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EIK RUDENS DOS 

ALLELUJA! 
Po ciężkiej zimie znowu wiosennemi 

lazurami pokryły się niebiosa i pierwszy 

wiatr ciepły przeleciał nad wzdętemi woda- 

mi rzek i jakby zaszumiał wśród pączkują- 

cych drzew... 

Alleluja! 
A ižešmy nie utracili wiary w ciebie, o 

Wiosno, przetoś przyszła. | witamy ciebie 

przepiękną 'inwokacją Abrahamów i Jakó- 

bów, którą wielki papież Damazy Pierw- 

szy, tysiąc kilkaset lat temu, przyjął w he- 

brajskim tekście na łono Kosciola--ten, 74 

którego rządów powstała Vulgata. | rozka- 

zał wielki ony papież śpiewać „Alleluja!“ 

pod stropem świątyń Pańskich... „Alleluja“ 

„„со znaczyć ma: Chwalcie Pana Boga! 

A zerwawszy się z naw kościelnych, 

uderzyła „Alleluja“ w serca ludzkie u ognisk 

domowych przynosząc im najpotężniejszy 

wyraz wesela, ną jaki ;zdobył się człowiek. 

Alleluja! 
Na przełomie zimy i lata witają się lu- 

dzie i pozdrawiają tą niejako magiczną in- 
wokacją, co najchmurniejsze twarze rozpo- 

gadza, i łagodzi oczy nawet najzaciętszą 

pałające nienawiścią. „Alleluja*, to jakby 
słowo, co otwiera sezamy serc ludzkich, 

gdzie nieprzebrane skarby dobroci i atru- 

izmu, współczucia i miłości spoczywają— 
nieznane i nietknięte. 

Alleluja! Chwalcie Pana, že mija wszel- 
ka niedola i udręka — jak przeminęła oto 
sroga i zdawało się wiekuista zima. Allelu- 

ja! Chwalcie Pana, że duszom naszym dał 

nadzieję mocniejszą niż wszelką desperację, 

Chwalcie Pana za cud Zmartwychwstania, 

którym raczył nas samych obdarzyć, wypro- 
wadziwszy Naród nasz z grobowego mroku 

niewoli na światło Niepodległości i Swo- 
body. 

Nam to, nam, przystoi jaknajgłośniej 

śpiewać: „Alieluja!* Za mało pamiętamy o 
tem. Za bardzo zahaczamy się duszą o 

drugorzędne a jakże często i o dziesięcio- 

rzędne doczesności naszego bytu, niezdol- 

ni dzięki temu do objęcia wzrokiem i uczu- 

ciem całej naszej teraźniejszości, całej jej 
cudowności, całego jej bogactwa, wszyst- 
kich nieobliczalnych możliwości, które swo- 
bodna przyszłość przed nami otwiera. 

A właśnie wspaniały kontrast Wielko- 
piątkowej ciszy i prostracji oraz Wielkanoc- 
nego potężnego uderzenia w rezurekcyjne 

dzwony znakomicie przypomina nam jak 

nie powinniśmy za bardzo i za wyłącznie 

żyć teraźniejszości momentem. 

Tylko bezwład i zastój: szare są i bez- 

nadziejne. W życiu pełnem i mocno a swo- 

bodnie pulsującem kontrasty świateł i cie- 

ni, cieni i świateł szybko i gęsto następu- 

ją po sobie. 

O takie my życie Pana Boga prosili w 

powstańczych hymnach przedwojennych. I 
tylko hartowani takiem życiem, wstrząsów 
pełnem i walk, zajdziemy tam, dokąd wiel- 

ki naród ma prawo zajść i zajść musi! 
Alleluja! I my, jak ta Wielkanocna po- 

ra, stoimy na przełomie. Z wielkiej Przesz- 

łości, co została za nami z chwilą gdyśmy 

przekroczyli próg Połonii Restituty — we- 

szliśmy w Przyszłość. 

Przyszłość już się dła nas rozpoczęła. 

Ona już w naszych własnych rękach. 

Allelujal 

Koncentracja wojsk Jugosławji. 

BIAŁOGROD, 6.IV PAT. Oficjal- 
ne koła zaprzeczają kategorycznie 
wiadomości, jakoby  Įugosiawja za- 
mierzała zarządzić w formie Środka 

prewencyjnego koncentrację wojsk 

na granicy albańskiej. Wzmiankowane 

koła uważają wiadomość tę za ten- 

dencyjną i fantastyczną. 

BIALOGROD, 6.IV PAT. Zastepca 
ministra spiaw zagranicznych SZU- 

menkowicz polecił telegraticznie po- 

słowi jugosło wiańskiemu w Bernie 

by domagał się od rządu albańskiego 

odpowiedzi na protest z powodu 
zamknięcia granicy. 

Kart. Gasparri pozasiaje. 

RZYM, 6-IV. PAT. Zaprzeczają tu 
pogłoskom o chorobie i dymisji kar- 
dynała Gasparriego. Należy także 
przyjmować z zastrzeżeniami pogłoski 
© ogłoszeniu encykliki o nacjonaliź- 
mie. 

kokauf w Niemczech. 

CHEMNIC, 6-IV. PAT. Właścicie- 

le przedsiębiorstw metalurgicznych 

postanowili ogłosić z dniem 12 kwiet- 

nia lokaut, który obejmie 200.000 ro- 

botników. 

Rewolucji w Grecji niema. 
ATENY, 6-IV. PAT. Ateńska а- 

gencja telegraficzna stwierdza, że roz- 
siewane „International News Service“ 
wiadomości o rzekomej rewolucji w 
Grecji pozbawione są wszelkich 
podstaw. Nie zaszedł najmniejszy 
wypadek mogący usprawiedliwić po- 
dobne pogłoski. 

: LESNICA 
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Projekt konwencji kolejowej z bifwą. 
WARSZAWA, 6. IV. PAT. Dla rokowań z Litwą, które rozpo- 

częły się 30 marca b. r. w Królewcu sporządzono z polskiej 
strony projekt międzypaństwowej konwencji kolejowej, mającej 
stanowić prawną podstawę wzajemną polsko-litewskiej komu- 
nikacji kolejowej. Narazie przewiduje się z naszej strony dla 
celów tei komunikacji cztery graniczne punkty przejściowe. Dla 
unormowania technicznych szczegółów wykonywania służby na 
stacjach i kolejowych szlakach granicznych ułożony został przez 
polskie M-stwo Komunikacji uzupełniający konwencję projekt 
wzoru dla umów granicznych. Ponadto zostały przygotowane 
projekty układów normujących komunikację pasażerską i towa- 
;ową oraz wymianę wagonów. W przygotowaniu są również 
przepisy dla rozrachunków kolejowych. 

Bczna konfereneji królewieckiej przez „Izwiestja.“ 
MOSKWA, 6 IV. PAT. „Izwiestja“ poświęcają wczorajszy artykuł 

wstępny konferencji królewieckiej. W artykule tym dziennik podkreśla dwie 
okoliczności znamienne, jego zdaniem, dla konferencji litewsko-polskiej w 
Królewcu. Pierwszą okolicznością ma być udawany pacyfizm za pomocą 
którego min. Zaleski chciał skokietować Woldemarasa. Autor artykułu 
radzi Litwinom mieć się na baczności i nie uiać Polakom, gdyż projekt 
paktu o nieagresji nie wyklucza akcji w rodzaju powstania Żeligowskiego. 
Drugą okolicznością miały być próby zlikwidowania z Litwą za wszelką 
cenę sprawy Wileńszczyzny. „lzwiestja* stwierdzają z zadowoleniem, że 
usiłowania Polaków spaliły na panewce. Przy tej sposobności dziennik 
sowiecki polemizuje z onegdajszym artykułem „Tempsa“, który mówił o 
możliwości rozpatrzenia sprawy polsko-sowieckiej przez Ligę Narodów. 
Wtrącanie się trzeciej strony „Izwiestja* nazywają szantażem. 

Francja zamierza opróżnić Nadrenię. 
WIEDEN. 6-IV. Pat. Według doniesienia „Neue freie 

Presse* koła niemieckie sądzą, że bardzo możliwem jest, 
iż Francja opuści Nadrenję jeszcze przed upływem roku 
bieżącego, ponieważ Niemcy są skłonne wogóle do świad- 
czeń linansowych tylko w tym wypadku, jeśli opróżnienie 
Nadrenji nastąpi w tym roku. 

Armia czerwona nie zosiaje zwiększona. 
MOSKWA. 6.IV PAT. Tass. Na zebraniu przedstawicieli władz woj- 

skowych Woroszyłow oświadczył, że w ciągu najbliższych pięciu lat stan 
liczebny armji czerwonej nie będzie zwiększony. Uwaga władz będzie 
zwrócona przedewszystkiem na polepszenie warunków materjalnych i ży- 
ciowych dla armji i na podniesieniu poziomu jej sprawności technicznej. 
W tym roku wydatki na utrzymanie sił zbrojnych wyniosą mniej niż 750 
miljonów rubli 

Sensacyjna wiadomość o wystąpieniu zbrojnem Rosji. 
PARYŻ, 6.IV, PAT. Wychodzący w Paryżu pod redakcją Jacques Seydoux b. 

szeła sekcji ekonomicznej M-stwa Spraw Zagranicznych tygodnik „Pax* ogłasza sen- 

sacyjną wiadomość o grożącem jakoby wystąpieniu zbrojnem Rosji Sowieckiej. prze- 

ciwko Łotwie i Bessarabji. Pierwszą ma. być zaatakowana Łotwa, przeciwko której 

wszystkie przygotowania już poczynione. Co się tyczy £Bessarabji, to plan uderzenia 

nie został jeszcze ostatecznie opracowany. Według innych informacyj z pewnego źró- 

dła, oprócz chęci ponownego zagarnięcia pod władzę Rosji i pobrzeżą Bałtyku wraz z 

Rygą, plan Sowietów polega na wznowieniu przeciwko Polsce operacyj wojennych tak 
niefortunnie zakończonych w roku 1920. Zajęte obecnie przez Litwę stanowisko 
wobec Polski pozwoliłoby—kończy autor artykułu zaatakować Polskę z frontu, a za- 
razem i z boku. 

Odjazd min. Zaleskiego do Włoch. 
WARSZAWA, 6-IV. PAT. Pan minister spraw zagranicznych August 

Zaleski wraz z małżonką odjechał dziś o godz. 14 min, 25 do Wenecji. P. 
Ministra żegnali na dworcu poseł rumuński Davila, charge daifaires oraz 
attache wojskowy poselstwa włoskiego, charge d ailaires irancuski, charge 
d aifaires austrjacki, dyrektor protokułu Przeździecki, wyżsi urzędnicy 
M-stwa Spraw Zagranicznych, komisarz rządu, Jaroszewicz, komendant Czy- 
niowski i inni. W podróży do Włoch towarzyszy p. Ministrowi szei jego 
sekretarjatu politycznego radca Szumlakowski. 

Wznowienie wojny domowej w Ghinach. 
PEKIN. Dłuższy spokój, jaki panował na frontach chińskiej wojny 

domowej, przerwany został atakiem wojsk generała Czang-Tso-Lina, do- 
konanym na wojska generała Fenga. Oienzywa koncentruje się w kierunku 
na Feng-Czou, stację posiadającą ważne znaczenie strategiczne. W razie 
zajęcia tego punktu przez wojska generała Czang-Tso-Lina panowanie 
Fenga w okolicach na północ od rzeki Żółtej zostałoby zlikwidowane. 
Kontakt pomiędzy armjami generała Fenga, a znajdującymi się na po- 
łudniu wojskami generała Szen-Si zostałby przerwany. 

Sfafuf uniwersyfefu im. Marchlewskiego. 
„ MOSKWA, 5—IV. PAT. „Prawda” ogłasza ustawę o uniwersytecie 

mniejszości narodowych imienia Marchlewskiego. Zadaniem tego uniwer- 
sytetu będzie wyszkolenie fachowców w dziedzinie teorji i praktyki rewo- 
lucyjnej w środowiskach mniejszości narodowych na terenach, przylegających 
do granic zachodnich Rosji sowieckiej. Słuchaczami będą mogły być osoby, 
które ukończyły lat 21 a nie przekroczyły 32 roku życia. Pierwszeństwo 

przysługiwać będzie uczestnikom wojny domowej oraz osobom, które 
służyły w czerwonej armji- Warunkiem przyjęcia do uniwersytetu mniej- 
szości narodowych jest między innemi umiejętność posługiwania się kartą 

geograficzną. \ 

Sprzedaž resziek kleinotūw cesarskich. : 
PARYŻ, 6-IV. PAT, „Morning Post* dowiaduje się, że rząd 

sowiecki prowadzi obecnie rokowania z pewnym znanym kup- 
cem djamentów w sprawie Sprzedaży resztek rosyjskich klejno- 

tów koronnych. Chodzi o przeszło dwa tysiące djamentów wiel- 
kości od jednego do 20 karatów, a ponadto o koronę cesarską, 

słynny 182 karatowy „Orłow* oraz 80-karatowy djament cesarza. 

Rząd sowiecki domaga się za „Orłowa* 8 miljonów dolarów. 

Spór z Sowiefami o wyspę podbiegunową 
RZYM, 6.IV. AW. Państwo włoskie domaga się aby dawna kolonja 

austrjacka Ziemia Franciszka Józeia w pobliżu północnego bieguna zosta- 
ła przyznana Włochom. Rząd włoski motywuje to żądanie tam, że wyspy 
te zostały swojego czasu odkryte przez ilotę austrjacką obecnie już nie- 
jstniejącą. a ponieważ Włochy zajęły część posiadłości austrjackich więc i 
ta ziemia powinna należeć do Włoch. Ziemię Franciszka- Józeia w roku 

1914 okupowała Rosja i wcieliła do gubernji archangielskiej. 

Posiowie komunistyczni uciekli. 
BERLIN. Pięciu komunistycznych postow niemieckich, ktorych poli- 

cja pruska zamierzała aresztować zaraz po zamknięciu sesji parlamen- 

tarnej za zdradę stanu, uciekło na statku do Leningradu. Prawicowa pra- 

sa berlińska atakuje z tego powodu policję pruską, podkreślając, że cały 

Świat wiedział o tem, iż pięciu oskarżonych posłów komunistycznych um- 
knie do Sowietów jeszcze przed zamknięciem sesji, tylko policja pruska 

<nie mogła tej ewentualności przewidzieć. 
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pojedyńczego N-ru 20 groszy. į 
QGpłata pecztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—uI. Szeptyckiego A. Łaszuk | 
BRASLAW-—Ksieg. T-wa „Lot“. i 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwillo. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 

DNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. | 

| 
! 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Wi „ENY iersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tatelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gi 

Zagadnienie Kłajpedy 
Sprawy dostępu Polski do morza 

nie wyczerpuje rozstrzygnięcie zagad- 
nienia Gdańska i Gdyni. 30-to miljo- 
nowy. organizm. polityczny Polski, roz- 
postarty na obszarze 388 tys. -km.2, 
nie może mieć dostępu do morza tyl- 
ko na jednym punkcie, chociaż ów 
punkt, znajdujący się przy ujściu 
głównej arterji Polski, Wisły, posiada 
dla nas pierwszorzędne znaczenie. Dla 
naszej”naturalnej ekspansji na połud- 
nie ważny jest dostęp do portu ru- 
muńskiego Galaczu, gdzie Rumunja 

, oliarowuje nam teren na autonomicz- 
ny port, lecz wyzyskanie tego portu 
zależne jest od budowy kanału Wisła- 
Daiestr. 

Dła naszych ziem polnocno-wschod- 
nich porty bałtyckie, jak Kłajpeda, Li- 
bawa, Ryga i Królewiec odgrywać mo- 
ga olbrzymią rolę i błędem było i 
jest naszej polityki taryiowej utrud- 
nianie naszemu wywozowi drzewnemu 
korzystania z Królewca. Odległość 
Białowieży od Gdańska wynosi 621 
km., czyli niemal o 400 km. więcej 
niż od Królewca. Chociaż Królewiec 
nie lęży przy ujściu Niemna, jednak 
jego dogodne połączenie przez Sicę i 
kanał Sekenburski, po wznowieniu 
spławu na Niemnie, da mu wybitne 
stanowisko dla całego dorzecza Niem- 
na; nie wyklucza to jednak znaczenia 
Libawy, która leży na wylocie kolei 
Wilno—Romny--Libawa, nie wyk ucza 
też, naturalnie, znaczenia Kłajpedy ja- 
ko portu dorzecza Niemna. Ze wzglę- 
du na całe dorzecze Niemna, Kłajpe- 
da, leżąca przy jego ujściu, ma na- 
turalną przewagę nad Królewcem. 

Litwa otrzymała Klajpedę nie ze 
względów historycznych, nigdy bo- 
wiem nie wchodziła ona w skład pań- 
stwa litewskiego; uzyskała Kłajpedę 
nie ze względów  etnograiicznych: 
Litwini w Kłajpedzie i jej okręgu sta- 

nowią mniejszość. Według spisu Z 
1910 r. na 140 tys. mieszkańcówikiłaj- 
pedy wraz z okręgiem było Litwinów 
zaledwie 69,1 tys., Niemcy zaś stano- 
wili większość. Litwini zarzucali, że 
spis ów nie odpowiada rzeczywistości. 
W okresie -okupacji aljanckiej doko- 
nano nowego spisu, który wykazał, 
że Litwini stanowią zaledwie 47,8 proc. 
ludności, natomiast Niemcy 49,1*proc. 
--pozostałe 2,7 proc. inne narodo- 
wości. 

Wobec tego, że Polska posiada 

najznaczniejszą część basenu Niemna, 

względy geograficzne, których głów- 
nym pierwiastkiem są interesy gospo- 
darcze, nadają Polsce nie mniejsze 
prawo do Kłajpedy niż Litwie, Kłaj- 
peda bowiem jest portem znacznego 
terytorium, o obszarze 120 tys. km. 
kw. z ludnością 4 milj. Według da- 
nych, przedstawionych przez rzeczo- 
znawców Lidze Narodów w r. 1924, 
wywóz drzewa przez Kłajpedę wyno- 
sił przed wojną przeciętnie 1 miljon 

metrów przestrzennych rocznie, przy- 

czem 65 proc. pochodziło z terytor- 

jum Polski, 20 proc. z terytorjum 
Litwy, 15 proc. z terytorjum Łotwy 

i Rosji. ‚ 
Kłajpeda miała pozostać —do cza- 

su przynajmniej —portem neutralnym. 
Konferencja ambasadorów w czerwcu 

i listopadzie 1922 r. rozpatrywała 
sprawę Kłajpedy; była powołana spe- 

lejałna komisja, która miała w stycz- 
niu 1923 r. złożyć raport dla załatwie- 
nia sprawy Kłajpedy. 

10 stycznia 1923 r. Litwa siłą za- 

jęła Kłajpedę, nie napotykając na o- 
pór ze strony załogi irancuskiej. Z 
faktem dokonanym pogodziły się mo- 

carstwa po paru protestach. W. Bry- 

tania upatcywała w wycofaniu wojsk 

francuskich z Kłajpedy osłabienie 
wpływu Francji. Niechętnie odnosiła 
się też do wpływów polskich, upatru- 

jąc w Polsce czynnik wpływu Francji 

na wschodzie. Francja była pochło- 

nięta sprawą okupacji zagłębia Ruhry, 

potrzebowała więc poparcia W. Bry- 

tanji, Kłajpeda, należąca do Litwy, 

mogła być równie dobrze punktem 

oparcia dla ekspansji angielskiej na 
Bałtyku jak Kłajpeda neutralna. 

Oddanie Kłajpedy Litwie sprze- 

ciwiało się  żywotnym interesom 

Polski: utrudniło gospodarczą Sy- 

tuację naszych ziem wschodnich,. 
osłabiło nas w stosunku do 
państw bałtyckich wogóle, a wzglę- 

dem Litwy w szczególności. Polska 
jednak zbyt liczyła na Radę Ambasa- 

dorów i czynniki międzynarodowe. 

Rząd polski ograniczył się tylko do 

złożenia noty przecjwko pogwałceniu 
Traktatu Wersalskiego, oddającego 
owe terytorium pod zwierzchnictwo. 
mocarstw oraz orzeczenia Rady Am- 

basadorów, która uznała interes Pol- 

ski w Kłajpedzie. Nota wyraża na- 

dzieję, że mocarstwa przywrócą w. 
najkrótszym czacie stan poprzedni i 
obronią nienaruszalność traktatów. W 
Komisji Sejmowej minister spraw za- 
gr. p. Skrzyński na czynione mu za- 

rzuty co do sprawy Kłajpedy odpo- 
wiedział: „Mylnem jest mniemanie, 
jakobyśmy byli bezczynni pod Klaj- 
pedą. Jeżeli tlaga angielska i iran- 
cuska broni tam interesów naszych, 
nie jest to bezczynnošcią“. 

Obszar leśny Litwy od 1897 r. do 
1925 r. zmniejszył się i z 25 proc. 
ogolnego obszaru spadł poniżej 14 
proc., wynosi bowiem 746 tys. ha. 
Przyrost roczny obliczają na 2 milį. 
mt.3 Nie posiadając węgla na opał 
Oraz budulca miniralnego, Litwa spo- 
żywać winna 1 metr3 drzewa na gło- 
wę, a więc przy jej ludności 2,2 mil- 
jona— całkowity swój przyrost roczny. 
Dotychczasowy wywóz Litwy odby- 
wa się na koszt jej kapitału leśnego, 
wobec czego nie może być mowy o 
wzroście, przeciwnie—o zmniejszeniu 
się wywozu drzewa z Litwy. 

Obszar leśny tej części polskich 
ziem wschodnich, które ciążą bardziej 
do Kłajpedy niż do innych portów 
Bałtyku, stanowią wszystkie powiaty 
województwa nowogródzkiego, t. į. 
22692 km2. oraz powiaty - oszmiań- 
ski, Święciański,  wilejski, wileński 
wójewództwa wileńskiego. Obszar 
tych powiatów wynosi 15993 km2. Z 
powiatów województwa  białostockie- 
go wymienić należy augustowski, gro- 
dzieński, suwalski i szczuczyński. Ob- 
szar łączny tych powiatów wynosi 
12092 km.2. Razem więc polski ob- 
szar ciążeni gospodarczego do Kłaj- 
pedy wynosi 51717 km.2, jest więk- 
szy zatem od obszaru Litwy, ciążą- 
cego do Kłajpedv, gdyż Litwa liczy 
56258 km.2, lecz północne części te- 
go obszaru bardziej ciążą do Libawy 
i Rygi niż do Kłajpedy. Obszary cią- 
żenia do Kłajpedy litewski i polski 
«są niemal równe ale obszar polski 
jest bardziej obfity w lasy niż obszar 
litewski. 

Razem lasy na obszarze polskim 
wynoszą 1.336.199 ha, obszar więc 

polski posiada o 80 kilka procent 
więcej lasów od obszaru litewskiego. 
W stosunku do ludności zachodzi 
jeszcze znaczniejsza różnica co do 
bogactw 'eśnych obszaru poiskiego 
i litewskiego, ludność bowiem obszaru 
polskiego, ciążącego do Kłajpedy, 
wynosi 1.100.000, gdy ludność obsza- 
ru litewskiego, ciążącego do Kłajpedy, 
wynosi 2.100.000, na gilowę więc lud- 
ności obszaru polskiego wypada prze- 
Szto 3 razy tyle lasu, co na głowę 
ludności obszaru litewskiego. 

Kłajpeda obecnie upada gospodar- 
czo. Zmniejsza się wywóz drzewa, 
głównego przedmiotu wywozu przez 
ten port. Port kłajpedzki wogóle jest 
w upadku. 

Litwa, nie dając tranzytu Polsce 
do Kłajpedy i Libawy, zaciążyła nad 
rozwojem tych portów. 

W Kłajpedzie nastąpiło zmniejsze- 
nie się wywozu w stopniu daleko 
większym niż przywozu; staje się ona 
składem towarów, przywożonych do 
Litwy. Zostały tam wybudowane re- 
zerwoary naftowe, jedne przez kon- 
sorcjum amerykańskie, drugie przez 
rosyjskie. Lecz przy braku tranzytu 
przywóz do Kłajpedy jest ograniczony 
nieznaczną zdolnością spożywczą 2-:ni- 
ljonowej słabej ekonomicznie ludno- 
ści Litwy. 

Przed wojną Kłajpeda nie mogła 
wytrzymać konkurencji poza wywo- 
zem drzewa— z Królewcem i Libawą. 
Obecnie, wskutek zatarasowania dro- 
gi Libawa — Romny przez Litwę, Li- 
bawa pod względem handlowym upa- 
dła znacznie. Brak tranzytu na №е- 
mnie i kolejowego tranzytu przez Li- 
twę szkodzi też Królewcowi. Po uzy- 
skaniu tranzytu przez Litwę, Kłajpeda 
będzie musiała liczyć się ze wspolza- 
wodnictwem Królewca i Libawy; por- 
ty te są znacznie lepiej rozbudowane 
i posiadają odpowiednie chłodnie, 
elewatory i składy do przeladowania 
towarów. Rozbudowa Kłajpedy wy-- 
magać będzie znacznych kosztów, któ: 
re przewyższać mogą siły finansowe 
Litwy. 

Port kłajpedzki w obecnych wa- 
runkach jest deficytowy. 

Na niezbędne roboty w porcie dla 
ochrony okrętów od burzy, dla bu- 
dowy kanałów Kiirischeshaf do  Ssze- 
rokości 400 metrów, dla konstrukcji 
rozbijaczy lodu i t. d. preliminowano 
70 milj. litów. Jest to suma bardzo 
znaczna na budżet państwa, wyno- 
szący około 250 milį. litów. Ten wy- 
datek inwestycyjny ma być rozłożony 
na lat kilka i jest niedostateczny dla 
postawienia Kłajpedy na odpowiedniej 
stopie. Port kłajpedzki dostępny jest 
dla statków, zanurzających się od 5 
do 5,7 metrów, pod tym względem 

ustępuje więc Libawie, której port 
jest dostępny dla statków 7-metrowych, 
a przed wojną był dostępny dla stat- 
ków 8-metrowych. Pogłębienie więc 
portu kłajpedzkiego wymagać będzie 
znacznych kredytów, a jest niezbędne 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
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WOLKOWYSK--Kiosk B. Golembiowskiego. 
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Wyjazd p. Prezydenta do Spaly. 
P. Prezydent $Rzeczypospolitej ' prof. 

Mościcki spędzi święta w Spale. Pobyt 
p. Prezydenta w Spale potrwa dłuższy 
czas. 

FP. Marszałek Piłsudski spędzi 
święta w Sulejówku. 

Marszałek Piłsudski w Wielką Sobotę 
opuści Bełweder i uda się do Sulejówka, 
dokąd dn. 4 b. m. wyjechała małżonka 
premjera z córeczkami. Małżonka Marszał- 
ka pozostanie wraz z dziećmi w Sulejów- 
ku do niedzieli przewodniej, natomiast 
Marszałek wróci zaraz po świętach do 
Warszawy. 

Wyjazd ministrów na święfa. 

Wicepremier prof. Bartel wyjechał 
wczoraj na świętą do Zakopanego. 

Min. spraw zagranicznych p. August 
Zaleski wyjechał do Włoch. 

„ Minister sprawiedliwości p. Meysztowicz 
wyjeżdża na święta do krewnych na Wi- 
leńszczyznę. 

Minister pracy i op. społ. Jurkiewicz 
spędzi święta w Zakopanem. : 

Dekoracja ks. Biskupa Laubiiza 
krzyżem komandorskim „Polonia 

Resfifufa". 
POZNAŃ, 6. IV. Wczoraj popołudniu 

odbyła się w Gnieznie w pałacu biskupim 
uroczysta dekoracja ks. biskupa sufragana 
Laubitza krzyżem komandorskim orderu 
„Polonia Restituta". Dekoracji dokonał p. 
Wojewoda poznański Bniński w. obecności 
duchowieństwa oraz przedstawicieli władz 
państwowych, samorządowych i wojsko- 
wych. 

Polak — burmistrzem Karwiny. 
PRAGA, 5. IV. Pat. „Trybuna* zamie- 

szcza korespondencję z Karwiny w sprawie 
stosunków w tamtejszym zarządzie miasta, 
gdzie wybrano burmistrzem Polaka Guziu- 
ra, który musiał ustąpić na rzecz Czecha 
Krupy, naskutek rozstrzygnięcia powiatowe- 
go zarządu politycznego we Frysztacie. 
Rozstrzygnięcie to zostało przez sąd admi- 
nistracyjny skasowane, mimo to jednak Kru- 
pa nie chce ustąpić z zajmowanego stano- 
wiska. Dziennik ubolewa nad tem, że sku- 
tkiem takiego stanu rzeczy w najznączniej- 
szem mieście Zagłębia Ostrawsko-Karwiń- 
skiego może dojść do tego, że burmistrzem 
będzie tam Polak. Jedynem wyjściem z tej 
sytuacji byłoby, zdaniem dziennika, ustano- 
wienie komisarza rządowego. 

dla uczynienia go. zdolnym do wspól- 
zawodnictwa z Libawą. 

Litwa ma słabo rozbudowaną sieć 
kolejową—21 km. kolei na 1000 km.2 
obszaru; nawet Kowno nie jest połą- 
czone koleją żelazną z Kłajpedą. Ża- 
raz po przyłączeniu Kłajpedy Rząd 
litewski starał się'o pożyczkę w W. 
Brytanji dla budowy tej kolei. Po- 
życzka ta nie została wówczas udzie- 
lona i udzielenie jej winno być uwa- 
runkowane dopuszczeniem tranzytu 
polskiego przez Litwę. Obecnie pod 
względem połączenia kolejowego Li- 
bawa znajduje się w znacznie lepszych 
warunkach niż Kłajpeda, mając po- 
łączenie z Kłajpedą, Rygą, Wilnem 
przez Szawle na  terytorjum litew- 
skiem. Litwa, chcąc zwiększyć szanse 
współzawodnictwa Kłajpedy z Libawą, 
projektowała znieść tor kolejowy Li- 
bawa — Szawle, co wywołało protest 
Rządu | łotewskiego i wielkie nie- 
zadowołenie na Łotwie. Nie przez 
barbarzyńskie niweczenie czynników 
gospodarczych, lecz przez ich rozwój 
może uzyskać Litwa żywotność  poli- 
tyczną, lecz jest to uwarunkowane 
swobodnym tranzytem dla Polski. 
"Kłajpeda posiada znaczenie dla znacz- 
nej części naszych ziem  pólnocno- 
wschodnich nietylko ze względu na 
wywóz drzewa, lecz i na ułatwienie 
"stosunków handlowych naszych ziem 
z szeregiem państw Europy. 

W r. 1925 okręty poszczególnych 
*narodowości przywiozły do Kłajpedy 
względnie wywiozły z Kłajpedy nastę- 
pujące ilości towarów: 

Flaga przywóz wywóz 
w tonnach 

Niemcy 52.956 65.218 
Szwecja 49.646 39.783 
Gdańsk 66.487 63.531 
W. Brytania 36.443 15.266 
Łotwa 25.670 11.849 
Danja 17.224 3.710 
Holandja 38.441 8.001 
Estonia 1.866 5.664 
Belgja | 4.810 6,960 
Hiszpania 4.313 
ES. S R. 1.497 2.700 
Norwecja 30.854 2.927 
Finlandja 6.626 24.995 
Francja 10.471 2.216 
Włochy 1.315 = 
Połska 1.275 > 

Nie ulega wątpliwości, że w razie 
umożliwienia tranzytu towarów  pol- 
skich przez Litwę znacznie więcej 
tonnażu będą posiadały okręty po- 

szczególnych państw. 
Uzyskanie tranzytu przez Litwę, 

wywoła w przyszłości pogłębienie ka- 
nału Augustowskiego i utworzenie 
drogi wodnej Wisła - Niemen, posia- 
dającej olbrzymie znaczenie tak dla 
naszych ziem wschodnich, jak i 
Litwy. 

Wł. Studnicki,



  

dzieło Świata, 

tchnionego 

  

  

Miejski Kinematograf Kulinralno-OŚwiafowy 
Sala Miejska, ul. Ostrobramska 5. 
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Budrus i inni. Szczegóły w 

Hromada. 
(Artykuł dyskusyjny) 

Kurjer Wileński w Nr. 67 zamieś- 
cił artykuł wstępny p. „Bora“, szero- 
ko omawiający sprawę „Hromady“ 
w związku z procesem, toczącym się 
w sądzie okręgowym w Wilnie. 

Aczkolwiek rozumowania p. Bora 
są obszerne, jednakże nie zgadzają 
się one z faktycznym stanem rzeczy 

i są niesłuszne w swych wywodach, 
jako opartę na mylnych podstawach 
logiki życia. : 

Ма wstepie p. „Bor“ zaznacza, iž 
„nikt prawie nie zadaje sobie trudu 
głębszego zastanowienia się nad isto- 
tą akcji Hromady i nad okoliczno- 
ściami, na podłożu których ona po- 
wstała, nad ideologją która przyświe- 
cała jej prowodyrom*. 

Dalej p. Bor konstatuje fakt „trwa- 
jącej bez przerwy zaborczej akcji mo- 
skiewsko - sowieckiego imperjalizmu* 
i przechodzi do charakterystyki Sa- 
mej Hromady, tak pod względem jej 
ideologji, zarówno struktury organiza- 
cyjnej, programu i taktyki. 

Tutaj autor odrazu dopuszcza się 
pierwszego swego zasadniczego błędu. 
Wychodząc ze słusznego założenia, 
iż „warunki bytu włościan są gorsze, 
niż przed wojną”, że „na wsi wytwo- 
rzyła się bardzo znaczna ilość ele- 
mentów niezadowolonych, żądnych 
jakichś zmian ku lepszemu”, czyni 
wywód, iż „Hromada wytworzyła myt 
niepodległej Białorusi". „Nie było to 
jednak, dodaje p. Bor, bynajmniej 
marzenie o powrocie władzy Sowie- 
tów: chłop nasz do bolszewizmu nie 
czuje żadnego zauiania*. 

Otóż wywód ten jest zupełnie nie- 
słuszny! Można z całą pewnością 
twierdzić, iż jednym z głównych mo- 
torów nieznanego w historji Narodu 
Białoruskiego masowego ruchu „hro- 
madowskiego" była właśnie ta, impo- 
nująca chłopu białoruskiemu, potęga 
bolszewickiej Rosji, cień której zaw- 
sze stał po za plecami Hromady. 

Imponowało chłopu i podobało 
mu się, odpowiadając jego zaborczo- 
klasowym instynktom, iż tam—w So- 
wietach niema „obszarników*, ziemia 
jest rozdana chłopom, niema  „bur- 
żujów*, natomiast jest „rząd robotni- 
czo-wlošcianski“. 

1 gdyby wlašnie p. Bor „zadał SO- 
bie pracy głębiej zastanowić się nad 
istotą akcji Hromady i nad okolicz- 
nościami, na podłożu których ona 
powstała”, a głównie bliżej zajrzeć 
do duszy chłopa białoruskiego, do 
jego intencji i apetytów klasowych, 
sztucznie wygórowanych i rozdmu- 
chanych, — wtedy przekonałby się, 
iż w akcji Hromady moment narodo- 
wościowy odchodził na plan drugi, 
ustępując miejsce momentowi Socjal- 
nemu. Mówiąc inaczej, „myt niepod- 
ległości Bialejrusi* najmniej pociągał 
chłopa, chodziło bowiem jemu o rze- 
czy materjalne, namacalne, o ziemię, 
o zmniejszenie podatków i t. d. 

Błędem. byłoby przypuszczać, że 
Hromada powstała raptownie. W cią- 
gu kilku lat systematycznie, stale 
prowadziła się agitacja komunistyczna 
na naszych kresach wschodnich. Bol- 
szewicy nie żałowali pieniędzy na 
wydawnictwo kosztownej prasy  bia- 
łoruskiej o zabarwieniu komunistycz- 
nem, lecz pod marką skrajnie rady- 
kalną narodową (wszystkie te „Praw- 
dy“, „Prace“, „Malanki etc.). Rzucało 
się jednocześnie pieniądze na robotę 
nielegalną. Wszystko to stopniowo 
urobiło grunt dla takiej roboty, którą 
później pod wpływem Mińska rozpo- 
częła Hromada, o charakterze wro- 
gim do Polski, a wybitnie przychył- 
nym do Białorusi Sowieckiej, Więc 
przyczyną powstania Hromady oprócz 
ciężkiego stanu wsi białoruskiej, była 
w większym stopniu kilkuletnia robo- 
ta koinunistyczna. Przypisując wy- 
łącznie Hromadzie ideowy charakter 
niepodległej  Białejrusi, mówiąc o 

ciężkich warunkach bytu, p. Bor po- 
mija milczeniem sposoby, które Hro- 
mada proponowała dła zapobieżenia 
ciężkiego położenia wsi białoruskiej. 
A w tych sposobach tych. czynach 
Hromady cały punkt ciężkości to 
nie podniesienie dobrobytu w kraju, 
nie zwiększenie produkcyjnej siły roli, 
nie kulturalno-gospodarcza akcja, lecz 

Kardynalna zmiana ustroju socjalnego 
w Polsce! 

Byłoby pół biedy, gdyby Hromada 

do tego celu dążyła, no choćby 
jak nasi socjaliści przy oparciu się 
na siły swoje wewnątrz Państwa. 
Działo się inaczej, gdyż Hromada 
otwarcie uzależniała socjalny prze- 
wrót w Polsce od zmiany samego 
ustroju państwowego, o czem marzą 
i nad czem usilnie pracują również 
komuniści— polscy. 

Jednakże hromadowcy znajdowały 
się sytuacji o wiele lepszej od komu- 
nistów polskich, bowiem mieli swoje 
potężne ognisko w Mińsku, skąd 
mogli czerpać siły i moralne i mater- 
jalne. 

Tego, nader ważnego momentu, 17 
Mińsk dla „hromadowców* był Pie- 
montem ruchu białoruskiego, a zara- 
zem oparciem w niebezpiecznej robo- 
cie komunistycznej - p. Bor nie zau- 
ważył. 

Tylko, że dla chłopa naszego ten 
Piemont białoruski miał zupełnie in- 
ne znaczenie znaczenie krainy, 
gdzie niema „burżujów', gdzie jest 
rząd robotniczo-włościański, gdzie zie- 
mia była nawet nie rozdaną, a podzielo- 
ną przez samych chłopów, a majątki 
porabowane. Ażeby takież szczęście 
nastąpiło tulaj, o to właśnie chodzi- 
ło chłopu naszemu, przez hroma- 
dowców rozagitowanemu! 

tak, 

Że tam zamiast władzy robotni- 
czo-włościańskiej rządzi komisarz 
żyd lub moskał; zamiast dyktatury 
proletarjatu jest dyktatura partji, zło- 
żonej z międzynarodowych opryszków 
i bandytów; że po rozebraniu części 
ziemi przez chłopów nastąpiło wy- 
siedlenie tychże chłopów z rodzonej 
ziemi do Syberji, a na ich miejscu 
powstały kolonje żydowskie; że po- 
datki są niezmiernie ciężkie — tego 
wszystkiego chłop nasz nie wie, tego 
jemu nikt nie objaśnia, gdyby kto i po- 
wiedział to może mu i nie uwierzą, gdyż 
nie trzeba zapominać, że nasi chłopi 
rządów bolszewickich albo nie odczuli, 
albo nawet zupełnie z bolszewizmem 
w praktyce bliżej styczności nie mieli 
i wprost nie znają jak to wygląda w 
rzeczywistości. 

Przechodząc dalej do charakterys- 
tyki prowodyrów Hromady, p. Bor 
twierdzi: „W  _ kierownictwie akcją 
„Hromady“ mamy współdziałanie 
dwóch sprzeczych ze sobą elementów. 
Z jednej strony—-to białoruscy  dzia- 
łacze narodowi, białoruscy  patrjoci, 
usposobieni wobec komunizmu  za- 
sadniczo nieprzychylnie,orj: nłujący się 
nu Żachód* (podkreślenie nasze). SW 
razie zmiany kierunku polityki pań- 
stwowej Polski byli oni zawsze go- 
towi do zmiany frontu“, 

Tutaj p. Bor wypowiada zdanie, 
które byłoby słuszne lecz... cztery la- 
ta temu! 

Próba porozumienia się Klubu 
Poselskiego Białoruskiego z rządem 
Sikorskiego była próbą ostatnią, a 
secesja z klubu i utworzenie Hroma- 
dy przez Taraszkiewicza i innych by- 
ło tym przejściowym momentem, kie- 
dy z drogi, jeszcze możliwych — рого- 
zamień, Hromada przeszła na drogę 
bezwzględnej opozycji. 

Cała akcja Hromady, jej Sukces 
polegał na taktyce: im gorzej tem 
lepiej,sim więcej ofiar, tem ruch  bę- 
dzie mocniejszy, tem prędzej moż- 
na oczekiwać masowego rewolucyjne- 
go ruchu, a znaczy i... pomocy od 
braci swych z Mińska! 

Nawet w tych wypadkach, kiedy 
rząd polski szedł na pewne reformy, 
naprz.: ustawy językowe, kiedy zosta- 
ły uruchomione kursy dla bezrobot- 
nych nauczycieli Białorusinów, lub kie- 
dy były utworzone pierwsze państwo- 
we powszechne szkoły biatoruskie— 
spotkano to ze strony prasy hroma- 
dowskiej wrogo. 

Słusznie mówi p. Bor, iż „Białorusi- 
nów pchały w objęcia komunistów 
konieczności finansowe, związane z 
prowadzeniem akcji kulturalnej, ale 
zupełnie nie słuszny robi z tego wy- 
wód, iż cele były u hromadowców i 
komunistów różne. Cel był jeden. Za 
wszelką cenę oderwać Białoruś Za- 
chodnią od Polski i dołączyć do 
Białorusi Sowieckiej! 

Nareszcie p. Bor dochodzi do ab- 
surdu twierdząc, iż powodem nieby- 
wale dalekiego sięgania intryg ko- 
munistycznych w ruchu białoruskim 
jest „zamknięcie w celach więziennych 

Przyjechał na krótki czas do Wilna, Wielki 
Handlowo-Przemysłowego. Jutro w niedzielę 8-g0 kwietnia uroczyste 
odbędą się po 2 wielkie przedstawienia. 

Letni CYRK SPORTOWY „COLOSSEUM* 

progr. i afiszach. Bilety od 1-5 zł. w Kasie Cyrku od godz. 1-ej po poł. 

Bilans Banku Polskiego. 
WARSZAWA, 6. IV, PAT. Bilans Banku Polskiego za trzecią dekadę 

marca b. r. w pozycji kruszec (556,3 miljony złotych), oraz waluty, dewizy 
należności zagraniczne (632 miljony złotych) wykazuje zmniejszenie o 

2,1 miljonów złotych do łącznej sumy 1.188,4 miljony złotych.? Waluty i de- 
wizy niewłączone do pokrycia zmniejszyły się o 12.3 milj. zł. (211,3 mił- 
jony złotych). W dniu 31 grudaia 1927 roku zapas kruszców, walut i de- 
wiz wynosił 1.207.4 miljony zlotych. Zapas walut niezaliczonych do po- 
krycia 207 miljonów złotych, 

Zatem w przeciągu jednegó kwartału r. bież. zapas kruszców i walut 
zmniejszył się o 18,9 miljonów złotych. Natomiast waluty niezaliczone do 
pokrycia wzrosły o 4,3 miljony złotych. Portiel wekslowy wzrósł o 20,2 
miljony złotych (495,1 miljonów złotych). Natychmiast płatne zobowiązania 
(608,8 miljonów złotych) i obieg biletów bankowych (1.1217,5 miljonów 
złotych) zmniejszyły się łącznie o 6 miljonów złotych do sumy  1.136,4 
miljony złotych. Przyjęty do zapasów Banku stan polskich monet srebr- 
nych i bilonu zmniejszył się o 9,6 SÓW złotych. Inne pozycje bez 
większych zmian. 

Przeciw dowozowi nierogacizny z Polski. 
Donoszą z Pragi: Venkow w artykule wstępnym wypowiada się 'prze- 

ciwko podporządkowaniu interesów rolników czechosłowackich interesom 
czechosłowackiego wielkiego przemysłu, który występuje przeciw tenden- 
cjom do ograniczenia dowozu polskiej nierogacizny. Dziennik przyznaje, 
że ograniczenia tego importu nie wywołałyby zbyt wielkiego zadowolenia 
w Polsce, niemniej jednak wymagają tego prywatne interesy hodowców 
czechosłowackich. W wypadku dalszego wzrostu dowozu nierogacizny gro- 
zi zupełny upadek hodowli rodzimej. Dziennik udowadniając że rolnictwo 
i przemysł są nierozdzielne, wymagające jednakowego traktowania, doma- 
ga się podobnego ograniczenia dowozu nietogacizny polskiej do Czecho- 
wacji jak to uczyniono w zakresie dowozu węgla, którego miesięczny kon- 
tygent obniżono z 60 na 30 tysięcy. 

Wykrycie składu fałszywych akcj. 
LWÓW, 6.1V. „Chwila“ informuje, iż nocy ubiegłej funkcjonarjusze Izby Skar- 

bowej wkroczyli do jednego z największych hotelów iwowskich, przeprowadzając res 
wizję u znajdującego. się tam przyjezdnego z Wiednia, bogatego bankowca. Według 
pism, rezultaty rewizji były sensacyjne. Znaleziono ogromną ilość fałszywych akcyj 
oraz nieostemplowanych losów, których sprzedaż w Polsce jest niedozwolona. Za- 
równo akcje jak i losy zostały skonfiskowane. Wszczęte zostało energiczne słedztwo* 

Zapomniał ociić bryłdnty. 
GDAŃSK 6 IV. „Danziger Allgemeine Ztg* donosi o wykryciu wielkiego trans- 

portu brylantów, który usiłował przemycić przez granicę gdańską kupiec Mozes Schul- 
iried. Sprawa wyszła na jaw przypadkowo w urzędzie celnym wschodnio o-gdańskim 
Kalthof. Kiedy autobus z pasażerami z Malborga przybył do urzędu celnego Kalthoff, 
jeden z urzędników celnych zwrócił uwagę na to, że kupiec Mozes Schulfried usiło- 
wał wydobyć z walizki podróżnej szkatułkę, której pokrywka nagłe odskoczyła i 
wypadło z niej 60 To „brylantów wielkości grochu. Kupca natychmiest aresztowano. 
Na śledztwie kupiec tłumaczył się tem, że zapomniał oclić brylanty i właśnie chciał 
je dać do oclenia. Wartość brylantów oceniają na 300.000 gułdenów gdańskich. 
Schulfried miał w Gdańsku pomocników, których poszukuje policja. 

Roznichy w porcie: Władywostockim. 
MOSKWA 6 IV PAT. W porcie Władywostockim między robotnikami portowy- 

mi rosyjskimi i chińskimi doszło do starcia, w rezultacie którego siedmiu robotników 
odniosło rany. Starcie wynikło na skutek prowokacji ze strony grupy meznanych 
osobników, Którzy usiłowali podburzyć rosyjskich robotników portowych przeciwko 
Chińczykom. Dzięki interwencji policji starcie to nie przybrało poważnego charakteru. 

  

Specjalna ilustracja muzyczna! 

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO. 

UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną obrazu 

publiczność będzie wpuszczana tylko na początek seansów. 

Bilety honorowe kołoru białego ważne tylko ną 1-szy seans. 
o godz. 

niezwykle 

obrazu zwiększone: parter | zł. 60 gr., 

Ucząca się młodzież za okazaniem le 

aż Tecila B.J3+ Millwa 
  

przy placu „Łukiszki*, 
otwarcie Cyrku. W niedzielę 8-go i poniedziałek 9-go 

Dzienne o godz. 4-ej pop. i wieczorowe o godz. 8-ej wiecz. 
atrakcje krajowe i zagraniczne. Pozatem Wielki Międzynarodowy Turniej WALKI Francuskiej o nagrody honorowe i pieniężne. 
biorą najlepsi zapaśnicy krajowi i zagraniczni: Bryła, Pooschoi, Pineckl, Prohaska, Krumin, Krystof, Szteker, Kisitofi, Willing, 

prowodyrow Hromady!“ 
Doceniamy znaczenie akcji komu- 

nistycznej w Polsce, pamiętamy 65.000 
komunistów w Warszawie, ze szcze: 
gólną uwagą odnosimy się do akcji 
komunistycznej na naszych kresach 
wschodnich. Wiemy, iż akcja ta mo- 
cna, nieuchwytna, energicznie jest pro- 
wadzona. Rozumiemy również co zna- 
czy ta „białoruska” robota, która ro- 
bi się w Mińsku. Lecz, czyżby p. Bor 
osobiście nie zauważył, iż wśród lud- 
ności białoruskiej na naszych kresach 
nastąpiło wybitne uspokoje-nie od 
momentu likwidacji Hromady? 

Czy dla p. Bora iakt zdob.czy man* 
datów przez 1-kę z takich prawie czy- 
sto białoruskich terenów jak Nowo- 
gródczyzna w ilości 3-ch, gdy w ro- 
ku 1922 Polacy nie uzyskali żadnego, 
—nic nie mówi? . 

Na zakończenie p. Bor konstatuje, 
iż prasa polska i bolszewicka zgod- 
nie „nagwałt usiłują zrobić z procesu 
hromadowców wielki proces komu- 
nistyczny“ i robi paradoksalny wnio- 
sek z tego, iż komuniści topią swych 
sojuszników, hramadowców, bowiem 
„nie chcą by na terenie t. zw. Za- 
chodniej Białorusi mogłyby na nowo 
wystąpić dawne autorytety przywódców 
zachodniej orjentacji”... 

Przedewszystkiem skąd p. Bor 
wziął, iż prasa bolszewicka na gwałt 
usiłuje z procesu hromadowców zro- 
bić wielki proces komunistyczny? 
Wręcz przeciwnie! Prasa sowiecka 
chce udowodnić, iż nawet Hromada, — 
będąc organizacją narodowo-białorus- 
ką, na czele z byłymi prowodyrami 
ruchu polonofilskiego jak Taraszkie- ggį 
wicz i Rak-Michajłowski, nie mogła 
dojść do żadnego porozumienia z 
„łaszystowską*, „burżuazną” Polską! Śl 
Nie przypadkiem w „Zwiezdzie” był BB 
zamieszczony artykuł Smolicza, jed- 
nego z wybitnych działaczy białoru- 
skich, przyczem Smolicz podkreślił 
właśnie ten moment, iż Hromada or- 
ganizacją komunistyczną nie była, lecz 
narodowo-białoruską. Prasa mińska 
szeroko, rzecz jasna, chce wykorzy- 
stač proces Hromady i właśnie dla- 
tego proces ten przedstawia nie jako 
zwykły proces komunistyczny, których 

odbywa się tak dużo, а / ko męczar- 
nie bialoraskich narodowców. 

Teraz co do rzekomej obawy ko- 
munistów, ażeby „na nowo nie wy- 
stąpiły dawne autorytety przywódców 
zachodniej orjentacji*. Czyż p. Bor 
nie rozumie, iż Hromada, razem ze 
wszystkiemi swymi prowodyrami da- 
wno wszystkie mosty w Polsce spa- 
lila? A z drugiej strony, po takiej 
robocie, po faktach terroru nad oby- 
watelami Rzeczypospolitej, po ustale- 
niu nawet przez p. Bora bezwarunko- 
wego kontaktu i współpracy hroma- 
dowców z naszymi wrogami czyż 
możliwem jest porozumienie się i 
współpraca pomiędzy  prowodyrami 
Hromady a rządem polskim i spo- 
łeczeństwem: polskiem? Więc gdzież tu- 
taj jest miejsce dla obawy komuni- 
stów, ażeby dawne autorytety zachod- 
niej orjentacji nie wystąpiły na nowo 
w Polsce? Można żałować, iż były 
przywódca białoruskich polonolilów 
Taraszkiewicz dzisiaj znajduje się w 
obozie naszych wrogów. Ale tak jest 
iz tem trzeba się liczyć. 

Hromada była organizacją anty- 
państwową, organizacją zagrażającą 
całości terytorjum państwa, organi- 
zacją, która mogła przynieść nieobli- 
czalne szkody Polsce. O tem zawsze 
obywatel polski zapominać nie powi- 
nien, a w Ocenie roboty takiej orga- 
nizacji powinien posługiwać się obje- 
ktywizmem i sprawiedliwością, mając 
na względzie interes i dobro państwa, 
lecz nie uciekać cię do sa ac 
romantyzmu i sentymentu. 

Nowość! Nowość! 
bolesław >zyszkowski 

OI0Z i SCENA 
Zagadnienia pspółczesnego teatru 

bo nabycia we wszystkich j 
księgarniach. 

| 

į Cena I zł. 50 gr. i 

9 O 

2 E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22, 

E KAPELUSZE I CZAPKI - 
_od najwykwintniejszych do najtańszych. 

3 po poł. — 5.30 — 7.45 — 10. 

wysokie koszty wynajęcia 

balkon 80 gr. 

gitymacji płaci tylko 
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į LECZNICA t 
i akuszeryjna - ginekologiczna j 
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Dra BLOCHA 

Tel. 287 
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obok Klubu 

Pierwszorzędne artystyczne 
Udział 

Wilno, Teatralna 3. 

  

  

= Zatwierdzone przez M. S. W. # OWSY: rychlik, žohy Lochowa, 

: Biuro Reklamowe ' sobieszyński, Zwycięzca, 
a u JĘCZMIEŃ dwu i czterorzędowy, 
s t. rabowskieg D: Pastewne Buraki i Marchew, Ko- 

: Wilno, ul. Garbarska I, 20 82 : Ke T TS S 
= PRZY JMUJE nekrologi i wszel- = ii SR = 
a kie ogłoszenia do wszystkich a ws Nawozy sztnczne. 
apism na warunkach najbar- 3 „Wszelkie й : 
" dzieį dogodnych = Maszyny i narzędzia 
«u POSIADA WYŁĄCZNE PRZED: a rolnicze 
« STAWICIELSTWO OGŁOSZEŃ 3 Sezonu wiosennego 
: > RADJOWYCH. Ze wzgledu nas Poleca : 

z wielka ilość osób posęualacych || Wileński Syndykat Rolnicy, 
« SPECJALNEJ UWADZE р.р. * Wilno, Zawalna 9. 
« ogłaszającym się ogłoszenia « Tel. 323, adres teiegr. »Rolnicze“. 
" radjowe = ODDZIAŁY: Dzisna, Głębokie, 
2 BOLLEOCA SIE- — 18 Smorgonie, Grėodek Wii.         
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Wszystkim P.P. Członkiniom i Członkom rzeczywistym i wspie 

rającym Centralnej Rady Opiekuńczej Kresowej oraz prowin- 

cjonalnych „Kół*, „Domów Ludowych”, „Świetlic* jak i Sympa: 

tykom — życzy Centralny Zarząd Rady Opiekuńczej Kresowej 

Wesołego Alleluja!!! 
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OBWIESZCZENIE 
Rada Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie niniejszem 
ogłasza, że w piątek d. 20 kwietnia r. b., o godz. T wiecz., w 
lokalu. Stowarzyszenia (Wileńska 33) odbędzie się zwyczajne 

walne doroczne zgromadzenie Członków S-nia. 
Zgodnie z p. 24 stat. S-nia walne zgromadzenie będzie prawo- 
mocne bez względu na iłość przy byłych członków, a porządek 

dzienny jest ogłoszony przez wywieszenie w lokalu S-nia. 
Rada Stowarzyszenia, 

a
a
a
 

PUBIE a PRZEKUNAGIE SIĘ, 
„JASNE 

i PNA Orozdowykie żeś. „ZLOTE 

z browaru FR. LUTOSŁAWSKIEGO 
„MARCOWE” 

SĄ NAJLEPSZE. 
Skład główny w Wilnie, ul. Wiłkomierska 

Kasma. JA ALI i EE 

Piku ELNA PAE TAI RER LS RA AAS 
"Kino-Teair „HELIOS“. lutro Świąfeczny Szlagier! 
Ostatni cud sztuki kinematograiicznej! Wielka sensacja wszechświa” 
towa! Najgenjalniejsza kreacja największego tragikomika świata! 

CYR Carli 
Chaplina 

z udziałem jego słynnej partnerki MARY ap" 
Film, o którym długo mówić i myśleć będzie Wilno! Niebywałe 
tricki i pomysły! Sceny Ścinające krew! Każdy powinien m 
baczyć!! Dla młodzieży dozwolone!!! Początek o godz. 2- 
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= Dileńskie Biuro Komisowo-HnuloQe now = 
ulica Mickiewicza 21, 

M zALATWIA: 
sm 
ча Kupno i sprzedaż domów, 
m Dzierżawy majątków ziemskich i młynów 

Ogłoszenia, 
k Fachowe pisanie podan i 
в 
« 
mi 

Pożyczki, lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje 

reklamy do wszystkich pism 

Szacowanie domów i majątków według obecnych cen tynkowych 
Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia. 

telefon 152 

majątków ziemskich, folwarków, ośrodków 

przepisywanie na maszynach 

m
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RADIO 
Gdyby mnie kto spytał, jaki cel 

miała Wileńska Wystawa Radjowa, 
to po zwiedzeniu i szczegółowem 
obejrzeniu  odpowiedziałbym: Przez 
propagandę radjofonji wśród  inteli- 
gencji wileńskiej, skoordynowanie ta- 
kowej w ataku na „Polskie Radjo". 

Każdy bowiem zwiedzający, myślą- 
cy inteligent, po zaznajomieniu się na 
wystawie ze szczegółami genjalnego 
wynalazku musiał wykrzyknąć: Ależ 
to Opatrzność czuwała nad naszym 
krajem! W kraju pozbawionym do- 
jazdu, czy to kolejowego, a często i 
kołowego, przy niskim poziomie kul- 
tury — radjo jak mieczem  rozcina 
wszelkie wątpliwości i trudności pro- 
pagandy kulturalno-ošwiatowej. 

Ale gdy się odpowie: Nic podob- 
nego, szanowny panie, Wileńską sta- 
cję słyszą Ławaryszki, trochę Micha- 
liszki jednak do Smorgoń, ani Łyn- 
tup głos nasz nie dosięga, —to chwyci 
się za głowę i z rozpaczą wykrzyknie: 
Nie może być!... Czyżbyśmy byli tak... 
—Niech się pan uspokoi, a zajrzy do 
przewodnika. Czytaj pan uwagi p. 
Ławrynowicza, samego w.-prezesa,Sto- 
warzyszenia Radjosłuchaczy Wileń- 
skich i Przewodniczącego Komitetu 
Wystawowego. Oto dosłownie co pi- 
sze sam Pan Przewodniczący: „Kie- 
rownictwo (to znaczy p. Hulewicz, 
przypisek autora) uczyniło wszystko 
co mogło, aby ideę spopularyzować 
w naszem społeczeństwie, że jednak 
może nie dopięło swego celu, winy 
szukać należy nie w Wilnie, a w 
Centrali w Dyrekcji, która zbudowała 
w Wilnie nieodpowiednią stację i nie- 
szczęśliwie dobrała długość fali. Wie- 
lokrotne badania odbioru poza Wil- 
nem przez członków stowarzyszenia 
radjosłuchaczy dowiodły, że odbiór 
stacji Wileńskiej jest zły, gdyż jest 
zagłuszany przez Katowice lub Brno, 
i tylko na wielolampowym bardzo 
selektywnym aparacie i przy umiejęt- 
nem obchodzeniu się z nim stacja na- 
sza jest zawsze słyszana". 

Pozwoliłem sobie zaakcentować 
słowo „może”, użyte bardzo delikat- 
nie przez p. Ławrynowicza, gdyż na- 
leży z całym spokojem i odpowie- 
dzialnością zastąpić słowem — „гире!- 
nie“. Pozatem zastrzeżenie co do 
„wielolampowego i bardzo selektyw- 
nego aparatu" też w praktyce nie da- 
je żadnego wyniku. « ilna prowincja 
nie slyszy—chyba drogą przez War- 
szawę! 

Z Wilnem „Polskie. Radjo* postą- 
piło tak, jak postępuje macocha, rzu- 
cając pasierbicy, mówiąc językiem tu 
teįszym, „tranty“ niezdatne do użytku 
własnych dzieci. A co jest w tem 
wszystkiem najtragiczniejszego, iż „Pol 
skie Radjo* jest formalnie w zupeł- go! „Ciemnota polityczna" nie musi znajdzie się miejsce dla wszystkich szewików we wszystkich dziedzinach 
nym porządku, gdyż wypełnia umowę być koniecznie połączoną z chodze- żołnierzy, zarówno białych, jak i życia, a nie tylko ekonomicznej. 
zawartą z rządem przedmajowym! - 

Ale bywa tak — umowa umową— 
a poczucie odpowiedzialności, jak w chłopie białoruskim, który jeżeli cho- a czerwonym oficerem wywołała w gijnych, od czasu, 
danym wypadku pierwszorzędnej pań- 
stwowej skali, — poczuciem. 

Bo, ustawiając stację w Wilnie, 
trzeba się było z tem rachować, że 
propaganda rozszerzy się i na pro- 
wincję — co i miało miejsce. Niema 
już miasteczka, szczególniej na pogra- 
niczu, gdzieby nie było radja. Ma 
Głębokie chyba... ze cztery, ma Ra- 
ków—dwa, mają Łużki, Mołodeczno, 
Dzisna, Prozoroki i cały, cały szereg 
innych punktów. Aparaty nie byle ja- 
kie— pięcio - czterolampowe, żeby „ko- 
chaną Wileńską stację lepiej było 
słychać", A tu masz „djable kubrak* 
— Moskwa lub Mińsk, Piotrogród lub 
nawet Charków po „miłych* dla ucha 
przygrywkach swojskiej harmonijki, 
wygłaszają jedną po drugiej jędrniej- 
szą i soczystszą propagandę anty- 
polską! A potem słychać szereg nie- 
zrozumiałych kabalistycznych cyir wy- 
głaszanych bez związku: 125, 17, 96, 
8, 101 i t. d. Coś jakby lekcja aryt- 
metyki...? Coś, jakby umówione zna- 

  

Palmowa miedzie 
Wielkanoc u ludu. 

Właściwością każdego człowieka jest 
wierzenie we wszelkiego rodzaju zabo- 
bony, przesądy, czary ł wróżby. Od 

wczesnego dzieciństwa słyszy on, że 
deptanie okruszyn może wywołać nie- 
urodzaj zboża, wyrywanie trawy bez 
potrzeby wichurę; wierzy, że przy 
składaniu egzaminów dobrze, jak 

ktoś życzliwy włoży coś „na SZCZzę- 
ście" do kieszeni, a przy obejmowaniu 
posady lub mieszkania nie wolno 
gwizdać żeby nie „wygwizdač“ powo- 
dzenia. ! 

Naturalnie, z wiekiem i pod wpły- 
wem nauki i cywilizacji ou PY 
kie pokrywają się grubą warstwą 
ironji i sceptycyzmu, lecz w chwilach 
wielkiego strachu, radości, lub nie- 
Szczęścia, przejawiają się całkiem nie- 
oczekiwanie, odruchowo, z całą siłą 
podświadomości. A 

Zresztą, dziš nawet, w jakiem mie- 
szkaniu niema fetysza, amuletu lub 
porte-bonheur'u (nie chodzi o nazwę), 
w postaci lalki, słonia, czy innego 
zwierza; przy jakim samochodzie nie 
przymocowane czupiradełko, jako taliz- 
man, albo który z graczy nie wierzy 

„w Sznur  wisielca, lub szczęśliwą 
kartę? 

Lecz kolebką guseł, wróżb i prze- 
sądów była i pozostaje do dziś dnia 
wieś. Naturalnie, nie mówię o wsiach 
na zachodzie, gdzie samochód w zu- 
pełności wyrugował konia, a elektry- 
czność nie zostawiła ani jednego ciem- 

- ATAK. 
ki... A w tem oświetleniu jakże roz- 
paczliwie tragicznie brzmią słowa wy- 
głoszone przy otwarciu Wileńskiej 
Radjo-Stacji przez p. Adolfa Kopcia, 
prezesa Stowarzyszenia Radjosłucha- 
czy, znanego na terenie Wilna pionie- 
ra radjofonji: „Co za możność wza- 
jemnego poznawania się z sobą ludzi, 
wzajemnego dzielenia się zdobyczami 
ducha i umysłu. Naprawdę, šwita 
jutrzenka wspólnoty — nie komunizmu 
barbarzyńskiego, lecz wspólnoty du- 
chowej“. 

Miejmy nadzieję, iž propaganda 
wystawy nie pójdzie na marne, a 
ziarno rzucone wyda plon i ilość a- 
bonentów prowincjonalnych się zwięk- 
szy, dowiedziawszy się, iż np. taka 
firma „Elektrit* ma swe oddziały w 
Baranowiczach, Głębokiem, Lidzie. A 
skutek będzie ten, że się jeszcze bar- 
dziej oddamy pod opiekuńcze skrzyd- 
ła mińskiej propagandy. 

Bo, proszę zastanowić się o co cho- 
dzi i o co chodziło Sowietom w całej pro 
pagandzie hurtków. Cały wysiłek pro- 
pagandy polega na wskazaniu ludnoś- 
ci na Mińsk jako Piemont  Białorus- 
ki. Nie w Wilnie wasz raj—lecz w 
Mińsku! Tam was czeka macierzyń- 
ska opieka, ziemia, swoboda! Stała 
agitacja hurtkowców, która w dalszym 
ciągu odbywa się przez „licznych emi- 
sarjuszy, jest dążeniem nie przery- 
wania z zachodnią częścią ani na 
chwilę łączności ideowej i ducho- 
wej. A cóż my na to? 

Zaczęliśmy mechanicznie—instynk- 
townie, jak małe dziecko wymawiają- 
ce „mama“, wymawiać słowo „mo- 
carstwowošč“. Ale, że go nie rozumie- 
my, na to mamy najlepszy dowód w 
Wilnie na naszej Radjo-stacji. Wszak 
bez Ziem Wschodnich mowy 0 mo- 
carstwowej Polsce być nie może—a 
tymczasem całe masy ludności pcha- 
my w objęcie Mińska!? 

Na propagandę Mińska zwracałem 
już uwagę w „Slowie“ przy otwarciu 
stacji Wileńskiej Cytując mój artykuł 
zaopatrzył „Ilustrowany Kurjer Co- 
dzienny* uwagą: „Nie przesadzajmy! 
Wbrew twierdzeniu „Słowa'* bardzo 
wątpimy czy ciemny chłop Dzisieński, 
Wilejski i t. d. istotnie słucha sowiec- 
kiego radja? Musiałby mieć do tego 
kosztowny aparat lampowy z akumu- 
latorem, baterją. Czy ciemny chłop 
Kresów  potraiiłby obchodzić się z 
tymi aparatami?" 

tycznej, t 
sensację. Jest nią ożywiona wymiana 
poglądów pomiędzy byłym główno- 
dowodzącym armji białej, Denikinem, 

SŁOWO w
 

Biały generał i czerwony oficer. 
Centrum rosyjskiej emigracji poli- 

Paryż, ma obecnie swoją 

—> Dzieci potrzebują dużo mleka 4 

a pewnym oficerem carskiej gwardji, 
służącym obecnie w armji czerwonej. 
Ze zrozumiałych względów nazwisko 
czerwonego oficera trzymane jest w 
tajemnicy. 

Korespondencja Denikina z ofice- 
rem czerwonym opublikowana została 
w jednym z ostatnich numerów ro- 
syjskiego "tygodnika zagranicznego, 
„Borba za Rossiju“, przeznaczonego 
do rozpowszechniania w Rosji sowiec- 
kiej. Korespondencja ta jest nad wy- 
raz charakterystyczna dla nastrojów, 
panujących obecnie w kołach przy- 
wódców t. z. ruchu białego. 

Czerwony oiicer stara się w liście 
swym usprawiedliwić tych wszystkich 
dawnych oficerów carskich, którzy po 
przewrocie wstąpili do szeregów armii 
czerwonej. Pisze on, między innemi, 
że rewolucja wniosła znaczną dezor- 
jentację do Środowiska oiicerskiego, 
że masowe przechodzenie do białej 
armji wielce było utrudnione, a na- 
wet wręcz niemożliwe z powodu ca- 
łego szeregu _ nieprzezwyciężonych 
przeszkód. Oficerowie początkowo 
sabotowali rząd sowiecki, ale później 
opór oficerów został złamany, nie ba- 
cząc na to, że służba w armji czer- 

monej w pierwszych latach po rewo- 
lucji była istną męczarnią. : 

Podczas oienzywy bialych,—pisze 
czerwony oOficer,—oczekiwaliśmy  na- 
szej klęski, jak zbawienia, ale równo- 
cześnie obawialiśmy się zemsty ze 
strony białych. Po wojnie domowej 
większość carskich oficerów służy w 
armji czerwonej „z nakazu sumienia”, ° 
gdyż chcą oni zachować w Rosji 

armję, jako siłę zbrojną. Oficerowie 
ci zbliżyli się bardzo do czerwonych 
komendantów, którzy podobnie jak 
oni zajmują negatywne stanowisko 
wobec jaczejek wojskowych. Pod ko- 
niec swego listu oficer czerwony za- 
znacza, że komendanci armji bolsze- 
wickiej chętnie zgodziliby się na współ- 
pracę ich kolegów białych, ale jedy- 
nie na podstawie wartości osobistej 
przy zupełnem wyeliminowaniu wzglę- 
dów na dawne zasługi. 

Odpowiadając na list czerwone- 
go oficera, generał Denikin stwierdza 
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szklanki najlepszego szwajcarskiego mleka 

zawiera každa paczka czekolady 

  

  

  

  

    

B
A
R
Z
E
 

E
E
L
E
F
E
E
L
E
I
E
S
E
L
L
L
L
L
L
.
 

  
  

Ze słów tych wieje ta sama przedewszystkiem, że przejście @0 
„drobnopaństwowa”  ciasnota, 
ra kierowała dyrekcją „Polskiego Ra- szem niebezpieczeństwem, jak pozo- 
dja* przy ustawianiu w Wilnie stacji stawanie wśród czerwonych. Dalej 
nadawczej. Ach! ta warszawsko-kra- podkreśla Denikin, że jedynem wyj- 
kowska nieznajomość i nieorjentowa- Ściem dla Rosji jest zmiana rządu. A 
nie się w „ciemnocie* ludu tutejsze- wtedy w szeregach armji rosyjskiej 

niem na czworakach—a takie prze- czerwonych. ' . 
ważnie zachód nasz ma pojęcie o Korespondencja między Denikinem 

dzi o spryt, to niejednego krakowia- prasie emigranckiej niezwykłe zainte- 
nina nauczy, jak się z aparatem ra- resowanie, bowiem zagadnienie usto- 
djowym obchodzić należy. sunkowania się byłych wojskowych 

W ocenie znaczenia „Pierwszej wy- do armji czerwonej jest jednym z 
stawy radjowej w  Wilnie* musimy najbardziej aktualnych problemów za- 
dojść do wniosków: równo w samej Rosji, jąk i na emi- 

1) Iż należy przez rozszerzenie gracji. 
horyzontów  radjofonicznych pogłę- Miarą tego zainteresowania są 
biać w społeczeństwie wileńskiem liczne głosy byłych wojskowych oraz 
zrozumienia krzywdy jaką „Polskie ożywiona polemika w prasie emigra- 
Radjo“ mocarstwowošci Polskiej ш- cyjnej wszystkich kierunków. Jeden z 
czyniło przez ustawienie w. Wilnie generałów wypowiadający się na te- 

„Zabawkowej“ stacji nadawczej. __ mat listu czerwonego oficera w ankie- 
2) Należy zachęcać ogół do zapi- cie zaanonsowanej przez dziennik 

sywania się na członków „Stowarzy- „Wozrożdienje* nazwał ten list pro- 
szenia Radjosłuchaczy* w celu wzmoc- wokacją, zmierzającą do odebrania 
nienia szeregów dla ataku na „Pol- emigracji chęci do pracy. Pogląd ge- 
skie Radjo*. ‚ nerała podchwycony został przez pis- 

„Hasłem wspólnem winno być: mo rosyjskie w Warszawie „Za swo- 
najkrótszym czasie powiększenie mc- bodu* które podkreślając, iż styl listu 

któ- białej armji nie było związane z więk- - 

egzystuje i rozwija się pomyślnie gmi- 
na religijna. Gmina ta powstała w 
roku 1923 jako odpowiedź na ogólne 
zebranie robotników fakryki, którzy 
pod wpływem agitacji bezbożników 
postanowili zamknąć cerkiew. Po tej 
uchwale miejscowy pop zebrał wie- 
rzących i założył gminę na nowo. W 
krótkim czasie liczba jej członków 

‚° Jak wiadomo, NEP zapanował od Przekroczyła 2 tysiące. 
niedawna także i w stosunkach  reli- Fakt ten dowodzi, 

gdy głowa Cerkwi kiewna była organizowana jeszcze 
rawosławnej w Rosji, metropolita przed Nepem religijnym i wówczas 
Lp poszedł na kompromisy z miejscowe władze bolszewickie nie pro- 
władzą sowiecką. Pewne koła emigra- testowały przeciwko działalności miej- 
cji rosyjskiej przyjęły tę wiadomość scowego duchowieństwa. Natomiast 
o „pokoju religijnym* w Sowdepji z obecnie, gdy Nep cerkiewny, według 
pewną radością, sądząc, że uwolni zapewnienia metropolity  Sergjusza, 
on prawosławie od napaści rządo- gwarantuje niezależność wewnętrznego 
wych bezbożników. Inne natomiast życia Cerkwi, zaczęły się prowokacje. 
były bardzo sceptycznie usposobione Chodzi o to, że wspomnianej gminie 
wobec tych zmian w życiu religijnem, cerkiewnej udało się zebrać w ciągu 
obawiały się bowiem, by bezbożnicy tych lat około 40-tu tysięcy rubli na 
nie wyzyskali słabości metropolity budowę murowanego kościoła, przy- 
Sergjusza dla dyskredytowania Cer- czem pieniądze dawali także robotnicy 
kwi. Wypadki zdają się te obawy. po- fabryki „Awangarda komunistyczna”. 
twierdzać. Obecnie nadchodzą wiado- Wypadek który poruszył i oburzył 
mości o tem, jak bolszewicy korzy- do żywego „Prawdę* nie jest bynaj- 

stają z NEP'u religijnego dla celów mniej odosobniony. Już oddawna ob- 
prowokacyjnych. serwowany jest w Rosji zwrot w spo- 

Pisaliśmy przed paru dniami o ar- łeczeństwie, którego wyrazem są licz- 
tykule „Prawdy”, która zwracała uwa- ne protesty ludności przeciwko  bru- 

terkiewny NEP w Bolszewji 
Popularny dziś w całym świecie wy- 

raz NEP utworzony został z począt- 
kowych liter trzech słów rosyjskich 
„nowa polityka ekonomiczna“ i stał 
się symbolem taktyki politycznej bol- 

że gmina cer- 

cy Wileńskiej stacji do IO kłw! Żad- czerwonego oficera bardzo przypomi- gę G.P.U. na „przestępczą działalność talnej propagandzie antyreligijnej. Bol- 
nych prób z wypośrodkowaniem do na elaboraty znanego prowokatora duchowieństwa".,Prawdę" szczególnie szewicy po kilkunastu latach wysił- 
5 klw, z którem nosi się Dyrekcja Operputta, ostrzega przed 
Polskiego Radja! 

Michał Obileziersk!. 

zbytnią 
ufnością do „listów stamtąd". /. 

      

    

które im dalej są położone od miasta, tną, czy Wierzbną — we wszystkich 
tem w lepszym, w pierwotniejszym sta- kościołach Święcą się nie całe drzewa, dawniejszym wierzeniom w straszną Również grzechem jest do dziś dnia 
nie zachowały swoje ubiory, swoją ale gałązki drzew, przeważnie gałązki jego potęgę. W Wielką Sobotę w ko- plucie do rzeki, lub wrzucanie zdech- 
mowę i swoje zwyczaje; tem prymi- wierzb, odpowiednio przystrojone, a 
tywniejsze są jego tłomaczenia zja- takim wyświęconym przypisują moc wisk natury, a ciekawsze są sposoby cudotwórczych właściwości. A więc: 
wyrażania radości i strachu w zaba- poświęcona gałązka wierzby zatknięta 
wach i pieśniach. 

Najradośniejszem świętem, z któ- żaru, złodziejów i złego oka. 
rem się łączyło zawsze dużo obrzę- Uderzenie taką wierzbą przywraca 
dów religijnych — było święto prze- zdrowie chorym, a zdrowych zabez- 
budzenia natury od snu zimowego, piecza od lenistwa i złych myśli. 
narodziny wiosny, rozkwitu drzew i Dziewczęta na środę popielcową wy: 
kwiatów, kiedy to lud pogański od- cinały gałązki wierzby i kładły do 
dawał cześć drzewom, wodzie i ogniowi. wody, a jeżeli taka gałązka zakwitła 

Od najdawniejszych czasów znane na palmową niedzielę—wszystkie ży- 
były święte drzewa, „przystrajane w czenia w tym roku się ziszczą. 
płótna, korale, wstążki, u których od- 
prawiano modły, albo z których wy- zapomina o zwierzętach—to też chło- 
cinano kłody i ustawiano w miejscu stano takiemi palmami bydło, 
publicznem dla oddawania poklonu;. 

jak również istniał Święty ogień, któ- ażeby uchronić go od czarów; 
rego nie wolno było gasić. Wierzyli się też krzyżyk z takiej wierzby i za- też w cudotwórczą moc wody, wie- wiesza się w oborze, ażeby krowom jącej, 
rzono że woda „oczyszcza" chorych. wiedźmy nie „wypijały mleka w nocy. 
na epilepsję, „obmywa** grzechy, że: Przy uderzaniu witką wierzbową zwykle 
dusza po wyjściu z ciała zawsze się: się przemawia: „nie ja 
kąpie w najbliższej wodzie, że woda. bije, za tydzień wielki dzień, za sześć 
nareszcie dzieli ziemię Od 

wypita w wodzie šwieconej 

pozostała na wsi w obyczaju, zwa- gałganów bałwana Judasza. Takiego 
„wie nym Dyngusem, lub Śmigusem, albo bałwana wypchanego słomą zrzucają 

„nie ja biję wierzba też dniem Św. Lejka, oblewanką. 

irytował fakt, że w gubernji Włodzi- ków zwalczania religji, poddali meto- 
mierskiej w jednej z największych fa- dy tej walki rewizji. Zaniechano teraz 
bryk „Awangarda  komunistyczna* brutalnych i rażących sposobów pro- 

wię o wsiach na Ukrainie i w Polsce, nocą, tak zwaną Palmową, lub Kwie- palm, jako symbolu drzewa, następu- trochę wody Święconej na piersiach w 
je święcenie ognia, które odpowiada specjalnie wyżłobionym krzyżyku. 

Ściołach Święci się ogień, a takim o- łych kotów i psów. 
gniem każda gospodyni lub gospo- Zresztą sam 
darz musi zapalić u siebie 
piecu, poprzednio zgaszony, 

obrządek chrztu 

podkadza się chorego; sierść psa, w wodę jest głęboką, sięgającą cza- 
spalona na takim ogniu, a następnie sów najdawniejszych, a przez to przy- 

leczy od jęta i w religji chrześcijańskiej. 
przestrachu i epilepsji. Oprócz obyczajów z drzewem, 

Na takim też ogniu dziewczęta wodą i ogniem związanych, mamy 
podpalają końce warkoczy, ażeby we podczas tygodnia wielkanocnego dużo 
włosach nie zrobił się „kołtun*. uroczystości sięgających czasów póź- 

Zresztą ogień towarzyszy wszy- niejszych, opartych na 
stkim uroczystościom pogrzebowym, biblijnych. Do takich trzeba zaliczyć— 

Chłop przy żadnych obrzędach nie weselnym i przy narodzinach dziecka, znane w miastach i po. wsiach urzą- 

wym- 3 * 
Następnie po wielu wsiach jeszcze Cześć do wody, jej siły oczyszcza- 7 

urządzania Z jej cudotwórczej właściwości zachował się zwyczaj 

> z wieży kościelnej, a następnie włó- 
Na drugi dzień Wielkanocy wolno czą po ulicach, bijąc kijami i krzy- 

nieba, w moc—wielkanoc* lub na Ukrainie: „nie każdemu i każdego oblewać czystą cząc: „Judaszu, Judaszu, Chrystusa 
wodzie też będą zanurzane dusze ja biję—wierzba bije, bądź zdrów jak wodą, a wykupić się od takiej przy- sprzedałeś, kije pokochałeś". 
zdrajców i tchórzów przez setki „lat, woda, bogaty, jak ziemia". 
ażeby choć trochę zmyć z nich hańbę. 

Dzisiaj te wierzenia pozostały 

niu zmodyfikowane religją. 

jak jemności. można tylko jajkiem kolo- 
„U nas w Wileńszczyźnie baby wiej- rowem, 

u skie na palmową niedzielę przygoto- zamąž — jeśli napastuje chłopiec w wielką sobotę, lub spalanie na 
ludu naszego, w małym tylko stop- wują dužo „palm“, nieraz ciekawych dziewczynę. 

w pomyśle i kolorze: naokoło patycz- dyngusa pozostał, ale jako okazja długo panował nad mięsem. 
Wobec tego że Wielkanoc przy- ka nawijają pasami kolorowane nie- spłatania komuś przykrego figla, po 

Do wesołych zwyczajów należy 
lub przyrzeczeniem wyjścia również zakopywanie śledzia i żuru 

Po miastach zwyczaj specjalnem ognisku za karę, że tak 

Ciekawe właściwości lud też przy- 
pada zawsze w okresie wiosennym, Śmiertelniki, lub suchą trawę z nie- wsiach zaś wiara w cudowne właści- pisuje jajku kolorowemu, a raczej 
więc też wszystkie obyczaje wiosenne: 

dawnych wieków przeniesione zostały, 
śmiertelnikami. Robią też palmy ze wości wody pozostała niezachwianą skorupie od takiego malowanego jaj- 
sztucznych kwiatów lub malowanych po dziś dzień. Na wiosnę wodą ka. Krzyżyk, ułożony z takich skoru- 

nego kąta, niezbędnego dla wylęgi- dostosowane do Świąt wielkanocnych. wiórów, ale te są mniej oryginalne, przemywa się oczy, ażeby uchronić je pek przed progiem chroni ten dom 
wania się cudacznych obyczajów. Mó- W ostatnią niedzielę przed Wielka- więcej jednostajne. — Po święceniu od choroby, mężczyźni nieraz noszą od złych ludzi. 

į 
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ogień w świętego, kiedy dziecko się zanurza wjąda jedną i 
Gałązką do wody całkiem (u wyznań obrząd- wawy s Roe A 

za obrazy Święte chroni dom od po: SOsnową, zapaloną od tego ognia— ku wschodniego) dowodzi, że wiara 

l: р wie do ksiąžki swej, 
wierzeniach legend, między innemi 

wianie sugestją, 
uleczonych i leczących, 
tłómaczą, -- ja zaś 
fakty 
które muszą być, które są zawsze 
logicznemi. 

pagandowych, nie urządza się już w 
cerkwiach wystaw anatomicznych ani 
innych podobnych pokazów. Taktyka 
komunistyczna w walce z religją idzie 
w kierunku demoralizowania ducho- - 
wieństwa. 

2 Jednem z takich posunięć było 
osiągnięcie uznania władzy sowieckiej 
przez metropolitę Sergjusza, które za- 
początkowało Nep cerkiewny. K. 

Aktas SALA As Liss оааа НЫ 
Wszystkim Szanownym Swym Klijen- 

tom Žyczenia Wesotego ALLELUJA I 
zasyła 

Biuro Reklamowe Stefana Gra- 
bowskiego w Wilnie,Garbarska 1 

telefon 82. 

LAA A k D k k R 

WESOŁEGO ALLELUJA! 
Szanownej swej Klijenteli oraz Re- 
dakcji i Administracji dziennika 

„Słowo* składa 

  

  

Dom H-Komis. 
„ZACHĘTA* 

Gdańska 6—tel. 9-05 
77 W 

  DOMY DOCHODOWE”” 
przy małej wpłacie gotówki w pun- 

ach bardz dogodnych tak 
a jak na Krosna do ku- 
-sprzedažy poleca Dom H-Komis. 

„ZACHĘTA* Gdańska 6—tel. 9-05 

bardzo   | ktach 

Sproszkowaną skorupkę pije się 
z wodą jako lekarstwo na choroby, 
a wsypana do wina lub piwa chłop- 
cu, ma właściwości „lubczyka”. 

Dużo jest wierzeń związanych z 
Wielkanocą. Każda wieś inaczej opo- 

Ale 
wszędzie chłopi wierzą, że Śmierć na 
pierwszy dzień Wielkanocy jest szczęśli- 
ма -— albowieni umarły odrazu tra- 
fia do raju. Dzieci, które się rodzą 
na pierwszy dzień—mają być szczęśli- 
we i zdolne, natomiast urodzone w 
wielką sobotę — chorowite. 

Wandalin Szukiewicz, w przedmo- 
zbioru podań i 
mówi: „Wśród 

przesądów i zabobonów, wiary w gu- y ‹ е ё sła i czary, 
W ogniu się spalały włosy niemowlę- dzanie grobów i w strojach rycer- miejsca dla 

й м przy cia żeby od uroku go uchronić, ogień skich pełnienie straży przez dwa dni 
wypędzaniu jego poraz pierwszy w pole, też zapalano przy drodze, jeżeli we i dwie noce przy grobie Chrystuso- 

robi wsi panowała jakaś zaraza. 

przeznaczenia etc. niema 
myślenia logicznego”. 

Nigdybym się nie zgodził z autorem 
na ten brak logiki u naszego chłopa. 
Tylko logika ta jest dla nas niezro- 
zumiałą, jak niezrozumiałym jest fakt 
;zatamowania krwi 
przez wiejską babę tylko zamawia- 
niem, wtedy kiedy chirurg potrzebuje 
na to specjalnych narzędzi; 
mawianie róży; 
modlitwą, 
dentysta. 

płynącej z rany 

lub za- 
albo bólu zębów — 

czego nie potrafi żaden 

Można wytłumaczyć takie zama- 
naturalnie, ciemnotą 

jak zresztą 
tłomaczę takie 

silną wolą i głęboką wiarą, 

ergo. 

> E  



  

„morze Czerwone i 

S. Lia MW O 

w AFRYCE Z SIENKIEWICZEM. 
—== URYWKI Z LISTÓW DO MATKI JANA HR. TYSZKIEWICZA. 

„„„Ruszylem z Neapolu statkiem 
angielskim „Ravenna” (z Peninsular 
and Orient Company) w sam dzień 
Bożego Narodzenia (1890 r.) ale już 
pod wieczór..." 

Temi słowy rozpoczynają się „Li- 
sty z Afryki" Sienkiewicza — oczeki- 
wane swojego czasu z taką niecier- 
pliwością przez polski czytający ogół; 
tak czytane z zapartym oddechem, tak 
rozchwytywane w wydaniu ksiąžko- 
wem. 

..„Ravenna spóźniła się o cztery 
dni z powodu mgły w kanale La 
Manche. Wyjechaliśmy przeto naresz- 
cie dopiero 25 (grudnia) o trzeciej po 
południu w sam dzień Bożego Naro- 
dzenia. Pogoda była prześliczna. Mo- 
rze spokojne jak jezioro — niech 
będzie: jak Trockie jezioro". 

Temi słowy rozpoczynał swoją 
narację w listach do matki, towarzysz 
Sienkiewicza podczas afrykańskiej 
podróży, dwudziesto-paroletni wów- 
czas Jan hr. Tyszkiewicz (z Birżań- 
skiej odnogi linji Wielatyckiej), Ože- 
niony rychło potem z Elżbietą hr. 
Krasińską, zmarły w Dawos w 1903 
r. Listy hr. Tyszkiewicza, znakomicie 
dopełniają wieloma szczegółami opo- 
wiadanie Sienkiewicza. Zapoznawszy się 
z niemi dzięki wyjątkowej uprzejmo- 
Ści syna hr. Jana, obecnego dziedzica 
na Wace Tyszkiewiczowskiej pod 
Wilaem, nie wahamy się uczynić 
własnością publiczną ten wdzięczny i 
interesujący przyczynek do niemało- 
ważnego epizodu z życia twórcy nie- 
śmiertelnej „Trylogji* i wszechświato- 
wej sławy opowieści z czasów Nero- 
nowego znęcania się nad pierwszymi 
Chrześcijanami. 

W Rzymie też miano się spotkać 
przed wyruszeniem do Egiptu, na 

dalej do Airyki 
Środkowej. 

Stawił się punktualnie na rendez- 
vous hr. Tyszkiewicz. Sienkiewicz 
spóźnił się. Dopiero 16 grudnia za- 
staje hr. Tyszkiewicz w hotelu, gdzie 
stanął, bilet wizytowy Henryka Sien- 
kiewicza z dopisanym adresem „Ho- 
tel Minerwa". — „Nie zastawszy go - 
pisze hr. Tyszkiewicz—ani w hotelu, 
ani u Siemiradzkiego, czekałem u 
siebie. Spotkaliśmy się 0 3-ciej i za- 
raz poszliśmy razem dowiedzieć się 
w jakie dni odchodzą statki... Widzę, 
że mój towarzysz podróży jest nad- 
zwyczaj praktyczny. Urządził sobie 
całą apteczkę podróżną według wska- 
zówek jakiegoś wiedeńskiego  le- 
karza“. 

W Neapolu mieszkają obaj pod- 
różnicy, czekając na spóźniającą się 
„Кауеппе“, w  Grand-Hotelu. Hr. 
Tyszkiewicz jest wciąż na nogach; 
zwiedza Capri, zwiedza Pompejańskie 
odkopaliska, zaziera w krater Wezu- 
wjusza. Sienkiewicz, ile że zna Nea- 
pol i jego okolice na wylot — siedzi 
w domu. Neapol jest cudem šwiata— 
pisał schylony nad hotelowem biur- 
kiem — ale czekać jest źle, nawet w 
Neapolu. 

Ażi nareszcie! Przybywa „Ra- 
venna", z całą paczką Anglików uda- 
jących się vła Suez do Kalkutty, tro- 
chę się remontuje po przebytej gdzieś 
gwałtownej burzy i -—- zabrawszy do 
swych kajut Sienkiewicza i Tyszkie- 
wicza odpływa w dalszą drogę. 

„Będziemy jechali bez przestanku 
— pisze hr. Tyszkiewicz—przez pięć 
dni aż do Port-Saidu, stamtąd pół 
dnia do lztnaili i kiłka godzin koleją 
do Kairu. W Neapolu aż do statku 
odprowadzał nas p. Źwan, który ma 
zamiar przebyć we Włoszech kilka 
miesięcy. 

Niepogoda i morska choroba dają 
się podróżnym niemile we znaki. To- 
warzystwo: głównie, niemal jedynie An- 
glicy. Służący przy kajutach jedzie do 
Indyj.. po raz dwudziesty drugi! 

W Port-Said „Ravenna“ bierze wę- 
giel i po niedługim postoju rusza da- 
lej, aby przypłynąć kanał Suezki.,, Ty- 
le się nasłuchało o doniosłości tego 
dzieła, notuje Sienkiewicz — że mi- 
mowoli oczekuje się czegoś nadzwy- 
czajnego i... doznaje się zawodu". 
A Tyszkiewicz dodaje bez ogródek: 
„Przeprawianie się przez kanał Suezki 
jest rzeczą nieznośną, Jedzie się no- 
ga za nogą. Przy spotkaniu sie ze 
statkiem traci się z godzinę czasu na 
manewrowaniu*. 

W połowie mniej więcej kanału 
Suezkiego Sienkiewicz i jego towa- 
rzysz przesiadają się w Izmaili (Isma- 
ilieh) ze statku na kolej, którą mają 
dojechać do Kairu. 

„Droga do Kairu koleją żelazną 
bardzo ciekawa. Wagony wygodne, 
mniejwięcej jak austrjackie. Przez dwie 
godziny jechaliśmy Szczerą pustynią, 
po której przeciągają co pewien czas 
karawany nierzadko kilkanaście 
liczące wielblądów. Za miasteczkiem 
Zagasig wjeżdża się od razu jakby w 
ogród. Zielone pola, gaje palmowe, 

ludzi i zwierząt mnóstwo. Z daleka 

widać już piramidy. Do Kairu przy- 
jeżdżamy o 6-ej. Na ulicach ruch, aż 
w głowie się kręci. Hotel du Nil, gdzie 
stajemy nieduży ale bardzo miły”. 

Kair, 1 stycznia. 

Zupełna zimiana projektów! Nie 
jadę do Zanzibaru. Pora nie po 
Jemu. 

Sienkiewicz wybierając tę porę ro- 
ku na swoją podróż, chciał mieć pod 
zwrotnikiem porę suchą, pogodną, to 
jest, lato. Tymczasem omylił się. Do- 
wiedzieliśmy się tutaj, że teraz wła- 
Śnie jest pora dżdżysta, la saison des 
fievres, nie mówiąc o tem, że się po- 
dróż staje trudniejszą z powodu bło- 
ta; traci się całą przyjemność i 
nie poznaje się nawet właściwego 
charakteru Afryki ani jej mieszkań- 
ców. _ Sienkiewicz sam bardzo 
mi odradzał dalszą z nim podróż. 
Za jego też radą zdecydowa- 
łem się na inną wyprawę nie tak 

  

się polowanie pomimo rozwiniętego wcale 
pokaźnego łowieckiego aparatu: karawana, 
dragoman, kilku Beduinów, dwa wielblądy, 
dwa osły etc. „Dojeżdżając — pisze do 
jeziora spostrzegam stada kaczek, pelika- 
nów i różnych innych nieznanych mi pta- 
ków, ale łódki nigdzie niema, nie sposób 
strzelać. Parę godzin straciłem na szuka- 
niu łódki po wioskach nadbrzeżnych a gdy 
nareszcie znalazłem jakąś rybacką łódź, 
wszystkie ptaki przed nią pouciekały, tak 
była ogromna i tyle hałasu robiły wiosła. 
Dałem więc spokój szukaniu zwierzyny i 
postanowiłem  czemprędzej wracać do 
Kairu"). 

Za powrotem do Kairu zastał hr. 
Tyszkiewicz Sienkiewicza poważnie 

Jan hr. Tyszkiewicz i Henryk Sienkiewicz. 

daleką ale może bardziej 
Żal mi towarzystwa Sienkiewicza, 
który nie daje się zrazić porą 
dźdżystą i jedzie chociaż bardzo mu 
te deszcze nie na rękę. Starałem się 
go namówić na odłożenie wyprawy, 
na przeczekanie zimy, ale on utrzy- 
muje, że musi jechać malgrć tout; 

zajmującą. 

zdaje mi się, że głównie z obawy 
aby mu potem kapitałów nie za- 
brakło... 

Spotkaliśmy tu Ksawerego Orłow- 
skiego, który przyjechał tu na ku- 
rację i Frankensteina. Ten ostatni 
wraca z Zambezu. Zachwycony swo- 
ją podróżą. Dziś wybieram sie do 
Karola Załuskiego, który tu jest... 
nie wiem czem. 

Dziś mamy jechać w nocy do Pi- 
ramid admirować Sfinksa przy Świetle 
księżyca. Może tam przenocujemy. 

Kair, 8 stycznia. 

Sienkiewicz nie zdążył przygoto- 
wać się do wyjazdu na 7-go, jedzie 
więc dopiero 19-go. Bardzo się cie- 
szę. Dziś o drugiej wyjeżdżamy na 
wycieczkę do prowincji Fayoum; ma- 
ją tam być bardzo dobre polowania 
na rozmaite ptactwo. 

Z Kairu pierwsza nasza wizyta 
była do Piramid i Sfinksa... Z daleka 
Piramidy wyglądają jak Dabki z 
piasku. Przy Siinksie staliśmy dość 
długo nie mogąc dobrze rozpoznać 
jego kształtów ponieważ niebo się 
zachmurzyło i księżyc się schował. 
Zdawało mi się, że mam przed sobą 
dużą skałę; księżyc wyjrzał z za 
chmur i ożywił tę skałę nadając jej 
kształt ogromnej głowy wynurzającej 
się z pod piasku, zarysował oczy, 
nos i słodko uśmiechnięte usta. Sien- 
kiewicz był pod silnem wrażeniem 
długo przypatrywał się Siinksowi w 
milczeniu—to rozglądał się wkoło 
jakby chciał / dobrze zapamiętać 
wszystko, co go otacza. Nazajutrz ca- 
ły ranck coś pisał. Nie poprzestając 
na doznanych wrażeniach  pojecha- 
liśmy nazajutrz najętym powozem raz 
jeszcze ku Piramidom. Zabraliśmy 
Orłowskiego i Frankensteina, którzy 
i do poprzedniej wyprawy nocnej na- 
leżeli. Pojechaliśmy do Gizeh. Ale tu 
już zupełnie co innego. Nawet Sfinks 
nie ma ślicznego zielonego koloru; 
jest żółty. 

Następnych dni zwiedzaliśmy me- 
czety, cytadelę, muzeum w Gizeh. 
Byliśmy na obiedzie u państwa 
Neumann. 

Abouxa (Fayoum), 9 stycznia, 
Takeśmy się obaj cieszyli z wy- 

cieczki do Fayoum... a tymczasem 
Sienkiewicz, który już wyjeżdżając z 
Kairu niezupełnie czuł się dobrze, do- 
staje w wagonie silnego bólu gardła. 
Zamiast więc w namiocie przenoco- 
waliśmy w hotelu. Dziś popołudniu 
Sienkiewicz pojechał z powrotem do 
Kairu. Chciałem mu koniecznie towa- 
rzyszyć. Nie dopuścił. Zostałem więc 
aby zamiast trzech dni przebyć tu 
tylko dzień jeden i wrócić corychlej 
do Kairu. 

Piszę pod namiotem rozbitym nie- 
daleko wioski Abouxa i jeziora Mo- 
eris. 

„ (Hr. Tyszkiewiczowi — żadnemu, mó- 
wiąc nawiasem, myśliwemu — nie udało 

chorego. Byli już go odwiedzili jeden 
po drugim dwaj lekarze sprowadzeni 
przez Załuskiego.  „Skonstatowali 
wrzód w gardle — pisze hr. Tyszkie- 
wicz -- i chcieli się brać do noża. Na 
szczęście nim wzięli się do operacji 
wrzód pękł. Za dni parę będzie już 
całkiem dobrze. Piszę w Sienkiewicza 
pokoju; rozmowa go jeszcze męczy 
a nie lubi żeby mu głośno czytać". 

Kair, 15 stycznia. 

Sienkiewicz ma się prawie dobrze, 
ale jeszcze nie wychodzi. Wieczorem 
gawędzimy... Mówi dużo o swoich 
książkach; swego „Janka muzykanta“ 
nie lubi. O swoich dzieciach często 
wspomina; nadzwyczajnie je kocha. 
Czytał mi wczoraj powieść córki... ln- 
nym razem opowiadał mi treść dwuch 
ostatnich swoich nowelek, które się 
ukazały: pierwsza w „Kurjerze War- 
szawskim“ i w „Świecie* p.t. „Bajka 
Grecka" — zapewne już wszyscy ją 
znają — druga prawdopodobnie uka* 
zała się już w Krakowie jako „Lux 
in tenebris lucet“. Będzie z pewnością 
jednym z najpopularniejszych utworów 
Sienkiewicza. (Hr. Tyszkiewicz przyta- 
cza szczegółowo treść według Opo- 
wiadania Sienkiewicza, który sam był— 
jak pisze opowiadając wzruszony). 
„łm dłużej z nim jestem — .pisze hr. 
Tyszkiewicz — tem. więcej uroku ma 
jego towarzystwo. Wybierainy się do 
Mattavijeh gdzie się znajduje drzewo, 
pod którem miała odpoczywać Matka 

Boska z Dzieciątkiem i św. Józefem 
w czasie wycieczki do Egiptu. Na ju- 
tro zaś postanowiona wycieczka do 
Aleksandrji na spotkanie Ajdukiewi- 
czów, którzy tu na miesiąc przyjeż- 
džają“. 

Kair, 35 stycznia. 

Nie jestem zachwycony klimatem 
Egiptu: po ślicznej pogodzie mieliśmy 
wczoraj i dzisiaj dnie tak zimne, że 
bez paltota wyjść nie można; wszyscy 
jednak powiadają, że to zima wyjąt- 
kowa. 

W Aleksandrji przepędziliśmy nie- 
całe dwa dni. We wtorek po przyjeź- 
dzie jedliśmy Śniadanie w* hotelu 
„Khedivial““ a potem pojechaliśmy 
zwiedzać osobliwości miasta: grobo- 
wiec Kleopatry przedewszystkiem. Sa- 
mo miasto ma cechę zupełnie euro- 
pejską. 

Wieczorem byliśmy na herbacie u 
dr. Kłodzianowskiego, którego pozna- 
liśmy jeszcze w Kairze. Ajdukiewiczo- 
wie nię przyjechali. Wróciliśmy wie- 
czorem do Kairu. 

Załuski chciałby Sienkiewicza ca- 
łeniu Kairowi przedstawić. Przynosi 
nam np. przed dwoma dniami zapro- 
szenie na Śniadanie do Hubara Paszy 
(wielka figura tutaj, były prezes mi- 
nistrów, wielki bogacz). Sienkiewicz 
niedługo myśląc zapakowuje wszystkie 
swoje rzeczy i oznajmuje Załuskiemu 
że wyjeżdża do Suezu! Był to jedyny 
sposób uniknięcia Śniadania. Rzeczy- 
wiście ma zamiar to zrobić i czekać 
tam na statek. Prawdopodobnie z nim 
się wybiorę. 

Hr. Tyszkiewicz otrzymawszy wia- 
domości, że w Zanzibarze nie jest tak 
znowu okropnie jak opowiadano, de- 

cyduje się 
wiczowi via Suez. : 

Oto wyjątki z dalszych jego listów 
pisanych na pokładzie niemieckiego 
statku pasażerskiego „Bundesrath*: 

— Opušcilišmy Kair we wtorek 
21 stycznia rano O godzinie 8-mej. 
Po siedmiogodzinnej nudnej jeździe 
koleją stanęliśmy w Suezie i zatrzy- 
maliśmy się w lichym, jedynym w 
tem mieście hotelu „D'Orient* gdzie 
nas przez cały czas pobytu szkaradnie 
karmiono. Niemiecki statek był lada 
dzień oczekiwany w Port-Said skąd 
miano nam zaraz o jego przybyciu 
donieść. W Suezie nic godnego wi- 
dzenia. Morze Czerwone jest koloru 
—zielonego. Tak cudownego zielone- 
go morza w życiu nie widziałem! Na 
azjatyckiej, arabskiej stronie —pusty- 
nia zakończona na horyzoncie lekko 
zarysowującemi się, różowemi górami. 
Stanowią Śliczny kontrast z zielonem 
morzem „zwłaszcza przy. zachodzie 

słońca. | 
Ziobiłem wycieczkę do źródeł 

Mojżesza żaglową łodzią wespół z 

kilkoma osobami. U azjatyckiego brze- 
gu wjechałem tryumialnie do naj- 
większej części Świata na grzbiecie 
Araba, który mnie z łodzi na brzeg 
wyniósł. 

Od miejsca gdzieśmy wylądowali 
jest do źródła Mojżesza z półtorej 
godziny  galopowania (na osiołku) 
przez najszczerszą, najprawdziwszą 
pustynię zasianą jak okiem sięgnąć 
różnej wielkości kamieniami; Żadnej 
roślinności, nawet źdźbła trawki doj- 
rzeć nigdzie nie można. Źródła Moj- 
żesza to trzy malutkie oazy. Na jed- 
nej z nich: stawek otoczony dokoła 
daktylowemi palmami. W. ich cieniu 
drewniana altanka dla zwiedzających, 
których zawsze jest mnóstwo.. Miesz- 
kańcy oazy zobaczywszy gościa przy- 
nieśli mi natychmiast kawy i dakty- 
lów. Gorsze są znacznie od tych, któ- 
re my u siebie jadamy. Na piaszczy- 
stym wzgórku stoi palma wysoka, 
którą zasadzić miał jeszcze sam Moj- 
żesz. U stóp palmy źródło. 
bardzo licha; nie dziwię się biblijnemu 
„szemraniu* Żydów. Z powrotem 
osiołki galopowały również ochoczo. 
Nie mogę dość nadziwić się ich wy- 
trzymałości i chyżości — о$агха je- 
Szcze bardziej; przez cały czas pędził 
boso za nami po ostrych kamykach 
a nie było możności namówić go aby 
zwolnił tempa. 

Sienkiewicz był tymczasem wysłał 
drugi list z podróży do „Stowa“ (war- 
szawskiego). 

A statek jak nie przychodził tak 
nie przychodził. Zaczęliśmy się nu- 
dzić na dobre — i marznąć. Przy pi- 
saniu ręce prawie kostniały. W moim 
pokoju temperatura dochodziła z tru- 
dem do 9 stopni. W niedzielę 1-go 
lutego słońce się pokazało. Pojecha- 
liśmy do Port-Tewifick na spacer. 
Tam z radością dowiedzieliśmy się, iż 
Statek nasz już jest w kanale i że 
będzie w  Suezie t. į. w porcie o 
czwartej rano nazajutrz. Trzeba było 
czemprędzej rzeczy zapakować, ra- 
chunki zapłacić i szukać noclegu bli- 
sko portu ponieważ o tax wczesnej 
godzinie niema z miastem komuni- 
kacji. I 

Jedyny porządniejszy hotel „Ma- 
dame Bachet* był przepełniony. 

W listach swoich wspomina Sien- 
kiewicz, że w pierwszej klasie „Bun- 
desrathu“ jechał jeden tylko pasażer. 
Hr. Tyszkiewicz wymienia jego na- 
zwisko; był to niejaki pan von 
Eschke, bardzo miły człowiek, jadą- 
cy do Zanzibaru dla objęcia jakiejś 
posady. „Sześć osób zasiada do o- 
biadu: kapitan, dwóch oficerów Z za- 
łogi, doktór okrętowy, Herr von 
Eschke i my dwaj. Kapitan von Is- 

owarzyszyč tam Sienkie- 

Woda . 

Zanzibar, 17 lutego, 

Nareszcie dopłynęliśmy!.. Wysia- 
dlszy na brzeg myślałem że zostane 
rozszarpany na kawałki przez czar- 
nych mieszkańców białego miasta. Że 
dwudziestu conajmniej ofiarowało się' 
nieść mój aparat fotograficzny. Uchy- 
lilem się najuprzejmiej od tej usługi. 
Weszliśmy w wąską lecz czystą, Oce- 
mentowaną ulicę. Tu miałem pierwszą 
próbę afrykańskich upałów. Słońce 

nie grzeje ale pali i nie z góry ale 
ze wszystkich stron. Chodzi się po 
gorącej ziemi. Wyobrażam sobie że 
bochenek w piecu musi zaznawać po- 
dobnych wrażeń. 

W najlepszym miejscowym hotelu 
„De la Poste'* dostaliśmy niezły po- 
kój z porządnemi i jak dotychczas 
się zdaje niebrudnemi łóżkami. Zamki 
u drzwi, Świece i karaiki są tu jed- 
nakże uważane za niepotrzebny zby- 
tek. Szyb w oknach wcale niema. 
Gospodyni oznajmiła mi, że jest tak- 
że kąpiel. Z wielką pompą zaprowa- 
dziła mnie do pokoju o kamiennej 
posadzce, w którym znajdował się — 
kran. 

Listów znalazłem mnóstwo 
każdej poczcie, a jest ich trzy: 
miecka, angielska i francuska. 

Po obiedzie na deser dostajemy 
banany i mango. Są to owoce wiel- 
kości dużych pomarańcz żółtego ko- 
loru o smaku pośrednim między ana- 
nasem a melonem, bardzo soczyste; 
byłyby wyborne gdyby nie lekki za- 
paszek terpentyny. Próbowałem też 
bardzo smacznych słodkich owoców 
zwanych Grafen Friichte. Swieże ko- 
kosowe orzechy niesmaczne. 

Nie spodziewałem się znaleźć tu- 
taj... „znajomego“! Poznałem się z 
kapitanem niemieckiego statku wo- 
jennego p. Riidigerem który zna... 
stryja Józefa! Był lat parę temu w 
Kretyndze na obiedzie! Zachwyca się 
Kretyngą i gościnnością stryjostwa. 
Sienkiewicza zapytał czy jest krew- 
nym—slynnego powiešciopisarza? 

Mamy tu właśnie porę... majzdro- 
szą, chociaż najgorętszą, która z 
dobry miesiąc jeszcze potrwa. Z wy- 
cieczkami trzeba się śpieszyć. Zakon- 
nicy z misji francuskiej des Freres 
Blancs oraz biskup zanzibarski mon- 
singnior de Courmont ofiarowują się 
urządzić nam wycieczkę do Mrogoro 
gdzie niedawno została założona no- 
wa misja. Plany nasze takie: tydzień 
zabawić w Zanzibarze, przeprawić się 
do Bagamoyo i wrócić statkiem fran- 
cuskim dopiero trzeciego kwietnia... 
(Miasto Zanzibar leży na wyspie tuż 
u wybrzeża przedwojennej Deutsch 
Ostafrika visa vis miasta Bagamoyo.) 

Sienkiewicz był dziś z wizytą u 
konsula angielskiego sira Evana Smi- 
tha, przyjęty przez niego niesłychanie 
uprzejmie. Nic dziwnego—gdy się ma 
list polecający od lorda Salisbury'ego! 
Obaj zostaliśmy na obiad zaproszeni 
na 8 wieczorem—we frakach. U stołu 
siedziałem obok słynnej lady Jame- 
son. Lady Evan Smith, młoda jeszcze 
osoba, ukazała się przed samym 
obiadem w ładnej aksamitnej dekol- 
towanej tualecie z długim trenem, z 
bukietem świeżych orchidei. Salony 
pięknie umeblowane; obiad doskona- 
ły; służba po większej części Hindusi 
w długich białych sukniach, w czer- 
wonych turbanach i—boso. Nad sto- 
łem wisi na sznurach t. zw. punkah 
(wymawia się „panca*  prawdopo- 
dobnie z angielska), spełniający fun- 
kcję wachlarza. Jest to kawał materji 
przetykanej złotem przyczepiony do 
długiego kawałka drzewa, ładnie rze- 
źbionego, wiszącego równolegle do 
stołu. Od punkhi idzie długi sznur 
do drugiego pokoju zkąd czarny nie- 
wolnik pociągając za sznur wprowa- 
dza w ruch wachlarz chłodzący sie- 

na 

nie- 

  

Sfinks i piramidy, 

sendorf, bardzo uprzejmy i wesoły 
człowiek, pilnie dba o wygodę pod- 
różnych. Za jego pozwoleniem urzą- 
dziliśmy cel na pokładzie i wprawia- 
my się w strzelanie doń z rewol- 
weru. 

"Morze Czerwone od czasu wyjaz- 
du naszego z Suezu zrobiło  się.... 
granatowe; od czasu do czasu jest 
koloru jasno niebieskiego. 

Popołudniu pokazała się z lewej 
strony majestatyczna góra Synai. 

CPE POK e ZORY MAE 

dzących u stołu. Po obiedzie pani 
domu zabawiała gości grą na forte- 
pianie. Zagrała nam (nie nadzwyczaj- 
nie ałe bardzo biegle) poloneza -Szo- 
pena. W Zanzibarze! 

Uprzejmość państwa konsulostwa— 
bezgraniczna. 

Zanzibar 26 lutego. 
Tylko co wracamy z prezentacji u 

sułtana... 
Sienkiewicz opisał szczegółowo tę 

recepcję w swoich „Listach z Afryki": 

  

„Wstępujemy na biało lakierowane 
Schody —pisze Sienkiewicz. Na wie- 
rzchu ich dostrzegam człowieka Śred- 
nich lat, o żółtawej nieco popstrzonej 
ospą cerze, przybranego w niebieski 
zawój z piórem, niebieski pas i czar- 
ny żupan, z pod którego wygląda bia- 
ła koszula. To sam Said-Ali sułtan 
Zanzibaru z przyległościami. W sali 
pod ścianami najpospolitsze europej- 
skie fotele. Na jednym z nich, wyż- 
szym od innych i wyzłoconym, zasia- 
da sułtan, po prawicy jego konsul, 
jako przedstawiciel „Jej Majestatu*, 
za konsulem my dwaj jako goście, 
za nami kapitanowie okrętow i sekre- 
tarze konsulatu, resztę zaś miejsc zaj- 
mują Arabowie, krewni sułtana....* 

Tyszkiewicz: „Sułtan zasiadł na 
bogato złoconym tronie na końcu 
sali; z prawej strony wskazano nam 
miejsca; z lewej strony znajdowali się 
wszyscy wielcy panowie i krewni suł- 
tana w cżarnych, złotem wyszywanych 
strojach, w turbanach i - boso lub w 
sandałach. Sułtan do każdego z nas 
przemawiał przez tłomacza. Nam ka- 
zał powiedzieć, że jeśli czego potrze- 
bować będziemy niech się do niego 
udamy. Podano czarną kawę w ład- 
nych niebieskich emaljowanych  fili- 
žankacH oraz sorbety, Audjancja trwa- 
ła z kwadrans, poczem  odeszliśmy 
tak samio procesjonalnie przy dźwię- 
kach muzyki”. 

Bagamoyo | marca. 

Skorzystališmy Z partie de plaisir 
urządzoneį przez konsula angielskie- 
go z Zanzibaru do Bagamoyo przed 
jego odjazdem na urlop do Europy, 
aby tu przyjechać. Przybyło tu z na- 
mi ze dwanaście osób należących do 
tej majówki. > 

Wyruszyliśmy wczoraj o 10-tej ra- 
no z Zanzibaru augielskim wojennym 
statkiem Red Breast. W drodze mie- 
liśmy zabawne wydarzenie. Sienkiewi- 
czowi spadł kapelusz w morze; kapi- 
tan spostrzegłszy to dał rozkaz ab; 
natychmiast statek zawrócono; przy- 
jechawszy do miejsca gdzie się Znaj- 
dował nawpół już zatopiony kape- 
lusz, spuszczono łódź z sześcioma 
majtkami i—uratowana zguba została 
właścicielowi wróconą. Cały manewr 
był wykonany z nadzwyczajną zręcz- 
nością. Zawrócenie statku prawie na 
miejscu, spuszczenie łodzi, złowienie 
kapelusza nie zajęło więcej nad dzie- 
sięć minut. Jestem pewny, że Anglicy 
byli bardzo radzi mogąc popisać się 
żeglarską swoją zręcznością. 

Mieszkanie znaleźliśmy przygoto- 
wane dla nas w misji według rozpo- 
rządzenia księdza biskupa de Cour- 
mont. Misjonarze tutejsi mają ogrom: 
ny dom, olbrzymi prześliczny ogród 
i dużo własnej ziemi. Ugościli swych 
gości wystawnem śniadaniem; wieczo- 
rem zaś podejmowali konsula angiel- 
skiego u siebie urzędnicy niemieccy. 
Wynikł nietakt. Komendant niemiecki 
zaraz na początku obiadu wypił zdro- 
wie... cesarza Wilhelma. Humory by- 
ły nieświetne a i obiad także. Przy- 
tem przeszkadzała nam jeść i pić 
niezliczona ilość owadów. Za każdem 
podniesieniem szklanki do ust trzeba 
było wyjmować znajdujące się tam 
mrówki, komary, koniki polne, muchy, 
pająki etc. 

Bagamoyo .jest to malutka zupeł- 
nie mieścina; ładną jest tylko misja 
francuska otoczona lasem palmowym. 
Czarni są przez Niemców trzymani w 
ogromnym rygorze: przed każdym 
europejczykiem obowiązani są wsta- 
wać i wojenny ukłon oddawać, nawet 
dzieci podnoszą rękę do czoła. Wi- 
kolek i małpę która to samo czy- 
niła. 

Od zaproszeń na niemieckie obia- 
dy, np. w klubie niemieckim Sienkie- 
wicz wykręcał się jak mógł. Zapro- 
szenie najczęściej przyjmował ale nie 
szedł. Musiałem go ekskuzować. By- 
ły też te obiady niewypowiedzianie 
nudne. Natomiast Ojcowie i bracia w 
misji wszyscy bardzo mili i nadzwy- 
czaj gościnni. Jest wśród nich np. 
brat Oskar, spędzający już dwudzie- 
sty rok w Afryce. Nadzwyczaj czyn- 
ny, pracowity i zawsze wesół, spec- 
jalnością jego jest urządzanie kara- 
wan. Właśnie i nas jutro wysyła па 
wycieczkę o 4 i pół rano. 

Zanzibar, 26 matca. 
Czwartek. 

Jesteśmy już tu od kilku dni z 
powrotem, w dobrem zdrowiu jednak- 
że mocno podmęczeni. | 

Polowaliśmy na hipopotamy, kro- 
kodyle, antylopy, dziki. Z tego wszy- 
stkiego udało nam się tylko jednego 
dostać krokodyla — Sienkiewicz go 
zabił. Ja raniłem dużą antylopę, ale 
jej nie znaleziono. Ptaków najroz- 
maitszych zabijanych dziesiątkami — 
nie liczę. ! 

Odwiedziła nas gorączka, rodzaj 
febry. Upały, straszne gorąco ubez- 
władniają umysł i ciało. 

‚ ( Bagamoyo zamierzali obaj pod- 
różnicy uczynić dalekie wycieczki w głąb 
kraju. „Z powodu wojny w kraju Massai, 
zaburzeń w U-Zagara i niepewności poło- 
żenia we wszystkich odleglejszych okoli- 
cach - pisze w „Listach* swoich Sienkie- 
wicz — wycieczka nasza w głąb kraju mu- 
siała być znacznie ograniczona. Powiedzie- 
liśmy sobie jednak: pójdziemy dokąd bę- 
dzie można..." Po trzech godzinach drozi 
pieszej z Bagamoyo wycieczka dotarła do 
rzeki Kingani. Rozbito namiot. Oto jak da|- 

Wielki



szy przebieg wypadków opisuje hr. Tysz- 
kiewicz). 

Miejsce na obóz obrane było szka- 
radne — bez drzew, na pełnem Słoń- 
cu. Ale chcieliśmy zapolować na hi- 
popotamy, których podobno dużo ma 
się znajdować właśnie w rzece Gin- 
gani, (szerokości mniej więcej Sekwa- 
ny). Jedzie się na to polowanie ło- 
dzią. Ludzie dani nam przez jednego 
z oficerów z Bagamoyo, zemknęli z 
wiosłami, za co mówiąc nawiasem 
dostali potem każdy po dwadzieścia 
pięć batów. Posyłamy po wioślarzy 
czekamy. Po Śniadaniu nieudana pró- 
ba spania w namiocie. Straszliwe go- 
rąco. Okazuje się że mamy namiot— 
kupiony w Kairze — szkaradny, za - 
ciężki, za mały i za niski. Strasznie 
w nim duszno. Pierwsza noc w po- 
dróży — nieznośna. Oprócz gorąca 
przeszkadzają nam spać  moskity. 
Prawdziwa plaga. Przechadzamy się 
nad brzegiem rzeki przysłuchując się 
pluchaniu i chrapaniu hipopotamów 
bliziutko nas. Ciemność nie pozwala 
ich dojrzeć. Mnóstwo Świecących ro- 
baczków, jaśniejszych niż nasze Świę- 
tojańskie, lata dokoła. Wysuwam łóż- 
ko z namiotu. Wygodne tylko trochę 
za twarde. Nie daje mi spokoju la 
bourbouille. Co to jest? Jest to cho- 
roba, którą każdy prawie europejczyk 
zaraz w tym klimacie przebywa, a 
która mnie narazie przestraszyła. Roz- 
bierając się jednego wieczora Spo- 
strzegam iż jestem cały okryty  czer- 
wonemi plamkami. Myślę: źle — ospa 
albo szkarlatyna. Kładę się do łóżka, 
aż sykam z bólu jakbym się na 
szpilkach położył. Nareszcie pod 
golem niebem usnąłem. Po paru go- 
dzinach budzę się. Jestem przemoczo- 
ny do nitki. To nie żaden wszelako 
deszcz; to afrykańska rosa. Zmykam 
pod namiot aby się febry nie naba- 
wić. 

Rankiem wioślarze wrócili. Budzą 
nas; siadamy do łodzi i pod przewo- 
„dem starego Niemca ruszamy... 

Płyniemy, płyniemy. Niema nic. 
Nagle - kamienie jakieś przed nami. 
Okazuje się, że to nie kamienie lecz 
dwie głowy kiboko (hipopotam w sua- 
helskiej mowie). ŹŻnikły — pokazują 
się znowu. Za każdym razem rozlega 
się chrapanie i fontanną bije w górę 
woda. Zbliżamy się do hipopotamów. 
Aż tu widać dokładnie nie dwie, lecz 
cztery głowy, potem pięć, sześć... dzie- 
sięć! Niemiec tłumaczy, że wjechaliśmy 
w gniazdo hipopotamów; jesteśmy 
niemi otoczeni. Strzelby trzymamy w 
pogotowiu. Wnet też rozlegają się 
strzały. 

— Czy pan trafił? 
— Nie wiem. 
— A pan? 
— Także nie wiem. 
- Herr Bonendorf, 

troffen? 
— Was kann ich wissen! 
Kiboki są bardzo trudne do zabi- 

cia, a zwłaszcza do znalezienia nawet 
po zabiciu. Kula w bok nic mu nie 
szkodzi; trzeba celować w oko lub w 
ucho. Nawet Śmiertelnie ranny hipo- 
potam zanurza się i dopiero po kilku 
godzinach wypływa. : 

W chwili kiedy przygotowany do 
strzału stałem po lewej stronie łodzi, 
łódź nasza tak silnie jest wstrząśnięta, 
że muszę chwycić się głowy murzyna 
aby nie upaść. Niemiec krzyczy coś 
przeraźliwie. Obracam się i spostrze- 
gam po stronie Sienkiewicza  olbrzy- 
mią głowę hipopotama trzymającą 
łódź naszą w zębach i potrząsającą 
ją z wściekłością. Sienkiewicz także 
głowę stracił. Widzę go jak mierzy do 
bestji 4 bout portant i nie strzela. Za- 
pomniał kurki odwieść... 

Hipopotam na szczęście, widząc 
że nie da rady mocnej stalowej ło- 
dzi, puścił swoją zdobycz kopnąw- 

hab ich ge- 

Pokaz Koloński. 
Dnia 12-go maja r. b. w Kolonii 

otwarta będzie wielka międzynarodowa 
Wystawa Prasy i potrwa przez całe 
lato do końca października. Ex re 

tego, na ogromną skalę zakrojonego 

pokazu i popisu odbędą się w Kolo- 

nji różne międzynarodowe kongresy i 

konferencje o charakterze kulturalnym 
i pacyfistycznym, omawiane też będą 
na różnych zjazdach sprawy zawodo- 

we dziennikarskie i wydawnicze. Sło- 
wem — będzie Kolonja w ciągu ca- 
łego lata tegorocznego jakby central- 
nym punktem gdzie kształtować Się 

będą na nowoczesny ład interesy pra- 
sowe całego Świata- bo i obie Ame- 

ryki biorą na wielką skalę udział w 
wystawie Kolońskiej. A zaś za tło te- 
mu niejako kongresowi prasowemu. 
trwającemu przez sześć bez mała 
miesięcy, służyć będzie generalny po- 
kaz retrospektywny prasy wszystkich 
narodów i państw. 

Jakże by miała Polska, jakże by 
miał 30-miljonowy naród polski nie 
wziąć udziału w takim pokazie, w 

'takim popisie, w takim kongresie? 

To też jeszcze w październiku ro- 

ku ub. zawiązał się z inicjatywy mi- 

nisterstwa spraw zagranicznych Komi- 

tet Organizacyjny Pokazu Polskiego 
na Międzynarodowej Wystawie Pra- 
sy w Kolonji i odbył w Warszawie, 
przy niejednokrotnym udziale przed- 

stawicieli ster wydawniczych oraz za” 
wodów pokrewnych prasie, Szereg 
posiedzeń i narad. Rząd ze swej stro- 
ny nominował generalnego komisarza 
w osobie p. Stanisława Jarzowski: - 
go, doskonałego znawcy wszelkich 
wogóle spraw prasowych, aby się tak 
wyrazić: prasologa, szefa warszaw- 
skiej Informacji Prasowej, autora licz- 

” pieżaych zwierząt. 

Szy ją jeszcze nogą w wodzie — i 
zostawiwszy nas z nosami na kwintę 
spuszczonemi, dał nura. 

— Domnerwetter| Warum haben. 
sie denn nicht geschossen! — woła 
zaperzony Niemiec. 

Prawda, przegapiliśmy tak szczę- 
Śliwą a nadzwyczaj rzadko trafiającą 
się myśliwym chwilę. 

Pod wieczór pojechaliśmy w prze- 
ciwną stronę rzeki gdzie strzelaliśmy 
z dziesięć razy do hipopotamów, któ- 
rych ze dwa wyszły na brzeg ale nie 
na strzał. Nie mogliśmy czekać na 
rezultat naszej strzelaniny, bo już 
słońce zachodziło. 

Wyruszywszy z nad brzegów Kin- 
gani dotarliśmy do wioski Kikoka — 
jeżeli wioską nazwać można pięć do 
sześciu słomianych kupek otaczają- 
cych jedne drzewo zwłaszcza, że i 
mieszkańca niebyło ani na lekarstwo. 
Pouciekali wszyscy na wieść że Niem- 
cy nadchodzą. Upał straszliwy. Ku- 
ćharz daje nam buljon, parę kiełba- 
sek, czarną kawę. Duszność okrop- 
na; o spaniu mowy niema. 

Po drodze do następnej wioski 
zabijamy dwa duże ptaki -w rodzaju 
bażantów; trochę dalej zrywa się sta- 
do  kuropatw. Strzelamy. Będzie 
dobry obiad.  ldziemy prawie roze- 
brani. Olbrzymi korkowy kapelusz i 
biała parasolka chronią: nas dość 
dobrze od promieni słonecznych, 
ale gorąco buchające z ziemi tamuje 
oddech. ldziemy pomimo to coraz 
prędzej niechcąc być w drodze przez 
noc zaskoczeni. Droga coraz węższa. 
Kolczaste krzaki zaczepiają się o 
ubrania, zostawują w nich swe kolce, 
które powoli wchodzą w ciało. Nogi 
tak bolą, że czuje się pod podeszwą 
byle kamyk; chodzenie staje się mę- 
czarnią, której końca nie widać. No- 
cowalibyśmy w połowie drogi ale lu- 
dzie z prowizjami i namiotem wysła- 
ni naprzód! 

Zmroku tu prawie niema; ciem- 
ność odrazu nas ogarnęła, pędzimy 
więc coraz prędzej. Ledwie żyję ze 
zmęczenia i z pragnienia... 

Nareszcie! O radości! 
do dużej wioski. 

Następnych dni robimy marsze po 
cztery do pięciu godzin na dzień. Kraj 
zawsze ten sam. Z' ludźmi porozu- 
miewamy się „za pośrednictwem tłó- 
macza. Zaczynam już trochę rozu- 
mieć język suaheli. 

Wioski  murzyńskie _ wszystkie 
nadzwyczaj podobne jedna do dru- 
giej: okrągłe strzechy słomiane, „cha 
ty” zawsze otoczone gęstemi kolczas- 
temi zaroślami dla obrony 'od dra- 

Mieszkańcy wszę- 
dzie bardzo gošcinni: įdowiedziawszy 
się, że nie jesteśmy Niemcami 

stają się jeszcze _ grzeczniejsi. 
Za podarowane nam kury i ko- 
zy odwzajemniamy się  barwnemi 
tkaninami. Pieniądze żadnej tu warto- 
Ści.nie mają W wioskach nigdzie 
mleka nie dostać. Wśród konserw 
rzeczywiście doskonała rzecz to jarzy- 
ny. U czarnych mieszkańców oprócz 
chudych kóz i kur absolutnie nic do- 
stać nie można, oni zaś, sami żywią 
się tylko ryżem i maniokiem. Równie 
mało jedzą jak mało się ubierają. 
Niewielki ręcznik, po większej części 
wystarcza jak kobiecie tak mężczyź- 
nie. Kobiety oczepiają siebie „„biżu- 
terjami“. 

Docieramy do wioski — ludożer 
ców. Ludożerstwo jest surowo za- 
bronione; jest tedy praktykowane tyl- 
ko ukradkiem. Byliśmy więc spokojni 
o naszą skórę. Sam widziałem szcząt- 
ki spalonego ciała ludzkiego pod 
drzewem leżące a na drzewie wisiało 
odzienie, nóż i t. p. Szei ludożerców 

Docieramy 

nych prac statystycznych i historycz- 
nych z zakresu rozwoju prasy, jej 
zadań i potrzeb. 

P. St. Jarkowski stanął też na cze- 
le Komitetu Wykonawczego, którego 
członkami sę pp. Zdzisław Dębi:ki 
prezes Syndykatu Dziennikarzy War- 
szawskich tudzież Związku Syndyka- 
tów, T. Tchorzewski dyrektor centrali 
„Ruchu** oraz Mieczysław Treter zna- 
komity esteta i krytyk, doskonały 
znawca spraw wydawniczych wogóle. 

Członkami zaś Komitetu Organi- 
zacyjnego są pp.: lgnacy Baliński, 
Beauprć redaktor „Czasu*, dyrektor 
prasy i propagandy MSZ p. Libicki, 
red. K. Olchowicz, szei Towarzystwa 
Wydawniczego J. Mortkowicz, prezes 
Pen-Clubu Goetel, red. Fryze, dyr. 
Ag. Wschodniej Szczepanik, cały sze- 
reg osobistości zajmujących wpływo- 

we stanowiska w Świecie prasowo- 

wydawniczym. _ : 
“ Komitet Organizacyjny Pokazu pol- 

skiego na wystawie w Kolonji rozesłał 
pod Świeżą datą 30.111. do wydawnictw 
prasowych następujący komunikat: 

ży ja do urządzenia pokazu 

polskiega na Międzynarodową Wystawę 
Prasy w Kolonji postępują, lecz niestety, 
pewną trudność Komitetowi sprawia zbyt 
opieszałe zgłaszanie się niektórych wydaw- 
nictw. Wydaje się to tem bardziej dziwne, 
że wydawnictwa te mogłyby w pokazie ode- grać pod każdym względem nader doniosłą 
rolę. Dotyczy to zarówno wydawnictw 
pism codziennych, jak czasopism, nie- 
tylko treści ogólnej, ale i specjalnej. 
Uczestnictwo w pokązie nie jest naogół 
kosztowne, jeśli zważyć wysoce reprezen- 
tacyjny cel pokazu, jako wystąpienia zbio- 
rowego całej prasy Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, oraz półroczny okres jej trwania. 
Pozą tem koszta uczestnictwa ograniczają 
się do.nadesłania poza wpisowem tylko 
kilku lub kilkunastu egzemplarzy dawniej- 
szych lub nowszych, a nadto oprawnego 
jednego rocznika, lub bardziej reprezenta- 
cyjnych numerów, np. treści specjalnej, 
numerów jubileuszowych i tp. Pożądanem 

sero" 

staruszek Mwene-Pira przyjął nas 
gošcinniej niž gdzieindziej; częstował 
napojem zwanym pemba dosyč smacz- 
nym, kwaskowatym.... Ciemnym wie- 
czorem spragniony wypiłem duszkiem 
dużą porcję ale nazajutrz kiedym zo- 
baczył jak ten napój wygląda i co w 
nim pływa o mało żem wczoraj 
połkniętej porcji nie oddał. 

Podczas wizyty najdostojniejszych 
ludożerców w naszym namiocie nie 
mogli się oni dosyć nadziwić się 
wszystkiemu, a zapalony kawałek dru- 
tu magneziowego wywołał popłoch o- 
gólny. Mwene-Pira zanic wychodzić 
nie chciał zanudzając nas na. śmierć i 
domagając się coraz nowych prezen- 
tów. Musieliśmy dać mu wyraźnie do 
zrozumienia aby się za drzwi wy- 
niósł. 

Przebywszy kraj górzysty drogą 
niezmiernie męczącą,  przeszedlszy 
wbród rzekę Wami nadzwyczaj by- 
strą, strzelając na prawo i na lewo 

dła odstraszenia krokodyli, dotarliśmy 
nareszcie do Mandery gdzie nas przy- 
jęli w ramiona swoje misjonarze. 

Niestety misja w Manderze tonie 
w takich brudach o' których trudno 
mieć wyobrażenie. Dano mi łóżko z 
siennikiem wypchanym kukurydzową 
słomą z kołdrą i poduszką, których 
musiało używać przynajmniej Stu 
misjonarzy nie mających pojęcia O 
mydle. Polowanie na antylopy nie 
udało się nam. Sienkiewicza przytem 
trapiła wciąż jeszcze gorączka. 

Bez żalu opuszczaliśmy Manderę 
udając się z powrotem do Bagamoyo 
inną drogą. Po drodze na popasie 
nad brzegaini Wami Sienkiewicz zabił 
niedużego krokodyla. Szliśmy bez 
odpoczynku pięć godzin w straszny 
upał. Minęliśmy miejscowość zwaną 
„Ryk Lwa”, jest to jedyna dziura z 
wodą w całej okolicy. W nocy lwy 
pić tu przychodzą. Stąd nazwa. Ro- 
złożyliśmy obóz. Nazajutrz mieliśmy 
w tych stronach polować. Niestety 
Sienkiewicz dostał silnej gorączki wie- 
czorem i pociągnął do Bagamoyo, 
odległego o jeden już tylko marsz. 
Ja zostałem aby zapolować. Polowa- 
nie moje było o tyle ciekawe, że wi- 
działem mnóstwo tropów najrozmait- 
szych zwierząt. Słyszałem tętent stada 
uciekających zebrów; widziałem o ja- 
kich 50 kroków rodzaj dzika, ngiri— 
do którego spudłowałem. Przeżyłem 
też na tej wyprawie najgorętszy dzień 
w Afryce. Wiatr wiał nieustannie tak 
gorący, że musiałem sobie usta i nos 
mokrą chustką zatykać. Próbowałem 
spać w cieniu kolosalnego boaba. 
Skończyło się jednak tylko na po- 
dziwianiu tego olbrzymiego i wspa- 
niałego drzewa. 

Nieskończenie zmęczony wróciłem 
do Bagamoyo gdzie miałem przyjem- 
ność poznać Wissmana, który wbrew 
wszelkim europejskim wiadomościom 
jest zdrów zupełnie; przed trzema 
dniami wrócił właśnie z Kilimandżaro 
gdzie wojował z plemieniem Masai. 
Zaprosił mnie na obiad. Wieczorem 
poszedłem do niego, częstował mnie 
szampanem i bardzo ciekawe opo- 
wiadał rzeczy o swojej wyprawie. 
Sienkiewicz bardzo żałował że go nie 
mógł poznać—ale on biedak daleko 
więcej odemnie przecierpiał; ogromne 
osłabienie nie opuszczało go przez 
cztery dni, mówił mi że co chwila 
czuł się bliskim omdlenia; do parow- 
ca dojechał powozem a w Zanzibarze 
poszedł prosto do szpitala gdzie mu 
było bardzo dobrze; z dnia na dzień 
czuł się lepiej ale już w szpitalu po- 
został do wyjazdu. 

(„Po obiedzie u ojca Stefana doznałem 
uczucia — pisał w „Listach* swych Sien- 
kiewicz — że jeśli nie powstanę z mego 
krzesła to umrę. Koło czwartej wieczo- 
1em przyszedł w odwiedziny Wissman. Nie 
miałem siły wstać ani nawet rozbudzić się 

byłoby również, aby osoby lub instytucje, 
posiadające bądź łużźne numery bądź kom- 
plety dawniej istniejących wydawnictw - 
zechciały użyczyć ich bezpłatnie Komiteto- 
wi do działa historycznego, mającego zilu- 
strować rozwój prasy. z 

Naogół jednak zainteresowanie Wysta- 
wą dało się zauważyć nie tylko w sferach 
większych i mniejszych wydawnictw, ale i 
w szeregu instytucyj i organizacyj związa= 
nych z wytwórczością prasową. Prasa dała 
wyraz temu w szeregu czy to wywiadów z 
przedstawicielami Komitetu, czy też pod 
postacią artykułów i informacyj o pracacn 
przygotowawczych do pokazu, jego celo- 
wości i znączeniu. 

„ Charakterystycznym przejawem jest, iż 
najbardziej pokazem polskim na Międzyna- 
rodową Rewję Prasy w Kolonii zaintereso- 
wała się prasa województw, zwłaszcza kre- 
sowych, zarówno wschodnich, jak i za- 
chodnich: ` 

W Wilnie zajmuje się zebraniem po- 
trzebnych eksponatów, zarówno do działu 
historycznego, jak i współczesnego, czło- 
nek Komitetu, senjer publicystyki polskiej 
red. Czesław Jankowski, przy  wydatnem 
współdziałaniu d-ra Stefana Rygla dyrekto- 
ra bibljoteki uniwersyteckiej wileńskiej. 

W województwie Śląskiem wielką wa- 
gę do wystąpienia prasy tamtejszej w po- 
kazie polskim przywiązuje nie tylko p. wo- 
jewoda Grażyński, ale szereg osób z p. re- 
daktorem Przybyłą i księdzem Szramkiem 
na czele, przy RENE Prusa i dyrektora 
biblioteki sejmowej. Na Pomorzu wielkie 
zainteresowanie okazał koncern wydawnictw 
prasowych z „Dziennikiem Bydgoskim* na 
czele i jego wydawcą p. redaktorem Teską. 
Wielką pomoc okazuje Komitetowi kustosz 
Książnicy im Kopernika w Toruniu, p. dyr. 

„ Mocarski, we Lwowie zaś dyrektor „Os- 
solineum* dr. Bernacki, w Krakowie dyrek- 
tor Biblioteki Jagiellońskiej p. Kuntze*. 

Wystawa w Kolonii 
jest jak się rzekło, 
skalę. 

Przez Ren przerzucony jest, jak 
wiadomo, wspaniały most Hohen- 
zollernbricke tuż w pobliżu majesta- 
tycznej Katedry dwuwieżowej oraz 
dworca kolejowego, jednego z naj- 
większych w Niemczech. Akurat po 
przeciwległej stronie, u drugiego wy- 

zakrojona 
na wielką 

O w o 

zupełnie, widziałem go jednak przez žalu- 
zje okna. Uczynił on na mnie wrażenie 
człowieka niepospolitych sił i energji*). 

W dzień Wielkiej Nocy byliśmy 
obaj na śniadaniu u ks. biskupa de 
Courmont. Konsula Smitha już nie 
było; został mianowany posłem w 
Marokko. 

Dwa ataki febry  epidemicznej 
przynagliły Sienkiewicza do  rychlej- 
szego niż zamierzał wracania do 
Europy. „Byłem chory — pisze — i 
ogromnie  przytem stęskniony do 
swoich“. 

Tedy obaj towarzysze podróży, 
Sienkiewicz i hr. Tyszkiewicz siadają 
w Zanzibarze na statek francuski 
„Pei-Ho“ i odpływają w powrotnej 
drodze do Suezu. 

W Zanzibarze za nimi szaleje epi- 
demicznie febra. Hr. Tyszkiewicz opo- 
wiada, że w ciągu kilkunastu ostat- 
nich dni ich pobytu na wyspie umar- 
ło na febrę sześciu europejczyków a 
w banku gdzie chciał zmienić pienią- 

. dze wymarli dosłownie wszyscy urzę- 
dnicy. „They are all ded!“ 

W Kairze powitała ich pogoda 
szkaradna. Dął wiatr gorący, zwany 
chamsin. Sienkiewicz natychmiast do- 
stał bólu gardła. Powrót atoli pogo- 
dy usunął rychło tę dolegliwość. 

„Z Sienkiewiczem pisze hr. Ty- 
szkiewiczrozstaliśmy się w Kairze 
jaknajlepiej. Pożegnanie było bardzo 
serdeczne.“ 
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WPŁYW „SAWKINA” NA DZIEGI 
Prasa sowiecka zwróciła ostatnio 

uwagę na zastraszające postępy de- 
moralizacjj wśród młodzieży sowie- 
kiej. „lzwiestja* (Moskwa, 16 marca 
r.b.), analizując przyczyny tego smut- 
nego zjawiska, twierdzą, że jednym z 
najbardziej demoralizujących czynni- 
ków jest kino sowieckie. 3 

Specjalna Komisja przeprowadzila 
szczegółowe badania wśród młodzie- 
ży w Moskwie i wyniki tych badań 
są niezmiernie interesujące. Okazało 
się, że 88 proc. dzieci w wieku szkol- 
nym uczęszcza wyłącznie do kin, 
przyczem przeciętnie każdy z tych 
młodych Obywateli sowieckich bywa: 
w kinie 5 razy miesięcznie; 16 proc. — 
bywa w kinie nie mniej jak 10 razy 
na miesiąc, a niektóre dzieci — Od 
20 do 30 razy. Naturalnie powstaje 
pytanie, skąd dzieci mają pieniądze 
na kino? Otóż Komisja ustaliła, że 
17 proc. dzieci pożycza u znajomych 
i u sąsiadów; około 60 proc. zaś do- 
staje się do kina bezpłatnie, unika- 
jąc kontroli biletów, oraz oszukując 
bileterów. 

Wśród tych bezpłatnych amato- 
rów kina — 44 proc. stanowią dziew- 
częta. Pociąg do kina tak owładnął 
umysłami i nastrojami dzieci sowiec- 
kich, że w wypadkach kompletnej nie- 
możliwości dostania się, żaczynają 
one płakać, rzucać książkami, klnąć 
rodziców, a potem idą do gmachu 
kinowego, ażeby, jak oświadczył 16-to 
letni chłopczyk, chociaż postać i po- 
patrzeć koło kasy. 16-to letnia dziew- 
czynka oświadczyła Komisji, że w ta- 
kich wypadkach nie może jeść i spać, 
a jej 15-to letnia koleżanka zaznaczy- 
ła, że w razie niepójścia do kina 
„Szuka rozrywki «na ulicy"; chłopcy 
zaś idą „huliganić”. 

Filmy, wyświetlane w kinach so- 
wieckich bardzo ujemnie wpływają na 
rozwój moralny młodzieży; 13-to letni 
chłopczyk napisał _$w ankiecie, 
po obejrzeniu jednego filmu, 
iż film go nauczył, że trzeba 
zwracać uwagę tylko na  siebie, 
a nie zwracać uwagi na innych ludzi; 
15-to letnia dziewczynka, obejrzawszy 
film, którego bohaterka ładnie się u- 
bierała i była bogata, napisała, że 
jej najgorętszem pragnieniem jest po- 
siadanie pieniędzy i ładnych strojów. 
Szczególne wrażenie na dzieci so- 
wieckie sprawiają filmy, w których 
występują sprytni złodzieje—16 proc. 
zbadanych dzieci pośŚwiadczyło, że 
takie filmy nauczyły ich, jak trzeba 
kraść. Oczywiście, że silny wpływ 
wywierają również filmy pod wzglę- 
dem płciowym; cierpią na tem prze- 
ważnie dziewczęta, gdyż pod wpływem 
widzianych filmów zanika w nich ele- 
mentarne poczucie wstydu. Chcąc 
prowadzić życie lekkie i przyjemne, 
jak pokazywano na srebrnym ekra- 

lotu mostu, całe pobrzeże Renu zaj- 
muje plac wystawowy, das Au stel- 
lungsgelinde. Cztery kilometry wzdłuż 
Renu i pół miljona metrów kwadra- 
towych! Na tym ogromnym placu 
wznoszą się zbudowane ad hoc 
wspaniałe hale i pawilony, które zo- 
staną aby na przyszłość służyć dla 
innych jeszcze wystawowych celów. 
Tedy cała ta dzielnica z jej parkowe- 
mi wspaniałościami ma charakter mo- 
numentalny, ma trwałość dzieł by- 
najmniej nie skleconych z poniedział- 
ku na wtorek. 

Na placu tej Welźschau am Rhe!n, 
jak wyrażają się Niemcy, będzie po: 
kazana Światu całemu potęga prasy, 
jej niezliczone sposoby oddziaływania 
na tlumy, jej najdoskonalsze urzą- 
zenia techniczne, jej rozwój, jej 
skomplikowana służba informacyjna, 
jej głęboka łączność z życiem poli- 
tycznem, spolecznem i kulturalnem 
šwiata. Prasa to przecie przekrój 
dziejów ludzkeści w ostatnich dwóch 
stuleciach! 

Z pošrodka głównego gmachu 
wystawowego wznosi się wieża dosię- 
gająca 80 metrów wysokości. Potężne 
na jej szczycie reilektory utrzymywać 
będą do późnej nocy na wystawo- 
wym placu: jasność słoneczną. Spo- 
dziewać się należy olbrzymiego 
zjazdu tego lata do Kolonji. Nie ba- 
gatelal Prasa całego Świata zwołuje 
na swoją wystawę!  Dokąd-że nie 
dotrze jej głos? > 

Stany Zjednoczone Ameryki Po- 
łudniowej zajęły na wystawie w Ko- 
lonji dla swojej prasy i najróżnorod- 
niejszych jej pokazów iście... amerykań- 
ską liczbę kwadratowych metrów. 
Warto podkreślić, że pod względem 
ogromu swego pokazu zajmuje prasa 
Rosji Sowieckiej — drugie miejsce, 
prześcigając Anglję i Francję, 

nie, zaczynają uprawiać prostytucję. 

Na tle ogólnej demoralizacji młodzie- 
ży zdarzają się często wśród dzieci 
sowieckich wypadki przestępczości. 
Właśnie w dniach ostatnich w pi- 
smach ukazała się wiadomość, ze 15-to 
letni chłopczyk zadusił sześcioletnie 
dziecko,  zwabiwszy je do piwnicy. 
Uduszonemu dziecku młodociany 
"morderca zabrał palto, które sprzedał 
za 3 rb. 30 kop., a za te pieniądze 
jednego wieczoru poszedł do kilku 
kin. W sądzie oświadczył on, że 
sposobu uduszenia nauczył się on z 

filmu. + 
U dzieci, najczęściej chodzących 

do kin, objawia się najwięcej cho- 
rób nerwowych i dzieci te uczą 
się bardzo źle. Ujemnym wpływom 
filmów sowieckich ulegają przeważnie 
dzieci robotników 84 proc, wśród 

dzieci zaś, które uległy zgubnym 

wpływom kina sowieckiego, tylko 

1,38 proc. stanowią dzieci, pocho- 

dzące z rodzin inteligencji. 

TESINIO 

Komunikacja powietrzna w nocy i We 
mole. 

Jak wiadomo, rozwojowi komunikacji 
powietrznej stoją ciągle jeszcze na prze- 
szkodzie warunki atmosferyczne. Chociaż 
techniką lotu w dniem każdym udoskonala 
się i istnieje cały szereg linji komunika- 
cyjnych (New-York—San Francisco, Ber- 
lin—Hamburg, Berlin Moskwa i td.), po- 
siadających oświetlone trasy, które umo- 
żliwiają nocny ruch samolotów, to jednak 
ogólnie ciągle jeszcze komunikacja po- 
wietrzna utrzymywaną jest wyłącznie га 

dnia i z nastaniem zmroku, czy w silnej 
mgle zamiera. 

Celem posunięcia naprzód sprawy noc- 
nych lotów i we mgle, znana fabryka samo- 
lotów Farmana we Francji rozpoczęła obe- 

cnie budowę specjalnego samolotu t. zw. 
„latającego laboratorjum“. S 

Samolot wyposażony będzie w dwa 
silniki umożliwiające płatowcowi lot nawet 
w wypadku zepsucia się jednego z silników. 
Samolot będzie miał zą zadanie zbadanie 
możliwości lotów w najgorszych warunkach 
atmosferycznych, a; więc zarówno w nocy, 
jak i we mgle i deszczu, lądowanie i star- 
towanie w takich warunkach, wypróbowa- 
nie spadochronów, radja, sygnalizacji i t. d. 

Wagon powietrzny. 
Z okazji Targów Lipskich związek nie- 

mieckich towarzystw komunikacji powietrz- 
nej t. zw. „Luft Hansa*, wprowadził na linji 
Berlin Halle—Lipsk najnowszy typ samo- 
lotu, jaki dotychczas wyprodukował prze- 
mysł lotniczy. Jest to samolot „Junkers G. 
31*, mieszczący 15 pasażerów. Kolos ten 
sporządzony jest całkowicie z dur-alumi- 
nium, wyposażony w trzy Silniki po 420 
KM. każdy, rozwijających szybkość prze- 
ciętną 170 klm. na godzinę. Wnętrze pła- 
towca przedstawia się, jak luksusowy wa- 
gon kolejowy: 3 przedziały dla pasażerów, 
rozkładane fotele, które jednym ruchem 
ręki zamienić można w łóżka, umywalnie, 
oddzielny przedziął na bagaż, towary, pocz- 
tę i td. Wszystkie kajuty połączone są ze 
sobą przestronnemi korytarzami tak, że pa- 
sażerowie mogą swobodnie spacerować po 
całym powietrznym wagonie. 

Polska, dzięki staraniom głównie 
p. J. Mortkowicza, który już jesienią 
r. zeszłego jeździł parokrotnie do 
Kolonji, ma dobre miejsce, choć o- 
czywiście, nie może konkurować z 
takimi potentami „jak Ameryka lub 
Anglja i nie jest w stanie tak sypać 
złotem jak Rosja bolszewicka, która 
złupiwszy carat łupi teraz cerkiew. 
A sam już jeden dział restrospektyw- 
ny prasy polskiej zajmie bardzo: po- 
kaźne miejsce. 

lleż przeto miejsca na wystawo- 
wym placu Rzeczypospolitej Polskiej 
będzie mogło zająć — Wilno? 

Podczas zeszłorocznych narad i 
posiedzeń Komitetu Wystawowego 
sam niżejpodpisany nalegał na rozwi- 
nięcie działu wileńskiego jaknajoka- 
zalej, zważywszy na wyjątkowe wła- 
Ściwości takiego pokazu nawet natu- 
ry politycznej. — Niestety, im real- 

niej przedstawiała się impreza, im 
bardziej trzeba było pierwotne plany 
redukować z racji niedopisania nie- 
zbędnych kapitałów — tem szczup- 

lej wypadało zakreślać udział Wilna, 

ograniczając się do pokazu, aby się 
tak wyrazić, jedynie okazowego, re- 
prezentacyjnego. 

Zgodnie też z tą Ostateczną de- 
cyzją mają figurować z Wilna na wy- 
stawie w Kolonii: 

1. Egzemplarze okazowe (z roku 
bieżącego) wszystkich prasowych wy- 
dawnictw perjodycznych: codziennych, 
tygodniowych. miesięcznych zarówno 
politycznych jak naukowych i wszel- 
kich specjalnych. 

2. Muzealne egzemplarze czaso- 
pism polskich jako okazy dawnej 
prasy wileńskiej. Pożądane są oczy- 

wiście Specimeny najstarszych wy- 
dawnictw prasowych wileńskich. Przy- 
pominamy, że najstarszy z czasopism 

Jeszcze Mlantyda. 
Gdzie znajdował się 'wymarzony kraj 

Platona? 
Sprawa ta, która zajmuje od wieków 

umysły geologów, filologów i innych uczo- 
nych, znajduje nowe oświetlenie w teorji 
szwedzkiego geologa, profesora Arvid Hoeg- 
boma z Upsali, który stanowczo twierdzi, 
że darmo szukają Atlantydy w Afryce i 
na wybrzeżu marokańskiem, bo raczej 
ku Północnemu Morzu należy zwrócić 
uwagę. Е 

Pewną jest rzeczą, że kiedyś istniało 
lądowe połączenie między Anglją a Nider- 
landami. Ślady tego połączenia znać jesz- 
cze na wyższych częściach teraźniejszych 
gruntów rybackich koło Doggers Bank, w 
morzu Niemieckiem. Jest dowiedzione, że 
jeszcze w epoce bronzowej mielizna Dog- 
ger Bank sterczała ponad wodą, a pokłady 
organicznych cząstek tam znajdywane są 
dowodami tej teorji. To połączenie tłuma- 
czy wpływy, jakie celtycka ludność Wiel- 
kiej Brytanji i Irlandji wywierała na miesz- 
kańców Szwecji jeszcze 3000 lat przed 
Chrystusem, pomimo że nie znajduje się 
śladów tych wpływów w innych częściach 
europejskiego kontynentu. Celtyccy i szwedz- 
cy marynarze żeglowali wzdłuż brzegów 
a stykanie się ich okrętów ułatwione było 
przez ów wystający w morzu Północnem 
grzbiet. 

Gdy ten kraj z epoki bronzowej pogrą- 
żył się w morzu, wywołało to ogólne wra- 
żenie a przez kupców brytyjskich, którzy 
wówczas już mieli stosunki z kupcami Z 
Morza Śródziemnego wieść o zatopionym 
lądzie przedostała się i do Grecji. Atlantis 
Platona jest według profesora Hoegboma 
owym zatopionym lądem w Morzu Północ- 
nem, którego jedynym śladem jest dzisiej- 
szą Dogger Bank. 

Nowa stacja klimatyczna w jarach 
Dniestru. 

Jar Dniestru, zwany „polską Riwjerą* 
począwszy od Zaleszczyk aż do Okopów 
św. Trójcy, jedyny w Polsce zakątek o 
łagodnym klimacie południowym, w któ- 
rym świetnie udają się winogrona, morele, 
brzoskwinie i tp. -- zwrócił uwagę grona 
inżynierów, lekarzy i przemysłowców, któ- 
rzy zawiązali spółkę udziałową w celu 
wzniesienia tam stacji klimatycznej, sana- 
torjów i pensjonatów. Spółka nabyła w 
południowej części jaru Dniestru w Zazu- 
lińcach (kilkanaście kilometrów na połu- 
dnie od Zaleszczyk) obszerne tereny, z 
naturalną plażą nad Dniestrem, ną których 
zamierza urządzić wzorowe uzdrowisko — 
stację klimatyczną. 

Spółka przystępuje obecnie do budo- 
wy wielkiego sanatorjum na 250 pokoi 
wraz z zakłądem przyrodo-leczniczym, w 
którym będą zastosowane najnowsze meto- 
dy przyrodolecznictwą, djetetyki, k.racji 
owocowej (nawzór sanatorjum Lachmana) 
dla leczenia chorób przemiany materji i 
wogóle wszelkich chorób, wymagających 
leczenia w klimacie południowym. Nadto 
Spółka przystępuje równocześnie do regu- 
lacji terenów i parcelacji gruntów pod bu- 
dowę will i pensjonatów, oraz zakłada 
plantacje winogron i moreli. Dla ułatwie- 
nia komunikacji uruchomione będą od Za- 
leszczyk zakładowe łodzie motorowe na 
Dniestrze. 

r I = =     ASEBE 

  

Czekolada Plutos 
to zdrowie własnego pokolenia. 

B Własny sklep w Wilnie, Mickiewicza 10 ) 

UZEJESESEGEJESL2 KA BIEJEIEJCI 

wileńskich „Kurjer Litewski“ zaczął 
wychodzić w 1759 roku początko- 
wo raz natydzień, lecz od r. 1761-go 
wychodziły już przy nim dodatki 
„Gazety Wileńskie* tudzież „Wiado- 
mości Literackie". 

Okazów dla dzieła retrospektyw- 
nego dostarczą — dzięki energiczne- 
mu zajęciu się sprawą przez p. dy- 
rektora Rygla — bibljoteki Uniwersy- 
tecka tudzież Wróblewskich. Zarząd 
zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
odmówił, niestety, wydania na wysta- 
wę w Kolonji posiadanych egzempla- 
rzy okazowych najstarszych druków 
prasowych wileńskich, proponując je- 
dynie dublety, których okazało się 
bardzo mało. 

Dział współczesny będzie akuratnie 
i na czas skompletowany. Przypuścić 
należy że już niektóre wydawnictwa 
bezpośrednio uczyniły zadość wezwa- 
niu warszawskiego ks 

Czas zaś nagli. Najpóźniej we 
czwartek po Wielkiejnocy (12-go b.m.) 
musi już być, wyekspedjowane do 
Warszawy na imię p. St. Jarkowskie- 
go —Biuro Komitetu Wystawy Koloń- 
skiej Aleje Jerozolimskie 63 — wszy- 
Stko, czem Wilno może i chce przy- 
łączyć się do wszechpolskiego pokazu 
Prasy Polskiej w Kolonii. 

Ulokowaniem eksponatów  wileń- 
skich w dziale „Połska* na wystawie 
kolońskiej, rozmieszczeniem i zgrupo- 
waniem zajmie się p. St. Jarkowski, 
który już 20-go kwietnia stanie w 
Kolonii i wraz ze swymi pomocnika- 
mi przystąpi do pracy. 
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ŚWIĄTECZ NE ŻYCZENIA 
zasyła Szanownej Klijenteli 

Restauracja „Z ACISZE” 
ra EDI UIS 
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HERBATA 

„ROPERNIKIEM“ 

  

Żądać wszędzie 

| Mieszanek Arlis 190, 100 i 23. 
1380—1 

Clechocinek - Zdrój formy 

we, kwasowęglowe, zabiegi 

nane działanie lecznicze. 

Najnowsze instalacje 

Informacji udziela: Komisja 
Zdrojowy. 
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NAJWIĘKSZE ZDROJOWISKO POLSKIE 

CIECHOCINEK - ZDRÓJ 
leczy najbardziej 

pień kobiecych, gośca, 
nerwowego, narządu krążenia i trawie- 

nia, gruczołów i inne. 

Solankowe kąpiele, najsilniejsze w Europie, kąpiele borowino- 

wodo i elektro - lecznicze, 

wziewalnie przy tężniach, wziewalnie sztuczne, wywierają niezrow- 

wygody i udogodnienia. Rozrywki. 

stra Filharmonji Warszawskiej i wojskowa. 

Sezon trwa od 1 maja do 31 października. 
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B. długoletni I asystent Kliniki Chi- 
rurgicznej Uniw. Jagiel. w Kra- 
kowie i b. długoletni kierownik Od- 
działu Chirurg. Wojskowego Szpitala 

w Przemyślu 
dr. Mieczysław STASZEWSKI 

powróciwszy z zagranicy ze specjal- 
Ra studjów, przeprowadzonych na 
klinikach: prof. Hagelunda w Stok- 
holmie, prof. Josepha, Lichtenber- 
ga, Keyssera i Gochta w berlinie, 
prof. Mariona w Paryżu i prof. 

Bluma w Wiedniu 
rozpoczyna z dniem 1 maja 1928 r. 

w TRUSKAWCU 
praktykę lekarską w zakresie 

chorób dróg moczowych i chirurgji 
Aparaty Roentgena dla celów ogólno- 

djagnostycznych. Diatermia. 
    

Z dniem 1 maja 1928 r. otwarty zostaje 

w TRUSKAWCU 
Pensjonat djetetyczny Drowej 

Marji STASZEWSKICJ 

wzorowany na zagranicy. 

Kuchnia djetetyczna według zasad 
prof. Noordena pod nadzorem d-ra 
Mieczysława Staszewskiego. Diety 
lekarskie w zakresie chorób prze- 
miany materji, serca i naczyń krwio 
nośnych, przewodu pokarmowego, 

dróg moczowych, nerek i tp. 
Kuchnia djetetyczna przyjmuje ku- 
racjuszy również z poza pensjo- 

natu. 
Lekarz na miejscu. Wybór lekarza 
ordynującego dowolny. Radio i forte- 

pian dla użytku pensjonarjuszy. 

Pensjonat przyjmuje wszystkich cho= 
rych z wyjątkiem osób z chorobami 

zakaźnemi. 
Zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 

1928 r. u Drowej Marji Staszewskiej, 
Przemyśl, ul. Smolki 15, zaś od 20 
kwietnia 1928 r. w Truskawcu „Pen- 
sjonat Drowej Marji Staszewskiej“. 
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W podróży 
nięocenioną 
usługę odda- 
je latarka 
elektryczna 

z baterją 

ЛА 
Żądać 

wszędzie. 
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skutecznie zastarzale 
wadliwej przemiany materji, cier- 

choroby układu 

naturalne 

Wszelkie 

Orkie- 
lecznicze. 

Zdrojowa i Państwowy Zakład 
1471 
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ZDROJE =m:ZDROJE SOLANKOWE, STACJA KLIMATYCZNA  položone.“ STACJA KLIMATYCZNA położone 
nad Niemnem i otoczone olbrzymiemi lasami sosnowemi. 

Kąpiele: solankowe, kwasowęglowe, borowinowe. 
Hydropatja. Elektroterapja. Kąpiele słoneczno-powietrzne, plaża i kąpiele 

kaskadowe. 

ŠIO WSO 

Sucho, słonecznie, 
Dużo spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. 

Sezon letni od 15 maja do 30 września 

Informacje: Zarząd Zdrojowiska w Druskienikach, a w Warszawie Biuro w Polskim Klubie Turystycznym, 
AL. Jerozolimskie 39, fel. 64-56 codz. nd 168 — 1 w poł. 
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kiewicza nr. 18, w którym to 

z 
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ul. Wesoła Nr. 20, tel. 8-91. 

  

PIJGIE a PRZEKONACIE SIĘ, 

PIWA Drozdowskie 
z browaru FR. LUTOSŁAWSKIEGO 

SĄ NAJLEPSZE. 
Skład główny w Wilnie, ul. Wiłkomierska 3. I 

З ЕВ ЕС В СЕ (Е GEM ЕЫ IE НЕО ЕСО З SRD W O YU KS I UPI GIS O KAC CRT Z IW (AKA 

Ogłoszenie. 
Państwowy Bank Rolny sprzedaje w 

Dorotowo pow. Sępólno woj. Pomorskiego cały drze- 

wostan liściasty, świerkowy i modrzewiowy z wyłącze- 

niem sosnowego na przestrzeni około 68.60 ha. 
Cferty pisemne z kaucją 5 proc. od oferowanej sumy winny 

być złożone do godz. 12-ej dnia 13 kwietnia r.b. w Państwo- 

wym Banku Rolnym Oddział w Grudziądzu przy ul. Sien- 

i ewentualny dodatkowy przetarg ustny o godz. 13-ej. 

Wszelkich informacyj udziela Oddział Państwowego Banku 

Rolnego w Grudziądzu ul. Sienkiewicza nr. 18 oraz p. Jerzak 

rządca, zamieszkały w Dorotowie, stacja kol. Dorotowo, 

wesoło, tanio! 

„JASHE“ 
„SIMPLEX“ 
„ZŁOTE * 
„MARGOWE" ga 

M 

lesie maj. ; 

dniu odbędzie się otwarcie ofert 

  

G. KULIK 
Fabryki Maszyn, Kamieni Młyńskich I Odlewnia Żelaza | 

© LUBLINIE 

   

    
TANIE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW! 

Sklep galanteryjno-bławatny | 

BL Kłodeckiego 
Wilno, Zamkowa 11 (obok kościoła Św. Jana), tel. 928. 

Poleca na nadchodzące święta: 
Wszelką konfekeję 

Galanferję męską i damską 
Towary włókiennicze. 

Po cenach konkurencyjnych, Wybór wielki. a 
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: # ] Poszusiuje się lokalu в 
e 
e na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 
@ lub Z Pożąd ddziel a " akretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. a 
e O się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. 

SSASBABRSEASSEGBEAEGSESZOSSSSB 
CYCYCYCYETYCY a a 
b NA SEZON BUDOWLANY uf | Formy do pieczenia bab „LUX“, 

Wapno, tortów, twarogu, legumin i t. # 7 g p. Ł Ga ad i RAL do aż ta, 
2 ; odów, mięsa. Młynki do kawy, ta ae ogniotrwała sg | migdałów, maku. Piecyki do pa- 

Bs Kafle, sih | lenia kawy, moździeże, nakrycia 
R Dodhówka, sy stołowe, oraz naczynia kuchenne 

Ba Kariolit ) i na poleca 1440—0 Eu Binolit ) do krycia dachów sj 

E e a Stanisław Krakowski 
moła preparowana Wilno, Wielka 490, tel. 1436 G RAE? 2 В %Ё':;'Ё,‘Ёіік?… „A i, Sa vis Kościoła św. Kazimierza. . 

МН ТО 
Bo Artykuły wodociągowe i ka- a „- в — = M 

r ASA: Ža štijo it. d "B Skład mebli 8 Ь ALŲ З ud B SPOŁDZIELNI poleca “ й W z własnych składów iwprostz ® В  „Ziednoczeni Sfolarze B 
£ fabryk hurtowo i detalicznie po ей ' W wilnie ul. Trocka Nr. 6. 3 
r cenach konkurencyjnych sj i Wielki wybór różnych mebli 

Dom Handlowy własnych warsztatów. Przyjmuje i 
E J. IHNATOWICZ i S-ka SA B zamówienia na całkowite urzą- В 
(U Wilno, ul. Zawalna 7, tel. 841. "M Й dzenia biur, urzędów, różnych J bALAŁLAILAŁAŁAAA В nstytucyį, bankow, braz wyko- B 

g "ywa wszelkie pojedyńcze meble. i 

L OOOO 
Rysunki i ikosztorysy na żądanie. a 

WIE ® 4 

Przemysłowa Nr. 10, tel. 12-71 

Biuro i Skład: ul. Zamkowa Nr. 18, tel. 7-61. 

ОНО SPRZEDAŻY YMKSZY SKŁAD FABRYCZNY 
w Wilnie 

ul. Mickiewicza Nr. 9. tel. 12-75. 
Kompletne instalacje młynów handlowych, 

gospodarczych i kaszarń. 15
62
-0
 

Prosimy żądać bezpłatnych ofert i kosztorysów. 
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W. JUREWICZ 
b. m. f. PAWEŁ BURE 

poleca zegarki 
damskie, męskie, 

rozm. budziki scienne 
stylowe, biurowe i inne 
najlepszej jakości gwarantowane. 

raz wykonywa reperacje zegar- 
ków i biżuterji po cenach przy- 
stępnych. — Kupuje okazyjnie. 

Wilno, ul. Mickiewicza 4. 
m ""-z2551 p 

dł 
UBRANIA najnowszych WZORÓW : 

na zamówienia i gotowe poleca * 
b. Kulikowski 

ul. Ad. Mickiewicza Nr. 33-a. 
Duży wybór materjałów ostatnich m 
nowości. Wykonanie pierwszo- 5 

rzędne. -4 
uunnacnuununzcnuuzzNnzznunzu 

m 
FE iezhędne jest, dla  otrzymaniagą 

| dobrego urodzaju ma 
ziemiopłodów, Owoców, jagód i wa- EG 
rzywa oraz pięknych kwiatów, zasto-F% 

geasowanie w kaźdem gospodarstwie i 
KMmiw każdym ogrodzie, soli nawozo- e 
gwej „Chorzow*, wyrabianej w Pań- 

goastwowej Fabryce Związków Azoto- 
kawych w Chorzowie. Żądać w „Skle-Kd 
PE Rolniczym* Szwarcowy 1 (Wielka 
Es i we wszystkich składach rolni- 
miczych i nasiennych i magazynach 

ESkwiatowych. 1401 - о 

  

      

    

| RETRO PAZERA PROCZ EPZWOEANZOC 
Blstynna Wróżka Chiromanfka 8 

po chorobie wznowiłą przyjęcia, m 
przepowiada przyszłość, Sprawy Są- g = 
dowe i t, d. Przymuje od 10 - 8a 
wiecz., ul. Młynowa 21, m. 6, ną- ® 
przeciw Krzyža (Zarzecze), w bramie @ 

BG na prawo si schody. g 

  

NOTATKI MUZŻYCZAE. 
Wielki koncert religijny. 

"Z inicjatywy Związku Młodzieży 
Polskiej w Wilnie odbył się w sobo- 
tę, w sali Śniadeckich USB., koncert 
chórów męskiego i mieszanego 
„Echo“, pod dyrekcją prof. Włady- 
sława Kalinowskiego,  wybornego 
muzyka i cenionego organisty Bazy- 
liki, na którym wykonano szereg 
pięknych utworów powstałych w о- 
kresie trzech stuleci — od Palestryny, 
Gomółki (Psalm), poprzez Gounoda, 
Moniuszki i in. do X. Surzyńskiego, 
a na' zakończenie „Stabat Mater“ 
Rheinbergera. 

Plan obfity i ważki, dający pożą- 
dane pole do wykazania wszystkich 
walorów wykonawczych gorliwie pra- 
cujących chórów, pod tak wytrawnem 
kierownictwem. 

Z powodu mej 
ności z „Echem'*, uważałem za wła- 
šciwe zwrócić jeszcze baczniejszą 
uwagę na jego występ i jeszcze 
bardziej zaostrzyć wymagania kry 
tyczne, * niżeli to czynię zwykle 
względem zespołów amatorskich. 

Najbezstronniej sądząc, nie można 
odmówić chórom  „Echa* bardzo 
znacznych postępów jw opanowaniu 
przedmiotu. Intonacja pewna, co się 
najbardziej uwydatniło w trudnych 
chromatyzmach bardzo ładnie odśpie- 
wanej, prześlicznej „Modlitwy”* Mo- 
niuszki. Cieniowania dynamiczne uroz- 
maicone, zwłaszcza dużo było piek- 
nie ujętych epizodów „piano“. W sil- 
nych miejscach nie zawsze się jeszcze 

osobistej  stycz- 

udawało otrzymać zupełną jednoli- 
tość akordu, niektóre głosy trochę 
się wysuwały, szczególnie jeden so- 
pran czasami dominował; ale to się 
mogło tak zdawać, słuchając z mego 
miejsca, skutkiem zupełnie swoistych 
warunków akustycznych sali. Dokład- 
ność rytmiczna i karność w obserwo- 
waniu pauz oraz frazowania bardzo 
dobra. Idąc dalejj w tym kierunku, 
powinno „Echo'* zająć jedno z przo- 
dujących stanowisk pomiędzy chóra- 
mi wileńskiemi, 

Pani profesorowa  Skowrońska- 
Szmurłowa w „Legendzie o Chrystu- 
sie" Czajkowskiego i partji solowej 
w „Stabat Mater" wykazała — Баг- 
dzo korzystnie wszystkie zasoby 
swego artyzmu špiewaczego. Podob- 
nie się daje scharakteryzować wyko- 
nanie partji tenorowej przez pana 
Marjańskiego. Młody barytonista p. 
Bielinis z powodzeniem się dostrajał 
do swych partnerów. 

Może instrumentacja Rheinbergera 
obliczona na większy zespół orkie- 
strowy, którego nie można było tu- 
taj mieć? Dlatego może nie wszystko 
brzmiało tak, jak by się chciało. 
Szczególnie użycie oboju nie wszędzie 
było odpowiednie. i medjum nie mia- 
ło soczystości dźwięku  orkiestro- 
wego. 

Konserwaforjum muzyczne. 

Ze wszech miar godną ogólnego 
zainteresowania i poparcia jest Brat- 
nia Pomoc Słuchaczy Konserwatorjum 
Muzycznego w Wilnie, bardzo czyn- 
nie — w miarę nader skromnych 

środków swych — starająca się uła- 
twić studja muzyczne niezamożnym 
kolegom. Pilnem staraniem kilku ener- 
giczniejszych jednostek udało się zgro- 
madzić wcale już pokaźną bibliotekę 
nutową i książek muzycznych. Przy 
tej sposobności, jako opiekun Br. 
Pom., pozwalam sobie zwrócić się 
do łaskawych czytelników z prośbą o 
ofiarę na rzecz Br. Pomocy — nut 
wszelkiego rodzaju, książek muzycz- 
nych, instrumentów i t. p. Prawie w 
każdym domu znajdują się nuty, któ- 
rych się nie używa, mogące być bar- 
dzo pożyteczne w bibljotece szkolnej. 
Jeżeli ktoś zechce uniknąć kłopotu 
dostawy do Konserwatorjum (Domi- 
nikańska 5), wystarczy napisanie po- 
cztówki z podaniem adresu, a będzie 
datek przyjęty przez kogoś z człon- 
ków Zarządu. Uprzejmie o to proszę. 

Dla powiększenia szczupłej Kasy 
swej, urządziła Bratnia Pomoc w nie- 
dzielę koncert, zaszczycony obecnością 
ks. Biskupa Bandurskiego, Pana Wo- 
jewody, Pana Kuratora Okręgu Szkol- 
nego i licznie zgromadzoną publicz- 
nością. 

Program wykonali wyłącznie naj- 
bardziej zaawansowani słuchacze roz- 
maitych działów i orkiestra  Konser- 
watorjum, pod kierunkiem Dyrektora 
Adama Wyleżyńskiego. 

Na początek, zagrał bardzo uzdol- 
niony młodociany wioloczelista D, 
Liftman koncert Goltermana, zbierając 
sute i zasłużone oklaski. 

Z dojrzałością artystyczną, prze- 
chodzącą zwykłą miarą uczniowską, 
wykonała słuch. A. Bayówna tak pod 
każdym względem trudny „Polonaise- 

Fantaisie" Szopena. 
Wiele zalet wykonawczych wyka- 

zał niezwykle utalentowany, młodo- 
ciany A. Poleski w odegraniu części 
pierwszej  przešlicznego koncertu 
skrzypcowego Kartowicza. 

Piękqym głosem i wybornem opa- 
nowaniem technicznem zdobyła sobie 
szczery poklask słuch. J. Plawska, 
śpiewając arję z op. „Faust* Gouno- 
da i stanowczo pożądany įdodatek 
nadprogramowy. Pod każdym wzglę- 
dem wyborne wykonanie przez słuch. 
H. Hleb-Koszańską wspaniałej „Рап- 
tazji węgierskiej" Liszta, z towarzysze- 
niem orkiestry, mogłoby się stać o- 
zdobą każdej estrady koncertowej i 
pięknie zakończyło wieczór. 

Akompanjament fortepianowy wszy- 
stkich koncertów solowych wykonał 
słuch, I. Szabsaj z niezawodną umie- 
jętnością. 

Wszystkich uczestników niejedno- 
krotnie już słyszałem i z niezwykłą 

przyjemnością | śledzę za pięknym 
rozwojem, wciąż potężniejącym, ich 
obiecujących talentów. 

Arfur Hermelin. 
Jakkolwiek urządzenie radjostacji 

wileńskiej zbliżyło nas choć pośred- 
nio z europejskim ruchem  muzycz- 
nym, dużo jeszcze nazwisk wybitnych 
wcale tutaj nie znamy. 

Tego dowodem niezbitym był 
brac powszechnego zainteresowania 
obu — niefortunnie zapowiedzianemi 
na dwa wieczory kolejne — koncer- 
tami dość słynnego zagranicą forte- 
pianisty lwowskiego Artura Hermeli- 
na, występującego u nas, po raz 
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pierwszy, w serji koncertów mistrzow- 
skich Wileńskiego Towarzystwa Fil- 
harmonicznego. 

Względnie nieduży zastęp stałych 
bywalców koncertowych i tym razem 
znalazł się na sali, a, z pewnością, 
nikt tego nie pożałował, albowiem 
artysta okazał się wirtuozem istotnie 
dt primo ca-tello, jednym z najlep- 
szych, jakichśmy tutaj Słyszeli. 

Wobec tego, oczywiście, przygoto- 
wanie techniczne najzupełniej odpo- 
wiada współczesnym wymaganiom 
olbrzymim; technika czy to pasażo- 
wa, czy Oktawowa i akordowa — jed- 
nakowo bez zarzutu. Ton dźwięczny 
i jędrny w najsilniejszem „forte“ nie 
traci czystości brzmienia, nie przecho- 
dzi w przykry dla słuchu — stuk. 

Te cenne warunki zewnętrzne 
służą tylko do wyrażenia wysoce ar- 
tystycznych zamierzeń bardzo inteli- 
gentnej, szczerze odczutej, nierzadko 
wręcz poetycznej i silnym tempera- 
mentem okraszonej interpretacji, wy- 
wołującej niekłamany entuzjazm słu- 
chaczy. Już wstępnym bojem — Toc- 
cata C dur Bach—Busoni — zdobył 
sobie artysta audytorjum — całko- 
wicie. 

Dalszym etapem były świetnie 
wykonane  „Etjudy symfoniczne" 
Schumanna, z których parę nume- 
rów koncertant zastąpił innemi, do- 
datkowo ogłoszonemi, po śmierci 
kompozytora. 

Jak barwny kolejdoskop, zalšnily 
się: „Tańce hiszpańskie" Granadosa, 
„Serenada“ Strauss - Backhausa, 
„Ognie. sztuczne* Debussy'ego, nad- 
zwyczajnie zegrane, oraz  „Mephisto 

valse" Liszta (w redakcji Busoniego), 
który, pomimo wybornego wykona- 
nia, nie okazał się swym demonicz- 
nym charakterem całkiem odpowied- 
ni indywidualności wytwornego  pia- 
nisty. 

Drugi koncert najzupełniej usta- 
lit niepowszednie wrażenie, pozostałe 
po pierwszym występie. Koncert orga- 
nowy b-moll Bacha, w przeróbce na 
fortepian Stradala, znakomicie odtwo- 
rzony Oraz Sonata b-moll Szopena, z 
marszem żałobnym, której zagadko- 
wy finał był odegrany z powiewno- 
ścią niezrównaną, złożyły się na 
część pierwszą programu. 

Cztery nastrojowe kompozycje De- 
bussy'ego i cały szereg utworów Szo- 
pena, ze wspaniałym polonezem As- 
dur, dopełniły piękny koncert. 

Na szczególną wdzięczność zasłu- 
żył artysta za swą niezwykłą uprzej- 
mość względem zachwyconych słucha- 
czy, że nie bacząc na nieliczny 

udział publiczności - z wielką hojno- 
ścią „darzył sztukami nadprogramo- 
wemi. 

Wszystkim, cotym razem opuścili 
sposobność usłyszenia niepospolitego 
artystę, można będzie naprawić swe 
przeoczenie 12 kwietnia, kiedy odbę- 
dzie się jego koncert w sali „Reduty”, 
po cenach przystępnych (od 4 zł. do 
50 gr.) na pożegnanie . przed wyja- 
zdem do Paryża, gdzie zaproszony 
został, po raz drugi w tym sezonie, 
do zagrania koncertu z towarzysze- 
niem orkiestry Pasdeloup, pod dyrek- 
cją Rhene — Baton, na 21 kwietnia. 

Michat Józefowicz.
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Jakkolwiek nie lubię polemik, wy- 
daje mnie się słusznem odpowiedzieć 
na parę kwestyj poruszonych w arty- 
|kule p. Hel. Romer pod tytułem: 
„Czy dostateczne wyjaśnienie* (Kur. 

Wal. Nr. 67). Chodzi mnie bowiem o 
wyświetlenie tych kwestyj z puktu wi- 
dzenia zasadniczego. Rozpowszechnio- 
nern jest bowiem zdanie, które wyra- 
ża p. Hel. Romer, że księża, stowa- 
rzyszenia pobożne i pobożne osoby 
powinny się zajmować tylko nabo- 

| żeństwem i miłosiernemi uczynkami, a 
|do polityki się nie mięszać. Zapatry- 
| wanie to miało swoje uzasadnienie w 
ubiegłych wiekach, lecz żadną miarą 
zastosowanem być nie może do 
współczesnych warunków bytu. 

Gdy rządy państwa spoczywały w 
ręku monarchów, oni ponosili moral- 
ną odpowiedzialność za ich kierunek. 
Dziś, gdy rządy z rąk monarszych 

śorzeszły w ręce społeczeństwa, zgoła 
się zmieniły warunki bytu ogólnego. 
Odtąd na straży interesów religijnych 
stać musi każdy Obywatel, Świecki 
czy duchowny, i obowiązany jest do 
działalności politycznej i społecznej. 
Dziś nie może ani ksiądz, ani zakon- 
nik, ani zakonnica biernie tylko się 
przypatrywać biegowi spraw, które 
się odnoszą do Religji, Kościoła, Oj- 
czyzny, wychowania i moralności. Nie 
przestaje być obywatelem kraju ten, 
<o wdział suknię kapłańską lub za- 
konną; ma przez konstytucję zagwa- 
rantowane prawo zabierania głosu w 
Sprawach państwowych na równi z 
innymi. A gdy polityka wkracza w 
regulowanie praw religii w rodzinie, 
szkole i państwie, wtedy ma nietylko 

' prawo ale i 'obowiązek występować 
nietylko indywidualnie ale i zbiorowo 

,w obronie tychże praw. To jest wla- 
śnie rola i zadanie wszystkich kato- 

_ lickich stowarzyszeń i zrzeszeń O ce- 
, lach wyraźnie religijnych: stać na stra- 

ży i przodować w czujności wobec 
grożących niebezpieczeństw. A że to 
się nie sprzeciwia duchowi Chrystu- 
sowemu, mamy na to liczne dowody 
w historji. Św. Katarzyna Sieneńska, 

, żyjąca w czternastym wieku, zakonni- 
cą Dominikanka, opuściła czasowo 
swój cichy klasztor by wystąpić na 
arenę polityczną dla godzenia powa- 
snionych republik włoskich; że wspo- 
mnę mimochodem o bohaterce XV-go 
wieku Św. Joannie d'Arc, która nie- 
tylko na czele huitców broniła Ojczy- 
zny, ałe spełniła misję polityczną 
zmuszając do koronacji słabego kró- 

  

la Karola Vil-go. Przypomnijmy też 
sobie postać ks. Kordeckiego, Oraz 
wybitną i oliarną rolę jaką ducho- 
wieństwo Świeckie i zakonne odegra- 
lo we wszystkich powstaniach naszych. 

Bierność katolików we Francji w 
sprawach politycznych wywołała opla- 
Kane skutki. Duchowieństwo  irancu- 

| skie, bardzo zacne i bardzo wykształ- 
, <one, katolicy Świeccy bardzo religijni 

1 i przywiązani do Kościoła, zamknęli 
się tylko w dewocji. Pielgrzymki, pro- 
<esje, nabożeństwa były jedynym obja- 
wem zewnętrznym ich życia religijne- 
go; a rezultatem tego, żew kraju na- 
wskroś katolickim rządy przeszły z 
rąk katolickich do rąk masonów, bo 
katolicy do polityki się nie  mięszali. 
| wyszły sławne prawa Combes'a, 

/ prześladowanie Kościoła, rozdział i4o- 
ścioła od państwa, zerwanie z Rzy- 

, mem, wygnanie zakonników i żakon- 
nic, zlaicyzowanie szkół i taki teror 
antyreligijny, że nauczycielka ludowa 
widziana w kościele natychmiastowo 
traciła posadę, a oiicer, asystujący 
pierwszej Komunii św. dziecka w ko- 
Sciele tracił awans, co się nawet 
oparło o parłament w lipcu r. 1906-g0. 
Lud stracił wiarę, wiejskie kościoły 

, świecą pustkami, a statystyka w ka- 
tolickiej Francji konstatuje przerażają- 
<ą liczbę dzieci niechrzczonych. 

Napróżno Papież Leon ХШ — na- 
woływał katolików irancuskich do 
„Wyjścia z zakrystji*, a w Encyklice 
„Cum multa sint* potępia zdanie tych, 
co utrzymują „że religia i polityka są 
tak od siebie oddalone, że nic nie 
mają z sobą wspólnego”: W Encykli- 
ce „Immortale Dei*, Leon XIII mówi 
że „jeżeli katolicy uchylą się od ży- 

cia politycznego, rządy przejdą w ręce 
tych, których opinje nie rokują nic 
dobrego dla państwa, a byłoby to 
groźnem dla interesów chrzešcijan- 
skich, bo nieprzyjaciele Kościoła mie- 
liby pełną władzę, a jego obrońcy 
żadnejby nie mieli*. Pius X ubolewa 
nad tem, że katolicy nie korzystają z 
praw Obywatelskich, które konsty- 
tucje udzielają wszystkim, (Il termo 
proposito). й : 

Te nawolywania Stolicy šw. potra- 
fiły nareszcie ocknąć katolików iran- 
cuskich z ich bezczynności politycznej. 
Potworzyły się stowarzyszenia męskie 
i żeńskie, stoważyszenia młodzieży 
katolickiej dla obrony praw Kościoła. 
Temu trzy lata Jenerał de Castelnau 
założył „Federation Nationale Catho- 
lique*, która się wspaniale rozwija. 

Odkąd katolicy weszli na arenę poli- 
tyczną, otwarte prześladowanie stało 

się trudniejszem, nuncjatura pozostała 
i czuje się rosnące stale odprężenie 
w stosunkach państwowo-religijnych. 

U nas, Bogu dzięki, nie jest tak 
žie jak było we Francji. Nasz rząd, 
z Głową Państwa na czele, złożył w 

tym roku wspaniały hołd Matce Bo- 
škieį, biorąc udział w koronacyjnych 
uroczystościach obrazu Ostrobram- 
skiego, niemniej jednak są niepokoją- 
ce objawy, na które oczu zamykać nie 
można, jako to: rozmnażanie się roż- 
maitych sekt, zalanie Kraju naszego 

Religja a polityka, 
przez metodystów, anabaptystów, ho- 
durowców, narodowy kościół, marja- 
witów, i innych godzących w Kościół 

Katolicki, a którzy cieszą się protekcją 
j rozporządzają znacznemi fundusza- 
mi, że wspomnę o dziwnej koniiska- 
cie. w roku zeszłym kalendarza XX. 
Pallotynów za artykuł o masonerji, 
(koniiskata później coinięta została), 
usunięcie krzyża z auli uniwersytetu 
w Warszawie i wiele innych objawów 
ostrzegawczych, że niebezpieczeństwo 
to przyjść może, a przykład Francji 
nas poucza, że czuwać i przeciwdzia- 
łać zawczasu należy. 

P. Hel. Romer nie uznaje niebez- 
pieczeństwa masonerji, przestrzega 
tylko i bardzo słusznie przed groźbą 
bolszewizmu, tak jakby te dwie siły 
nie były sobie pokrewne duchem. W 
dziedzinie religii bolszewizm jest dla 
ludu tem samem, czem masonerja dla 
sier inteligentnych. Rosyjski pisarz, 
Mereżkowski, powiedział że: „Bolsze- 
wizm nie jest niczem innem jak walką 
Pięciokąta z Krzyżem”. Ta odwieczna 
walka Judaizmu z  Chrystjanizmem, 
przybierającą rozmaite formy według 
warunków danej epoki lub Środowiska. 

P. Hel. Romer powołuje się na 
szlachetne tradycje masonerji w Pol- 
sce. Lecz nie możemy sądzić maso- 
nerji na mocy tego, czem ona była w 
Polsce w XVIII wieku i począt- 
kach XIX-go. Pod hasłem miłości 
Ojczyzny, nauki, filantropii, pociągała 
masonerja najszlachetniejsze jednostki 
ze sier inteligencji polskiej. Czy byli 
wtajemniczeni w istotne cele maso- 
nerji? — orzec trudno, ale masonerja 
dawna otaczała się absolutną tajem- 
niczością, — dzisiaj działa otwarciej, 
odkryła przyłbicę i jawnie i Śmiało 
występuje przeciw Bogu, Religji, Koš- 
ciołowi Katolickiemu w szczególności, 
jako potędze którą przedewszystkiem 
skruszyč naležy. „e to nie są jakieś 
wymyślone straszaki przez fanatyków 
katolickich, przekonać się możemy z 
kilku choćby cytat zaczerpniętych z 
wydawnictw masońskich. „My, wolno- 
mułarze, musimy dążyć do ostatecz- 
nego zniszczenia Katolicyzmu*  (biu- 
letyn Wielkiego Wschodu Francji, 
wrzesień 1895 str. 168). — „Walka 
między katolicyzmem a wolnomular- 
stwem jest walką na Śmierć i życie 
bez przerwy i pardonu*, (Memoran- 
dum Najwyższej Rady Nr. 835 str. 48.) 
„Rewolucja międzynarodowa będzie 
jutrzejszem dziełem masonerji', (IKon- 
went, Wielka Loża Francji 1922 str. 
236). Konwent Wielkiego Wschodu 
Francji wypowiedział w r. 1922 (str. 
362) słynne określenie, które stało się 
rodzajem hasła, że: „Trzeba aby od- 
czuwano masonerję wszędzie, a nie 
odkrywano jej nigdzie”. A jednak 
zdarza się, że publicznie się ujawnia, 
tak jak niedawno gdy wysłała maso- 
nerja _oiicjalnego przedstawiciela 
„Wschodu Polski“ na zebranie t. zw. 
kościoła narodowego. Móżna jeszcze 
przypomnieć posłanie przez Wielki 
Wschód Londyński prezydentowi 
Meksyku, Callesowi, wysokiego orde- 
ru przez specjalnego posłańca, za 
prześladowanie Kościoła. Świeżo ma- 
my wszyscy w pamięci działalność 
burmistrza Rzymu, Nathana, Wielkie- 
go Mistrza. Gdyby loże masońskie 
nie były wywierały destrukcyjnego 
wpływu na losy państwa i nie pro- 
wadziły Włoch do niechybnej ruiny 
ekonomicznej, iinansowej i politycz- 
nej, nie byłby obecny rząd tak ostro 
przeciwko nim występował. - Zresztą, 
historja nas uczy, że Kościoł Kato- 
licki, przez usta swoich Papieży, wielo- 
krotnie i wyraźnie potępił tmasonerję, 
poczynając od Klemensa XII w r 
1738, aż do naszych czasów; w roku 
zaś 1884 Leon XIII osobną bullę „Hu- 
(manum genus“ tej kwestji poświę- 
cił. 

Nie można tedy zaprzeczać istnie- 
niu masonerji, ani zamykać Oczu na 
niebezpieczeństwa jakie jej panowanie 
sprowadziłoby dla Religji, Kościoła i 
Państwa Polskiego. 

Marja Mieczysławow a Jeleńska, 
SAKE SEZONOWA SECA T] 

Urzczenie ś.p. prałata Budkiewicza 
Komitet ku uczczeniu Ś. p. ks. pra- 

łata  Budkiewicza, zamordowanego 
przez siepaczy bolszewickich w Moskwie 
ogłasza, że uroczysta Akademia, za- 
miast 9-go kwietnia, ze względów 
technicznych, odbędzie się w dniu 
15-go kwietnia r. b. o godz. 12 i pół 
w Sali Miejskiej. 

Udział w Akademji przyjmują: 
prelegenci - jeden z księży  prałatów 
kapituły Wileńskiej (nazwisko będzie 
podano dodatkowo) i p. Stanisław 
Ostrowski profesor z Warszawy. 

W dziale koncertowym: skrzypce - 
p. p. Hr. Wanda Halka Ledóchowska, 
T. Zawadzki i inni, śpiew—p. K. Świę- 
cicka—sopran; deklamacje—p. J. Su- 
morokowa; chór Lutni pod kier. p. 
Leśniewskiego. -- Akompanjament—p. 
Dyr. WŁ. Szczepański. — Akademja bę- 
dzie nadana przez Radjo do wszy- 
stkich miast Polski. 

` Kom tet. 
Wilno, dnia 6 IV. 28 r. 
L ai, 

CZEROLADKI 
„DANUSIA“ „ZŁOTA*i„OWOCOWA* 

fabryki 

M PIASOGKI w katana 
Są wyśmienite. 

i Żądać wszędzie. 
LT 

5 AO RWD 

Kulminacyjny przybór wady na МИ. 
Zniszczenie nabrzeźnych poszsyj. 

Władze bezpieczeństwa zaalarmowane zostały nocy ubiegłej wiadomością 
o silnem podniesieniu się poziomu wody. Posprawdzeniu alarmu rzeczywiście 
wyjaśniło się, że poziom wod 
nisko położonych brzegów. 

podniósł się znacznie co spowodowało zalanie 
oda zalała cały szereg postsyj 

brzegów Przy ul. Suchej 8, Pijarskiej 8, Tartaki 32 i Vodg6rna 7 
ołożonych blisko 

woda 
podeszła da fundamentów, przy ul. brzeg Antokolski 7 zalała sutereny, a przy 
ul. Antokolskieį Nr. 54 zaiała mieszkanie parterowe. į 

Mieszkańcy zatopionego mieszkania zostali zeń usunięci, pozostałych po- 
informowano o grożącem im niebezpieczeństwie. Najwięcej szkody poczyniła 
woda na terenie zabudowań garbarni przy ul. Mahometańskiej Nr. 9, gdzie 
wskutek podmycia fundam::tów runęła Ściana trzy czwarte imetra szerokości, 
3 mtr. wysokości i 8 mir. długości oraz dach. Pozostała część budynku została 
zabezpieczona przez oparkanienie. Pozatem zaerożone zostały: przysłań Wil. 
T-wa Wiošiarskiego i posterunek rzeczny P.P. Ten ostatni zabezpieczony zosiał 
przez straż ogniową przy pomocy lin stalowych. 

Najwyższy poziom wody zanotowany w dniu wczorajszym był 5 mtr. 
98 ctm. t.j. o 3 mtr. 62 ctm. ponad normalny poziom wody i w przeciągu całe- 
go dnia pozostał bez zmiany. Należy spodziewać się, że wczorajszy dzień był 
przełomowym i poziom wody zacznie stopniowo spadać, ponieważ kra już 
spłynęła. Zaznaczyć tu należy, że najwyższy poziom wody w roku ubiegłym 
wynosił 5 mtr. 20 ctm. 

Posterunek rzeczny P.P. wzmocniony został liczebnie i 
jego pod kierownictwem komendanta przod. Ziemca w dzień i 

funkcjonariusze 
nocy patrolują 

brzeg, aby w razie wypadku zatopienia osiedli w czas zawiadomić władze aby 
przyszły z pomocą poszkodowanym. 
  

WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM, SYMPATYKÓM I DZYTELNIKOM 
NASZEGO PISMA W DNIU ZMARTWYCHSTANIA PAŃSKIEGO SKŁA- 
DA ZESPÓŁ REDAKCYJNY ŻYCZENIA 

WEĘSDŁEGO ALLELUJA 
  

_KRO 
SOBOTA 

7 Dziś Wschód Sł. g. m. 5 33 

Epifanjusza. Zach. sł. o g. 13 m. 00 
jutro 

Wielkanoc 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorołogji U. S. B. 

z dnia 6 -- IV 1928 r. 

Ciśnienie -60 
średnie w m. 60 

Temperatura ог 
średnia AE 

Opad za do- ak 
bę w mm. 

Wiatr | Południowo-Zachodni 
przeważający 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę -l- 30C. 
Maximum na dobę -l- 117C. 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 
  

— Od wydawnictwa. Kolejny numer 
„Słowa* ukaże się we środę 11 bm. Admi- 
nistracja i Redakcja czynne będą już we 

wtorek w godzinach normalnych. 

KOŚCIELNA. 

— (x) Rezurekcja w kościele Fran- 
ciszkańskim. Zwyczajem lat ubiegłych re- 
zurekcja w kościele Franciszkańskim przy 
ul. Trockiej odbędzie się w dniu dzisiej- 
szym o godz. 9-ej wiecz. 

URZĘDOWA. 
— (t) Ferje świąteczne p. Wojewo” 

dy. Pan Wojewoda Raczkiewicz opuścił w 
dniu wczorajszym Wilno i wyjechał na te- 
ren województwa, gdzie spędzi ferje świą- 
teczne. 

MIEJSKA. 
- (t) Konferencja przedstawicieli 

Województwa i Magistratu w sprawie 
budżetu elektrowni. W dniu wczorajszym 
odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim kon- 
ferencja w sprawie preliminarza budżetowe- 
go elektrowni i innych przedsiębiorstw 
miejskich. 

Konferencja, udział w której wzięli pp. 
Dzenajewicz, vice prezydent Czyż, dyrektor 
Glattman, prof. Gutowski i inni, zwołana 
została przez władze wojewódzkie, które 
rozpatrując wspomniany preliminarz skon- 
statowały w kilku miejscach nienależyte 
ujęcie pewnych pozycji. Niewątpliwie owo- 
cem konferencji będzie uzgodnienie tych 
niedokładności prac budżetowych Magistratu. 

— Przegląd dorożek. Na podstawie 
Rozporządzenia Nr 13 b. Delegata Rządu w 
Wilnie (Dz. Urz. Nr 6 poz. 363 z 1923 r.) 
w myśl $ 6 Instrukcji dła dorożkarzy za- 
rządzono przegląd dorożek konnych w ro- 
ku bieżącym na placu rynkowym Łukiskim 
w porządku następującym: 

  

  

w dniu 7 maja rb. od Nr 1 do 150 
= A „” о» SL — 270 
X 10 a AW RSA 390 
GE 003090391 BIO 
@ 16 ” ” pozostałe. 
Początek przegłądu o godz. 9 rano. 
Właściciele, którzy nie dostarczą swych 

dorożek do przeglądu w wyżej oznaczonym 
terminie bez uzasadnionych powodów będą 
pozbawieni prawa uprawiania swego zawo- 
du, oraz w myśl $ 20, 23124 tejże Instruk- 
cji ulegną karze grzywny lub aresztu do 
2-ch miesięcy w drodze postępowania kar- 
no-administracyjnego. 

, Pojazdy dorożkarskie, liberja 
winne być do przeglądu 
rządku. 

Dodatkowe terminy przeglądu nie będą 
wyznączane. 

SZKOLNA. 
— (t) Młodzież szkolna w mundu- 

rach. Jak się dowiadujemy, poczynając od 
nowego roku szkolnego ucząca Się mło- 
dzięż szkół średnich nosić będzie mundury 
według wzoru wprowadzonego przez Min. 

Oświaty. ь 
Mundurki te ułatwią kontrolę nad za- 

chowaniem się młodzieży szkół średnich. 
Decyzję ministerstwa oświaty całe społe- 
czefistwo przyjmie niezawodnie z prawdzi- 
wem zadowoleniem, 

AKADEMICKA. 
— Sobótka. Na drugi dzień świąt dnia 

9 kwietnia rb. odbędzie się tradycyjna „So- 
bótka*. Początek o godzinie 1i-ej w. w 

„Ožnisku Akademickiem. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Widowiska 

świąteczne. Niedziela: o godz. 20-tej po- 
wieść sceniczna w 7-miu rodziatach Jerze- 
go Żuławskiego - „Eros i Psyche”. Rzecz 
dzieje się: 1. W Arkadji, kiedy bogowie cho- 
dzili po ziemi, Il. W Aleksandrji, z począt- 
kiem naszej ery. Il. Na południu w wie- 
kach średnich, IV. We Włoszech, na po- 
czątku XVI w., VW. W Paryżu, 2-go wrześ- 
nia 1792 r., VI. W jednej ze stolic dzisiej- 
szych, VIl. W czasie, który przyjdzie kiedy- 
kolwiek. Oprawa sceniczna pomysłu [wa 
Galla. Muzyka i śpiewy Jana Galla, pod 
kierownictwem E. Dziewulskiego. Ubiory 
wykonano w pracowni Reduty. . 

Poniedziałek: o godz. 16-ej, po cenach 
zniżonych, komedia w trzech odsłonach Ta- 
deusza Rittnera—Wilki w nocy*. O godz. 
20-ej „Eros i Psyche”. 

Wtorek: o godz. ló-tei — „Wilki w no- 

i uprząż 
w zupełnym po- 

  

NIKA 
cy“, © godz. 20-ej „Eros i Psyche” : 

Środa: o godz. 20-ej - „Eros i Psyche“. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Re- 

регёцаг Świąteczny Teatru Poiskiego: 
Przedstawienia o g. 8 m. 30 wiec.: 

Niedzieła „Spisek Carowej* Raspuiin) 
Poniedziałek „Nie ożenię się*. 
Wtorek „Spisek Carowej* (Rasp.tin). 
— Przedstawienie popołudniowe o 

godz. 4 min. 30: 
Niedziela „Moje Bobo*. 
Poniedziałek „Ułani ks. Józefa*. 
— Poranek fortepianowy Haliny Kal- 

manowiczówny w Teatrze Polskim. W 
poniedziałek 9 kwietnia o g. 12 m. 30 p.p. 
odbędzie się w Teatrze Poiskim recital Ior- 
tepianowy utalentowanej 14-to letniej pia- 
nistki Haliny Kalmanowiczówny. 

RADJO—WILNO. 
Sobota dn. 7 kwietnia 1928 r. 

16,25 - 16,40: Chwilka litewska. 
16,40 - 16,55: Pogadanka strzelecka. 
17,00— : Transmisja nabożeństwa z 

Ostrej Bramy. 
158,00 19,00: Transinisja z Krakowa. 

Rezurekcja— Dzwon Zygmunta. 
19,05- 19,30: Gazetka radjowa, sygnał 

czasu i rozmaitości. 
19,30 20,00: „Polska filozofja narodo- 

wa'*—lf odczyt wygłosi proi. USB. dr. Win- 
centy Lutosławski. 
„20,00 22,00: Transmisja koncertu re- 
ligiinego z Poznania. Udział biorą: prof. 
Feliks AE? (organy ), Zofja Fedycz- 
kowska (sopran), Kajetan Bojarski (tenor). 

J. $. Bach: Dwa wstępy do chorałów 
— wykona Feliks Nowowiejski. 

J. S. Bach: Arja z Pasji św. Mateusza. 
J. S. Bach: Arja z Pasji sw. Jana wy- 

kona Zoija Fedyczkowska. 
Fr. Liszt: „Płacze, skargi, troski, trwo- 

ga—to Chrystusa łzawy chleb*. 
J. S. Bach: Crucytixus z Mszy h-moll. 

„G. Rossini: Stabat Mater—wykona Ka- 
jetan Bojarski. 

„ _F. Mendelssoha: Aria z oratorium „Quo 
Vadis*- wykona Zofja Fedyczkowska. 

D. Vretblad: „Wielki Piątek". 
„Malling: „Śmierć Chrystusa" — wykona 

Feliks Nowowiejski. 

Niedziela dn. 8 kwietnia 1928 r. 
10,15— : Transmisja nabożeństw. 

Katedry Wileńskiej. . R: 
13,00—13,25: Odczyt w 

skim wygłosi Józef Kraunajtis. 
13,25 13,50: Audycja literacka: „Rezu- 

rekcja* fragment z „Chłopów* Wł. St. Rev- 
monta w wykonaniu artystów Reduty. Ź 

16,05 17,00: Transmisja z Warszawy: 
Program dla dzieci. . 

17,20 -19,00: Transmisja z Warszawy: 

języku litew- 

Audycja Pasyjna. 
19,05 19,30: Gazetka radjowa, 

czasu i rozmaitości. 
. 19,30 19,55: „Zwyczaje wielkanocne na 

Wileńszczyźnie". Odczyt z działu „Ziemia 
Wileńska” — wygłosi prof. USB. dr. Cezarją 
Ehrenkreutzowa. 

20,00— : Transmisja z Poznania. 

Ofiary. 
złożone w Administracji „Słowa* zamiast 

wizyt świątecznych: 
— Personel Biura Inżynieryjno-Meljo- 

racyjnego: inż. H. Jensz, inż. W4. Jacewicz, 
A. Łopatto, J. Piasecki, M. Dobrowolski, 
O. Kuszelewski, J. Zajączkowski, S. Dusz- 
kiewicz, K. Moroz, na Komitet „Chleb Dzie- 
ciom“ c ži r 

„ $Szwykowski, Dyrektor Wileńskie- 
go oddziału Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go na Komitet „Chleb Dzieciom” — 20 zł. 

aa Świdowie na Żłobek im. Ma- 
- 1o zł. 

: Anna i Wiktor Niewodniczańscy n 
Żłobek im. Marjj 5 zł. * BR 

— Jan Krzyżanowski na Wileńskie Tow. 
Dobroczynności — 5 zł. 

— Mikołaj Gołubiew dla najbiedniej- 
szych — 32ł || 

- Jastrzębski Stanisław dla najbied- 
niejszych — 2 zł. 

— Zoiją Renigerowa na Święcone dla 
głodnych — 4 zi. 

— Zamiast powinszowań i wizyt świą- 
tecznych Aurelja i Stefan Jankowscy na 

nieuleczalnie chorych — 5 zł. ; 
— Jan Pilsudski na ochronkę im. Mar- 

sząłka Piłsudskiego 5 zł. 
Ku uczczeniu pamięci Koleżanek śp. 

Józefy Zukowskiej i Kazimiery Kozłowskiej 
na czytelnię im. T. Zana 31 zł. składa Za- 
rząd Stowarzyszenia Nauczycielstwa Pol- 
skiego w Wiłnie. 

Stoberski dla pracowniczki szkoły 
10 & - 

H. D. dla chorej matki z trojgiem 
dzieci — 5 zł. | 

Bezimiennie, dla chorej matki z troj- 
giem dzieci - 5 zł. 

H. W dla Pracowniczki szkoły 5 zł. 
— Tadzio L. dla najbiedniejszych 5 zł. 

- Zamiast wizyt na święta Wielkanoc- 
ne na instytucję „Chleb dzieciom" składają 
ofiarę niżej wyinienieni: 

-- Urzędnicy Izby Skarbowej: Pre- 
zes jan Malecki zł. 5, oraz pracownicy zł. 
9,50 — łącznie zł. 14,50. 

— Urzędnicy Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych: M. Osobina, Michałowski, A. 
Żabiński, Nardy, A. Kowalski, J. Euczycki, 
Szumski, Gryłowski, J. Wierszyłło, Bielic, 
Zjawny, P. Łobień, Huszcza, Niesłuchowski, 
Serezinowa, Fleury, Michalski, Burkiewicz, 
W. Daszkiewicz, Cz. Sakowicz, Grochowski, 
Szmidź, Strukow, Łukaszewicz, J. Łobień, 

ąbrowski, Flis, Bankus, 
Sapkow D. 

sygnał 
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Naczelnik Wydziału Samorządowego Województwa Wi- 
leńskiego, Kawaler Orderu Polonia Restituta, 

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś. S. Sakramentami 
zasnął w Bogu w dniu 6 kwietnia 1928 roku w wieku łat 42. 

O czem zawiaądamiają pogrążeni w smutku 

ŻONA i RODZINA 
O dniu pogrzebu będą podane osobne zawiadomienia. 

KOPEĆ 
Naczelnik Wydziału Samorządowego Wileńskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Kawaler Krzyża Oficerskiego O:deru 

„Odrodzenia Polski* 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 6 kwietnia 1928 roku w Wilnie 

przeżywszy 42 lata. 

O czem zawiądamiają pogrążeni w głębokiem smutku 

Wojewoda i urzędnicy Urzędu Wojewtdzkiego. 

  

Wszystkim, którzy obecnością swoją uczcili pamięć Męża mego 

P 

Józefa Godwoda 
przedewszystkiem ks. Proboszczowi Żarnowskiemu za pamięć 
w czasie choroby, Doktorowi 
opiekę lekarską, Kuratorjum Okręgu Szkolnego 

J. Podwińskiemu za troskliwą 
jak również 

przyjaciołom i życzliwym 

    

  

Składa serdeczne podziękowanie Żona. 

„WIĘZIEŃ A SPOŁECZEŃSTWO" | „DZIECKO PRZED SĄDEM”. 
Odczyty p. Wandy Grabińskiej w Wilnie. 

Dnia 29 marca i 1 kwietnia b. r, wy- 
głosiła w Wilnie 2 odczyty p. Wanda Gra- 
bińska, aplikantka przy Sądzie dla niele- 
tnich w Warszawie i Kuratorka więzień 
warszawskich z ramienia patronatu więzien- 
nego Poruszyła ona tematy nadzwyczaj cie- 
kawe, a więc „Więzień a społeczeństwo” i 
„Dziecko przed Sądem*, rzucając zebra- 
nym słuchaczom cały szereg myśli, ujętych 
głęboko, odczutych i przeżytych przez pre- 
legentkę, która od'lat kilku styka się z 
największą nędzą ludzką, cierpieniem, jak 
1ównież z grozą przestępczości nieletnich. 

W pierwszym swym odczycie p. Gra- 
bińska zwróciła uwagę, że idea walki z 
przestępczością jest w społeczeństwie ma- 
ło popułarną, że ogół składa ją na barki 
państwa i utożsamia z zadaniami Sądu i 
więzienia. jednostka będąca w kolizji z ko- 
deksem karnym interesuje o tyle tylko, o 
ile popełnione przestępstwo jest sensacyjne; 
wówczas tłumy ludzi podążają do Sądu, 
aby ujrzeć delikwenta. Z chwilą gdy wyrok 
zostaje ogłoszony, gdy westchnienie ulgi 
wyrwie Się z piersi widza, będącego prze- 
świadczonym o słuszności kary, lub też 
współczującego przypadkowemu  przestę- 
pcy . od tej chwili osoba jego nie inte- 
resuje nikogo, zamykają się za nim wrota 
więzienne, gdzie zostaje sam. 

, A przecież najhumanitarniejsze nawet 
więzienie nie może spełnić względem ska- 
zanego roli, jaką społeczeństwo chciałoby 
mu przypisać. Dom karny musi być prze- 
dewszystkiem sobą, t. į. instytucją powoła- 
ną do wykonania na przestępcy kary po- 
zbawienia wolności. Skazany ząś widzi w 
nim jedynie miejsce swej kaźni — symbol 
swego upadku. To też władze więzienne 
muszą z jednej strony utrzymywać  wzglę- 
dem przestępców swój prestige, nie pozwa- 
lający im na bliższy kontakt i swobodną 
wymianę zdań z więźniami, z drugiej strony 
skazani zreguły odnoszą się do tej władzy 
nieufnie, o ile nie jawnie wrogo. Te zasa- 
dnicze przeszkody stwarzają, że więzienie 
pozostawione samo sobie nie może doko- 
nać istotnej przemiany przestępcy na peł- 
nowartościowego obywatela. | aczkolwiek 
humanitarne więzienie czyni względem prze- 
stępcy dużo, ucząc go rzemiosła, dokształ- 
cając i przyzwyczajając do systematycznej 
pracy, to jednak bez współpracy samego 
społeczeństwa nie będzie ono nigdy w sta- 
nie spełnić swej poprawczej roli. Czynnik 
społeczny ma za zadanie bowiem dotrzeć 
tam, gdzie niesposób jest przeniknąć wła- 
dzom państwowym - do psychiki przestę- 

У. 
Dopiero bezpośreni wpływ na nią mo- 

że dokonać poprawy moralnej przestępcy. 
W tym celu powstają w Polsce patro- 

naty więzienne, instytucje społeczne, dzia- 
łające na terenie więzienia za pośrędni- 
ctwem swych kuratorów. 

„/ Kuratorzy więzienni są ludźmi zzewnątrz, 
nie posiadają ani zewnętrznych, ani wewnę- 
trznych cech włądzy, przychodzą do. wię- 
źnia doorowolnie, aby mu podać rękę w 
jego nieszczęściu, dźwignąć go z upadku 
i goić mu rany psychiczne drogą osobiste- 

+go wpływu. 
To też stosunek więźniów do kurato- 

rów jest zupełnie inny niż do więziennej 
władzy. Z chwilą, gdy więzień uświadomił 
sobie, że jest ktoś, kto z dobrej woli żaj- 
muje się nim i jego opuszczoną rodziną, 
że pobudki tego kogoś są czyste i bEzinte- 
resowne, wówczas nabiera do niego ogro- 
mnego zaufania. Budzą się w nim lepsze 
instynkty, znanem mu się staję uczucie 
wdzięczności. 

, Kurator opiekuje się więźniem, zała- 
twia mu szereg jego drobnych Spraw i po- 
leceń, sprawunków i te drobiazgi nieraz są 
kluczem do duszy jego. Spełniając prośby 
więźnia, utrzymując kontakt z jego opu- 
szczoną rodziną, kurator staje się dla ska- 
zanego osobą bliską, przed Którą nie trze- 

wicz, J. Ignatiuk, A. Chylewska, Cujmanowa 
Swiedziūski, Jankowski, Buzat, Banasewicz, 
Zacharewicz, M. Hoppen, X X X - tącznie 
zł. 44,75. — 

-— Państwo Zygmuntostwo Nagrodzcy 
zł. 20. ` Ё 

- Urzędnicy Dyr. Poczt i Telegr. 
Prezes Inż. Żółtowski 15 zł, oraz urzędni- 
cy 39 zł. łącznie 54 złotych. 

— Zamiast wizyt na święta Wielkanoc- 
una, Szeniaw- ne na rzecz Br. Pomocy gimn. im. Zygmunta 

Mackojć, A. Monkie-Augusta składa 5 zł. Dr B. Alchimowicz. 

ba się maskować i można okazać prąwdzi- 
we oblicze. Z pod skorupy grzechu, czę- 
ściej nieszczęścia wyłania się ludzka du- 
sza, chora lub biedna, możliwa do ulecze- 
nia, zawsze godna podania ręki. Poza pra- 
cą kuratorów więziennych patronat dąż: 
do podniesienia stanu kuliuralnego i umy- 
słowego skazanych, organizuje wewnątr: 
więzień odczyty, pogadanki, obchody  uro- 
czyste w dnie świąt narodowych czy reli- 
gijnych — zasila książkami i pismami. 

W dziedzinie opieki prawnej pracuje 
Komisja prawnicza, składająca Się z kura- 
torów-prawników, komisja ta załatwia ska- 
zanym różne ich sprawy, jak przedtermino- 
we zwolnienie, przedstawienie do ułaska- 
wienia i td . 

Patronat współpracuje z instytucjam 
opiek sądowych przy Sądach dla nielet- 
nich (Warszawa, Lublin, Łódź) i z Towa- 
rzystwami opieki ną nieletnimi, fjak rów- 
nież troszczy się o dostarczenie nielet- 
nim obrony przed Sądem. Prelegentka za- 
znaczyła, że jedną z najważniejszych gałę- 
zi działalności patronatu, jest opieka nać 
rodzinami więźniów. Przestępstwo ojca czy 
matki, często obojga rodziców wali Się 
brzmieniem nieszczęścia ną rodzinę ,skaza- 
nego. Brak żywiciela spycha ją z otchłań 
nędzy, zmusza do wydalania Się z domu w 
poszukiwaniu jakiegokolwiek zarobku, do 
nieprzebierania w środkąch utrzymania sie 
przy życiu. To też z rodzin takich rekru- 
tuje się duży procent nieletnich przestęp- 
ców żebraków, włóczęgów i prostetutek. 
Patronat udziela pomocy tym nieszczęśli- 
wym rodzinom, daje im środki żywności 
zapomogi pieniężne, wynajduje pracę i u- 
możłiwią naukę dzieciom. 

, Działalność patronatu w zakresie opie- 
ki nad uwolnionymi więźniami jest nie- 
zmiernie doniosła z punktu widzenia zapo- 
biegania recydywie. 

‚ Sytuacja większości więźniów po odby- 
ciu kary jest wprost beznadziejna. Szar; 
tłum więźniów stanowią u nas skaząni za 
przestępstwa przeciwko własności, których 
źródłem są warunki socjalne, wojenne i 
powojenne, zaś skazanie pogarsza sytuacię 
życiową każdego człowieka; piętno więzie- 
nia utrudnia powrót do normalnego życia. 
Aczkolwiek odpokutował on za swój czyn 
w więzieniu, społeczeństwo nie wraca mu 
utraconego zaufania. Występuje to jaskra- 
wo, gdy b. więzień rozpoczyną starąnia © 
prace: Ade go pytają 0 ostalnie zajęcie 

1 poDyt. 
„Mamy pomagać przestępcom, gdy ty- 

lu uczciwych ludzi jest bez pracy*, i two- 
rzy się błędne koło: z powodu braku pra- 
cy następuje czyn przestępny, a z powodu 
tegoż czynu nie dajemy b. przestępcy pra- 
cy. To też większość uwolnionych z wię- 
zień zmaga się z nędzą, która jest złym 
doradcą. Odepchnęły od społeczeństwa b 
skazaniec, nie mogą utrzymać swej egzy- 
stencji uczciwą pracą, wkracza ponownie 
na drogę występku i stacza się coraz niżej. 
Podać tym ludziom rękę w chwili krytycz- 
nej i wydźwignąć ich na powierznię nor- 
malnego życia w społeczeństwie — to cel 
patronatu. | 

W drugim swym odczycie prelegentka 
przesunęła przed oczami słuchaczy całą 
galerię typów nieletnich przestępców, z 
którymi zetknęła się w swej pracy zawo- 
dowej, a więc złodziei, włóczegów, żebra- 
ków, morderców, podpalaczy i td.  - 

,Z kogóż rekrutują się te falangi mło- 
docianych przestępców? 

Jakie są przyczyny powodujące 
prawne ich czyny? 

Doświadczenie i badania źródeł przes- 
tępczości nieletnich wykazują, iż są to 
ołiary nieporozumień rodzinnych i niezro- 
zumienia psychołogji dziecka, szczegėlniei 
w jego wieku przejściowym, ofiary złego 
wychowania lub wpływów, ofiary warun- 
ków socjologicznych lub teź narzędzia 
występku w ręku ludzi starszych, dzieci 
psycho-patologiczne, obciążone dziedzicz- 
nie i t. d. 

Dla nich wszystkich odrębne sądow- 
nictwo jest bezwarunkowo konieczne, zas 
współpraca społeczeństwa w charakterze 
opiekunów sądowych, łącznie z dobrze zor- 
ganizowanemi zakładami wychowawczo- 
poprawczemi, może przynieść olbrzymie po- 
lepszenie obecnych stosunków. Г 

Prełegentka zakończyła swoje odczyty 
gorącem wezwaniem do akcji społecznej. 

HE. S$. 

  
   

bez-



ś WSZYSCY JUŻ PRZEKONAŁI SIĘ, 
że FOTORRAFICZNE aparaty z OBJEKTYWAMI 

OD JUTRA wielki świąteczny program. 

s L-O0OM--0O0 

Epopea największej miłości! Najcudowniejszy 

  

  

  

  

  

SERRA film! (BEAU GESTE). Wzruszające dzieło 3 bra- 
AW Rapsodja Buiterst oo rol ci, rzuconych ręką losu do Francuskiej Legji 

„PGLENIA“ |. braterstwa у ч Cudzoziemskiej, gdzie a spa 0” | 
ui. A. Mickie- ‚ pędzą życie najszłachetniejsi z pośród żyjących. W. rolach głównych Ronald Cotman, 

wicza 22. Neli Hamilton, Noah Beery, Ralph Forbes, Alice Joyce i Mory Briand. Akcja tego | 
filmu toczy się wśród palących piasków Sahary i w pałacach arystokracji angielskiej. ; 

! Orkiestra koncertowa. Początek o godz. 2 po poł., ost. 10.25. Н! 

! i 
= GRO | Od jutra będzie wyświetlano N HUR W rolach głównych: e 
8 PR: | | nieporównane arcydzieło „RAMON NOWARRO i 

SĄ NAJLEPSZE B „WARDA i FREDA NIBLA monumentalny dramat w 12 aktach. i BETTY BRONSON @ 

NJ | 
# 

a
 

Miejski Kondo 
Kulturalno-Ošwi a ONY 

SAŁA MIEJSKA 
Bl. trobramska 5. | 

  

Od dnia 8-go do 15-g0 kwietnia 1928-go roku włącznie będzie wyświetlany epokowy arcyfilm 
R | i T “° dramai w 12 aktach według ogólne znanej powieści Beecher | Stowe pod 

„Cha i ona tym samym tytułem. Najwznioślejszy hymn miłości i wolności. Najpotęż- 
niejsze arcydzieło świata, Wykonanie tego filmu kosztowało przeszło 2.000.000 dolarów. Reżyse- 
rja genjalnego Harry A, Polłarda. W rolach głównych: niezrównany tragik świata murzyn JAMES 

Lowe, George Siegmann, Hertruda Astor i wielu innych. Tysiące statystów. W  poczekałni 
Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. Początek seansów 0 godz. 4. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W duiu 9 kwietnia r. b. początek seansów o godz. 2. Ceny 
biletów: parter 50 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Człowiek — zwierzę”. 

  

  

  

Nad  Mereczanką w 
A,BYRRYCZ.N Y      

    

SKKA DFOE A 

€9 66 pobil. Jaszun Letnigka М 

w KE RA a. a 
Wiłno umebl., | uch., Od. m 

Е 
ЙБПППЫ Sosn. las, malown., : 

2‹;:':;;]\‹:3 m. Inf. Ś-to ER 

9 Jakóbska 16, m. 7. ы 5 BR 

UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58. L 
j Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) = 

Rarpie 
królewskie, * narybek, 

BRAROANOBAZZKEDEOKEGREMA |. do, sprzeda” 
nia. St. Horodzki, 

B Т : ' Mieczysław Wołcza- 

© JIZOWKA | KIZGWY OWOCOWE E ** 1913—5 
zaaklimatyzowane wyhodowane na NIEWAŽNIA się 

a Иа ШМ]Ш!‚ miejscu w szkółkach E legitymację na” 
5 э оя < . uczycielską Nr 
e Nowy wielki dobry wybór в 365, wyd. przez Ku- 
SE polecają na sezon wiosenny szkółki Mazelewskie ratorjum, Wileńskie, 

e na imię Zofji Błaże- 
B WILNO, Zawalna 6 m. 2. wiczówny. 1572 o 

  
  

   
0-CLEL CENY PRZYSTĘPNE. 

BAZEMORDEMONOZBEBORSE 

Przetarg. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ninieįszem;ogta- 

sza przetarg nieograniczony na wykończenie dworców na st. 
st. Iwacewicze i Mońki z zabudowaniami gospodarczemi. 

.. Warunki przetargu, rysunki i warunki techniczne oraz 
bliższe szczegóły co do części robót pozostałych do wyko- 
nania można otrzymać w Wydziale Drogowym Dyrekcji K.P. 
w Wilnie, ul. Słowackiego Nr. 2, Il piętro, pokój Nr. 3 w dnie 
urzędowe w godzinach od 9-ej do 12-ej za opłatą po 10 zł. 
zą komplet. 

Oferty winny być nadesłane lub złożone do specjalnej 
skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji do godz. 12-tej 
dnia 24-1V—1928 r. : 

Wadjum na wykończenie dworca ną st. Iwacewicze w 
wysokości 2.500 zł. i Mońki 2.000 zł. winny być złożone w 
sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Kasie Głównej 
Dyrekcji K. P. w Wilnie lub przekazane do P. K. O. na ra- 
chunek Dyrekcji K. P. kwit zaś o złożeniu/ wadjum winien 
być dołączony do ojerty. 

DYREKCJA K. P. w Wilnie. 
ESSOBODEKEZ LI EGESEZEŚEZ ESEJ 

"KTO ZNALAZŁ 
ZEGAREK 
czarny ankrowy Nr 
81926 otrzyma nagro- 
dy 30 zł. po odniesie- 
niu do Redakcii „Sło- 

"A 

Folwórk ornej i łąk, 
i 3 pastwiska, a ta- 
koż b. rybne jezioro 
oddam w dzierżawę. 
7 wiorst od kolei. 
Wiadomość: Bankowa 
(od Makowej) dom 
1 14, W. Kozłowski, 
od 10-12 zrana. 

о 

z 

LLS] 

Potrzebny 
korepetytor na wy- 
jazd, dla chłopca 9 
lat. Dowiedzieć Się: 
Rydza Śmigłego 43-18 

chor. 
  

   

   

Roda в Dk ky ащ Świ а : ‚ | RYCZNE, NARZĄ- e choroby weneryczne Choroby jamy ustnej. A” > R ER RE = k awie przyjmie na Ziemniaki DOW MoOCZOÓW. | Dr Hanusowicz syfilis i skórne. Wil- Plombowanie i usuwar & Kkontraktową wykwaliifkowanyc * jadalne i do sadzenia,| od 12--2i Od 4--6, | Ordynator Szpitala no, ul. Wileūska 3, e-nie zębów bez bólu. 
* dobrze _ przebierane, | ul. Mickiewicza 24, į Sawicz,choroby skėr- leton 567. 4Przyjm.je Porcelanowe i złote tiozorców meljoracyinych A wagonowo wysyłam. tel. 277. ne, weneryczne, go-od 8 do 1 iod4 do8.korony. Sztuczne zę- 
aaa Wa ANON RZ. z, przyjęć 2: 3 PP-SE— ać Baa ROR | wagi 

z uposażeniem zależnie od kwalifikacji kandydata według Rolniczym, IS NSE > S ® :т› °‘;/аш ZE S Lekarz-Dentysta rzędnikom i ucz i 
X—XII stopnia służbowego, z djetami za czas prac polowych, kom zawodowych Br. @. WOLFSDR ŻY I się zniżka. Ofiarna 

Rolników 
warunki zapłaty. 
liks Mirkowski. 
nań, Ratajczaka 31. 

0-Z6£1 

| > dogodne 
oraz premją w wysokości 1,6 grosza od 1 m3 wykonanego 
rowu i l grosza od | bm wykonanego drenowania. 

Podania wraz z życiorysem i dowodami, stwierdzające- 

mi przygotowanie fachowe i dotychczasową praktykę, należy 
kierować do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Warszawie 
(Al. Ujazdowskie Nr. 7). 

- L8L 

[|]   

H. Wilenkin i 5-la| 7 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska   

  

dmieściach, w cenie 
od 500 do 50.000 dol. 
polecamy. Ul. KN 

A 

> 

=7 20, dom własny. Ё 
A Istnieje od 1843 r. 
A Fabryka i składj "M 
х mebli: | & 

в jadalne, sypialne, 
ZA salony, _ gabinety, sy 
37 łóżka niklowane i Ė. 
A angielskie, kreden- 

A sv, stoły, szafy, e 
х biurka, krzesła a 

A dębowe i t. p. Do- 
4. godne warunki i L 
% na raty. E 
' m ее В 
+ Wielki wybór Demów p 
SZ w centrum i na prze- a 

wicza 1, „Kresy 
leńskie*. 
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Na” dla W. 5. 0-918! RA BFS URUK 
60 dziesięciu PRF AWAAWEE Dr. POPILSKI 
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DOKTOR 

D.ZEGDAWIEZ | Doktór Medycyny 

  

syfilis, 
moczowych, od 9 
—1, od5 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 

Fe- weneryczne, 
Poz- płciowe i skórne, ul. skże)j elektrycznością ul. Nlostowa 9 m. 21 

Wileńska 7, tel. 1067. (gjątermja). 

u Eu ala e A tų nų S e S 

на е ст д Е Ч a SS E p t Я Ча й д ра Ма SS 

jeee ecazaacnanca mazi ZATO KZEJEJEZCZESCICZ 
Artysta-Fotograf 

LEDNARD SIEMASZKO 
w Wilnie, ul. Wielka 44. 

Przyjmuje wszelkie obstalunki w 

Lekarz-Dentysta 

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

W. Zdr., Nr 4238. 

GN 
Ma sezon Winsenny | letni 

MAGAZYŃK SUKNA i JEDWABI 

instrumenty 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborze 
tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym)ć 

„Optyk Rubin":   . Wilno, BE AKUSZEŃI BA N ul. Niemiecka 10. EEG TZT 
a Tel. 800. REY 

AKUSZERKA 
NABESZBY NAINOWUSZE 

damskie i męskie materjały 
m na płaszcze 

jedwabie i suknie 

Wielki wybór 

MATERJAŁÓW MĘSKICH. 

CERY POZA KONKURENCJĄ 

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

Z. P Nr. 63 

    

AKUSZERKA 

OKUSZKO 
powróciła i wznowiła 
przyjęcia chorych 
Mostowa 23 m. 6 

W. Z. P. 24. 

  

  
  

Mamy do ULOKO- 
DOKTÓR Doktór Medycyny _ WANIA: 300,400,1000 

2 Я 1200, 4000, 5000 i 

KaRZE Eilės ss KABIJINEWICZOWA „ KUKIEWICZ inne sumy dotarów Ś od godz. 10 do 1i od; Starsza asystentka skgrne в płciowe, ul. kach, "UI. Mickiewi- А = 
5-7, p.o. W. Pohulan- 8 RE ze: 
ka SAB a Paryża przyjmuje od 

- >0 Ge Ziod5 -6, 
ma Choroby skórne, le- 

czenie włosów meto- 
dą Sabourand'a, e- 
lektroterapja i kosme- 
tyka lekarska. Wilno, 
ul. Wileńska 33 m. 1. 

w. Z. 29-1ll 28 r. 

Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 1, 
przyjmuje ad 4—7, 

—©9% 

EEB: 

| LEKARZE DeYŚCI 0 
IAEA 

5. RE Lekarz-Dentysta 
Ž DOKTOR „M ARYA 

K. GINSBERG Ożyńska-Smolska 

„Kresy Wi- 
leńskie*. 

POSZUKUJEMY 
kupna względnie 

cza A, 

  

  

  

om   

A. GYMĘLER 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie. 
Mickiewicza ]2, róg 
Tatarskiej 9-215 -8. 
9ę - W.Z.P 43. 

weneryczne, ; 
narządów į 

dzierżawy STAWÓW 
rybnych o obszarze 
od 40 do 200, 300 i 

Mickiewi- 
„Kresy 

lenskie“. 

więcej ha. 
czą. I, Wi- 

  

lux, lampa m. 5. Przyjmuje: od 
MOCZO- (sztuczne Słońce gór- 8—12i od 4-7. Nie- 

zamożnym ustępsiwo, 
Wydz. Zdr. Nr. 3 

Władysław Pasiński 
943 — przymije A 10—2 

Sklep ja urządze- 
iem i to- 

warem winno - ko- 
lonjalnym w centrum 
miasta do sprzedania 
lub przyjmie spólnika. 
Adres w administracji 

DOM HANDLOWO-KOMiSOWY 
(Koncesjonowany i kaucjonowany) 

  

  

х 99 “ Kresy Wilenskie S Doa A w dnia 21 TZ - з a, AS A R 1874. |. A. „Wirszyc afanazy“ w Korkiniętach, gm. ju- WILNO, UL. AD. MICKIEWICZA 1. Gotówkę raciskiej, pow. Wołożyńskim, sklep manufaktury, galanterii | SD > | u EE PRZYJMUJEMY spożywczy. Firma stnieje od 1927 roku. Właściciel Wirszyc 
Kupuje i sprzedaje wszelkie ruchomości i nieruchomości, na wysokie opro- Afanazy, zam, tamże, 2999-VĮ 

miejskie i wiejskie. Aut ednie WED k A dniu 22. B 1928 r. > Wypożycza i lokuje pod pewne gwarancie wieksze i jei czoną Zlutem i sreb- 7875. | A. „Bławat Małopolski — Hirsz Kagan i ypožy e : ›іеп!іеі:е В° ё le większe"! PUC rem, odbiór lokat spółka". Handel manufakturą. Siedzibą w Wilnie, przy ul. Ru- z BOMYE irc ARCI > : k natychmiastowy dnickiej 12. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 28 lipcrz Wydzierżawia i wy ajmuje: majątki, młyny, tartaki, lokale, LON Plac Kated- 1927 roku. Wspėlnicy zam. w Wilnie: Hirsz Kagan — przy ul. sklepy, mieszkania, i t. p. ralny, Bisku- Zawalnej 34 i Perla Kapłan przy ul. Subocz, 6-a. Spółka 
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«& 
Bezinteresownie udziela rad i wskazówek w sprawach fortepjanów, automo- 

handlowych. bili i różnych towa- 

"pia 1, tel. 1410, wy- Eksploatuje lasy, kupuje i sprzedaje materjały drzewne i wy- ПНОа аНН М 
2 Z Og roby tartaczane. 

ё ь . SĄ 3 ożyczki na zastė Załatwia sprawy wchodzące w zakres biurowości: przepisy- złota, srebra, brylan= 
wanie i układanie podań, odwołań, ofert i t. p. tów, mebli, obrazów, 

rów. 1565 - 

  

Walne doroczne Zgromadzenie Sfo- 
warzyszenia Kupgėw i Przemy- 
sławców Ghrześciian w Wilnie 

LECZY 

"MEMOGEN 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

  

DZ PIELĘGMONZNIĄ TWAREWIREŚĘ 

X
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zakres iotogratji wchodzące. 
Ceny umiarkowane. 

UWAGA! Równocześnie oświad- 

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i PISHARMONJE 

odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia (Bak- 
71а 7) w piątek 20 kwietnia 1928 r. o 
"godz. 7 wieczór z następującym porząd- 
kiem dziennym: х 

1) zagajenie i wybór prezydjum, 
2) odczytanie protokułu poprzedniego 

dorocznego Walnego Zgromadzenia, 
3) Sprawozdanie za rok 1927, Zarządu, 
4 ? z działalności Śred- 

  

przetwor'zelaza    

  

Najlepsze Teodolity, 
niwelatory, 

astrolabje, 
goniometry,    Geodezyjne 

powszechnie znanej firmy 

Gustaw Revde, en 
=-—3rėowwniež. = 

UL DOMINIKANSKA 17, TEL. 10-58. 

Ogłoszenie 
na sprzedaż z licytacj maszyn, urządzeń i materjałów elektro- 

technicznych byłej elektrowni miejskiej w Oszmianie. 

Magistrat miasta Oszmiany niniejszem podaje do pu“ 
blicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 1928 r. o gouzi 
nie 1l-tej, w lokalu Magistratu przy ul. Piłsudskiego Nr 36 
w Oszmianie, odbędzie się w drodze przetargu ustnego i oiert 
pisemnych licytacja na sprzedąż maszyn, urządzeń i materja+ 
łów elektrotechnicznych byłej elektrowni miejskiej, stanowią” 
cych własność Magistratu m. Oszmiany. 

Przedmiotem licytacji są: 
1) Lokomobila firmy Badenia Weinheim Nr kotła 4641 

budowy 1916 r., ciśnienie robocze 10 atmosfer, 20 30 Ksi. 
wraz z odpowiednią armaturą, 

2) Prądnica firmy A E. G. Nr 18, napięcia 231 
voltt prądu stałego o mocy 18 przy 1400 obrotach na 
minutę z regulatorem napięcia. 

3) Prądnica firmy B. K. E., typ NrNr 80, napięcia 
volt prądu stałego o mocy 7 kw. przy 
minutę. 

4) Dwie deski rozdzielcze wraz z odpowiednią armaturą 
5) Pędnia: dwa wały transmisyjne; trzy koła pasowe 

i trzy łożyska. 
6) Drut metal-kompozycja w izolacji 'i 

i ocynkowany. 
7) Różne materjały elektro-techniczne zdemontow 

: Najniższa cena wywoławcza i cena ofertowa wy 
6450 zł. 31 gr. . 

Do_ofert pisemnych winno być dołączone wadjum wy 
noszące 5 proc najniższej ceny wywoławczej. 

Zyczący wziąć udział w przetargu ustnym winni uprze< 
dnió wpłacić do kasy Magistratu wadjum w wysokości 5 proc 
ceny wywoławczej danego przedmiotu. 2 

Kupione z przetargu przedmioty w'nny być zabrane 
z miejsca w ciągu 14 dni Od daty przetargu, należytość zaś 
za kupione przedmioty winna być uiszczona w ciągu 7 dni od 
dnia przetargu. 

Niedotrzymanie tych warunków spowoduje unieważnie” 
nie licytacji i wadjum nie bęczie zwrócone. 

Magistrat zastrzega sobie prawo Sprzedaży wymienio* 
nych powyżej przedmiotów także oddzielnemi grupami. 

Wymienione. maszyny, urządzenia i materjały elektr 
no-techniczne znajdują się na składach Magistratu m. Oszmia* 
ny. Zainteresowani mogą w dniach i godzinach urzędowych. 
otrzymywać w Magistracie m. Oszmiany wszelkie informacje: 
dotyczące sprzedaży wymienionych powyżej przedmiotów 
oglądać przeznaczone dę sprzedaży przedmioty, oraz przeglą” 
dać spis i ceny poszczególnych przedmiotów. 

typu 
kw. 

110 

goły, żelazny 

    

1334-0 

nejestr Hmdlowy. 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg* 

nięto następujące wpisy: 

  

firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 28 lipca 1927 roku 
na czasokres dwuletni licząc od dn. 28 lipca 1927 r. Zarząd 
należy do obydwuch wspólników. Wszelkie zobowiązania, 
umowy, weksle, upoważnienia į inne dokumenty podpisują 

N p'an'metry etc. В 

  

1700 obrotach + 

   

Magistrat m. RE 

       
   
    

     

  obaj wspólnicy pod stemplem firmowym. Wszelką zaś kore- 
spondencję oraz pokwitowania z odbioru z poczty i telegrafu 
korespondencji poleconej, wartościowej i przekazów  pienię- 
żnych ma prawo podpisywać każdy ze wspólników samo" 

dzielnie. 300—VI 
  

LUNznZNOnaNuuaznsE Manas a 

AKUSZERKA 5 w Wilnie koło dworce g 
ŚWIDERSKA kolejowego, punkt ru- r 

Ik chli y, 21 mieszkanie, ul. Mickiewicza 4, m. zań z я 
IP PVINNIe GA I przy domie ogród ow0- p 

10-1216. 8. Wyko: cowy i warzywny 1.000 B 
nywa wszelkie zaniezigj Sążni kw: woda, elektrycznosė do- B 
Imai z ról 3 a chód roczny 11.000 zł. sprzedam za- 8 

lekarzy, B raz. Wiadomości: Stefańska 17, m. 2 8 
Wydz. Zdr. 4537. 5 od 5-7 wiecz. zap. p. inżyniera. 3 

; в poco М 

m 

pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych ii czam, że Zakład mój nie posiada 
fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości, g żadnych agentów i nie upoważnił 

SPRZEDAŻ K į b | a nikogo do zbierania zamówień 

i w mojem imieniu. - 0 
OPRAC + d 1068 i 8 DE aa as Ca E a ET ES 

883-1 Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 
ANNO I ESET S ELT OS SA IRT 7 ЕЕ К; СВ ОННЕ — 

a 

ЧЕ
 

dzierżawy, lokaty 

pa liandlowo - Komisowego 
Eu WILENSKIE“, a sprawę 
B/inajbardziej dogodnych 
KB Wilno, ul. Ad. SOLEC 

wyleczy najpewniej, najskuteczniej 

choroby reumatyczne, artretyczne przymiot 
1 jego następstwa, choroby skórne, zołzy, 
krzywicę, choroby nerwowe, zapalenia sta- 
wów i kości, zatrucia metalami. 

NAJSILNIEJSZE w EUROPIE WODY 
 STARCZANO-SLONE 

z zawartością jodu i soli glauberskiej L 

SEZON od 1 maja do 30 września. 

POCZTA i telegrat Solec-Zdrój. 

INFORMACJE i prospekty w ka- 
żdej chwili ną żądanie odwrotnie. 

BIUR 05 

Garbarska 1—26, 

Wydawcą Stanisław Mackiewicz. Redaktor © ipowiedzialny Czesław 

W SPRAWACH kupna, sprzedaży, ję] 
gotówki i sprze- 

daży lasu — każdy, k leży na 8 н 5 й [р а В Gema o aa A :_ЗСЁЁЁ'‚'ЁЁ‚-ЁС„ się zgłosi do, Domu 

Mickiewicza 1. 

  

   

  

   

10) Wybór Komisji Rewizyjnej na rok 
w 8, 3 : REY 4 cebulki, drzewka i krzewy owocowe, $ 

11) Wybory członków Sądu Rozjem- % jagodowe, parkowe, Sole Nawozo- $ 
czego, | 4 we „Chorzow“, oraz inne nawozy $ 

12) Wolne wnioski. Na тосу & 27 5{а- — ф 52 исгпе poleca Hodowla Nasion 5. ф 
вы“швНЕ tutu S—nia wolne wnioski członków S-nia 4 Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie $ 

na walne zebranie, winne być składane przy- 4 Rolniczym* Szwarcowy 1 (Wielka 15). $ 
| najmniej na 7 dni przed zebraniem Zarzą- 4 Cenniki bezpłatnie. 1400 86 NARZĘDZIA 

е JE Sennewaldt 

AR jak 

  

PRZEPISYWAŃ na maszynach 
St. Grabowskiego 8 Iljos gwarancje hipoteczne i inne sto- | 

  

niej Szkoły Handlowej, 
5) & 2 Komisji Rewizyjnej, 
6) Zatwierdzenie budžetu na rok 1928, 
7) Zmiana statutu Stowarzyszenia, 
8) Zatwierdzenie regulaminu dla Zarządu 
9) Wybór trzech członków Zarządu za- 

miast wylosowanych (art. 3 Stat.), 

   
K 
L 2 

  

„KRESYACZ 
załatwi na 
warunkach.$$ 

    

   

  

  dowi, który jest obowiązany przedstawić 
je zgromadzeniu walnemu wraz ze 
opinią. 

O ile Walne. Zgromadzenie, wobec bra- 
ku wymaganego quorum, nie dojdzie do 

swą Specjalne labo atorium 
ih amatorów fotogra ów Rombrandi 
Wilno, ul, św. Jańska 6 2, telef. 12 
—88, Wywoływanie, kopiowanie, po- 

4 
R 
® 

    

Wilno, skutku w oznaczonym terminie, powtórne Й większanie pod kierownictwem Spec- 
е walne zgromadzenie, ważne przy dowolnej jalisty fotograia. Tanie i dobre wy- 

Końska 14.5 ilości członków, wyznacza się z tym sa- konanie. 1385—8 
mym porządkiem obrąd, o tejże porze i w -— own 3 „1385-84 

www tymże lokalu, na dzień 27 kwietnia rb. 
Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy 

„DROBNY KREDYT" 
ul. Gdańska t, 

udziela pożyczki pod weksle į zastaw ru- 
chomości, oraz załatwia wszystkie схуппо- 
ści w zakresie bankowości wchodzące; jak 
również przyjmuje na oprocentowanie wkła- 

dy i drobne sumy na książeczki 
oszczędnościowe. 

*1=€e9/t 

ii iii i 
I OSZCZĘDNOŚCI PI=Ni 

SMEOBKIEBEIESEZES 
ĘŽNE I (d 

KAPITALY w każdej sunie tokuje-(Ml 
my  najdogodniej szybko desa JĄ 

sownie do wyboru lokującego bez SF 
osztów. Dom H Komis. „ZACHĘTA“j 

Gdańska 6 -- tel. 9-05 
tel. 82. 

   i 
— 

Karwowski.   LL] 
Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23. 
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