie znajdują się Paul-Boncour, 
przewodniczący lzby p. Bouisson, Ministrowie Marin, Bokanowski, Ley- 
gues i Tardieu, b. Ministrowie Thomson, Delbos, Dior, Laurent Eynac, 
Malvy, Francois Albert, Dariac, wiceprzewodniczący Izby Bouyssou, Amba- 
sador Francuski w Bernie, Hennessy, niargrabia de Chabnin, baron Rot- 
schild, książę de Polignac i dep. Boreł Landry. B. Minister Raynaldi prze- 
padł w głosowaniu. 

Pp. Ministrowie Fallięres i Queuille, przewódcy socjalistyczni Blum i 
Renauld, przewódcy komunistyczni pp. Cachin, Doriot, Duclos, Berthon, 
Marty i Vaillant-Couturier, b. przewodniczący komisji odszkodowań Du- 
bois, b. gubernator Algieru Viollette, przewódca unionistów Franklin-Bouil- 
lon, b. Ministrowie pp. Durafour, Nogaro, Bonnet i Loucheur, przewodni- 
czący grupy radykalnej p. Cazals, b. gubernator Indochin Varenne, prze- 
wodniczący stronnictwa radykałów i Socjalistów Daladier i wybitny depu- 
towany p. Fernand Buisson są czołowymi kandydatami w okręgach, w 
których zarządzone będzie powtórne głosowanie. 

Wybory odbyły się w całym kraju w zupełnym spokoju, przy znacz- 
nej liczbie głosujących. 

Dzienniki podkreślają, iż wobec tego, że zgórą dwie trzecie ogólnej 
liczby mandatów zostaną rozdzielone dopiero po ściślejszem głosowaniu, 
zdanie sobie sprawy z wyniku wyborów możliwe będzie po dniu 29 kwietnia. 

Pozatem pisma zaznaczają z naciskiem, że żaden z-komunistów nie 
został wybrany. Le Matin, Le Journal, L'Echo de Paris stwierdzają, że już 
dziś jest widoczne, iż polityka Poincarego uzyskała wspaniałą aprobatę. 
L'Humanite wzywa socjalistów do głosowania na komunistów. 

Przehieg wczorajszego posiedzenia lzby Poselskiej, 
WARSZAWA, 24 1V.(tel, wł. „Słowa)*. Dzisiejsze posiedzenie Sejmu 

było krótkie i monotonne, wypełnione czytaniem dekretów, złożonych Sej- 
mowi, Dekrety te w ilości 76 zostały rozesłane komisjom. Będą one wy- 

dane po zatwierdzeniu przez Seim.i 

Pos. Łucki uzasadniał nagłość wniosku o pomoc dla powiatów, 

nawiedzonych klęską powodzi. Pos. Łucki nader szczegółowo rozwijał swe 

uzasadnienia. Za nagłością wniosku podniosły się głosy Jedynki i nagłość 

tego wniosku stała się jednomyślną. 

Większość, złożona z lewicy i mniejszości narodowych, uchwaliła 

zawieszenie postępowania sądowego przeciw posłom. Kluby niemiecki, 

żydowski i ukraiński głosowały za zwolnieniem tych posłów. : 

Ukonstytnowanie się komisyj | podział miejsc w. komisjach. 
. WARSZAWA. 24.IV (żel. coł. Stowa), Jutro nastąpi ukonstytuowanie 

się wszystkich komisyj. Dziś działała tylko komisja. spraw budżetowych. 
Według przyjętych zwyczajów komisje otwiera marszałek Sejmu. Każdy 
klub parlamentarny otrzymuje tylko jednego przewodniczącego. Jedynka 
otrzyma 50 proc. udziałów w większych komisjach i 40 proc. w  mniej- 
szych. W komisji Spraw Zagran. z ramienia jedynki wejdą posłowie: Sła- 
wek, Anusz, Barański, Jędrzejewicz, ks. Eustachy Sapieha, ks. Janusz 
Radziwiłł, redaktor Mackiewicz, red. Piasecki 

Koło Regionalne Wileńsko-Trockie. 
WARSZAWA, 24.IV. (tel. wł. Słowa) Odbyło się tu wspólne posie- 

dzenie Wileńsko-Trockiego Koła Regjonalnego, na którem wygłosił reie- 
rat poseł Podoski. Według wszelkiego prawdopodobieństwa posłowie ziemi 
Nowogródzkiej nie utworzą odrębnego koła, lecz wejdą w skład wspólne- 
go Wileńsko-Trockiego koła regjonalnego. щ 

Traktat rozjemczy Niemiec ze Stanami Zjednoczoneni, 
BERLIN, 24.IV PAT. „Vossische”Ztg.* donosi, że jeszcze w ciągu 

bieżącego tygodnia ma nastąpić w Waszyngtonie podpisanie traktatu roz- 
jemczego i pojednawczego pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonemi. 
Podpisania traktatu „dokonają ze strony Stanów Zjedn. sekretarz stanu 
Kellog, ze strony niemieckiej ambasador niemiecki w Waszyngtonie dr. von 

Pritwitz-Gafiron. Według dziennika traktat ten w postanowieniach swych 
nie posuwa się tak daleko, jak podobne traktaty zawarte przez Stany 
Zjedn. z innemi państwami. 

Inżynierowie niemieccy ofrzymają obrońców 
` Z Urzędu. 

BERLIN, 24.1V. PAT. „Telegraphen Union“ donosi z Moskwy, że 
najwyższy sąd sowiecki uchwalił wyznaczenie aresztowanym inżynierom 
niemieckim obrońców z urzędu, którymi mają zostać b. doradca prawny 
komisarjatu spraw zagranicznych Czlenow oraz b. minister sprawiedliwości 
w gabinecie Kiereńskiego Malankowicz. Ostateczna decyzja w tej sprawie 
ma zapaść po przybyciu do Moskwy adwokata niemieckiego Muntego, 
który występować będzie w tym procesie jako doradca prawny oskarżo- 
nych i ich obrońców z urzędu, procedura sowiecka bowiem nie pozwala 
na dopuszczenie adwokata obcokrajowego do wyłącznej obrony. 

jest tem państwem, które głęboko i które, samo szanując niepodległość 
szczerze pragnie utrwalenia i ugrun- Litwy, będzie pragnęło, aby i inne 
towania się niepodległości państwa państwa tak samo szanowały niepod- 
litewskiego. Naród litewski, w miarę ległość państw narodowych. niezależ- 
rozwijających się rokowań, przekona nie od ich wielkości i Sytuacji geo- 
się, że Polska jest tem państwem, graficznej. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Aūministra| 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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india fara da set... 
Na walnym zjezdzie londyńskim 

wszystkich dominions Wielkiej Bry- 

tanji, w październiku 1926 r. 

wielkiej ówczesnej Imperial ( onfe- 

rence była mowa o przyjęciu Indjów 

na członka potężnego kompleksu 

na. 

Nie przewidziano jedynie, že uka- 

zanie się komisji na wodach indyj- 

skich podziała na trzysta z okładem 
miljonów wszystkiej ludności od Kasz- 

miru do Travancore jak czerwona 

płachta. Podniesiono hasło bojkotu 

zwanego Brit sk Commonwealth of przyjeżdżającej komisji. Nie dawać 
Nations. Nie doszło do tego. Indje 

do dominions nie należą. Tedy, 

zgodnie z konstytucją angielską, 

wszelkie w* Indjach reformy może 
zaprowadzić tylko i wyłącznie—lon- 

dyński parlament. 

Parlament londyński dziewięć już 

lat temu nosił się z zamiarem wpro- 
wadzenia w zarząd Indjami—pewnych 

reiorm, Wówczas już lndje domagały 

się homermle'a, Czyli _ autonomii. 

Parlament atoli londyński wahał się... 
Miał sporo racyj potemu. 

Ludność Indyj nie stanowiła nigdy 
jednolitej narodowości. Między Kasz- 

mirem a Travancore znajdziemy 
ludność w Indjach mówiącą co najmniej 

20-toma językami, zgoła odmiennemi 

tak dalekiemi od siebie jak np. język 

francuski od niemieckiego. A i co do 

obyczaju, religji, rasy są te „narody” 

tak dalekie od siebie jak, aby użyć 

wyrażenia się lorda Curzona, jak 

Irlandczycy od Turków. Wśród tych 

„narodów* i plemion są takie, któ- 

rych dzieli odwieczna nienawiść. Tak 

np. są ze sobą „na noże* Hindusi, 

których jest w Indjach 216 miljonów 

i Mohametanie, których jest 68 miljo- 

nów. już ta jedna bezdenna mozaika 

czyni wprowadzenie do Indji autono- 

mji rzeczą nader niebezpieczną. 

To też parlament londyński wy- 
syłają” do Indyj, dziewięć lat temu, 

specjalną komisję, któraby zbadała 
jokie możnaby wprowadzić tam re- 

formy, przewidywał zgóry, że można 

dać Indjom - na próbę-tylko poło- 

wiczną autonomię. Tak też wówczas 

i postanowiono. lIndje otrzymały zu- 

pełny samorząd w niektórych tylko 

dziedzinach życia publicznego, jak np. 

w rolnictwie, związkach, cłach, prze- 

myśle i innych jeszcze kilku, pod- 

czas gdy przy angielskich władzach 

państwowych, centralnych pozostawa- 

ły np. wymiar sprawiedliwości, po- 
licja, finanse, nawadnianie, leśnictwo. 
Taka „dyarchja“, taki dualizm miał 
trwać lat dziesięć. Po dziesięciu latach 

byłoby się okazało czy można 

Indjom dać pełny komerule... lub nie 

można jeszcze dać. 

I oto, zgodnie z ową uchwałą, wy- 
ruszyła niedawno temu nowa, druga 

komisia parlamentarna, londyńskałaby 

zbadać na gruncie, t. j. w Indjach: 

jakie dał tam rezultaty i owoce duali- 
styczny system rządów. Wysłanie tej 

drugiej komisji stało się kamieniem 
obrazy. Hindusi nie obrazili się za to, 

że w owej komisji nie było ani jed- 

nego Hindusa lecz iormalny podnieśli 
bunt z tej racji, że Anglja chce roz- 

porządzać się losem Indyj nie pytając 

nawet o zdanie ludności miejscowej. 

Na czele komisji wysłanej z Lon- 
dynu do Indyj stał jeden z  najwy- 

trawniejszych polityków i parlamen- 

tarzystów angielskich sir John Simon. 

Jego dostojnym kolegą komisyjnym 
był lord Irwin, były przewódca t. zw. 

anglo-katolików, wielki rzecznik połą- 

czenia się kościoła angielskiego z 

Rzymem. Niemniej wybitną osobisto- 

ścią był lord Birkenhead b. lord- 

kanclerz znany ze śmiałych pomysłów 

i szerokich. Członkami komisji byli 

p. Hartshorn specjalista w sprawach 

górniczych, typowy wielki ziemianin 

angielski p. Lane Fox, umysł przy- 

tem šwiathy wszechstronnie. Pojechał 

też jako członek komisji lord Burnham, 

bardzo zdolny, zrównoważony i przed- 

siębiorczy —izraelita. Pomimo bardzo 

a bardzo poważnego składu komisji, 

nie spodziewano się w prasie angiel- 

skiej, wówczas gdy puszczała się w 

drogę, że znajdzie ona rozwiązanie 

dla bardzo zawikłanej sprawy zado- 

wolenia Hindusów bez pchnięcia ich 

na drogę do zupełnego... oderwania 
sie Indyj od Wielkiej Brytanii. 

jej żadnych wyjaśnień, nie współpra- 

cować z nią w żadnej mierze, nie 
mieć z nią nic a nic do czynienia! 

Ożyła w całej sile nienawiść do Euro- 

pejczyków wogóle,  poczytywanych 

przez Hindusów za stworzenia nie- 

czyste. Gandhi z całą mocą jął na- 

woływać do zupełnego nie noszenia 

europejskiego stroju zadając tem 

przedewszystkiem bardzo dotkliwy 
cios Anglji zalewającej Indje i surową 

bawełną i wszelkiego rodzaju baweł- 

nianemi materjałami tabrycznemi. Roz- 
paliła się formalna walka przeciwko 

europejskim koszulom, kapeluszom, 

obuwiu. Wybuchła cała, tłumiona nie- 

nawiść, którą Hindusi żywią dla Euro- 

pejczyków, tudzież dla wszystkiego, 

co tylko. Europa pragnie im narzucić. 
Podczas gdy komisja była jeszcze 

w drodze, nastąpiły głośne na Świat 

cały dramatyczne i namiętne sceny na 

widowni indyjskiego parlamentu w 

Delhi. Z trybuny parlamentu przema- 

wiali w sposób dla Anglji namiętnie 

nienawistny tacy przewódcy indyjskie- 

go ruchu wolnościowego jak Pandit 

Motilal Nehru wódz nie koronowany 

lecz uznany Indjan, jak Gandhi, jak 

Srinivasa lyangar, jak kobiety pani 

Naidu i rozgłośna pani Besant. Je- 

szcze sam Gandhi byt  najumiarko- 

wańszy. Złożył np. deklarację, że niech 

tylko Indjeg otrzymają Aomerule (po 
hindusku swaradj), - wówczas Hindusi 

zaczną powoli przyjmować europejski 

obyczaj i- strój, jak to uczynili Turcy 

i Japończycy. Ale nie pierwej! Wo- 

góle progrum narodowy Hindusów 

nacechowany jest ogromnym  senty- 
mentalizmem. Ludność w Indjach do- 

maga się owego swaradj'a a niema 

pojęcia jak go wprowadzić w życie, 

jak wziąć się do tego. Podczas gwał- 

townych scen i wystąpień, których 

widownią był parlament w Delhi, naj- 
dalej idącą radykalnością nacechowa- 

ne były przemówienia wspomnianego 
już Srinivasy lyangara wodza t. zw. 

indyjskich ekstremistów, b. prezesa 

kongresu narodowego z roku 1926-g0. 

Nieprzejednany ten patrjota domagał 

się bez ogródek dła Indjów: zupełnej 

niepodległości. Nie zawahał się rzucić 

z trybuny parlamentarnej w twarz 
Anglikom lapidarne i niepotrzebujące 

komentarza wyrazy: Wynoście się! 

Ogromne wywarły one wrażenie 

w Anglji. Nam dużo, dużo—przypom- 

niały. Na zamku warszawskim padły 

one swojego czasu — tylko po: iran- 

cusku z ust Andrzeja Zamoyskiego, 

historyczne, dumne słowa Allez 

vois-en! 

Podczas całego pobytu komisji 

londyńskiej w Indjach, ludność tam- 

tejsza Święcie dotrzymała bojkotu na- 

kazanego jej przez politycznych lea- 

derów. jedynie tylko mahometanie 

indyjscy współpracowali z komisją 

lorda Simona. 
Komisja temi dniami wróciła do 

Londynu. Zda relację izbie gmin i 

izbie lordów. Czy Anglja zdecyduje 

się dać Indjom prawa i przywileje 

dominium, i przyjąć jeszcze jednego 

równoprawnego członka do potężnego 

British Commonwealth of Nations 

lub przeciwnie pozostawi Indje na do- 

tychczasowej stopie i w dotychczaso- 

wym ustroju— przyszłość niedaleka to 

pokaże. 4. 

ESTA NES NAENISS TS ISNOKAKO SI 

Gzy zosfanie rozwiązana Gzer- 
wona Gwardia w Niemczech? 
BERLIN, 24. IV. Pat. Dziś popołudniu 

otworzyła się komisja parlamentarna ochro- 
ny praw Reichstagu. Komisja tą ma rozpo- 
rządzenie ministra spraw wewnętrznych von 
Keudella rozwiązujące organizację komuni- 
styczną Czerwonej Gwardji. Komisja uzna- 
ła obrady za poufne. Ze strony komuni- 
stycznej wpłynął wniosek, aby komisja za- 
żądała od ministra v. Keudela cofnięcia 
rozporządzenia. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

25. IV. 28 
P. Gharies S. Deusy w Wiinie, 

W dniu wczorajszym bawił w Wil- 
nie członek Rady Banku Polskiego i 
finansowy doradca rządu p. Charles 
S. Dewey. P. Dewey był gościem hr. 
Jana Tyszkiewicza, u którego bawił 
na polowaniu na głuszce w  Ornia- 
nach od niedzieli, Korzystając z po- 
bytu w Wilnie, w godzinach rannych 
p. Dewey zwiedził Bank Ziemski, inte- 
resując się szczegółowo całokształtem 
działalności Banku. Następnie p. De- 
wey złożył wizytę dyrektorowi Banku 
Polskiego p. Białasowi, poczem był 
podejmowany Śniadaniem przez hr. 
Tyszkiewicza, w którem wzięli udział 
członkowie Rady i Dyrekcji Banku 
Ziemskiego. 

W godzinach popołudniowych p. 
Dewey złożył wizytę p. wojewodzie 
Raczkiewiczowi. Wieczorem zaś Dy-* 
rekcja Banku Ziemskiego podejmo- 
wała p. Dewey'a bankietem w Klubie 
Szlacheckim. 

USSESS 

Powrdi min. Mzyszfowicza do 
Warszawy. 

WARSZAWA, 24.IV. PAT. W dniu 
dzisiejszym o godz. 5 min. 30 z rana 
powrócił do Warszawy p. Minister 
Sprawiedliwości Meysztowicz. 

Poseł Wysocki opuścił Szfok- 
holm. 

SZTOKHOLM, 24—1V. Pat. Poseł 
Rzeczypospolitej p. Alired Wysocki z 
małżonką opuścili wczoraj wieczorem 
Sztokholm, żegnani na dworcu przez 
przedstawicieli korpusu dyplomatycz- 
nego, członków poselstwa polskiego, 
kanclerza uniwersytetu Triggera, gen. 
von Rosenai i innych. 

Zastępca posła Wysockiego. 

SZTOKHOLM, 24—1V. Pat. W 
związku z nominacją posła Wysoc- 
kiego na stanowisko [podsekretarza 
stanu w m-wie spraw zagranicznych, 
kierownictwo poselstwa w Sztokhol- 
mie objął pierwszy .. sekretarz. posel - 
stwa p. Korybut-Woroniecki w charak- 
terze charge d'aifaires. 

P. Bogomołow wyjechał do War- 
Szawy. 

MOSKWA 241V PAT. Poseł ZSSR przy 
rządzie polskim p. Bogomołow odjechał w 
dniu dzisiejszym z Moskwy, udając się do 
Warsząwy. 

    

Zamach na pociąg franzyfowy. 
GDAŃSK, 24-IV. PAT. Do pism 

tutejszych donoszą z Działdowa, że 
w ubiegłą sobotę usiłowano w pobli- 
żu stacji Działdowo w Prusach: 
Wschodnich, dokonać zamachu na 
niemiecki pociąg tranzytowy. Niewy- 
kryci dotychczas sprawcy zamachu ©- 
winęli grubym drutem zwrotnicę i po- 
łożyli kamień pomiędzy zwrotnicą, a 
torem, uniemożliwiając w ten sposób 
jej przesunięcie. Przeszkodę tę za- 
uważono dopiero w ostatniej chwili 
i przy pomocy sygnałów zatrzymano 
pociąg. S 

Sekreftarka Kongresu auforskiego 
pod aufobusem. 

BERLIN, 24 IV. PAT. Sekretarka 
generalna francuskiej delegacji na 
międzynarodowy kongres autorski p. 
Rostenberg, która przed gmachem kon- 
gresu została przejechana przez auto- 
bus, zmarła wskutek odniesionych 
ran. Kongres uczcił jej pamięć przez 
powstanie. P. Rostenberg po wypad- 
ku leżąc jeszcze na jeźdni miała tyle 
siły, iż jednemu z przechodniów Od- 
dała tekę z aktami kongresu, prosząc 
o odniesienie teki do sali obrad. 

Lofnisy polscy w Bukareszcie. 
BUKARESZT, 24-IV. PAT. Lotni- 

cy polscy, którzy dokonali lotu ze 
Lwowa do Bukaresztu, doznali gorą- 
cego przyjęcia ze strony lotnictwa ru- 
muńskiego. W dniu dzisiejszym lot- 
nicy polscy byli przyjęci na posłu- 
chaniu przez ministra wojny gen. 
Angelesku. 

yklon na Madagaskarze. 
TANANARI, 24-IV. PAT. W na- 

stępstwie cyklonu fale morza zalały 
brzeg Madagaskaru i wyrządziły dość 
poważne szkody. Komunikacja z nad- 
brzeżnemi miejscowościami jest przer- 

wana. : 

Szarańcza w Egipeie. 
KAIR, 24-IV. PAT. Z Górnego i 

Dolnego Egiptu nadchodzą doniesie- 
nia o pojawieniu się tam szarańczy, 
która zaatakowała plantacje bawełny. 
Władze przedsięwzięły energiczne za- 
rządzenia. 

Włochy zakupują złofo. 
RZYM 24 IV PAT. Nadszedł tu trasport 

złota z Nowego Yorku wagi 8000 kilo. 
Powyższy transport złota przeznaczony jest 
dla banku Narodowego.
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Stan ozimin. 
Gmina Wojstomska (pow. Wilejski) 

jeszcze nic pewnego o przyszłych 
oziminach powiedzieć nie można. Ży- 
to z pod sniegi wyszło nieuszkodzo- 
ne i dawka saletry może dużo zro- 
bić. Nie ucierpiały nawet lepsze gatunki 
żyta jak Petkus i Bieniakońskie. Cena owsa 
waha się od 9 do 11 zależnie od gatunku, 
jęczmień w poszukiwaniu, proszą 11-13 zł. 
za pud. 

M. B. 

KLECK (pow. Nieświeski) 

Drugotrwała zima ze śniegami, . które 
spadły na nieumarzniętą ziemię wywarły 
fatalny wpływ na stan ozim. jeżeli co do 
pszenicy trzeba zaczekać z wydaniem opinii 
to jednak co do żyta można stwierdzić, iż 
stan jego nie rokuje wielkich nadziei — 
nawet przy forsownem zastosowaniu saletry. 
Co do sałetry, to jest jeszcze ta trudność, 
iż dostarczenie jej połączone jest ze skom- 
plikowanemi formalnościami — a tymcza- 
sem trzeba ją mieć natychmiast gdyż spóź- 
niona nie pomoże. RE 

  

BSS 

NOWOGRODEK. 
— Czyn godny našladownictwa. W 

czasie wojny światowej, gdy linja frontu 
przebiegała pod Baranowiczami, w miejsco- 
wości Marysin gm. Szczorse Kkwaterowały 
rezerwowe oddziały armji niemieckiej. Niem- 
cy, jak zawsze praktyczni i wykorzystują- 
cy nawet chwile odpoczynku, urządzili w 
Marysinie strzelnicę, na której strzelanie 
traktowane było nie jako specjalne ćwi- 
czenie, lecz jako rozrywka, a co w rezul- 
tącie osiągało ten sam skutek... celność 
strzału. 

Po wojnie Marysin został oddany pod 
osadnictwo wojskowe. Dawna strzelnica 
długości przeszło 300 metrów wrzynała się 
pasem, aź w irzy działki, będące własnoś- 
ciąłosadników: Zagórskiego, Kossakowskie- 
go i Wojnarowicza. ` 3 

Gdy poruszona przez Wojewódzki Ko- 
mitet PW. i WF. doszła do uszu wymie- 
nionych postanowili oni oddać bezintere- 
sownie do dyspozycji władz obszar dawnej 
strzelnicy, z tem aby budowa takowej na- 
stąpiła jaknajszybciej. R 

Jak się dowiadujemy, powiatówy ko- 
mitet PW. i WF. przystąpił już do budo- 
wy tak, że w roku bieżącym strzelnica bę- 
dzie oddaną do użytku oddziałów przys- 
posobienia wojskowego, których na tere- 
nie powiatu nowogródzkiego jest oko- 
ło 30. 

Należy orzytem nadmienić, iż Marysin 
leży w pośrodku powiatu i jest oddałony 
od Nowogrodka 0 18 klm. 

— Podatek od przedmiotėw zbytku- 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki zezwolił 
Sejmikowi nieświeskiemu na pobieranie w 
roku budżetowym 1928 29 samoistnego 
podatku komunalnego od posiadania przed- 
miotów zbytku w następujących wysoko- 
ściach: od samochodu osobowego 120 zł, 
karety 60 zł., powozu 40 zł., konia wierze 
chowego 40 zł., wolantu 30 zł., broni my- 
śliwskiej 25 zł, motocykiu 20 zł. i rowe- 
ru 10 zł. " A 

Powyższe normy są najwyższemi jaki- 
może zatwierdzić Urząd Wojewódzki. Y. 

Przebudowa Nowogródzkiej ko- 
lei wąskot rowtj. Krążące od dłuższego 
czasu pogłoski o bliskiej budowie kolei- 
normalnotorowej z Nowojelni do Nowo- 
gródka są nieodpowiadające rzeczywistości. 
Natomiast Wydział Kolei Waąskotorowych 
Dyrekcji Kołei Państwowych w Wilnie, na 
czele którego stoi p. inż. Siedlecki, w bie- 
żącym okresie wiosennym przystępuje do 
przebudowy obecnie istniejącej kolei wą- 
skotorowej rozpiętości toru 60 cm. na 
rozpiętość 75 cm. 

"Długość takowej wyniesie około 66 
kim. od Nowojelni do Lubczy nad Niemnem 
przez Nowogródek. Szyny zostaną ułożone 
typu ciężkiego przy jednoczesnem ulepsze- 
niu trasy i profilu. Kolej ta, będąca przed- 
miotem usilnych starań Wojewody Nowo- 
gródzkiego p. Beczkowicza, zasadniczo 
zmieni swój wygląd. Parowozy będą kurso- 

‚ wać najnowszej konstrukcji wykonane przez 
Chrzanowskie Zakłady Budowy Maszyn i 
Parowozów. Wagony budują Nowo-Świę- 
ciańskie Warsztaty Kolejowe. Przeciętna 
szybkość pociągów na nowej kolei przewi- 
duje się do 30 klm. na godzinę. Na st. No- 
wogródek ze względu na dość znączny 
ruch osobowy i towarowy przystąpiono do 
budowy dworca. Zakończenie powyższych 
prac nastąpi jeszcze w roku bieżącym. | 

Z uznaniem nałeży stwierdzić, iż kolej- 
ka Nowogródzka zawdzięczając ustawicznej 
czujności jej dotychczasowego kierownika 
p. inż. Rajeckiego oraz pewnej opiece 
władz „wojewódzkich, pomimo ciężkich 
warunków technicznych, podczas minionej 
zimy funkcjonowała Znakomicie. Nawet 
podczas największych zamieci śnieżnych, z 
wyjątkiem paru wypadków, utrzymywałą 
regularną komunikację z Nowogródkiem, 
co niejednokrotnie zostało zaznaczone w 
miejscowym organie prasowym „Życie No- 
wogródzkie*. 

( *) M-owicz. 

NIEŚWIEŻ 
— Rozbudowa betoniarni sejmiko- 

wej. Sejmik nieświeski budując betoniarnie, 
miał na myśli propagowanie i popieranie 
budownictwa ogniotrwałego. Nieomal co- 
dzienne łuny pożarów świadczą o tem, że 
niewiele posunięto się naprzód, a kwestja 
budownictwa ogniotrwałego jest jedną z 
najbardziej palących spraw, które wymaga- 
ją jaknajszybszego załatwienia. 

Ludność powiatu choć w niewielkich 
ilościach chętnie nabywała wyroby beto- 
niarni, lecz brak kredytu dla nabywców 
częściowo odstręczał ludność od nabywa- 
nią tych wyrobów. Pozatem brak fundu- 
szów na rozszerzenie betoniarni niepozwa- 
lał na obniżenie kosztów produkcji. 

Chcąc więc temu zaradzić Sejmik nie- 
świeski uchwalił zaciągnąć w Powszechnym 
Zakładzie Ubezpieczeń pożyczkę w wyso- 
kości 30 tysięcy złotych na rozbudowę be- 
toniarni. Uzyskanie zaś wymienionej poży- 
czki umożliwi udzielanie kredytu nabywcom 
wyrobów betonowych. 3 

Uchwała powyższa została w dniu 
wczorajszym zatwierdzoną przez Urząd 
Wojewódzki w Nowogródku, dzięki czemu 
pożyczka zostanie w najbliższych dniach 
zrealizowaną. 

BIAŁYSTOK, 

Zakończenie raidu 9 Samodz. 
Brygady Kawalerji Bialystok - barano- 
wicze. Po przybyciu do Białegostoku u- 
czestnicy raidu podejmowani byli we wto- 
rek obiadem przez io p uł. Litetewskich, 
na którym spotkali się przedstawiciele 14 
rozmaitych pułków kawalerji i artylerji 
konnej. Czternaście marszów pułkowych 
towarzyszyło mowom na tem miłem zebra- 
niu się odległych przestrzenią, ale bliskich 
sobie bojową przeszłością jednostek ka- 

walerii. 4 
Wieczorem odbył się bał, na którym 

do mazura stawało po 50 par. Tańce prze- 
ciągnęły się do świtu, o S-ej rano żegnał 
już korpus oficerski Sztabu 1 Dyw. Kaw. 

10 p, ut. i 14 daku odježdžających & ро- 
wrotem raidzistów. 

Dalszy przebieg odbywał się ściśle we- 
dług programu z etapami w Wołkowysku i 
Słonimie, gdzie znów koleżeńskie i towa- 
rzyskie zebrania przyczyniały się do zbli- 
żenia między pułkami. 

Dnia 20 Kwietnia po przebyciu raidu w 
pełnym komplecie bez ubytku jednego 
jeźdźca lub konia do Baranowicz, odbyło 
się wieczorem końcowe zebranie towarzy- 
skie w kasynie 26 p. ułanów. 

Raid powyższy mający na celu nie re- 
kordy sportowe, lecz próbę sprawności 
jeźdźców i koni na dłuzich przemarszach, 
dał uczestnikom wiele cennych doświad- 
czeń osobistych i wykazał, że przy dobrem 
kierownictwie oddział kawaleryjski może 
doprowadzić konie w dosskonałej formie 

, i zdolne do gałopu po przebyciu = S 
St. R. siedmiu dni 440 klm. drogi. 

SŁONIA. 

Ruch społeczny. Dnia 16 bm. w 
lokalu Urzędu Gminnego w Albertynie, 
pow. Słonimskiego odbyło się zebranie 
Związku Rzemieślmków Chrześcijan za 
przewodnictwem Witki Pawła, prezesa Źw. 
Rzem. Ch. w Słonimie. Na porządku dzien- 
nym była sprawa reorganizacji Zw. Rzem. 
Ch. w Albertynie, z przyłączeniem się do 
Związku w Słonimie i wolne wnioski. Ze- 
branie uchwał żadnych nie powzięło, po- 
stanowiono tylko wyłonić Komitet dla 
pertraktacji ze Związkiem Słonimskim. Na 
zebraniu obecnych było 24 osoby. 

У. 

ROWNE. 

- Dziesięciolecie 44 Pułku Strzel- 
ców Kresowych. 44 Pułk Strzelców Kre- 
sowych stacjonowany w Równem, obcho- 
dzi w roku bieżącym wyjątkową, niezmier- 
nie podniosłą uroczystość. Dnia 13 marca 
1928 r. minęła 10-ta rocznicą powstania tego 
Pułku, jako ówczesnego 2-go Pułku Strzel- 
ców Polskich, zorganizowanego ną gościn- 
nej ziemi francuskiej, z ochotników-Pola- 
ków z całej kuli ziemskiej, którzy w imie- 
niu hasła wolności skupili się pod sztanda- 
rem narodowym. 

Uroczystość 10-łecia została przesunię- 
ta na dzień 27 i 2 kwietnia na pamiątkę 
stoczonej w tym dniu przez Pułk krwawej 
i uwieńczonej wspaniałem zwycięstwem nad 
bolszewikami, bitwy pod Holendrami. 

Tradycje bojowe i organizacyjne Puł- 
ku, to jedna z najchlubniejszych kart Woj- 
ska Narodowego w odrodzonej Ojczyźnie. 
Godnym podkreślenia jest fakt, iż Pułk po- 
siada chorągiew, ofiarowaną przez ludność 
bohaterskiego miasta Verdun, a wręczoną 
pułkowi przez ówczesnego Prezydenta Rze- 
czypospolitej Francuskiej Poincarego, w 
dniu 22 czerwca 1918 r. 

Na uroczystość I0-lecia —Dowódca, Kur- 
pus oficerski i podoficerski Pułku zapra- 
szają wszystkich wiernych chorągwi pułko- 
wej byłych uczestników walk i pracy orga- 
nizącyjnej dawniejszego 2-go Pułku Strzel- 
ców Polskich, a obecnego 44 pułku Strzel- 
ców Kresowych. D. K. 

BIENIAKONIE. 

-- Pobyt Arcybiskupa. Od samego ra- 
na widać było pewne ożywienie w związku 
z przyjazdem JE  arcybiskupa-metropolity 
Jałbrzykowskiego: wznoszono trzy bramy 
tryumfalne, miasteczko nasze przybrało 
charakter godny przyjęcia JE., przyjazd któ- 
rego był zapowiedziany na środę 18 bm. 
godz. 1i rano. 

Przez cały dzień, pomimo dżdżu i bło- 
ta miejscowa młodzież, kolejarze, p. Ja- 
dwiga Łastowska, prezeską miejscowego 
Koła gospodyń wiejskich i ksiądz-dziekan 
Dubietis niezmordowanie zachęcali do pra- 
cy. We środę o godz. :6 ra' o przybyły ko- 
nie dla miejscowej straży pożarnej, która 
po 2-godzinnych ćwiczeniach, następnie prze- 
glądzie, o godz. 8 wyjechała spotkać JE. 
na granicę parafji do wsi Lubarty odległej 
o 11 klm. od Bieniakoń. Oddział składający 
się z 20 koni i doskonale umundurowanych 
strażaków reprezentował się bardzo pięknie, 
dzięki staraniom i energji p. Józefa Łastow- 
skiego, naczelnika straży pożarnej. Oddział 
konny do 12.15 oczekiwał na przyjazd JE. 
w czystym połu. Wszyscy byli przemoknię- 
ci do nitki, ze względu na śnieg mokry 
oraz silny.wiatr zachodni. Pierwszy witał 
JE. naczelnik straży pożarnej i dowódca 
konnego oddziału na progu parafji Bienia- 
końskiej od imienia tejże. Po 45 min. od 
chwili spotkania, pomimo bardzo złej dro- 
gi, zatrzymał się powóz JE. na wstępie 
miasta, przy bramie kolejarzy, gdzie go 
witał w pieknych słowach p. Józef Markie- 
lis, następnie witali go miejscowi Żydzi, po- 
tem ziemiaństwo, Koło gospodyń, gmina, 
Bank Spółdzielczy, kółko rolnicze, w imie- 
niu tych wszystkich organizacyj przema- 
wiał p. Wacław Łastowski dyr. stacji do- 
świadczalnej i przy ostatniej bramie spo- 
tkał JE. zastępca starosty pow. Lidzkiego 
p. Drewrikowski, kom. policji powiatowej, 
w związłej i długiej mowie przemawiał p. 
Władysław Łastowski, od imienia Stowarzy- 
szenia młodzieży męskiej w Bieniakoniach, 
Ostatnie spotkało duchowieństwo z procesją. 
JE. udzielił Świętego Sakramentu Bierzmo- 
wania dla przeszło 2,200 osób, wieczorem 
odbyło się wyświęcerie Świetlicy i sztan- 
daru Stowarzyszenia młodzieży wiejskiej 
przez JE. Arc. tak iż młodzież mile spę- 
dzła pół godziny w towarzystwie Arcypa- 
sterza. 

Rano o 8-ej we czwartek został od- 
prowadzony przez oddział konny miesc. 
straży pożarn. do Wielkich Solecznik, gdzie 
JE. w pięknych słowach dziękował młodzie- 
žy parafji Bieniakońskiej. Na długo w ser- 
cach parafjan zostanie pamiętny dzień 18 
kwietnia i uśmiech tak czcigodnego Ka- 
płaga. Parafjanin. 
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Ogłoszenie 
Poszukuje się gospodyni do - ma- 

jatku Państw. Delatycze w powiecie 
Nowogródzkim, dła doglądu wychowu 
i żywienia trzody chlewnej, cieląt i 
krów. 

Oierty z życiorysem i Świadectwa- 
mi nadsyłać należy do Urzędu Wo- 
jewódzkiego (Wydział Rolny) w No- 
wogródku. 

Warunki do omówienia. 
do objęcia zaraz. 

Urząd Wojew. Nowogródzki. 

KARA AGA ZZESEAAESCIESEI 

Chora kobieta, w wieku 355 518 
э w wieku 3—5 8 lat, 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
© pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańiska 23 4. -4 
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5 ECHA KRAiIOWE Žyodioloda kaiastrota na Batkanach. 
rzęsienie ziemi odczufo w Afenach i na Peloponezie. 

ATENY, 24.IV. PAT. Onegdaj: między godz. 9 min. 30, a 10 wieczo- 
rem trzęsienie ziemi nawiedziło północno-wschodnią część Peloponezu. Da- 
ło się ono odczuć nawet w Atenach. Bardzo wiele domów uległo zniszcze- 
niu do tego stopnia, że stały się niemożliwe do zamieszkania. Wiele innych 
domów grozi runięciem. Według dotychczasowych danych 7 osób poniosło 
śmierć, a 6 jest rannych. Na powierzchni ziemi potworzyły się w licznych 
punktach szczeliny. Ludność obozuje pod gołem niebem. Władze zorga- 
nizowały Śpieszną pomoc. W miejscowości Kalemakien położonej nad ka- 
nałem IKorynckim prawie wszystkie domy uległy zniszczeniu. Miejscowość 
kąpielowa Lutrakien mniej ucierpiała pomimo to jednak zagrożonych tam 
jest kilka hoteli. Wskutek ostatniego trzęsienia ziemi w Koryncie uległy 
zniszczeniu wszystkie prawie domy, te zaś które ocalały grożą zawaleniem. 
Rząd wyasygnował 5 miljonów drachm na akcję ratunkową. 

15000 mieszkańców Koryniu bez dachu nad głową. 
ATENY, 24—1V. PAT. W Koryncie zawaliło się 2.000 domów. Miasta 

Lutraki i Kalanti zostały niemal całkowicie zniszczone. Ofiar w ludziach 
jest jednak stosunkowo mało, co tłumaczy się tem, że mieszkańcy już 
przy pierwszych lżejszych wstrząsach opuścili swe domy. Bez dachu nad 
głową pozostaje około 15.000 osób. 

Pomoc żywnościowa ciiaram 
LONDYN, 24 IV. PAT. Torpedowiec Stuart oraz statek Pertssire, 

wiozący prowianty odjechaiy już z Malty do Koryntu. Ponadto admiralicja 
wydała rozkaz okrętowi Eagle, stanowiącemu bazę dla samolotów oraz 
krążownikom Ceres i Kalitto, wreszcie statkowi sanitarnemu Main, ażeby 
powróciły do Malty i zabrały ze sobą żywność i odzież przed udaniem 
się w drogę do Koryntu. 

SOFJA, 24. IV. PAT. W ciągu nocy z dn. 22 na 23 odcauto w Fili- 
polu dwa dość silne wstrząsy podziemne. Do Soiji przybyli przedstawi- 
ciele ligi międzynarodowej Czerwonego Krzyża. Z zagranicy napływają w 
dalszym ciągu zapomogi dła ludności nawiedzonej żywiołową katastrofą. 
Prasa bułgarska donosząc o akcji pomocy ze strony zagranicy wyraża jej 
swą wdzięczność w imieniu dotkniętego nieszczęściem kraju. 

Wyfrysty gorące źródła. 
ATENY, 24. IV. PAT. W pobliżu Misolongi wytrysły z ziemi gorące 

źródła. Zjawisko te przypisują działalności wulkanu. W mieście Misolongi 
panuje wielkie zaniepokojenie. 

Dymisja gen.Radzinsza nie pociągnie konsekwencyj 
RYGA. 24.IV. PAT. W związku z odbytą tu wczoraj konierencją 

partji wchodzących w skład koalicji, prasa dowiaduje się, że dymisja gen. 
Radzinsza nie będzie miała dla: gabinetu juraszewskiego przykrych na- 
stępstw politycznych. 

2 fajemnie bzarnej Reichswehry. 
BERLIN, 24. IV. PAT. W dalszym ciągu šensacyjnego procesu szcze- 

cińskiego o morderstwa kapturowe w Czarnej Reichswehrze doszło dziś do 
sensacyjnych starć pomiędzy jednym z głównych Świadków gen. von Pa- 
welsem, który przeprowadzał rozbrojenie nielegalnych organizacyj wojsko- 
wych oraz był przedstawicielem Reischwehry w związku ze sprawą roz- 
brojenia Niemiec, a obywatelem ziemskim von Bodungenem, który był ko- 
mendantem jednej z okręgowych organizacyj wojskowych Rosbacha. Zatarg 
między tymi dwoma Świadkami powstał przedewszystkiem na tle sprzecz- 
ności, jaka wyłoniła się w związku z ustaleniem terminu pobytu gen. v. 
Pawelsa w Szczecinie. Gen. v. Pawels utrzymywał między innemi, że Reich- 
swehra chciała użyć oddziałów Rosbacha do tłumienia niepokojów we- 
wnętrznych, natomiast Bodungen twierdził kategorycznie, że mobilizacja ta 
miała zwracać się przeciwko zewnętrznemu wrogowi Niemiec. 

W końcu posiedzenia gen. Pawels przedstawił sądowi kopję planu 
organizacyjnego oddziałów Rosbacha, znalezionego przez Reichswehrę w 
kwaterzę głównej tej organizacji na Pomorzu w czasie dokonywania tam 
rewizji. Plan ten który miał być wówczas nieznany Reichswehrze zawiera 
po za szeregiem szczegółów organizacyjnych wyraźne instrukcje nakazują- 
ce usuwanie przywódców zaburzeń wszelkiemi Środkami i za wszelką cenę. 
Na podstawie tego dokumentu gen. Pawels oświadczył kategorycznie, że 
morderstwa polityczne dokonywane przez te organizacje były istotnie prze- 
widziane w ich statutach organizacyjnych. Statuty te jednak były nieznane 
Reichswehrze i przed nią ukrywane. 

Oszuści sprzedający rzekome fajne akfa wojenne. 
WIEDEŃ. 24.IV. PAT. Policja tutejsza aresztowała trzech oszustów, 

którzy usiłowali sprzedać tajne akty austryjackiej dyrekcji poczt i telegra- 
fów, dotyczące służby telegraficznej w czasie wydarzeń wojennych. W 
związku z tem wydano oficjałny komunikat," oświadczający, że dokumenty 
te nie przedstawiały żadnej wartości, albowiem zawierały rozporządzenia z 
czasów wojny fŚwiatowej. 

Poselstwn polskie przyczynia się do wykrycia oszustów. 
WIEDEN, 24-1V. PAT. W związku z aresztowaniem 3-ch oszustów, 

którzy usiłowali sprzedać emisarjuszom zagranicznym poufne akta woj- 
skowe skradzione, czy wyłudzone z urzędów austryjackich, jeden z dzien- 
ników tutejszych doniósł wczoraj jakoby nabywcą tych aktów było po- 
selstwo polskie w Wiedniu. jednak wszystkie dzienniki dzisiejsze stwier- 
dzają, na podstawie informacyj urzędowych, że wiadomość ta jest zupeł- 
nie fałszywa i że poselstwo polskie przyczyniło się do wykrycia szajki 
oszustów i powiadomienia władz austryjackich o ich działalności. Dzien- 
niki donoszą pozatem, że część owych aktów miał nabyć czechosłowacki 
attache wojskowy. 

Qdiof „Bremen“ nafrafia na frudności. 
„ MURRAY "AV, 24 IV. PAT. Według wiadomości otrzymanych wczoraj 

wieczorem z Greenlly Island samolot „tremen* i samolot, który przybył mu 
z pomocą będą usiłowały opuścić wyspę diś rano celem udania się do Murray 
Bay. Jest jednak możliwe, że start zostanie odroczony do Środy lub czwartku 
z powodu konieczności poczynienia niezbędnych reperacyj. 

Przyjęcie króla Amanulacha w Polsce. 
Jak Warszawa podejmować będzie króla Afganistanu. 

W najbliższą niedzielę, Warszawa stra”straży ogniowej, przyczem czyn- 
podejmować będzie w sali Rady ne będą wszystkie sikawki stolicy. 
miejskiej króla afganistańskiego Ama- Podczas Śniadania wydanego na 
nulacha. Dziś rozpocznie się dekoro- cześć króla przygrywać będzie orkie- 
wanie sali Rady miejskiej. Urządzony stra Teatru Wielkiego, która wykona 
będzie wspaniały ogród zimowy, kilka egzotycznych utworów, . miano- 
przyczem ustawionych zostanie 300 wicie: fragmenty z Szecherezady Rim- 
palm, 200 laurusów i myrt oraz oko- 
ło 2000 wspaniałych okazów, kwitną- 
cych doniczek. : 

O godz. 12 w południe król A- 
manulłach podziwiać będzie z balko- 
nu Ratusza pożar Teatru Wielkiego 
„Odegrany'* przez straż ogniową. Pod- 
czas sceny przygrywać będzie orkie- 

skija Korsakowa, uwerturę do opery 
„Kalif z Bagdadu" i fragmenty z o- 
pery Mozarta „Uprowadzenie z  Se- 
raju". 

Przystąpiono do dekoracji Dwor- 
ca Głównego. Przed dworcem usta- 
wione zostaną wysokie kolumny 
udekorowane girlandami i flagami. 

Eeremanja! powifania na dworeu. 
Władze wojskowe wydały rozporządzenia w sprawie udziału wojska w uroczy- 

stem przyjęciu dostojnych gości. Na peronie dworca Głównego stanie kompanja ho- 
norowa 36 pułku piechoty wraz z orkiestrą, która odegra hymn afganistański. W dro- 
dze z dworca do pałacu Rady Ministrów asystować będzie orszakowi królewskiemu 
honorowy szwadron | pułku szwoleżerów, wzdłuż ulic ustawione będą szpalery woj- 
ska, samoloty zaś wykonają nad posuwającym się orszakiem loty. Wartę honorową 
w pałacu Rady Ministrów pełnić będą uczniowie oficerskiej szkoły sanitarnej oraz 
orkiestrą | pułku saperów. 

. „_ Wkrótce po przyjeździe król Amanullah złoży na Zamku wizytę p. Prezydento- 
wi Rzplitej. Na dziedzińcu zamkowym powita króla bataljon honorowy 21 p. p. z: or- 
kiestrą. Po powrocie z Zamku król złoży wieniec na grobie! Nieznanego Żołnierza, 
przyczem honory odda kompanja 30 рр.$ 

Na akademii dla krbla Amanulaha przemawiać będzie przedsfa- 
wiciel Taiarėw Litewskich. 

WARSZAWA, 24 IV. (tel. wl. „Stowa“). Na akademji dla króla 
Amanulaha w imieniu Tatarów litewskich przemawiać będzie p. Sędzia 
Olgierd Kryczyński z Oszmiańskiego. P. Kryczyński nakreśli dzieje Tatarów 
zaznączając ich wierność tradycjom mocarstwowym Polski przy jednocze- 
snej łączności z Światem muzułmańskim. 

P. Kryczyński wygłosi swe przemówienie po francusku. 

Nie „Dowborczyk” a „Pospolifak”. 
W numerze 79 tr. b. „Dziennika 

Wileńskiego" umieszczony został ar- 
tykulik pod tytułem „Też ideologo- 
wie". Treść jest skierowana przeciw- 
ko memu oświadczeniu na tegorocz- 
nym Zjeździe członków Stowarzysze- 
nia „Ku Chwale Ojczyzny". Zostałem 
odzwyczajony od wszelkiego rodzaju 
sprostowań wiadomości, podawanych 
o mnie przez prasę. Nie reagowałbym 
i teraz, gdyby nie podpis pod artyku- 
łem „Dowborczyk* — ergo albo mój 
były powładny, albo, przyznający 
autorytet mojej osoby. 

Autor twierdzi iż reprezentantem 
ideologji; Korpusu było „„młodsze* 
pokolenie oficerów, a nie czynniki, 
„decydujące" pod względem fachowo- 
wojskowym. Współczuję bardzo auto- 
rowi, jednak tak nie było, bo w 
przeciwnym razie na czele Korpusu 
stałby przedstawiciel młodszego po- 
kolenia oficerów, kierując jego losa- 
mi. Tymczasem wszyscy, przyjęci do 
Korpusu, ściśle spełniać musieli roz- 
kazy fachowych wojskowych. Inaczej 

być nie mogło. Kto nie spełniał, był 
wyrzucany. 

Tu dochodzimy ao punktu wyjścia 
ideologji Korpusu — była nią kar- 
ność. Żałuję bardzo, że autor, uży- 
wając nazwy „Dowborczyk* zapom- 
niał o tej karności i nie wie dotąd, 
na czem polega ideologja Stowarzy- | 
szenia „Ku Chwale Ojczyzny”, które 
przyjęło ideologię I Pol. Korpusu. | 

Przypominam mu więc, że podsta- 
wą tej ideologji była objektywna pra- 
ca dla dobra Poski, rycerskość i ot- 
warte postępowanie. 

Żaden Dowborczyk, zwracając się 
do swojego, jak sam pisze, „uznane- 
go* Wodza, pseudonimów nie używa. 
W Korpusie Sowdepji nie było; w 
Stowarzyszeniu, jak długo posługuje 
się ono mojem nazwiskiem, Sowdepii 
nie będzie, a ponieważ autor dba © 
linję polityki Stowarzyszenia, stosuje 
się do niego powiedzenie, że politykę 
on zna, ale polityka go nie zna. 

Józef Do'wbor- Muśnicki, 
Batorowo, dn. 14.1V 1928 r. 

Z komisji budżefowej. 
Głosowanie nad budżefem minRotniefwa. 

WARSZAWA, 24-IV PAT. O godz. 
10 min. 30 sejmowa komisja budże- 
towa przystąpiła do dalszych obrad 
nad budżetem Ministerstwa Rolnictwa. 
Na wstępie posiedzenia na wice-prze- 
wodniczącego komisji wybrano po. 
*vrzykowskiego (Wyzw.)  poczem 

przystąpiono do głosowania nad bud- 
żetem M-stwa Rolnictwa. Przyjęto 
wszystkie wnioski, zwiększające ogół 
dochodów o 3.103. 867 zł. Przyjęto 
następnie i pozostałe wnioski referen- 
ta w dziale wydatków. Pozatem przy- 
jęto 13 głosami, przeciwko 12 wnio- 
sek pos. Dąbskiego (Str. Chł.) o 

Budżet Ministerstwa 
Następnie komisja przystąpiła do 

budżetu M-stwa Przemysłu i Handlu. 
Sprawozdawca pos,  Zarański 

(BBWR) zaznacza, że przemysł nasz 
zupełnie jest wyzbyty z rezerw i to 
nie z własnej winy, a z winy systemu 
podatkowego, przyczem jeden z na- 
szych sąsiadów zachodnich posiada 
takie rezerwy, co jestę bardzo poważ- 
nym czynnikiem przewagi nad naszym 
przemysłem. Należy zatem domagać 
się, aby w przyszłości były stworzo- 
ne rezerwy także w naszym przemyśle, 
ażeby mógł on przeprowadzać inwe- 
stycje a to możliwe będzie tylko przy 
dość zasadniczej zmianie naszego sy- 
stemu podatkowego. 

Mówca omawia inne systemy go- 
Spodarcze i stwierdza, że Polska nie 
miała czasu na eksperymenty. Musia- 
ła ona się bać dawnych zasad kapi- 
talistycznych, jednak w porównaniu z 
kapitaizmem Zachodniej Europy nasz 
system jest to kapitalizm spóźniony. 
Kapitalizm zachodnio-europejski sto- 
pniowo rozwijał urządzenia socjalne. 
Polska zaś w dziedzinie regeneracji 
przemysłu i stworzenia własnego sy- 
stemu kapitalistycznego stanęła wo- 
bec Konieczności rychłego, niemal 
natychmiastowego tworzenia urządzeń 
socjalnych. Na ten rozwój wpływały 
w znacznym stopniu międzynarodowe 
organizacje, a także reprezentanci ka- 
pitału zagranicznego, który zawsze 
wskazywał, że pod tym względem 
Polska jest zacoiana. System  kapita- 
listyczny stwarza teraz nowe formy 
współdziałania oprócz kartelów także 
porozumienia międzynarodowe. 

Nasz przemysł będzie _ musiał 
wraz z rządem ustalić zasady na któ- 
rych*będzie mógł do takiego porozu- 
mienia przystąpić. Konkurencja wogó- 
le obca od czasu strajku doprowa- 
dziła angielski przemysł węglowy do 
utworzenia syndykatu, którego celem 

jest walka z Polską i Niemcami. 
Skutkiem ostatecznym będzie jednak 
jakieś porozumienie z  przemysłami 
polskim i niemieckim, którym zosta- 
ną przyznane odpowiednie kontygen- 
ty. Przemysł nasz powinien ten roz- 

BWAWAWAWAWAWAM 
Stara firma 

ma K. Gorzuchowskiego 
Zamkowa 9. 

przyjmuje do reperacji 
zegarki i _ biżuterję. 

Wykonanie pierwszorzędne 
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kupna. 

nabywa nieruchomości ziemskie na cele parcelacji 
Oferty na objekty położone na terenie wojew. Wileńskiego, 

Nowogródzkiego oraz pow. Grodzieńskiego i Wołkowyskiego 
(wojew. Białostockiego) przyjmuje i informacji udziela Oddział 
Państwowego Banku Roinego w Wilnie, Wydział Agrar- 

„ Przy składaniu ofert opłata za oszacowanie nie po- 
biera się, jedynie uiszcza się w wypadku dokonania tranzakcji 

zwiększenie zasiłków па popieranie 
rolnictwa o 3.320.000 złotych. Dalej 
przyjęto zwiększenie pozycji na po- 
pieranie specjalnych gałęzi wytwórczo- 
ści rolnej o 1.600.000 złotych. Przy- 
jęto również wniosek pos. Kiernika, 
o zwiększenie pozycji na meljoracje 
rolne o 1.000.000 złotych, wniosek 
pos. Kalinowskiego (Wyzw.) o pod- 
wyższenie pozycji na instytut metereo- 
logiczny o 250.000, wreszcie wniosek 
pos. Rataja (Piast) o zmniejszenie do- 
— & lasów paūstwowych O 1 
zioty. 

przemyslu i handiu. 
wój sprawy przetrwać w sposób zwy-** 
cięski, aby ostatecznie dojść do ta- 
kiego porozumienia nietylko w  inte- 
resie naszego przemysłu węglowego, 
lecz i w interesie naszego prestigeu 
państwowego. Mówca podnosi uży- 
teczność instytutu badania cen i o- 
šwiadcza, że w porozumieniu z rzą- 
dem wnosi o podwyższenie kredytów 
na ten instytut. 

\ 

Prace ministerstwa w polityce 
morskiej prowadzone są z energją. 
Jest nadzieja, że port w Gdyni ukoń- 
czony będzie przed terminem. Buduje 
się też w Gdyni port rybacki. Roz- 
wój żeglugi morskiej jest szybki. Za- 
mówiono w Angiji nowe statki. Spra- 
wozdawca wymienia następnie zmiany. | 
jakie w porozumieniu z rządem pro- | 
ponuje w poszczególnych pozycjach 
tego budżetu. Zmiany te w docho- 
dach wynoszą łącznie 534.140, w wy- 
datkach wstawia się nową pozycję | 
450.000 zł. na udział w powszechnej 
wystawie krajowej w Poznaniu oraz 
229.000 zł. więcej na instytut badania 
koniunktur. Razem w budżecie zwy 1 
czajnym zwiększenia zaproponowane 
wynoszą 1.138.000 złotych. Następnie 
minister Przemysłu i Handlu Kwiat- 
kowski wyjaśniał propozycje amorty- 
zacji i oprocentowania pożyczki inwe- 
Stycyjnej miasta Gdyni, na co jest 
przeznaczonych 500.000 zł. Chodzi o 
to, ażeby miasto zaciągnęło pożyczkę 
subwencjonowaną przez rząd pod. 
warunkiem uzyskania wpływów na 
rozbudowanie miasta. Na tem posie- 
dzenie odroczono do wieczora. 

Ukonstyfuowanie się komisji 
prawniczej. 

WARSZAWA, 24.1V. (£-1. «: 1. Słowa). | 
W dniu jutrzejszym ukonstytuuje się. 
ostatecznie komisja prawnicza, która. 
niezwłocznie przystąpi do rozpatrzenia. 
dekretów, a w pierwszym rzędzie de- 
kretu prasowego. . ! 

Szyller-Szkolnik w Wilnie! 

Tylko 3 dni! W piątek 27, so- 
botę 28 i niedzielę 29 kwietnia b.r. 

w hotelu „Bristol“ 
ul. Mickiewicza, Il piętro, pokój 
14, od godz. 9 rano do 8 wiecz. 
pizyjmować będzie Światowej 
sławy PSYCHO - GRAFOLOG' 

redaktor 

ŚTYLLER- SZKOLNIK 
Określa charakter, zdolności 

i przeznaczenie. 

SŁYNNE MEDJUM 
M-ile EWIGNI RARA 

pod wpływem sugestii p. Szyllera- 
Szkolnika odgaduje Twoje 
imię, nazwisko, wiek, kim 

jesteś? kim być możesz? 
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Przeszłość! Teraźniejszość! 
8 Przyszłość! cj 

Każdy przyjęty będzie oddzielnie. 
V o T 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. 8. 

z dnia 24 — IV 1928 r. 

Ciśnienie > 
Kedniewin 12 

Temperatura 0С 
średnia > 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr o Południowo-zachodni. 
przeważający 

Uwagi: Półpochmurno. 
Minimum za dobę 10C. 
Maximum na dobę -i-13C „ra 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
— (0) Posiedzenie Okręgowej Ko- 

misji Ziemski.j w w ilnie. Najbliższe po- 
siędzenie Okręgowej Komisji Žiemskieį w 
Wilnie odbędzie się w dn. 15 i 16 maja. 
Porządek dzienny nie jest jeszcze ustalony. 

MIEJSKA. 
— Wydział Elektryczny Magistratu 

m. Wilna zawiadamia PP. Abonentów prądu 
zmiennego, że z powodu zakładania ruro- 
ciągów do nowo ustawionej turbiny — 
prąd będzie wyłączony od godz. 7-ej rano 
do 2-iej Pota : 

a Zastępca Komendanta miej- 
skiej Straży Pożarnej. W związku ze wzmo- 
żeniem się prac w komendzie miejskiej 
Straży Pożarnej, Magistrat m. Wilna za- 
twierdził ostatnio na stanowisko zastępcy 
Komendanta miejskiej. Straży Pożarnej, b. 
komendanta zawodowej straży pożarnej w 
Siedlcach a obecnie instruktora pożarnicze 
go w sejmiku Zawierciańskim Eugenjusza 
Rusaka. 

Powierzone stanowisko obejmie p. Ru- 
sak z dniem 1 maja rb. 

(t) Sezonowe bilety w ruchu au- 
tobusowym. Na zasadzie postanowienia. p. 
Wojewody Wileńskiego izarejestrowane zo- 
stało w Urzędzie Wojewódzkim Stowarzy- 
szęnie p- n. „Związek Właścicieli Autobu- 
sów Wojew- Wileńskiego w Wilnie*. 

W związku z tem dowiadujemy się, że 
wspomniane stowarzyszenie zamierza wpro- 
wadzie w najbliższym czasie bilety mie- 
sięczne i sezonowe. Publiczność korzysta- 
jąca często Z autobusów zwłaszcza na linii 
Plac Katedralny Pośpieszka w sezonie łet- 
nim stale przepełnionych, z uznaniem przyj- 
mie tę wygodną inowację. . 
4g— (0) Uwadze wydziału zdrowia 

Magistratu. Niewątpliwie uczucia humani- 
tarne wymagają, aby nieszczęśliwe dzieci, 
zarażone trachomą i znajdujące się w spe- 
cjalnym przytułku na Zwierzyńcu mogły 
korzystać ze spacerów i zabaw na świe- 
żem powietrzu. Ale jest rzeczą niedopusz- 
czalną, aby te chore dzieci, pozbawione do- 
statecznego dozoru, bawiły się w lesie i na 
ulicach Zwierzyńca razem z innemi zdro- 
wemi dziećmi, w tyim samym piasku, temi 
samemi zabawkami i przyczyniały by się w 
ten sposób do rozpowszechniania zarazy, 
jak dzieje się obecnie. 

(x) Los sieroty Stasia. Pracownicy 
miejskiej Straży Pożarnej na czele z ko- 
mendantem p. Waligórą. w ilości 77 człon- 
ków, którzy ostatnio przyjęli na wychowa- 
nie porzuconą sierotkę Stasia Sadowskie- 
$0, sporządzili w tych dniach urzędowy pro- 
tokuł, w myśl którego opodatkowali się 
dobrowolnie po 1 zł. miesięcznie. › 

Zebrany z tego tytułu fundusz przezna- 
czony będzie na utrzymanie i udzielenie 
Stasiowi wyższego wykształcenia. | 

W celu tym też, obrano radę opiekun- 

czą w składzie 6 osób na czele z komen- 
dantem p. Waligórą. : 

Pani Helena Siewiczowa, zamieszkała 
przy ul. Uniwersyteckiej Nr. I, kierując się 

również poczuciem obywatelskim jak | 
niedolą małego sieroty, oświadczyła przy- 

jęcie go na cały czas tj. 4 lata bezpłatnie 
do swego przedszkola. 

SZKOLNA. 
— (t) Inspekcja ministerjalna w se- 

minarjum prawosławnem. W związku z 

projektowanem przeprowadzeniem częścio= 

wej białorutenizacji wiłeńskiego seminarjum 

prawosławnego, przyjeżdża do Wiłna $ре- 
cjalna komisja Ministerstwa Oświaty celem 
przeprowadzenia inspekcji: 

AKADEMICKA. 
Egzaminy magisterskie na Wy- 

dziale klumanistycznym Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego w terminie wiosennym roku 
akademickiego 1927-28 odbywać się będą 
od 30 maja do 5 czerwca rb. Do egza- 
minów zgłaszać się należy pisemnię w cza- 
sie od 7 do 12 maja rb. 

SPORTOWA. 
(x) O wychowanie fizyczne w 

Wilnie. W ostatnich dniach w Magistracie 
m. Wilna pod przewodnictwem „prezydenta 

P. Folejewskiego przy współudziale przed- 

stawicjela wojewódzkiego komitetu p. Kpt. 
awalcą odbyło się posiedzenie miejskiego 

Komitetų wychowania fizycznego i przyspo- 
sobienią wojskowego. SEM 

Jako Kk porządku  dzien- 

nego rozpatrzono sprawę budowy pływalni 
sportowej, którą pierwotnie  projektowano 
wybudowąć na placu miejskim poza elek- 
trownią. Projekt ten nie został jednak na- 
razie zatwierdzony, ze względu na wysunię- 
tą przez Magistrat koncepcję połączenia pły- 

walni i łążni w jednym gmachu. : 
Yiasšniono, że wojewódzki komitet 

przekazał ną powyższy cel 30584 zł., zaś 
Przypuszczalny koszt budowy tego gmachu 
wyniesie około 300,000 zł. Wobec tego 
też, przedstawiciel wojewódzkiego komite- 
tu p. kpt. Kawalec wyjaśnił, że o ile Ma- 
šistrat m. Wilna wyasygnuje na ten cel 
sumę 100,000 zł. te jest nadzieja, że i pań- 
stwowy urząd wychowania fizycznego wsta- 
wi na ten cel do budżetu 1929-30 r. rów- 
nież 100.000 zł. i w ten Sposób realizacja 
budowy może nastąpić jeszcze w rb. 

Następnie rozpatrzono sprawę budowy 
stadjonu sportowego na górze Boufałowej. 

Na realizację tej budowy wojewódzki ko- 
mitet przekazał  miejskiemu Komitetowi 
10,090 zł. в 
„_ Następnie dokonano podziału sum Z 
budżetu miejskiego Komitetu a mianowicie: 
1300 zł. na nagrody przechodnie dia dru- 
żyn zwycięskich w imprezach sportowych, 

3200 zł. na organizacje zawodów sporto- 

wych, i 8,500 zł. na subsydja dla wileń- 

skich Stowarzyszeń, klubów i związków 
W.F.i p, 

ROB 2 pry CZ A IB AEO WO CZ SZ AS AU BA 

Stenografa(istki) i 
poszukujemy od zaraz. Wiado- й 

B 
mość w Administr. Słowa 
od godz. 11-ej—13 i pół. 
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KOMUNIKATY. 
— Kuratorjum nad ociemnialymi w 

Wilnie. W dużej sali konferencyjneį Urzę- 
du Wojewódzkiego pod przewodnictwem 
marszałka Senatu prof. j. Szymańskiego 
odbyło się walne zebranie członków Kura- 
torjum nad ociemniałymi w Wilnie. 

Po zagajeniu zebrania przez prot. Szy- 
mańskiego, zebrani wysłuchałi sprawozda- 
nia z działalności T-wa za rok ubiegły, 
wygłoszonego przez mecenasa Milewskie- 
go, referatu d-ra Dobrzańskiego i rozpatrzy- 
li i uchwalili preliminarz na rok 1928. 

Następnie wybrano nowy Zarząd, w 
skład którego weszli pp.: prof. j. Szymań- 
ski, ks. W. Meysztowicz, kurator S$. Pogo- 
1zelski, W. Epsztejn, S. Czarnocki, M. 
Iwaszkiewiczowa, S. Węstawska, prezesowa 
Bialasowa, A. Erdman, dr. S. Halicki, dr. 
Dowgiałło-Moszyńska, dr. M. Strzemińska, 
M. Kisielowa, dr. |. Dobrzański, dr. 5. Mi- 
tewska. 4, b 

Do komisji rewizyjnej weszli: dr. J. 
Dąbrowski, dr. Szabad i hr. H. Mohl. я 

Przez aklamację zostali wybrani: na 
protektora generał Lucjan Żeligowski, na 
honorowego prezesą prezes Izby Skarbo- 
wej Jan Malecki i na honorowego człon- 
ka dr. M. Grzegorzewska. 

— (0) Tydzień Polskiego Czerwone- 
go Krzyża. W roku bieżącym „Tydzień 
Polskiego Czerwonego Krzyža“ na terenie 
województwa Wileńskiego odbędzie się w 
czasie od | do 7 czerwca włącznie. Miej- 
scowe oddziały P. C. K- już przystąpiły do 
opracowania planu urządzenia „Tygodnia*. 

-- (x) Poświęcenie sztandaru Związ. 
Niższych Funkcjonarjuszy Państwowych. 
W związku z obchodem uroczystości święta 
Narodowego w dniu 3 Maja, w kościele Św. 
Jana odbędzie się uroczyste poświęcenie 
sztandaru Związku Niższych Funkcjonarju- 
Szy Pracowników Państwowych okręgu Wi- 
ieńskiego. Po skończonem nabożeństwie 
nastąpi wbijanie gwozdzi pamiątkowych, po- 
czem Związek z nowo ufundowanym sztan- 
darem weźmie udział w pochodzie. 

NADESŁANE. 
RENTV NIKINTTOTPSS EF 

— Koncert prof  itolda Jodki. Któż 
z radjosłuchaczy w całej Polsce nie ocze- 
kiwał z biciem serca występu prof. Witolda 
Jodki, którego cytra ma niezliczoną ilość 
zwolenników. Otóż cieszmy się wszyscy! 
Prof. jodko, a także i słynna śpiewaczka 

. Zotja Plejewska wystąpią w sobotę dnia 
8 kwietnia rb. w Klubie Kolejowców Dą- 
browskiego 5. Po koncercie odbędzie się 
wspaniały dancing. Ilość biłetów bezwzglę- 
dnie ograniczona. 

  

    

TEATRY i MUZYKA. 

— Reduta na Pohulance. „Ptak“. 
Dziś o godz. 20-ej poraz drugi komedia 
w trzech odsłonach jerzego Szaniawskie- 
go — „Ptak*, z Juljuszem Osterwą w głów- 
nej postaci. Oprawa sceniczna lwa Galla. 
Muzyka Eugenjusza Dziewulskiego. 

Jutro i pojutrze — „Ptak*. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Wy- 

stępy Jadwigi Smosarskiej. Dziś Jadwiga 
Smosarska wystąpi po raz przedostatni w 
komedji Fodora „Małgorzata z Navarry*. 

Jadwiga Smosarska w „Intrydze 
miłości*. W piątek premjera dramatu 
Schillera „Intryga i miłość” z Jadwigą Smo- 
sarską w Słynnej roli Ludwiki. Ferdynanda 
gra p. Peliński, Lady Milford E. Frenklów- 
na. Resztę obsady tworzą najlepsze siły 
naszego teatru. 

Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę 0 g. 4 m. 30 pp. grana będzie sen- 
sącyjna sztuka A. Tołstoja i P. Szczegole- 
wa „Spisek carowej” (Rasputin). Ceny miejsc 
od 20 gr. 

— Przekupnie. Plaga teatrów stołecz- 
nych, przekupnie biletowi, którzy od czasu 
występów Jadwigi Smosarskiej zączęli gra- 
sować przy kasię Teatru Polskiego, wyku- 
pując zawczasu bilety, aby potem  spienię- 
żyć takowe drożej, — zostąła ukrócona. 

Kasa teatru nie sprzedaje jednej 050- 
bie więcej niż 3-y bilety. 

-— Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne. Pożegoalny koncert Judyty 
Bokor. Dziś o godz. 8.30 w w Sali Klubu 
Fiandlowo-Przemysłowego grać będzie po 
raz drugi i ostatni p. Judyta Bokor, 'wio- 
lonczejistka wszechświatowej sławy. P. Bo- 
kor jest jedna z niewielu artystek, Która 
zachwyca słuchaczy nie tylko swoim czaru- 
iącym tonem, lecz i swoją artystyczną grą 
i fenomenalną wprost techniką. P. Bokor 
jest znaną całej Europie. Podczas žycia 
genjalnego dyrygenta Artura Nikisza arty- 
stka występowała w jego symfonicznych 
koncertach jako. solistka we wszystkich 
stolicach światowych. Wielki program kon- 
certowy nie może nie zainteresować mi- 
łośników muzyki. Bilety do godz. 4-ej pp. 
w. „Orbisie*, a od godz. 5:ej pp. w Kasie 
klubu. 

- RADJO—WILNO. 

Środa dn. 25 kwietnia 1928 r. 

15.30-16.00: Transmisja z Warszawy: 
„Związki tajne w Królestwie Polskiem* 
odczyt z działu „łlistorja* z cyklu wykła- 
dów dla maturzystów szkół średnich wy- 
głosi prof. Henryk Mościcki. 

16.00 - 16.15: Chwilką litewska. 
16.15—16.30: Komunikat Tow. Obrony 

Przeciwgazowej. Е 
16.30 16.55: Audycja dla dzieci: „Wró- 

belkowe historje* wygłosi P. Minkiewiczó- 
wna. 

16.55 17.20: „Materja i sztuka" od- 
czyt Il z cyklu „O materji* z działu „Filo- 
zofja* wygłosi prof. U. S. B. dr. Wincenty 
Lutosławski. 

17.20—17.45: „Zwrot zbiorów  bibljot. 

Wileńskiejj Polsce czy Litwie? odczyt 
| wygłosi dyr. Stefan Rygiel. 

17.45—18.10: „Klaudjusz Debussy" od- 

czyt'ż okazji lo-ciolecia śmierci kompozy- 

tora wygł. dr. Tadeusz Szeligowski. 
18.15 18.55: Transmisja koncertu po- 

południowego z Warszawy. Muzyka lekka 

w wykonaniu orkiestry P. R. | 
19.00 19.25: Gazetka radjowa. В 
19.25 10.30: Sygnai czasu Ii rozmai- 

tości. % t 

19.35 - 26.00: Transmisja z Warszawy 
„Z biegiem polskich rzek* odczyt wygłosi 
prof. Aleksander Janowski. > 

20.30—22.00: Transmisja z Warszawy: 

koncert orkiestry dętej pod dyr. Aleksan- 

dra Sielskiego. 
22.05— — : Komunikaty P. A. Т, 
Transmisja muzyki tanecznej z kawiar- 

ni „Gastronomja* w Warszawie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Nagła śmierć. Dn. 24 b. m. nagle 

zmarł dozorca domu Nr. 4 przy ul. Zygmun- 
towskiej Antoni Botasiewicz. Przyczyny 
śmierci nie ustalono. 

— Otruła się Taraszkiewiczowa. W 
nocy na 24 b. m. w cełu pozbawienia się 
życia otruła się denaturatem Bronisława 
Taraszkiewiczowa (Majowa 35). Despera- 
tkę dostawiono do szpitala św. Jakóba. 
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dowało ukazanie się 

Przeciwko 

licznych  nasladownictw, 
publiczność, przez łudząco podobne opakowanie. 

niesumiennym  podrabiaczom  wystąpiliśmy na 
mocy nakazu prokuratora zostały u nich dokonane liczne rewizje, w których wy- 
niku opieczętowano wiełkie zapasy gotowego podrobionego mydła i etykiet. 9 

W walce tej, prowadzonej w interesie zarówno naszym, jak i ogółu, liczymy na poparcie 
tego ostatniego i prosimy o baczne zw acanie 
obok opakowania oryginalne naszego bezskutecznie 

uwagi 

OSTRZEZENIE. 
Wzrastające z roku na rok powodzenie naszego mydła wazelinowego Nr. 1002, 

będącego niedoścignionym pierwowzorem mydeł  wazelinowych  wogółe, 

podrabianego i 
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Obliczanie strat okupacji kowieńskiej. 

Jak wiadomo na konferencji polsko-litewskiej w Królewcu, 
delegacja litewska wysunęła pretensię do odszkodowań za stra- 
ty poniesione przez akcję generała Żeligowskiego. Delegacja 
polska zastrzegła sobie w tym wynadku przedstawienie kontr- 
pretensji za straty poniesione przez Polskę podczas zajęcia Wi- 
leńszczyzny przez wojska litewskie w r. 1920. 

W dniu wczorajszym wojewoda wileński przesłał do magi- 
stratu m. Wilna, oraz podległych sobie starostw pismo z pole- 
ceniem przystąpienia do obliczania strat. — Wobec tego prezy- 
dent miasta Wilna nakazał sporządzanie wykazu strat, jakie po- 
czynione zostały w gospodarce miejskiej, podczas okupacji li- 
tewskiej, poczynając od dnia 14 lipca 1920 r. do czasu ustąpienia 
wojsk litewskich z Wilna. 

Jednoczesnie starostwo grodzkie w Wilnie przystąpiło do 
rejestracji strat poniesionych przez osoby cywilne. — Również 
starostwa powiatowe i samorządy obliczają straty poniesione 
przez ludność Ziemi Wileńskiej, głównie z powodu akcji band 
„Sszaulisow“ w pasie neutralnym. 

Śtraty te mają być szacowane w okrągłych cyfrach według 
wartości obliczonej na obecne złote polskie. 

  

0-1y dzień procesu „Hramady” 
“ Biekaus szczegóły ujawniają dswody rzeczowe. 

Jeszcze jeden dzień poświęcony 
zaznajamianiu się z materjałem do- 
wodowym w postaci różnego rodzaju 
dokumentów, zdobytych podczas re- 
wizji. 

W pierwszą kolej idą dokumenty 
i wydawnictwa znalezione u osk. 
Rak-Michajłowskiego, są to: kilka 
egzemplarzy literatury komunistycznej 
agitacyjnej, wydanej w roku 1926 w 
Moskwie i Lwowie, kilkanaście 
egzemplarzy literatury dotyczącej po- 
mocy i obrony więźniów  politycz- 
nych, kilka egzemplarzy elaboratów 
zawierających ostrą krytykę działal- 
ności rządów w Polsce, lista wiež- 
niów politycznych z więzienia na Łu- 
kiszkach w sprawie głodówki w 
grudniu 1926 r., kilkadziesiąt egzem- 
plarzy pism wychodzących w Rosji i 
Czechach pod redakcją kompartiji, 
przyczem organ komunistów w Cze- 
chosłowacji: „Prawda Karpacka" w 
5 identycznych egzemplarzach. 

Ponadto w dowodach rzeczowych 
zabranych podczas rewizji u osk. 
Taraszkiewicza znajduje się rękopis 
artykułu p. t. „Zimowy chłód”, a na 
nim opinja, pisana ręką Rak-Michaj- 
łowskiego treści następującej: „Opo- 
wiadanie warto byłoby wydrukować, 
dobre ono i na temat aktualny. 
Uważam za wskazane zmienić tytuł 
na „Czyšciec“. R. Michajlowski“. 

Opowiadanie te przedstawia ucisk 
włościanina przez bogatych i kończy 
się tem, że chłop Szukając wśród 
gwiazd pociechy, znajduje ją w jed- 
nej, jaskrawo płonącej na wschodzie. 

Następuje odczytanie szeregu li- 
stów pisanych w sprawie głodówki w 
więzieniu na Łukiszkach. 

Osk. Rak-Michajłowski składa Są- 
dowi długie wyjaśnienia, dotyczące 
pochodzenia poszczególnych dowo- 
dów rzeczowych. 

Ciekawe Światło na osobę osk. 
Kowsza duchownego prawosławnego 
rzuca odezwa Międzypartyjnego Se- 
kretarjatu (Mopr) w sprawie amnestii 
więźniów politycznych. 

Odezwa ta podpisana została 
przez komunistów, jak posła  War- 
skiego, oskarżonych Łuckiewicza, O- 
strowskiego (występującego jako dyr: 
gimnazjum), i ks. Kowsza, podpisu- 
jącego"się „dyr. biał. banku”. 

‚ \ odezwie: tej powiedziane jest 
między innemi, że rewolucja Piłsud- 
skiego nie skasowała carsko-kajze- 
rowskich ustaw i defenzywy, oraz że 
za samą przynależność do kompartji 

sądy! polskie skazują na karę więzie- 
nia ciężkiego. 

Podpis księdza Kowsza pod tego 
rodzaju odezwą, zwłaszcza podpis 
jako dyrektora banku, a nie szerego- 
wego pracownika, zadaje kłam wszy- 
stkiemu co było mówione o jego 
desinteresement. Ksiądz Kowsz nie- 
wątpliwie był nietylko buchalterem 
banku białoruskiego, ale i dziąłaczem 
politycznym i dłatego siedzi obecnie 
na lawie oskarżonych. 

W jednym z kolejno odczytanych 
dokumentów mówi się o przyjaźni 

łączącej osk. Bursewicza z niejakimś 
Lewkowiczem, sekretarzem  metody- 
stów w Warszawie. Wiąże się to 
dziwnie z tem, że ten že Lewkowicz 
był przyjacielem jednej z aktywniej- 
szych działaczek komunistycznych na 
terenie pow. Słonimskiego  Wasylisy 
Komar. Obecnie przebywa ona w 
więzieniu, gdyż jako członek bandy 
Rudego skazana została w sprawie 
„67-miu“. 

Bandę tę wykrył swego czasu 
konfident Kuźmaza co zabity został 
następnie przez prezesa hurtka Caru- 
ka (tęż już skazany). 

Przyjaciele naszych przyjaciół są 
naszymi przyjaciółmi, mówi stare 
przysłowie i wskazuje, że przyjaźń 
Lewkowicza — Komar — Bursewicza 
w żadnym wypadku nie może być, 
temu ostatniemu, przypisywana in 
plus. Kapłan metodysta i komuni- 
stka biorąca udział w bandzie to są 
bieguny. 

Pozatem odczytane zostały doku- 
menty, z treścią których spotykyliśmy 
się w trakcie przewodu sądowego. 
Dziś dalszy ciąg. (W. 7. 

z SĄDÓW 
Śp awa b. posła Roguli. 

Poseł Rogula, obrany do obecnego Se- 
natu, pozostaje od dłuższego już czasu w 
więzieriu. Za działalność swą antypaństwo- 
wą, uwidocznioną m. in. podczas przemówie- 
nia na wiecu w Nowogródku 22 V. 1924 r., 
pociągnięty został do odpowiedzialności 
sądowej i skazany przez Sąd Okręgowy na 
dwa lata więzienia ciężkiego. 

Obrona apelowała i w dniu wczoraj- 
szym sprawą stałą się tematem obrad Sądu 
Apelacyjnego. 4Obrona w osobach senatora 
Abramowicza i mec. Czernychowa wnosiła 
o dołączenie do akt sprawy wydanej nie- 
dawno w Rosji sowieckiej książki, w której, 
zaleca się zwalczanie Roguli, gdyż jego kie- 
runek polityczny koliduje wyraźnie z linją 
polityczną kompartji.? Opierając się na tem 
obrona uwąża, że zarzucanie oskarżonemu 
działalności idącej na rękę kompartji jest 
nieuzasadnione i nierealne. Ponadto obrona 
uważając, że treść książki wspomnianej jest 
okolicznością zupełnie nową, prosi © po- 
wołanie w charakterze świadków naczeln. 
wydziału bezpieczeństwa p. S. Kirtiklisa 
i radcę tegoż wydziału p. j. Rakowskiego, 
sprawę zaś odroczyć. Sąd przychylił się do 
wniosku obrony. 

Sprawa rozpoznana zostanie w nowym 
terminie. 

WTA ASTA 
BIEŁOA WARSZAWSKA 

24 kwietnią 1928 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary St Zjedn. 8,90 8,92 8,88 

Belgja 124,52. 124.84 124,21 
Holandja 359,42 360,32 358.52 
Londyn 43,52. 43,63 43.41 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 35,10. 35.19 35.01 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,89 171.84 J72:27 
Stokholm 239,40  240,— 238,80 
Wiedeń 125,43 125.74 125.12 
Włochy 4702 47,12 46,88 
Papiery procentowe: 
listy i obl. Banku Gosp. Krąj. 94— 
5 proc. konwersyjna 67, 
konwersyjna kolejowa 61,50 62,— 
10 proc. kólejowa 103, 104 
Dolarówka 81,25 80,— 80.50 
4 i 5 proc. ziemskie 55.75 
4,5 proc. warszawskie 56,75 56,65 
8 proc. warszawskie 79,25 79,— 

spowo- 
wprowadzających w błąd kupującą 

drogę sądową. Na 

przy kupnie na uwidocznione 
naśladowanego 
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Bieg okrężny O 

W dniu 6 maja r. b. odbędzie się 
drużynowy bieg okrężny о nagrodę 
przechodnią, puhar, ufundowany przez 
Redakcję „Słowa”. Impreza ta zorga- 
nizowana w roku ubiegłym wywołała 
niemałe zaciekawienie, czego dowo- 
dem stu sześciu zgłoszonych do niej 
zawodników. Nie zbrakło wówczas na 
starcie ani jednego miejscowego „asa 
biegacza, wszystkie kluby stanęły do 
konkurencji. Publiczność jak by chcąc 
wyrażniej podkreślić swoją sympatję 
dla inicjatywy „Słowa”, przybyła tłu- 
mnie do Cielętnika, gdzie zakończył 
się bieg. 

Puhar zdobyła drużyna „W.K.S. 
Pogon“, którego zawodnicy Halicki, 
Wituch Jentys, i Kłaput zajęli 2, 3, 4 i 

puhar „Slowa“. 
5-te miejsce. Indywidualnie wygrał bieg 
Sidorowicz z A. Z. S'u, przebywając 
przestrzeń 2700 mtr. w 8 m. 12 sek. 
Szpalerem ustawiona publiczność grom 
kieęmi okrzykami dopingowała za- 
wodników finishujących u mety, a 
zwycięzcy zgotowano owację. 

W jednym z najbliższych nume- 
rów podamy warunki zgłoszeń, mapke 
trasy oraz skład komitetu honorowe- 
go, który pod przewodnictwem p. Wo- 
jewody Raczkiewicza patronować bę- 
dzie imprezie. Niewątpliwie i w tym 
roku start przy mostku Antokolskim 
zgromadzi wszystkica biegaczy Oraz 
szereg drużyn klubów miast polskich. 
Oby pogoda dopisała jak w roku u- 
biegiym. Ww. e 

Afera szpiegowska w Grodnie. 
Onegdaj władze bezpieczeństwa pu- 

blicznego w Grodnie wykryły organi- 
zację komunistyczną składającą się prze- 
ważnie z samych żydów. 

Organizacja ta która działała już od 
dłuższego czasu na terenie Grodzień- 
szczyzny miała stały kontakt z nińskiem. 

Aresztowano większą i ość osób mie- 
dzy innemi stałych mieszkańców Wilna 
żydów lzaka i riaje Kraszko. 

W związku z tem, władze bezpie- 
czeństwa również i w Wilnie przepro- 
wadzily w diu wczorajszym Ścisłą re- 
wizję. 

Mutobns W pogoni za wściekym room ma ulicy: Mickiewicza. 
Dwie oschy niebezpiecznie pokąsane. 

W dniu wczorajszym w godzinach 
popołudniowych na ulicy Mickiewicza 
pojawił się wściekły pies, który zdą- 
żał z wielką szybkością w kierunku 
mostu zwierzynieckiego. W. bliskości 
Tartaków pies, na którego dotych- 
czas nikt jeszcze nie zdołał zwrócić 
uwagi, rzucił się niespodziewanie w 
nogi jakiejś pani, która wracała z 
rynku Łukiskiego, przyczem wywró- 
cił ją i pokąsał grożnie, zaczem po- 
biegł w dalszym ciągu Środkiem uli- 
cy. Szoier przejeżdżającego w tej 
chwili autobusu, zobaczywszy wściek- 
łego psa usiłował go przejechać ale 
bezskutecznie. Na ulicy powstała pa- 
nika. Autobus jednak zdążał w dal- 
szym ciągu śladem oszalałego zwie- 

rzęcia, aż do mostu, podając ciągle 
alarmowe sygnały. — Stojący na 
moście posterunkowy dał do psa 
dwa strzały, jednakże chybił, pies 
rzucił się na policjanta, który sko- 
czywszy na stopnie autobusu ‘ а! 
jeszcze kilka strzałów, również nie 
trafiając. Tymczasem ta dziwna pogoń 
trwała w dalszym ciągu. Około ulicy 
Starej na Zwierzyńcu pies pokąsał 
znowuż pewną kobietę, wreszcie 
dzielnemu policjantowi udało się z 
dużem niebezpieczeństwem  zapędzić 
psa do podwórza, gdzie go zastrzelił 
z rewolweru. 

Ofiary wściekłego psa odesłane 
zostały do szpitala. 

Stare cmentarzysko w dziedzińch domu przy ul. ów. Ignacego. 
„Podczas robót przy zakładaniu rur ka- 

nalizacyjnych w dziedzińcu domu Nr 14, 
przy ul. św. Ignacego, natrationo na nie- 
wielkiej stosunkowo głębokości, na ślady 
mogił. Znaleziono kilka czaszek oraz kości 
ludzkie. Śladów trumien nie znaleziono. 

Zachodzi przypuszczenie, ze w miejscu 
tem był kiedys cmentarzyk, przylegający do 
kościoła św. Trójcy. Ponadto wiadomem 
jest, że wspomniany dom mieścił w sobie 
szpital. 

AOTATKI MUZYCZNE. 
Judyta Bokor. 

Nie ulega wątpliwości, że, w 
związku z coraz szersze koła zata- 
czającą  samodzielnością niewiast, 
musiała nadejść chwila, kiedy deli- 
katne rączki panieńskie sięgnęły po 
wiolonczelę -— instrument, będący 
uprzednio bezpodzielną własnością 
silniejszej połowy rodu ludzkiego. 
Te emancypacyjne objawy nie są— 
stosunkowo— częste i dla tego wzbu- 
dzają jeszcze w swym rodzaju sen- 
*ację. Przed wielu laty miałem spo- 
sobność kilkakrotnie akompanjować 
na występach publicznych wyborowej 
wiolonczelistki, lecz naogół pośród 
niepomiernej ilości wirtuozów, jakich 
w życiu słyszałem, nie zdołałbym 
naliczyć więcej, niżeli kilka, wiolon- 
czelistek. 

Taką „rira suis, jest Judyta Bo- 
kor, najzupełniej po mistrzowsku wła- 
dająca swym—jak by się zdawało — 
niezbyt podatnym instrumentem. Po 
kilku pociągnięciach smyczka, już się 
ma przekonanie, że młoda, ujmującej 
powierzchowości artystka może z po- 
wodzeniem wytrzymać porównanie z 
najwybitniejszymi wiolonczelistami. In- 
tonacja, na najwyższych pozycjach 
nawet, nieskazitelna zarówno w „can- 
tabile*, jak i w najzawikłańszych bie- 
gnikach. Opanowanie wszelkich ro- 
dzajów smyczkowania wzorowe. 
Wszystkie te zdobycze techniczne 
służą wszakże artystce tylko do o- 
siągnięcia wyższych celów, czysto mu- 
zycznych. Nigdzie nie występuje chęć 
błyszczenia tylko zewnętrznemi eiek- 

tami. Piękne irazowanie szczerze od- 
czuwanej kantyleny, pełne tempera- 
mentu wykonanie sztuk brawurowych 
daje całość niezwykle zharmonizo- 
waną. Nie mogłem słyszeć pierwszej 
części programu, lecz ciąg dalszy wie-- 
czora wykazał, że mamy przed sobą 
artystkę najzupełniej pierwszorzędną. 

To też z wielkiem zainteresowa- 
niem można oczekiwać wykonania 
słynnego ze swych trudności koncer- 
tu (D-dur, Haydna, będącego najka- 
pitalniejszym numerem programu dru- 
giego występu artystki, we środę 
25-go kwietnia, obiecującego wielkie 
zadawolenie estetyczne. 

Michat Józefowicz. 
comm 

Ur. dejo, 
Owacyine powitanie mistrza 

Polski Sztekkera. 

‚ sensacją 14 wieczoru walk było ukaza- 
nie SIĘ, podczas prezentacji: zapaśników, 
zwycięscy olimpjady zapaśniczej w Berii- 
nie, wielokrotnego mistrza Polski, ulubień- 
ca Wilna, Teodora Sztekkera, któremu zgo- 
tow ano gorącą owację: 

Niemniejszą sensacją jest wycofanie się 
z turnieju syberyjczyka Kiryłowa. Zapaśnik 
ten po porażkach od Pineckięgo, Poschofa 
i Bryły stracił rezon i wycofał įsię Z tur- 

nieju: ; 
Wieczór rozpoczął się zwycięstwem 

Bryły nad Kruminem w 3 min. 
Budrus w 4 min. pokonął Krystofa. 
Ciekawa walka decydująca pomiędzy 

Pineckim a Orrowem trwała 38 min. W 
wyniku Orłow obezwładniony i wyczerpa- 
ny podwójnym nelsonem poddał się. 

Czupurny Willing po IS min. wagą swą 
przytłoczył na obie łopatki Petersena: 

Dziś w środę walczą: Sztekker Wil- 
ling, Prohaska Krystof, + Budrus- Petersen 
i decydująca Orłow - Poschof.
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"Od dnia 25 do 29 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany wspaniały film TERA 

ży” (Maksymiljań von Habsburg) dramat w 10 aktach, O na tle powieści Charles 

„Dal Róży Major'a .p. t. Iolanda. W roli głównej: genialna Marjon Davies. Nad program: „Buja- 

nie w obłokach* w 1 akcie. W poczekalni koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szcze- 

pańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Ceny biłetów: parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny 

program: „ZNAK _ZORRY”. 

Miejski Kinematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

  
  

  

  

  

  

Kino-Teatr | Dziś! Najpopularn. osobistość, kobieta najpiękniej zbudowana, za którą szaleje cały Świat, 

HELIDS" | czarna królowa Paryża—mulatka JOZEFINA BAKER w roli tytułowej we wspaniałym dra- 

macie p. tt „CZARNA VENUS" specjalne opracowanie Maurycego Dek ob ry. Film 

Wiłeńska 38. | ten wzbudził niebywały. entuzjazm na obu półkulach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

: Spieszcie ujrzeć. Dziś ostatni dzień FILM ZE ŚPIEWEM. Wspaniały atut kinematogracji 

NEA BGEHENNA MIŁOŚCI przepickny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na 

„POLONIA” «иниаивнсвыиицинишы — спиргасй. \У го!асв głównych: słynni artyści kinematografji Iwan 
ul. A. Mickie- Petrowicz, Vivian Gibson, Bruno Kastner, Georg Aleksa. Bilety hońorowe nie 

wiczą 22. ważne. Początek o godz. 4tej ost. s. 10.25. | s 

Nad program: 1) Zdjęcia z balu filmowego w dniu 1-go lutego 1928 r, 2) Wyniki wychowania fizyczne- 4 

„0 M. ENGELSZTERNA, który przyjmuje codziennie kąpiel_w Wilji w zimie przy 20 stopniach. 

i DZIŚ! (Szał miłości i upojenia). Najczarowniejszy 

As я Superszlagier erotyczny Ubóstolona . erotyczny poemat miłości w 12 aktach. 

„WANDA W roli głównej bosko-zbudowana, czarodziejsko-piękna, faworyta królów EGER 

Wielka 30. DAM IT A. Uwaga: Ceny miejsc zniżone—dziecinne 50 gr., Ill miejsce 80_gr. 
  

  16 I dni następnych! Rekordowy « (Pieśń miłości) współczesny dramat salonowy w SEAT RRDA Rokos Inna TT Kino Kolejowe film produkcji krajowej! 12 aktach, według głośnej powieści Heleny Mni-   e k.'W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, JÓZEF WĘGRZYN i inne. „Początek sean- 

„OGNISKO В ЁЁ‘;' о DE aledziclę o z 4. Ceny miejsc: I i Il m. po 1 zł., Ill m. po 75 gr. i kupon do loży 
(obok m... „kolejo- — 1 zł. 40 gr. UWAGA: W kancelarji „Ogniska* przyjmuje się zapisy do Kółka operowego mło- 

wego).   dzieży pod kierown. p. M. Worotyńskiego. 

"BILANS SUROWY 

WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO S. A. 

STAN CZYNNY na dzień 31 marca 1928 r. STAN BIERNY 

  

  

        

Kasa i sumy do dyspozy- Kapitały własne į i 

cji w Banku Polskim i a) zakładowy į 1-000.000.— 

P.K.O. — 303.550.21 b) zapasowy | — 18.283.49, 
Waluty zagraniczne ч 246.224,05 c) inne rezerwy ' m 

Papiery wartość. własne: d)fundusz amortyzacyjnyj | — 1.018.283.49 

a) pożyczki państwowe 168.09 Ś Wkłady | 
b) papiery hipoteczne 131.089.62 a) terminowe 2.118.311.28 
c) akcje : 135.170.22 267.021.93 b) a vista 2.419.360.63 _5,197.131.91 

Banki krajowe 7 — 209.661.82 / Rachunki bież. (salda kred.) = ` 112.459.75 
Banki zagraniczne — 238.816.81 Zobowiązania inkasowe Šš 81.167.43 

Weksle zdyskontowane — 3.255.601.86  Redyskonto weksli > 1.816.996.82 

Weksle protestowane — 45.182.01 Banki krajowe = 640.542.80 
Rachunki bieżące (saldo Banki zagraniczne . Е 4.964.42 

debetowe) Różne rachunki | ‚ E 188.749,43 

a) zabezpieczone 2.820,167.15 Proc., prowizje i różne zyski E 241.155.30 
b) niezabezpieczone 411.493. | 3.291.660.15  Oddzialy н 325.182.89 

Požyczki terminowe — 374.196.57 
Nieruchomošci 130.000. — 

Różne rachunki — 197.284.37 
Koszty, różn. kursowe i t.p. — 146.919.85 
Oddziały — |_ 314.514.61 

Suma bilansowa | | 9.621.240.24 _ „ Suma bilansowa 9.621.240.24 
Udzielone gwarancje — 79.200.—  Zobowiąz. z tyt. udzielenia 

gwarancji 2 19.200. — 
Inkaso — 2.231.444.16 Różni za inkaso 2.231.444.16 

„Razem 11.931.884.40 Razem 11.931.884.40 
ROTANA MJYICZIEZEGKCZYCTNU 

, Przepisywanie na m 
maszynach podań, 46 a 
pu » On- аавач та | BB КОСА В 
załatwia BIURO SESI 

! PODAN i przepisy- 

|S! Grabowskiego | „AKUSZERKA 
W. Smiałowska 

przyjmuje od'godz. 11 
do 2. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym OE: 

_ Garbarska 1, tel. 82 

EE 
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P Nr. 63 

JĄ rois drobiu i 
rólików raso- 

DOKTOR a „ma do 
D.ZELDOWIEZ | sprzedania jaja zaro- 

> dowe od Minorek, 
chor. weneryczne, | Orpingtonów i Ply- 

` syfilis, narządów | mouth-Rocków, oraz 
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Rejestr Hondlodų. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: 

w dniu 7 Ill. 1928 roku. 
7900. 1. A. „Kaszkur józef* w Miłosowie, gm. Druj- 

skiej, pow. Brasławskim, drobną sprzedaź towarów spożyw- 
czych i bakałejnych oraz wyrobów tytoniowych. Firma istnie- 
je od 1926 roku. Właściciel Kaszkur Józef, zam. a 

7901. I. A. „Mieczarnia i kawiarnia Nina Mikosza” 

  

1920. 1. A. „Bakszt Szymon” w  Oszmianie, ul. Żeli- 
gowskiego 25, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1908 ro- 
Ku. Właściciel Bakszt Szymon, zam. tamże. 42-VI 

7921. I. A. „Baran Elja* w Oszmianie, ul. Rynkowa, 
10, sklep mięsa. Firma istnieje od 1897 roku. Właściciel Ba- 
ran Elja, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór, lo. 43-VI 

w dniu 8 III 1928 r. 

„ 7922 I. A. „Baran Kiwel“ w Oszmianie, Sadowa 
22, jatka mięsna. Firma istnieje od 1910 roku. Właściciel 
Baran Kiwel, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór 6' 

44 - VI. 

7923. I. A. „Berman Berko“ w Oszmianie, plac Ке- 

ul. 

    

w Wilnie, ul. Witoldowa 26, mleczarnia i kawiarnia. Firma ciuszki 3, sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 
istnieje od 1928 roku. Właściciel Mikosza Niną, zam. w Wil- 1902 roku. Właściciel Berman Berko, zam. tamże. 
nie, ul. Sosnowa 2. 23 VI 45—VI. 

7902. I. A. „Minkowicz Lejzer* w Wilnie, ul. Zawalna 1924 |. A. „śłudgor Bendet* w Oszmianie, ul. Piłsud- 
10, skup zawodowy surowców, inu i siemienia lnianego w 
celu odsprzedaży. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Minkowicz Lejzer, zam. tamże. 24 VI 

7903. I. A. „Muller Max, dzieržawca Marcinkiewicz 
Augustyn“ w Ignalinie, gm. Daugiel skieį, pow. Święciańskim, 
apteka. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel Muller Max, 
zam. w lgnalinie, gm. Daugieliskiej, pow. Święciańskiego. 
Dzierżawcą apteki do dnią 17 sierpnia 1933 roku jest Marcin- 
kiewicz Augustyn, zam. tamże. 25 VI 

7904. I. A. „Mowsza Segal* w Wilnie, ul. Kalwaryjska 
58, sprzedaż skór i wyrobów rymarskich. Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Segal Mowsza, zam. tamże. 26 VI 

7905. I. A. „Szmidowa Leja* w Drui, pow. Brasław- 
skim, drobna sprzedaż towarów spożywczych, galanteryjnych 
i naczyń wytwórniejszych. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Szmidowa Leja, zam. tamże. 27-VI 

7906. I. A. „Skup zawodowy raków i smarczków w 
celu odsprzedaży Josiel Sztejn* w zaść. Jodoupis, gminy 
Janiskiej, pow. Święciańskim, skup zawodowy raków i smarcz- 
ków w celu odsprzedaży. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ściciel Sztejn Josiel, zam. w Wilnie, ul. Węglowa 14 M 

28 

  

w dniu 7. Ill. 1928 r. 
. 17907. 1. A. „Utasewicz Ignacy“ w Drui, pow. Brasław- 

skim, drobna sprzedaż towarów kolonialnych, spożywczych i 
wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel Ułasewicz Ignacy, zam. tamże. 29—VI 
  

7908. I. A. „Abełowicz Sima* w Oszmianie, ul. Ko- 
ścielna 1, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Abelowicz Sima, zam. tamże. 30 VI 
  

w dniu 8. III. 1928 r. 
7909. 1. A. „Abramson Sora* w Oszmianie, ul. Rynko- 

wa 2, sklep skór. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel 
Abramson Sora, zam. w Oszmianie, ul. Żeligowskiego 19. 

31 VI 
  

7910. l. A. „Abt Fania* w Oszmianie, ul. Żeligowskie- 
go 11, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 roku. Wła- 
ściciel Abt Fania, zam. tamże. 32 

„7011. I. A. „Agnist Dawid* w Oszmianie, ul. Żeligow- 
skiego 42, sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1887 
roku. Właściciel Agnist Dawid, zam. tamże. 33—VI 

| 7912. L. A. „Agaist Rywa“ w Oszmianie, ul. Želigow- 
skiego 42, zajązd. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel 
Agnist Rywa, zam. tamże. 34 VI 

SSE 7913. I. A. „Ajnsztejn Etel* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa 9, sklep drobnej galanterji. Firma istnieje od 1921 roku. 
Właściciel Ajnsztejn Etel, zam. w Oszmianie, ul. Bonćńska 10. 

35—VI 

w dniu 8. III. 1928 r. 

7914. 1. A. „Alperowicz lzrael* w Oszmianie, ul. Ryn- 
kowa, 3, sklep żelaza i farb. Firma istnieje od 1877 roku. 
Właściciel Alperowicz Izrael, zam. tamże. 36-V1 

7915. I. A. „Arluk Roza“ w Oszmianie, ul. Pitsudskie- 
go, 11, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1920 roku. Właś- 
ciciel Arluk Roza, zam. tamże. 37-VI 

1916. 1. A. „Assiron Josiei* w Oszmianie, ul. Piłsudskie- 
go, 13 sklep książek i materjałów piśmiennych. Firma istnie- 
je od 1904 roku. Właściciel Assiron Josiel, zam. tamże. 38-V1 

1917. 1. A. „Bakszt Brajna* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa, 12, sklep kolonjalny. Firma istnieje od 1921 roku. Właści- 
ciel Bakszt Brajna, zam. tamże. - 39-VI 

7918. L. A. „dakszt Hirsz* w Oszmianie, plac Kościusz- 
ki, 8 cukiernia. Firma istnieje od 1903 roku. Właściciel Bakszt 
Hirsz, zam. tamże 40-VI 

1919. 1. A. „Bakszt Sora* w Oszmianie, ul. Rynkowa 
22, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel Bakszt Sora, zam. w Oszmianie, ul. Rynkowa 3. 41-VI 
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kuchnią poszukuje się. saneczkami do sprze- A „Ošlada“ „Možna niemieckiego i fran- 

  

skiego 2, sklep mięsa. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
ciel budgor Bendet, zam. w Oszmianie. 46 — VI. 

„ 7925 I. A. „Budgor Lejzer* w Oszmianie, ul. Szkolny 
Dwór 7, sklep mięsa. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Budgor Lejzer, zam. tamże. 47 VI. 

1926 I. A. „Brun Sora* w Oszmianie, ul. Rynkowa 13, 
sklep manufaktury. Firma istnieje od 1901 roku. Właścicie! 
Brun Sora, zam. tamże. 48 - VI. 

7927 LA. „Bunimowicz Chaja* w Oszmianie, ul. Ryn- 
kowa 8, skład apteczny. Firma istnieje od 1914 roku. Wła- 
ściciel Bunimowicz Chaja zam. tamże. 49 - VI. 

„ 7928 I. A. „šurwin Motel“ w Oszmianie, ul. Piłsud- 
skiego 50, herbaciarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel Burwin Motel zam tamże. So VL 

w dniu S. III. 1928 r. 

7929. I. A. „Chodosz Owsieį“ w Oszmianie, ш. Во- 
ruńska 3, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1915 roku. Wła- 
ściciel Chodosz Owsiej,,zam. tamże. 51- VI 

„7930. L A. „Cyzling Idel* w Oszmanie, ul. Żeligow- 
skiego 12, sklep spożywczy. Firma istnieje od 91924 roku. 
Właściciel Cyzling Idel, zam. tamże. 52 VI. 
——— Bodaj 

й 7931. I. A. „0eul Abram* w Oszmianie, plac Kościusz- 
ki 7, sklep żelaza i farb. Firma istnieje od 1921 roku. Wła- 
ściciel Deul Abram, zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór. 

53 -VI 

      

w dniu 10. III. 1928 r. 
7932. I. A. „Ryszard Bobrowicz* w Wilnie, ul. Legjo> 

nów 41—3, dostawa zboża. Firma istnieje od 1928 roku. Wła- 
ściciel Bobrowicz Ryszard, zam. tamże. 54 Vi 

4 w dniu 12. III. 1928 r. 
7933. I. A. „Dach Tajba* w Oszmianie, ul. Wileńska 5, 

herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od 1925 
roku. Właściciel Dach Tajba, zam. tamże. 55 VI 

1934. 1. A. „Eliszkiewicz Lejzer* w Oszmianie, vi. 
Kościuszki 3, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1907 roku. 
Właściciel Eliszkiewicz Lejzer, zam. w Oszmianie, ul. Želi- 
gowskiego 9. 

1935. 1. A. „Eppel Mina* w Oszmianie, ul. Želizow- 
skiego 34, sklep napoi chłodzących i zakąsek. Firma istnieje 
od 1911 roku. Właściciel Eppel Mina, zam. w Oszmianie, ul. 
Sadowa 24. 57-VI 

w dniu 12. III. 1928 r. 

7936. I. A. „Epsztejn Dina* w Oszmianie, ul. Piłsud- 
skiego 14, zajazd. Firma istnieje od 1906 roku. Właścicieł 
Epsztejn Dina, zam. tamże. VI 

| 1937. 1. A. „Epsztejn Bejnes* w Oszmianie, ul. Piłsud- 
skiego 14, cukiernia i sprzedaż piwa. Firma istnieje od 1924 
roku. Właściciel Epsztejn Bejnes, zam tamże. 59—VI 

„7938. 1. A. „Fidler Abram* w Oszmianie, ul. Piłsud- 
skiego 9, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1906 roku. Wła- 
ściciel Fidler Abram, zam. tamże. 60 VI 

3 7939 I. A. „Gertner Leįzei“ w Oszmianie, ul. Zeligow- 
skiego 46, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. 
Właściciel Gertner Lejzer zam. tamże. 61—VI. 

7940 I. A. „Gorz Fejga" w Oszmianie, ul. Rynkowa 7, 
sklep naczyń. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Gorz 
Fejga zam. tamże. 62 - VI. 

7941 |. A. „Grodzieńska Gita* w Oszmianie, ul.”Ryn- 
kowa 24, sklep resztek manufaktury, galanterji i śledzi. Fir- 
ma istnieje od 1924 roku. Właściciel Grodzieńska Gita zam. 
w Oszmianie, ul. Rynkowa 3. ® 

7942: I. A. „Grodzieński lcko* w Oszmianie, ul. Želi- 
gowskiego 10, sklep mięsa. Firma istnieje od 19:9 roku. 
Właściciel Grodzieński lcko, zam. w Oszmianie, ul. Żeligow- 
skiego 16. 

w dniu LZ. Ш. 1928 r. 

7943. 1. A. „Hejman Sora* w Oszmianie, ul. Żeligow- 
skiego, 51, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właściciel Hejman Sora, zam. tamże. 65-VI 

7944 1. A. „iKaminar Bejla* w Oszmianie, 
wy przejazd, 1, sklep spożywczy i zboża. Firma 
1908 roku. Właściciel Kaminar Bejla, zam tamże 

uł. Rynko- 
istnieje od 
66-V1 

| 1945. |. A, „Kul Grunia" w Oszmianie, uł Żeligow- 
skiega, 47, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku. 
Właściciel Kul Grunia, zam. tamże. 67-V1 

1946. I. A. „Kuler Elokim* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa 6, sklep ubrań. Firma istnieje od 1917 roku- Właściciel 
Kujer Elokim, zam. tamże. 68 Vi 

1947. 1. A. „Kozioł Hienoch* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa 7, sklep sklep skór i poliwa. Firma istnieje od 1920 ro- 
ku. Właściciel Kozioł Henoch, zam. tamże. 69 VI 

7948. I. A. „Kozłowski lzrael* w Oszmianie, ul. Ko- 
Sciuszki 1, sklep spožywczy. Firma istnieje od 1912 roku. 
Właściciel Kozłowski Izrael, zam. tamže. 70-VI 

7949. I. A. „Lejbman Frejda“ w Oszmianie, ul. Wileū- 
ska 5, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1925 roku. NW 

= 

  

ciel Lejbman Frejda, zam. tamże. 
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V. WILLIAMS. słu uderzył Tralgotta w piersi, od- spływającem z małych okienek zakra- zbliżyły się znacznie. Ku swemu prze- przy drzwiach i głos jakiś zawołał: 

towanych. 
Cairsdale skoczył ku schodom. 

Nie miał pojęcia, gdzie mogły one 
prowadzić, nie mógł też mieć żadnego 

rzucając go w kąt korytarza, gdzie 
24 TRÓJKA TREFLOWA. upadł ciężko. W tej chwili ciężka ko- 

Szybkiem ruchem otworzył jedną tara poruszyła się i rozległ się strzał. 

z szaf, stojących wzdłuż Ściany, sze- W chwili, gdy otwierał drzwi, ze 

pcząc: ściany nad jego głową posypał się planu , wyraźnego; „ pragnął jedynie 

— Proszę tu wejść i jeśli panu tynk, z miejca, w które uderzyła kula. uciekać, skryć 56 przed swymi 

„życie miłe, niech się pan nie rusza!.. Uczuł w nozdrzach zapach tynku i prześladowcami. Zanim dotarł do 

rażeniu usłyszał odgłosy pogoni z 
drugiej strony, na schodach wiodą- 
cych na wieżę przecinano mu odwrót. 

małe schodki spiralne, nie zwlekając 
więc dłużej, Godfrey rzucił się ku 
nim, nie rozumując, czy może zna- 

W kącie przedpokoju wiły się 

ku niemieckim: 

Dokąd prowadzą 
Cairsdale nie przestawał targač 

ramę okna, lecz teraz sądził, -że jest 
zgubiony. Z dołu rozległa się prze- 
rywana sapaniem odpiewiedź w języ- 

— Niech wasza dostojność raczy 

Ogarnęło go przerażenie. Opano- 
wywała „go coraz silniejsza chęć zsu- 
nięcia się w dół, pociągała go ku 
sobie ta przepaść... 

Lecz wszystko to trwało krótko, 
Godfrey Cairsdale miał wyrobioną 
wolę, umiał więc zapanować nad 
strachem. Zaczął nadsłuchiwać co się 

te drzwi 

W chwili. gdy wchodził do szaty, 
Godfrey usłyszał ciężkie kroki na ka- 
miennych schodach. W tej chwili prze- 
mknęła przez jego głowę myśl, czy 
dobrze zrobił że zaufał Tralgottowi, 
lecz jedno spojrzenie na zaniepoko- 
joną twarz Niemca, przekonało go o 
niesłuszności tych podejrzeń. Głos 
piskliwy Gellerta dolatywał do jego 
uszu wyraźnie, kilka osób rozmawia- 
ło po węgiersku. Układali się o to, 
kto będzie wiosłował w łódce. Od- 
głosy te cichły zwolna; wreszcie Tral- 
gott otworzył szafę. Stał z palcem na 
ustach, gestem nakazując milczenie, 
a ręką pokazywał rozsuniętą kotarę 
i nawpółotwarte za nią drzwi do ko- 
mórki, w której leżał Milós. 

— Pozostanie pan narazie w tej 
szafie, spotkamy się o ósmej... 

Nagle krzyknął: 
--Hola! Hola! Panie Angliku! 

Ogłuszony tą nagłą zdradą, God- 
frey rzucił się w głąb szafy. 

Lecz w tejże chwili Niemiec sze- 

pnął: 

siarki.. W uszach jego rozległ się 
przeraźliwy okrzyk wściekłości. Gidzieś 
w górze zaczął dzwonić gwałtownie 
duży dzwon. Godirey znalazł się 
przed zamkniętemi drzwiami, zawahał 
się, co będzie, jeśli nie poddadzą się, 
jeśli są zamknięte na klucz? Z sercem 
bijącem, z szumem w uszach od cią- 
głego dzwonienia, przypadł do drzwi. 

Na szczęście drzwi poddały się. 
Lecz gdy znalazł się w sieni pałaco- 
wej, zdał sobie sprawę, że coś się 
zmieniło w atmosferze jego. 

Zwykła martwa cisza ustąpiła i 
cały dom rozbrzmiewał echem  nie- 
spokojnych kroków. Dzwon zamilkł, 
ale z dużego hallu płynęły niepokoją- 
ce odgłosy. 

Z za okna dolatywał pomruk mo- 
toru, ktoś krzyczał, nawoływał... 

ROZDZIAŁ XXI. 
Schody kuchenne. 

Godtrey nie miał czasu do na- 
mysłu. Był osaczony ze wszystkich 
stron, życie jego zależało od tego, 

— Prędko... rzuć się na mnie... czy uda mu sie wymknąć. Nagle do- 
Gellert... 

Cairsdale zrozumiał 
strzegł wąskie schodki, brudne i za- 

i bez namy- niedbane, ošwiecone skąpem Światłem, 

pierwszego piętra usłyszał głosy na 
dole doganiających go ludzi. 

Krzyczano, szukano go, co chwila 
drzwi jakieś trzaskały... м, : 

Nagle zabrzmiał stentorowy głos i 
padł rozkaz: 

— Tędy, na te schody. 
Serce Godfrey'a zamarło, gdyż 

zabrzmiały na schodach szybkie kroki. 
Biegł jednak naprzód wytrwale. 

Gdyby groziło mu niebezpieczeństwo 
od jednej osoby, nie bałby się, lecz 
wyjąca, rozwścieczona banda, która 
goniła za nim, wzbudzała w nim 
przerażenie. 

Nie napotkał żadnej kryjówki, 
żadnych zbawiennych drzwi... 

Wreszcie schody skończyły się, 
przed nim stały otworem drzwi jakieś. 
Godirey odrazu zorjentował się, gdzie 
się znajdował, poznał mały przedpo- 
kój, wiodący do apartamentów baro- 
nowej Vali, wszakże tak często prze- 
bywał tutaj w jej towarzystwie. Scho- 
dy więc te były przeznaczone dla 
służby, aby ułatwić obsługiwanie 
apartamentu na wieży. 
syChociaż wahanie jego trwało tylko 
krótką chwilę, jednak głosy pogoni 

leść tam kryjówkę. Jedynie słaba na- 
dzieja, że zaprowadzą go one na 
dach, dodawała mu otuchy... 

Ogłuszony hałasem, dysząc ciężko, 
dotarł do ostatniego piętra, uderzając 
głową o pochyłą belkę. 

Maleńkie drzwiczki 
zapraszać go do wejścia. 

Nie tracąc czasu na nadsłuchiwa- 
nie i namysły, pochylił się i wsuną! 
się w przejście niziutkie, utworzone 
przez pochyłe, krzyżujące się belki, 
podtrzymujące dach. Było to przej- 
Ście ciasne i niskie, ciemne, zaledwie 
rozwidnione przez wąskie szpary po 
bokach. Od pierwszego wejrzenia 
Godirey zrozumiał, że nawet mysz 
nie mogłaby się tutaj schować. Za 
nim w dole rozległy się szybkie kro- 
ki biegnących i nienawistne głosy. 

Byli tak blisko, że do uszu mło- 

dego Anglika dolatywało ciężkie sa- 
panie jednego 2 goniących. 

Godirey obejrzał się dokoła z roz- 

paczą. Nad głową ujrzał oszkloną 
szeroką ramę, było to okno, prowa- 
dzące na dach. Usiłował podnieść ra- 
mę, lecz bezskutecznie. Gdy tak mo- 

zdawały się 

cował się z oknem, usłyszał zgrzyt ; 

zaczekač, ciemo tam, а dach jest ni- 
ski, mógłby się pan pułkownik .ude- 
rzyć... 

Nastała chwila ciszy i w ciągu tej 
błagosławionej przęrwy w gonitwie, 
okno ustąpiło nagle. Godfrey zebrał 
resztę sił i podniósł się natężając ra- 
miona, przesunął przez wąskie okien- 
ko, a gdy znalazł się za niem, miał 
tyle zimnej krwi, że ostrożnie, bez 
hałasu zdołał zamknąć je. 

W tej chwili, po rozejrzeniu się w 
sytuacji zrozumiał, że nie wszystko 
jeszcze stracone. Stanął nad pochy- 
łem okienkem, opierając nogi o jego 
ramę górną, tak by nie być zauważo- 
nym przez okno. Lecz gdy spojrzał w 
dół, przytulił się do szorstkiego da- 
chu i przymknął oczy, przerażenie 
chwyciło go za gardło, a mózg zala- 
ła krew. Wymęczony jego umysł nie 
był zdolny do rozpoznania szczegó- 
łów, widział tylko daleko w dole bia- 
łą, śnieżną równinę przeciętą sreb- 
rzystą wstęgą rzeki i drugą, ciemną 
smugą drogi. Dziwna cisza otoczała 
go, przerywało ją tylko krakanie wron 
ici che skrzypienie zmarźniętego а- 
chu. 

działo na dole. Z zamkniętemi oczy- 
ma słuchał, odzyskując zwolna spo- 
kój. Lecz gdy otworzył oczy, by spoj- 
rzeć na zegarek, znów fala przeraże- 
nia zalała jego serce, zakręciło mu 
się w głowie. 

Nawpół przytomny słyszał odgło- 
sy poszukiwań na strychu, obojętnie 
zdawał sobie sprawę z tego, że 
prześladowcy są już tuż, tuż... God- , 
trey Cairsdale ой najmłodszych lat 
nerwowo nie mógł zejść z wysokoš- 
ci na dół, teraz z drżeniem uświada* 
miał sobie, że nie będzie może umiał 
przezwyciężyć się i zejść z dachu. 

Tymczasem zwolna pogoń fusta- 
wała, poszukiwania przenosiły się 
na niższe piętra. Ból fizyczny, spo” 
wodowany niewygodną postawąs dot“ 
kliwy chlod, zmusily wreszcie mtode- 
go Anglika do opuszczenia kryjówki. 

Sam nie potrafiłby określić, w ja” 
ki sposób udało mu się dostać si 
z powrotem na strych. Był on tak 
zmęczony, wyczerpany i zziębnięty, ŽŽ 
rzucił się na podłogę i natychmiast 
zasnął głęboko. 3 | 
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