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„Bremen“ w Ameryte. 
Wszystkie wiadomošci nadchodzą- 

ce nawet późną nocą z piątku na S0-. 
botę, a donoszące o dostrzeženiu 
„Bremen* w drodze na Nowy York, 
albo nad Nowym Yorkiem okazały 
się fałszywe. Dopiero około godziny 
1-ej w nocy biuro Woliia przestalo“ 
dementi Associated Press, że wiado- 
mość o wylądowaniu „Bremen* nie 
odpowiada rzeczywistości. O godz. 
4-ej nad ranem nadeszła wiadomość 
z Nowego Yorku, że Bremen wylą- 
dował w pobliżu Labradoru na wy- 
sepce Point Arrow w pobliżu zatoki 
Belle Isłande, dzielącej Nową Islandję 
od Labradoru, a więc na terenie ka- 
nadyjskim. Późniejsze wiadomości 
twierdziły, że „Bremen*. wylądował 
nie na samej wysepce, ale na ławicy 
lodowej w pobliżu wysepki. Rząd ka- 
nadyjski wysłał z pomocą lotnikom 
parowiec. Samolot ma być uszkodzo- 
ny, pasażerowie zaś zdrowi. 

Po nastroju radości i tryumfu, pa- 
nującym na ulicach Berlina z powodu 
wiadomości o udanem wylądowaniu 
„Bremen'', nastrój sobotniego ranka 
uległ całkowitej zmianie. Dzienniki 
berlińskie, które jeszcze w piątek 
późnym wieczorem wydały nadzwy- 
czajne dodatki z dumą i radością 
podkreślając, że lotnicy niemieccy na 
niemieckiej maszynie, zaopatrzonej w 

. motor niemiecki, pierwsi dokonali lo- 
tu przez Ocean z zachodu na wschód, 
zamieściły rano na naczelnem miej- 
scu artykuły i informacje pełne troski 
o los „Bremen*, stwierdzając zgodnie, 
że nic pewnego 0 losach samolotu 
nie wiadomo. Berlin znalazł się w 
nastroju pełnym przygnębienia i nie- 
pewności. ; : 

Jak się okazało jednak, według 
wiadomości ostatnich, lotnicy niemiec- 
cy wylądowali na wysepce Greenily. 
Natychmiast kanadyjski parowiec rzą- 
dowy otrzymał rozkaz udania się na 
wyspę Greenlly celem udzielenia po- 
mocy załodze „Bremen”. 

Wyspa Greenlly, na której wylą- 
dowali lotnicy niemieccy jest pustynną-- 
skalistą wysepką całkowicie pokrytą 
lodem w okresie zimowym. Opuszcze- 
nie wyspy przed nastaniem odwilży 

. jest niemożliwe bez zastosowania ła- 
macza lodu. „Bremen* wylądował 
prawdopodobnie na pokrytej lodem 
powierzchni morza w pobliżu wyspy. 
gdyż lądowanie na samej wyspie ze 
względu na nierówność jej skalistej 
powierzchni byłoby bardzo trudne. 

Jak donoszą, lotnicy wyczerpali cały 
zapas benzyny i przy lądowaniu u- 
szkodzili śmigło. | 

Prezes Rady ministrów King prze- 
słał lotnikom niemieckim . telegram ż 
życzeniami w imieniu rządu i narodu 
kanadyjskiego oświadczając, że czyn 
ich stanowi dowód wielkiego postępu 
w rozwoju lotnigtwa. Rzucając most 
ponad oceanami lotnicy umożliwiają 
zacieśnienie się węzłów przyjaźni mię- 
dzy narodami. Minister pracy Heeuan 
przesłał do mjr. Fitzmauricea telegram 
w imieniu Irlandczyków kanadyjskich. 
Przesyłając lotnikom najgorętsze ży- 
czenia minister stwierdza, że Fitzmau- 
rice okrył wieczną sławą rasę irlandz- 
ką. Przedstawiciel Nord' Deutsche 
Lloydu zawiadomił telegraficznie lot- 
ników, iż nowy aeroplan Dunkersa 
Old Orchard Maine udaje się na wy- 
spę Greenlly, aby umożliwić lotnikom 
dokonanie lotu. 

Z Kraju Sowietów. 
Drugie wywłaszczanie w ZSSR. 

Kiedy w roku 1917 przeprowadzono w 
Rosji rewolucję rolną, zniszczono wszelką 
większą własność rolną. Pomimo tego. bo- 
gatsi chłopi dążyli stale do gromadzenia w 
rękach swoich jak największej ilości ziemi. 
Doszło do tego, że teraz, po 10 latach, 
rząd sowiecki zmuszony jest odbierać zie- 
mię nowym właścicielom. Na posiedzeniu 
ukraińskiego komitetu wykonawczego re- 
fterował komisarz rolnictwa o „nowych 
środkach, przeciw bezprawnemu  zagarhia- 
niu ziemi przez bogatszych . włościan”. 
Zjawisko to daje się zauważyć najbardziej 
na Ukrainie, KC ta przyjmuje 
rozmiary daleko większe, niż w pólnocnych 
częściach państwa sowieckiego. jak wynika 
z referatu, odebrano chłopom na Ukra- 
inie do 1 stycznia 1928 r. 15.728 ha ziemi. 
Wywłaszczenie to przeprowadzono na pod- 
stawie wyroków sądowych. 

Redukcja prywatnych przedsię- Z 
biorstw państwowych w ZSSR. 

Według statystyki urzędowej zmniej- 
szyła się w ciągu. pierwszych 6 miesięcy 
r. u. ilość prywatnych przedsiębiorstw han- 
dlowych o 26 proc. W ciągu całego roku 
1927 ilość prywatnych przedsiębiorstw han- 
dlowych zmniejszyła się w Moskwie z 
9.223 na 6.812, a ich obrót o 25-30 proc. 
Redukcja prywatnych przedsiębiorstw han- 
dlowych, prowadzona systematycznie przez 
władze sowieckie, odbija się ujemnie na 
Sytuacji na rynku towarowym, gdyż przed- 
siębiorstwa państwowe nie rozporządzają 
dostatecznemi zapasami towarów. 

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zabu- 
rzeniom w żołądku i kiszkach, zastoinie w 
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca 
się picie naturalnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka Józeta* kilka razy dziennie. Wodą 
Franciszka józeią działa zawsze pewnie, 
łagodnie i skutecznie. 

Wydz. Zdr. W. 49: 12. IV. 1927 r. 
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Rozmowa min. Zaleskiego z Mussolinim. 
RZYM, !4.IV PAT. 

komunikat: 
Agencja Stefani ogłasza następujący 

Premjer Mussolini przyjął ministra Zaleskiego na dwugo- 
dzinneį konierencii. Obaj mężowie stanu rozpatrzyli pospołu 
rozmaite zagadnienia ogólno-polityczne, stwierdzając jednolitość 
zasadniczych linij polityki obu krajów. W rozmowie tej potwie:- 
dzona została serdeczność włosko-polskich stosunków oraz obu- 
stronna intencja do icn dalszej konsolidacii. Minister Zaleski 
wręczył premierowi Mussoliniemu w imieniu Marszałka Piłsud- 
skiego poczwórny Krzyż Walecznych potrójnego okucia (jest to 
najwyższe odznaczenie wojskowe, 
spraw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

nadawane przez ministra 
Przyp. Red.). W 

poniedziałek odbędzie się arugie spotkanie min. Zaleskiego z 
Mussolinim, 

Rozmowy dyplomatyczne w Rzymie. 
WIEDEN, 14-IV PAT. „Neue ireje Presse" podaje z niemieckich kół 

dyplomatycznych następujące uwagi na temat prowadzonych w Rzymie 
rozmów dyplomatycznych: Podróż niemieckiego ministra finansów Koehlera 
nie ma cech politycznych. Turecki minister spraw zagranicznych Tewiik-Ru- 
hdi-Bey nie przybył do Rzymu z pełnomocnictwami do zawarcia jakiejkol- 
wiek umowy. Także i min. Zaleski pojechał do Rzymu tylko w zamiarze 
zasiągnięcia informacyj. Doniesienia dzienników o planowanym związku 
wschodnio-europejskim uważają w Berlinie za bardzo przesadzone. Sądzą 
tylko, że możliwem jest, iż pod egidą Włoch dojdzie do skutku pakt o 
nieagresji między Turcją a Grecją. . Według informacyj, które nadeszły do 
Berlina jest rzeczą wykluczoną, aby Polska wzięła udział .w. jakiejkolwiek 
kombinacji wschodnio-europejskiej. 

Parker Gilbert nie przyjął min. Koehlera. 
BERLIN, 14 IV. PAT. „Vossische Ztg“ donosi z Rzymu, że niemiecki 

minister finansów dr. Koehler, który odwiedził premjera Mussoliniego i 
min. Volpiego, chciał odbyć rozmowę również z Parkerem  Gilbertem ba- 
wiącym w Rzymie. Parker Gilbert odmówił spotkania się z min. Koehlerem. 

Król Emanuej odjechał do Rzymu. | 
RZYM, 14—1V. PAT. Po dokonaniu w Lecco inauguracji instytutu . 

przeciwgruźliczego, król żegnany entuzjastycznemi okrzykami tłumu odje- 
chał do Rzymu. 

Powracającego do Rzymu króla * Wiktora Emanuela, powitali na 
dworcu członkowie rządu z*Mussolinim na czele, przedstawiciele władz oraz 
olbrzymie tłumy publiczności. Królowa także udała się do powitania króla 
na dworzec Transtevero. Całe miasto było udekorowane. 
któremi. przejeżdżał orszak królewski 

Na ulicach, 
zebrały się olbrzymie tłumy, pomię- 

dzy. któremi znajdowały stowarzyszenia  patrjotyczne z chorągwiami i pło- 
nącemi pochodniami. Nad głowami tłumow unosiły się samoloty. Powrót 

. króla ma charakter żywiołowej manifestacji, świadczącej o głębokiem przy- 
wiązaniu Włochów do osoby Wiktora Emanuela i domu Sabaudskiego. 

Para-królewska przybyła: otwartym powozem do  Kwirynalu, gdzie 
król w otoczeniu rodziny ukazał się kilkakrotnie na balkonie na skutek 
żywiołowych  maniiestacyj rozentuzjamowanych tłumów, które wypełniały 
wszystkie pobliskie ulice i place. Podczas manifestacyj wszystkie magazyny, 
biura i szkoły były zamknięte. 

Fanfa styczne pogłoski o konferenejach Tewiik- 
Ruhdi-Bey'a. 

ANGORA. 24.IV. PAT. 

pienia Turcji do grupy państw, 

Przybył tu 
Tewiik-Ruhdi-Bey. Doniesienia prasy zagranicznej 
Mussolinim uważane są tu za fantastyczne, 

skierowanych 

minister spraw zagranicznych 
o konferencjach jego z 

szczególnie pomysł przystą- 
przeciwko innym mocar- 

stwom uważany jest za bezsensowny, gdyż Turcja stara się unikać wszel- 
kich zawikłań międzynarodowych. Turcja oddawna pragnęła zawrzeć pakt 
bezpieczeństwa z Włochami. Zachodzi jednak pytanie, jakie warunki po- 
stawi Mussolini. Dawniejsze żądanie Włoch co do dopuszczenia wychodź- 
ców włoskich do Anatolji jest dla Turcji nie do przyjęcia. Turcja odrzuca 
wszelką myśl o przywilejach włoskich. 

tłoto sowieckie przeładowano na pełnem morm 
LONDYN, 14 IV. PAT. Agencja Reutera donosi, iż nieprzyjęte 

przez Stany Zjedn. złoto sowieckie w wysokoścj 1 miljona funt. szterl. co 
do którego wniosła swe pretensje Francja, zostało dziś w nocy przełado- 
wane na pełnem morzu ze statku niemieckiego /„Dresden* na specjalnie 
wysłany statek sowiecki. „Dresden* przybył wobec tego do  Cherbourgu 
bez złota sowieckiego. 

| imi L i 

Prasa niemiecka o propozycji amerykańskiej. 
BERLIN, 14. IV. PAT. Z prasy 

berlińskiej poza krótką notatką „Tae- 
gliche Rundschau“ tylko „Germania“ 
i „Vorwaerts“ zajmują trochę wyraž- 
niejsze stanowisko w sprawie propo- 
zycji amerykańskiej. Kanclerska cent- 
rowa „Germania“ podkreśla, że w tej 
samej godzinie, w której lotnicy nie- 
mieccy poraz pierwszy w historji 
ludzkości dotarli do ziemi amerykań- 
skiej od strony wschodniej, wręczył 
ambasador Stanów Zjedn. niemiec- 
kiemu ministrowi spraw zagranicz- 
nych projekt paktu  potępiającego 
wojnę pomiędzy narodami. Dwa te 
fakty zbiegły się osiągając pod jed- 
nym względem symboliczne znacze- 
nie: dwa kontynenty zbliżyły się ku 
sobie. Witamy szczerze z zadowole- 
niem krok pokojowy Ameryki 
oświadcza „Germania“ — który to 
krok zdaje się wskazywać, że Stany 
jedn. mają zamiar wyjść ze swej 

splendid isolation. н ; 
. Pakt potępiający wojnę musi po- 

ciągnąć jednak za sobą utworzenie 
całkowicie nowego układu stosunków 
europejskich. jednej rzeczy jednak 
nie będzie mógł pakt zakazać żadne- 
mu narodowi, mianowicie bronienia 
się w wypadku niebezpieczeństwa. Tu 
jest najbardziej niebezpieczny punkt 
w całej dyskusji między Briandem a 
Kellogiem. Któż bowiem jest ataku- 
jącym, a kto atakowanym? Najbar- 
dziej salomonowa mądrość nie znaj- 
dzie na ;poczekaniu zadawalającej od- 
powiedzi i dlatego punkt ten zostawi 
zawsze otwarte drzwi dla wojny. Ma- 
my nadzieję i pragniemy, aby propo- 
zycja amerykańska mogła stać się 
czemś więcej niż pięknym gestem. 

Decyzja jednak w tej sprawie leży w 
ręku tych, którzy rzucają miljardy 
na zbrodnie wojenne. 
, , „Vorwaerts* uznaje amerykańską 
inicjatywę, jako dodatni objaw z te- 
go względu, iż wbija ona w głowy 
ludzi myśl, że wojna jest zbrodnią. 
Propozycja Kelloga jest gestem po- 
kojowym, ale takie gesty nigdy nie 
zaszkodzą, chyba, że się będą zbyt 
często powtarzały, i że czyny podpi- 
sanych państw będą przeczyły ducho- 
wi pokoju. „Vorvarts'* stawia złośli- 
we pytanie pod adresem Ameryki, 
dlaczego zwraca się ona ze swemi 
propozycjami tyłko do wielkich mo- 
carstw, a pomija narazie mocarstwa 
małe, Budzi się w tym punkcie mi- 
mowoli myśl o Nicaragui—oświad- 

- cza „Vorwaerts*. 
Dalej dziennik podkreśla, że wiel- 

kie mocarstwa, do których zwróciły 
się Stany Zjednoczone, wszystkie są 
członkami Ligi Narodów i mają zo- 
bowiązania wynikające z paktu Ligi, 
statut zaś Ligi Narodów, jeżeli brać 
rzecz teoretycznie może zobowiązać 
wszystkie państwa do Ligi należące 
do wystąpienia militarnego przeciwko 
Stanom Zjedn., gdyby napadły one 
na jakie inne państwo, będące człon- 
kiem Ligi. Dlatego też z punktu wi- 
dzenia formalnego dotychczasowe za- 
strzeżenia Brianda nie są bynajmniej 
nieuzasadnione. Dziennik uważa rów- 
nież to ostatnie wystąpienie Kelloga 
za dążenie Ameryki do wyjścia z 
izolacji. W końcu uważa „Vorwaerts* 
ostatnie posunięcia Ameryki za tak- 
tyczne posunięcia wyborczę w związku 
z  bliskiemi wyborami  amerykań- 
skiemi.   

"łem się jak w. dalekiej 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa 1 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK—-Ksiąžnica Polska St. Bednarski. 
PO>TAWY-—J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9. 
WIL KA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 
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Pierwsza do Kowna pojażdżka. 
Gdy otrzymawszy osobiste zezwo- 

lenie od premjera Voldemarasa na 

wjazd do Kowna, a zawdzięczając u- 

przejmości konsula Budrysa zalatwi- 

łem w przeciągu kilkunastu minut 

formalności i znalazłem się w prze- 

dziale Schnelzugu Berlin —Riga, —czu- 

„Zagranicy“. 

Wielki dworzec Królewca, pogrążony 

w półcieniu szklanej hali, obcy język 

niemiecki, niezwyczajny dla Wilniani- 

. na'uch, wszystko się składało,jże w 

tej podróży mojej do Kowna czułem 

się nieswojo. Lecz oto wartko poto- 

czyły się koła pociągu i w przeciągu 

niespełna trzech godzin stanęliśmy w 

Wierzbołowie. Na granicy nasz Schnel- 

zug nie popasał dłużej i gdyby nie 

drobne formalności rewizyjno-pasz- 

portowe, nie zauważylibyśmy jej wcale. 

Dopiero, gdy przez zapotniałą szybę 

wyjrzałem w głąb ciemnej za oknem 

przestrzeni, słabo zaledwie lampami 

pociągu oświetlonej i gdy ujrzałem, 

że równe, płaskie jednostajne pola 

uprawne Prus Wschodnich ustąpiły 

już, a pociągnęły się długim koro- 

wodem wzgórza i lasy i łąki błotni- 
ste, znajome świerki i gąszcze litew- 

skie, poczułem iż oto z obcej już 

wyjechaliśmy ziemi i coraz to nas 

bliżej w serce rodzinnego kraju ten 

pociąg niesie. 
Wyraźna dotychczas Świadomość, 

iż w tym kraju przyjęty być mogę 

jako wróg najgorszy, nienawistny 

która mnie dotychczas przykrym na- 

pawała niepokojem — ustąpiła zupeł- 

nie, wobec tego rodzimego krajobra- 

zu i tej zawsze od wieków niezmie- 

nionej przyrody ojczystej, . a wydała 

się poprostu zaledwie jakimś  drob- 

nym, błahym epizodem, który z na- 

tury rzeczy minie i szczeznąć musi 

na wieki, jak dawniej bywało... 

Zwyczajnie u nas w Wilnie bywa, 

że gdy kto cudem jakimś, czy innym 

manierem z Kowna się przedostanie, 

obstąpiony jest ciekawemi, a pytaniom 

końca niema: „a opowiedz pan jak 

tam w Kownie? co tam słychać, jak- 

żesz'tam życie? jak miasto wygląda, 
czy prawda, że wielkie  prześladowa- 

nie? a nie spotkał pan tego czy owe- 

go“ i t. d. it. d 
W Kownie byłem dni dwa i na 

pytania podobne pobieżnie zaledwie 

odpowiedzieć mogę. 

Kurjer bezpośredniego połączenia 

Berlin— Ryga, do którego wsiadłem 
w Królewcu, przybywa do Kowna już 

po godzinie 11 w nocy. Dworzec o 

tej porze był nawpół opustoszały. 
Zazwyczaj przesadne bywają u -nas 

pojęcia o surewym regime panują- 

cym w Kownie w związku z utrzy- 

manym tam ciągle stanem wojennym. 

Osobiście nie zauważyłem nic takiego 

coby na pierwszy rzut oka mówiło o 

stanie wyjątkowym. Żadnej rewizji na 

stacji dokumentów osobistych, ani in- 

dagocji podejrzliwej nie  zaznałem. 

Wszystko się toczy trybem normal- 

nym. Dworzec podobny do wileńskie- 

go, tej samej rosyjskiej „architektury 

kolejowej”. Dorożki takie same, tylko 

z duhami, a dorożkarze mówią tym 

samym polskim akcentem, swoistą 

gwarą co u nas. Zato taxisy wspa- 

niałe. Niema zupełnie tordów, nato- 
miast jnajnowsze maszyny europej- 

skie i amerykańskie. Oto wszystko co 

jeszcze dnia tego zdążyłem zauważyć 

w Kownie. Kazałem się wieźć do ho- 
telu „Metropol*. Wspaniały gmach 

hotelu, wzniesiony w ostatnich latach, 
urządzony jest wewnątrz według naj- 

bardziej wyszukanego wykwintu i wy- 

gód. Przyznać należy, iż, taki ho- 
tel nie w każdem zachodnio-euro- 

pejskiem mieście znależć można. 

Służba hotelowa mówi po polsku, u- 

ważając to za rzecz zgoła naturalną. 

To samo w restauracji, jakkolwiek 

karty menu napisane sę tylko w jed- 

nym języku litewskim, to wszakże 

każdy kelner najchętniej znaczenie 

potraw na polskie przetłómaczy. 

_ Jeżeli jakiś wilnianin, który nigdy 

w Kownie nie był, a zwiedził inne 

miasta zapyta mnie: jak wygląda Kow- 

no? — to żeby mu uplastycznić ten 

wygląd w dwuch słowach odpowiem 

jak Wilno. Na pierwszy rzut oka 
miasto o zupełnie podobnym typie. 

Te same bruki — kocie łebki, te sa- 

mie domy, te same twarze i tylko 

wszędzie, wszędzie szyldy sklepowe, 

w jednym litewskim języku... W tem 

odczuć można ten nienaturajny czyn- 

nik, który z tak bezwzględną įedno- 

stronnością usiłował decydować o cha- 

rakterze całego miasta. —- Na ulicy 
zaś słychać różne języki w następu- 

jącej mniej więcej kolejności: najczę- 

Ściej litewski (moc urzędników, woj- 

skowych) następnie polski, później 

żargon, i wreszcie rosyjski. — Ulica 

główna, obecnie Laisvćs Alėja, sze- 

roka, gwarząca wartkim potokiem 

przechodniów 'i ruchu handlowego ro- 

bi wszakże wrażenie mniejszej, niż na- 

sza naprzykład Mickiewicza. Ruch w 

Kownie jest natomiast nieco naogół 

większy, ale w stopniu bardzo małym, 

a jak na stolicę zbyt skromny. Wi- 

doczne są samochody przedstawi- 

cielstw dyplomatycznych, różnych u- 

rzędów i ministerstw, ożywia .w zna- 

cznym stopniu skwerek ciągnący się 

pośrodku, natomiast domy z reguły 
są mniejsze, mimo imponujących po- 
stępów w budownictwie w ciagu lat 
ostatnich. Wielkie gmachy powyrasta- 
ły tu i ówdzie w przeciągu ostatniego 
dziesięciolecia, zarówno na głównej 
jak bocznych ulicach. 

Miasto samo oszpecone jest w 
środku przez olbrzymi i ciężki gmach 
soboru prawosławnego, ustawionego 
na głównej ulicy, który pasuje tu zu- 
pełnie tak samo jak sobór z Placu 
Saskiego w Warszawie. Na razie jed- 
nak ze względu na koszta jakieby 
wynosiła jego rozbiórka pozostaje 
nadal, jedynie tylko w Środku prze- 
robiony na kościół garnizonowy. 

Dużo się na ulicach Kowna spo- 
tyka wojskowych, zarówno oficerów 
jak żołnierzy. Imponująco wyglądają 
huzarzy I-go pułku, którzy wszyscy 
noszą czerwone spodnie. Uzbrojeni 
w szable rosyjskiej kawalerji noszą 
się też z rosyjska. Wobec obecnie pa- 
nujących na Litwie stosunków, tej 
pół-dyktatury, w której stery wojsko- 
we odegrywają ważną rolę, ciekaw 
byłem niezmiernie czy z tej strony 
Spotyka cywilną ludność jakiś ucisk 
lub szykany. Wbrew jednak moim o- 
czekiwaniom, nie zauważyłem nigdzie 
brutalnego zachowania, ani tej „hege- 
monji* wojskowej, jaką się zauważa 
podczas wojny. Na Litwie wyrósł już 
nowy korpus oficerski, składający się 
poprzednio jak. wiadomo wyłącznie z 

oficerów rosyjskich. Oficerowie litew- 

scy są grzeczni i uprzejmi. : 

Natomiast niezmiernie przykre robi 

wrażenie ów wybujały do granic nie- 

spotykanych gdzieindziej szowinizm 

pewnych sier kowieńskich. O tym 
szowinizmie i przyczynach jego będę 
mówił w następnej korespondencji, 
obecnie tylko dając ogólny rys Kowna 3 
nie mogę przemilczeć tego zjawiska, 
które się ciągle rzuca w oczy. Czy to 
w redakcjach litewskich gazet, czy też 
w poszczególnych urzędach, niespo- 
sób poprostu nieraz zasięgnąć jakichś 

informacji, załatwić sprawę, nie po- 
siadając języka litewskiego, i to bez 

względu na to czy się zwraca w ję- 
zyku polskim, czy rosyjskim, czy ja- 

kim innym, który się w tej chwili pa- 

mięta najlepiej — odpowiadają po li- 

tewsku. Przeciwieństwem tego jest 
handel. Niema bodaj sklepu gdzie by 

się po polsku rozmówić nie dało. 
Spotykają się takie magazyny żydow- 

skie, gdzie często bywa, iż stary jakiś 
żyd po litewsku wogóle nie umie lub 
bardzo słabo, najchętniej zaś  prze- 

chodzi w rozmowie na język polski. 
Nie wspominam tu naturalnie o skle- 
pach polskich, których jest w Kownie 

dość pokaźna ilość. 
Stare miasto Świadczy źle o go- 

spodarce miejskiej kowieńskiego ma- 
gistratu.  Brudno jest tam, ciemno i 

wszędzie znać zaniedbanie, gorzej — 
to przyznać należy—niż w Wilnie 

lecz mimo wszystko piękne jest 

pełne drogich dla nas zabytków. Po- 

15. IV. 28 
Rokowania połsko-niemiegkie, 
WIEDEN. 14.IV. PAT. „Neue 

freie Presse" donosi ze źródeł ber- 
lińskich, że konferencja ministra dr. 
Twardowskiego z b. ministrem dr. 
Hermesem dotyczyła wznowienia ro- 
kowań' gospodarczych  polsko-nie- 
mieckich. Kola berlińskie sądzą, że 
widoki ponownego podjęcia tych ro- 
kowań są pomyślne, ponieważ rząd 
polski dał w Berlinie wyjaśnienia w 
Sprawie rozporządzeń granicznych, 
które wywołały w Berlinie zaniepo- 
kojenie. IKwestja osadnictwa odegra 
w każdym razie w rokowaniach go- 
spodarczych polsko-niemieckich  wiel- 
ką rolę. 

10-lecie zdokycia  Nelsingfarsu 
przez hiemców. 

HELSINGFORS, 14-1V PAT. W 
związku z proniemieckiemi uroczysto- 
Ściami, związanemi z 10-leciem zdo 
bycia Helsingiorsu przez Niemców, 
cała prasa poświęca artykuły wstępne 
wspomnieniom z r. 1918. Pisma .pra- 
wicowe fińskie i szwedzkie wyrażają 
uczucia wdzięczności dla wojsk nie- 
mieckich. Na specjalną uwagę zasłu- 
guje stanowisko naczelnych organów 
partji agrarnej, które stwierdzają, że 
Niemcy, przybywając do Finlandji, 
kierowali się wyłącznie osobistym 
interesem, zamierzając osadzić na tro- 
nie fińskim jednego z książąt niemie- 
ckich i dążąc do uczynienia z Finlan- 
dji wasala Niemiec. Suomen Socialde- 
mokraatti w formie niezwykle ostrej 
atakuje prawicę fińską za uroczyste 
obchodzenie rocznic krwawej wojny 
domowej. Pismo występuje zarazem 
niezwykle ostro przeciwko Niemcom 
i generałowi von der Goltzowi, pi- 
sząc, że właściwem Świętem powinna 
dla Finlandji być rocznica dnia, kiedy 
10 lat temu, gen. Goltz zmuszony był 
pakować manatki i uciekać na połu- 
dniową stronę zatoki Fińskiej. 
BBBABURZOWZUGOZEAKERGEE 
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POSZUKIWANY lokal kilku- 
nasto-pokojowy na biuro. Mogą 
być również 2 oddzielne miesz- 
kania kilku - pokojowe. Ulice: 
Mickiewicza do pl. Łukiskiego 
oraz boczne w pobliżu jednak 
Mickiewicza i plac Katedralny. 
Zgłoszenia składać w Admini- 

stracji „biuro“, OO w doi a 
za rozmowami o treści politycznej: 
które wypełniły nieomal cały czas 
mego pobytu w Kownie, a do czego 
powrócę w następnym artykule, — 
kilka godzin przed odjazdem do 
Wilna poświęciłem obracaniu się 
wśród tych starych murów: odwieczna 
katedra, kościół ' Witolda, dom w 
którym mieszkał Napoleon, domiek 
Mickiewicza i t.d. i t.d., aż wreszcie 
zasiedziawszy się z memi litewskimi 
kolegami w Dolinie Mickiewicza nad 
pamiątkowym kamieniem, omał żem 
się nie spóźnił na pociąg odchodzący 
właśnie do Dyneburga, bo mnie do 
domu, do Wilna starą, znajomą dro- 
gą prostą władze kowieńskie nie 
puściły... m. 
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ECHA KRAIOWE 
MOSARZ, pow. Postawski. 

„ — Prace społeczno - gospodarcze. 
Dawno już coprawda nie podawano do wia- 
domości publicznej o Mosarskich stosun- 
kach ogólno-społecznych i gospodarczych; 

czy to w dziedzinie oświaty pozaszkol- 
nej, czy zawodowej pracy, prowadzonej na 
roli* lub warsztatach rzemieślniczych, i w 
ogóle o działalności rozwijającej się w po- 
szczególnych miejscowych organizacjach, 
jak to Kółku Rolniczem, Mleczarai Spół- 
dzielczej, Ochotniczej Straży Ogniowej, 
wreszcie i Domu Ludowym ROK. który 
jest sercem tutejszych zbiorowych wysiłków 
nie tylko na miejscu, ale i w roziegłej o- 
kolicy. 

Te też wiadomościami znanemi mi 
osobiście o miejscowych stosunkach i wy- 
sHkąch zbiorowych ludzi dobrej woli choć 
w skromnej mierze chcę podzieiić się z Sz. 
Czytelnikami popularnego w tych stronach 
„Słowa”,j wiadomościami  krystalizującemi 
się przeważnie przy pomocy zdobywanej 
usilnie oświaty, w pracy fizycznej, która 
coraz bardziej realizuje się w czyn- czyn 
rzeczowy, a nie papierowy. To też nic dziw- 
nego, że wieś nasza doniedawna jeszcze 
była szarą, nic nieznaczącą i absolutnie ni- 
komu nieznaną jak, wiele innych, dzisiaj 
w swem wysiłku i postępach organizacyj- 
nych jest wsią wyróżniającą się bez naj- 
mniejszej przesady w całym powiecie, a 
wysiłki byłyby jeszcze silniejsze gdyby by- 
ła odrobinę zamożniejszą, ale mamy na- 
dzieje pokonać w niedalekiej przyszłości 
wszystkie stojące na przeszkodzie trudno- 
ści i stanąć na swych kolonjach twardo 
i silnie kulturą. - Piszę kolonjach, bo wieś 
Mosarska w obecnej wiośnie przeszła już 
z gospodarstw sznurowych na gospodar- 
stwa scaleniowe i stopniowo się na tych 
działach rozbudowuje, a z inicjatywy miej- 
scowego kółka rolniczego przy iachowej 
pomocy instrukcyjnej możliwie i materjal- 
nej Wił. Tow. Rol. rozpoczynać się tu bę- 
dzie i prowadzić na owych poszczególnych 
koloniach gospodarstwa wzorowe. Nastę- 
nie Zarząd kółka rolniczego postanowił nie- 
ałomnie założyć w Mosarzu jeszcze tej 
wiosny stałą stację czyszczenia nasion, 
której brak dalece się odczuwa. 

Nawiązując do działalności kółka rol- 
niczego i wogóle pracy naroli, muszę rów- 
nież wspomnieć i 0 tegorocznych wscho- 
dąch oziminy, którą przedstawia się wprost 
katastrofalnie z powodu wyparzenia wcze- 
snemi zeszłorocznemi Śnieżnemi opadami, 
4 o ile nie nastąpią jasne ciepłe słoneczne dnie 
to czeka formalna głodowa klęska. 

Działalność miejscowej Spółdzielczej 
Mleczarni przedstawia się cyfrowo dość za- 
dawalniająco, a ludność miejscowa jak 
i okolicznych wsi, majątków i folwarków, 
aczkolwiek do niedawna nieufna coraz tłu- 
mniej garnie się pod owej mleczarni opiekę 
wierząc w jej pożyteczność dla siebie w 
kierunku materjalnym. 

Miejscowa Ochotnicza Straż Ogniowa 
aczkolwiek pomału jednąk powiększyła 
swój inwentarz o nową pompę, wóz rekwi- 
zytowy, 2 dwukółki do podwożenia wody 
i wiele innych potrzebnych -rekwizytów, a 
ćwicząc się nie zapomina również i o obo- 
wiązkach religijnych, które pod dowódz- 
twem swego naczelnika p. E. Balceraka od- 
bywała w kościele w noc Wielkosobotnią 
honorową wartą przed grobem Chrystusa 
Pana. 

Zaś co do „Domu Ludowego to przy- 
był w owym przed kilkoma tygodniami no- 
wy. inwentarz w postaci 5-ciolampowego 
rądjo-odbiornika, które to radjo bezpłatnie 
w godzinąch ścisle oznaczonych w sali 0- 
gólnej oraz czytelni uprzyjemnia wolny od 
zajęć czas swym członkom rozumie się 
przez głośnik. Szkoda tylko wielka, że tu 
na miejscu nie daje się słyszeć Wilna, któ- 
rego stacja nadawczą poSiada może najbo- 
gatszy program ze wszystkich radjostacyj 
polskich i do naszych stosunków miejsco 
wych najodpowiedniejszy. 

Zapał w kierunku wychowania fizycz- 
nego podjęły ochoczo i z powodzeniem 
swego czasu wśród miejscowej młodzieży, 
jakoś ostatniemi czasy zanikł, a powóa ku 
temu przypisują Instruktorowi, który od 
pewnego czasu Sromotnie zaniedbuje po- 
wierzone mu przez odpowiednie władze о- 
bowiązki. 138 

Brak odpowiedniej popularnej i przy- 
stępnej książki beletrystycznej w bibliotece 
D. L. daje się dotkliwie odczuwać, ale i tu 
jest nadzieja, że obecny bibljotekarz p. E. 
Balcerak pokona pomyślnie wszystkie prze- 
szkody i zdoła jako tako uzupełnić braki. 

No, ale nie zapominajmy i o godzi- 
wych rozrywkach, które mają tu miejsce, 
stale w Domu Ludowym. Weźmy naprzykład 
choćby ostatnią odbytą zabawę w pierwszy 
dzień Wielkanocnych Świąt, którą Śmiało 
można by było nazwąć balem w swym 
przebogatym programie i szczelaie jak zwy- 
kle tu zapełnionej sali balowej publiczno- 
ścią jak miejscową tak i zamiejscową, Któ- 
ra entuzjastycznie oklaskiwała poszczegól- 
nych solistów w osobach p. Lucji Pacz- 
kowskiej (śpiew), p. Mateusza Tomaszewi- 
czą (śpiew), p. Józefy Brzozowskiej (gitara) 
ip. Jana Brzozowskiego (skrzypce) oraz 

wykonawców poszczególnych ról w I-no 
aktowej komedjo-operze: „Aby handel szedł” 
Również nie szczędzono oklasków gospo- 
darzum miejscowego D. L. w osobach pp. 
jana Brzozowskiego, Dulińca, Justyna Żu- 
ka i Tomaszewicza. Zaś całość dopełniły 
ochocze tańce przy dźwiękach własnej 
czkowej orkiestry, które przeciągnęły się 
aż do białego dnia w zgodnej harmonii to- 
warzyskiej. L: K. 

WILEJKA POWIATOWA. 

— Zamarłe miasto. U nas po wybo- 
rach życie zamarło, winna temu w pierw- 
szym rzędzie inteligencja pracująca, która 
po za pracą zawodową i uczęszcząniem do 
nowootworzonego kina, systematycznie uni- 
ka życia społecznego. 

Wprawdzie są jednostki, które chcą 
działać, lecz brak szerszego zainteresowa- 
nia sfer urzędniczych w pracy społecznej 
niweczy ich zamiary. Był ongiś człowiek, 
urzędnik Urzędu Skarbowego Rubczak Ro- 
man, który rzucił hasło współpracy Z lu- 
dem na tut. terenie, mające prócz spraw po- 
litycznych dążyć do popierania spółdziej- 
czości, krzewienia oświaty ludowej i t. d. 
jednem słowem polskości na Bgrubieżach 
Rzeczypospolitej, niestety przed wy- 
borami Opuścił nasz gród, odchodząc 
ną inne stanowisko, następcy zaś zawaleni 
pracą zawodową nie mają czy nie mogą 
kontynuować rozpoczęte dzieło! Wprawdzie 
mamy dzielnych działączy p. inż. Buture- 
wicz, insp szk. Płomiński, który nam da- 
wał często przedstawienia pod gołem nie- 
bem (brak sali uniemożliwia mu pracę) wy- 
stawiając sztuki narodowe. Cóż z tego, że 
nowy Magistrat jakoś nie może się wziąć 
się do budowy domu ludowego. U nas 
konieczna jest współpraca z ludem biato- 
ruskim, który przy dobrej szkole może dać 
najlojalniejszego obywatela Polskil! Samo 
zamknięcie się w kasynie urzędniczem Stu- 

ce) niewystarcza, nałeży imać się pracy 
twórczej, pracy nad zacołanym ludem. My, 
urzędnicy, tu jesteśmy wysłani nie tylko 

la pracy zawodowej — my jesteśmy tu 
ostatnimi, którzy stojąc na straży intere- 
sów Państwa, pobudzać muszą wrogie umy- 
sły ludności do szląchetoaych wysiłków 
względem Państwa a nie oddawać ich na lep 
haseł bolszewickich, które tak łatwo się 
imają. W końcu muszę jeszcze zwrócić u- południe. Biuro Wolfa zaopatruje tę depeszę komentarzem, 
wagę Magistratowi, by nareszcie przystąpił 
do budowy elektrowni, gdyż oświetlenie 
jak na powiatowe miasto b. jest słabe, 
mieszkańcy chętnie by się opodatkowali 
wyżej, by mieć jaką taką wygodę szczegól- 
nie w zimie i jesieni; piekącą kwestją jest 
również brukowanie ulic Wilejki noi budo- 
wą szosy Wilejka--Mołodeczno. Wiele je- 
szcze naszej mieścinie brakuje ; ale tru- 
dno, cieszymy się wiosną no i dobrem 
powietrzem -- suchy klimat Wilejki bardzo 
dodatnio wpływa na piersiowochorych; gdy- 
by tak wybudowano Sanatorjum tutaj, wąt- 
pię czy Magistrat by na tem nie zyskał — 
kę również imię miasteczka! Może Rada 

iejska i o tem pomyśli? M. 

BIAŁYSTOK. 

Ziemian urządzony będzie w Białymstoku drzewo wezwany do zejścia rozkazu. nie wykonał, 
tor wyścigowy. Zaniedbana dotychczas ta 
dziedzina sportu znajdzie nowe widoki roz- 
woju. Plac ofiarował ks. Lubomirski. W 
bieżącym roku oczekiwane jest otwarcie 
toru. 

- Czyszczenie miasta. Magistrat m. 
Białegostoku zarządził jednorazowe grun- 
towne czyszczenie miasta, z powodu pory 
wiosennej. Zarządzenie spotkało się z u- 

dy weszły omal że nie do przysłowia. 
. д;папіс dia policji. Wojewoda 

białostocki p. Kirst wystosował do funk- 
cjonarjuszów Policji Pań. podziękowanie za 
gorliwą,ofiarną i umiejętną pracę przy peł- 
nieniu „obowiązków służbowych w dniaC 
wyborów do Sejmu i Senatu t. Zn. w dn. 4 
i tl marca br. 

— Pomnik Powstańca. Z inicjatywy padło główne wstrząśnienie, podczas którego piórko sejsmografu, 
Stowarzyszenia Rezerwistów i byłych woj- 
skowych zawiązał się komitet budowy pom- 
nika powstańca białostoczanina, poległego 
w walkach o wolność Polski, por. Piekna- 
towskiego, 

utrzymania w Białymstoku w miesiącu mar- 
cu wžrosty 0 0,8 proc. 

tami. Kupcy i przemysłowcy białostoccy 
złożyli do Zarządu Telefonów petycję w 
sprawie uruchomienia bezpośredniego połą- 
czenia telefonicznego z Rosją Sowiecką, 
gdzie niektórzy przemysłowcy posiadają swe 
fabryki, inni zaś utrzymują stosunki han- 
dlowe z Sowietami. 

DRES O Wo 

Blokada gospodarcza a Z.S.S.R. 
Jakkolwiek największa uwaga prasy sowieckiej zwraca się w kierunku 

stosunków Sowietów do Niemiec, to jednak zaczęła w tych dniach prasa 
sowiecka w ostry Sposób atakować Francję. „Weczerniaja Moskwa* wystą- 
piła w sposób ostry i zdecydowany przeciwko Poincaremu i przeciw całe- 
miu szeregowi polityków francuskich, 
wadzenia blokady gospodarczej ZSSR. 
care przygotowuje się do wyborów. 

smy- jego głównych haseł wyborczych bi 
Dziennik moskiewski 

zarzucając im dążenie do przepro- 
„ Weczerniaja Moskwa!” pisze: „Poin- 
Nie ulega wątpliwości, że jednem z 
ędzie - walka przeciw bolszewikom. 

pisze z ironją: „Nie można powiedzieć, żeby hasło 
to było specjalnie oryginalne. Ale wiadomo od dawna, że we Francji jest 
w modzie wszystko to co angielskie". 

Zaczepia się tu wpływy angielskie we Francji w kwestji polityki an- 
tybolszewickiej, 
przekonania, 

j, bowiem Moskwa otwarcie wraca do swojego dawniejszego 
że jest celem prześladowań ze strony Anglji. Rosja sowiecka 

stara się i w irancuskiej polityce widzieć rękę Anglji, rękę tego państwa, 
które sowiecka opinja publiczna i koła polityczne nazywają najniebezpiecz- 
niejszym wrogiem ZSSR. „Wieczerniaja Moskwa* pisząc o politycznych 
nastrojach we Francji, mówi: „Nowa kampanja prasy francuskiej przeciw 
ZSSR jest dowodem nowego kursu, jest dowodem nowego planu, którego 
celem jest blokada gospodarcza Rosji sowieckiej". Prasa sowiecka jednak 
nie wierzy w możliwość przeprowadzenia 
niej, państwa zachodnio-europejskie 

tego planu, ponieważ według 
handlują z nami nie dla naszych 

pięknych oczu, ani nie z miłości, ale dla zysków materjalnych. 

Kara śmierci za „iontrrewolucję ekonomiczną”. 
MOSKWA, 14—1V. PAT. Po 32-dniowych rozprawach Trybunał najwyż- 

szy zakończył proces dwóch moskiewskich towarzystw wzajemnego kredytu» 
uznając za uzasadnione oskarżenie © kontrrewolucyjną działalność ekonomiez- 
ną, polegającą na systematycznem oszukiwaniu organów państwowych celem: 
nielegalnego uzyskania kredytów, przeznaczonych na spekulacje oraz na zale- 
wanie rynku finansowego bezwartościowemi wekslami imiennemi i fikcyjnemi 
czekami. Z pośród 42 oskarżonych 6 dyrektorów tych towarzystw oraz wice- 
dyrektor biura ekonomicznego Banku Państwa skazani zostali na karę Śmier- 
ci. Pozostałym podsądnym wyznaczono 
nia, a jednego zwolniono. 

kary od 5 miesięcy do 10 lat więzie- 
Stwierdzając w wyroku, że oskarżeni stanowiii gru- 

pę kontrrewolucyjną, Trybunał postanowił nie stosować amnestji względem. 
skazanych na Śmierć. Obrońcy skazanych złożyli w Prezydjam Centralnego chając radja i uczęszczając na sobótki (tań- Komitetu Wykonawczego prośbę o ułaskawienie. 

Ostanie wiadomości o Iosie „Bremen“ 
BERLIN 14-IV PAT. Biuco Wołia donosi z Nowego Yorku w  depe- 

szy z godz. . 11 min. 2 według czasu amerykańskiego, że rozeszła się tam 
pogłoska, iż samolot „Bremen** ma podjąć w dałszym ciągu swój  lot.. 
Pogłoski te opierać się mają na doniesieniach agencji Canadian Press. 
Według tych wiadomości samolot „Bremen miał podjąć swój lot dziś w 

że ponieważ 
doniesienia te stoją w sprzeczności z tem wszystkiem co dotychczas wie- 
dziano O stanie samolotu „Bremen' należy je przyjmować z wszelkiemi 
zastrzeżeniami. 

BERLIN, 14—IV. PAT. Biuro: Wolia donosi z Quebec, że zamierzone 
podjęcie dalszego lotu przez samołot „Bremen“ musiało być zaniechane. 
Uszkodzenie samolotu bowiem okazało się w czasie reperacji dużo po- 
ważniejsze, aniżeli pierwotnie przypuszczano. 

Rzekomy hunt w więzieniu w Płocku. 
(Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości). 

WARSZAWA, 14.1IV, PAT. Zarówno ф prasie stołecznej jak i prowincjonalnej 
ukazały się niezgodne z prawdą notatkiio rzekomym buncie w więzieniu w Płocku. 

Dla ścisłości M-stwo Sprawiedliwości. nadsyła następujące wyjaśnienia. Dnia 4 kwiet- 
nia r. b. więzień Majewski skazany”ną trzy lata i 6 miesięcy więzienia w chwili prze- 

Tor wyścigowy. Staraniem Związku prowadzania go przez podwórze więzienne: do celi aresztowej skoczył na pobliskie 

odgrażał się pobiciem każdego, 
a przeciwnie ułamawszy gałąż 

ktoby.zoliżał się do niego. Krzyki znajdującego sięjna 
wierzchołku drzewa Majewskiego spowodowały gromadzenie się przechodniów u mu- 
rów więziennych, z poza których drzewo jest widoczne, a jednocześnie wywołały 
hałasy więźniów w dwóch celąch więzienia W celu uniknięciałużycia siły wobec opor- 
nego więźnia sprowadzono sikawkę strażacką i puszczono nańffstrumienie wody, czem 
zmuszono go do zejścia z drzewa..Po przybyciu zawezwanego poprzednio podproku- 
ratora Balińskiego całe zajście zostało zlikwidowane w ciągu pół godziny. W więzie- 

znaniem ludności, bowiem białostockie bru- niu zapanował spokój. Ani wojska, ani: policji: do. więzienia nie wzywano. 

sejemograty alarmnją @. niezwykłom trzęsieniu ziemi. 
KRAKÓW 14-IV. PAT. Dnia 14 kwietnia sejsmograiy obserwatorjum: 

krakowskiego zanotowały trzęsienie ziemi niezwykłej siły. Ziemia zadrgała 
po raz pierwszy o godz. 10-ej. dwie minuty 12 sek. według czasu urzędo- 
wego. Wkrótce potem pomiędzy godz. 10-tą min. 5 a 10-tą min. 8 przy: 

notu- 
jące drgania ziemi z południowo-wschodu na północny zachód  kołysało 
Się na przestrzeni 11 cm. Po godzinie drgania ustały. Ognisko trzęsienia. 
ziemi odległe było w przybliżeniu e 1000 km. 

PRAGA, 14.1V, PAT. Około 'godz.. 10-ej przed południem zanotowały sejsmogra- 
Wzrost kosztów utrzymania. We- ży katastrofalne trzęsienie ziemi, które było tak silne, .że igłą sejsmografu skrzywiła. 

dług obliczeń urzędu statystycznego, koszta Się. Ognisko trzęsienia ziemi znajduje się prawdopodobnie w Smyrnie. 
: BUDAPESZT, 14.1V, PAT.. Dziś a godz. 10 min. 1 zanotowano tu niezmiernie 

silne trzęsienie ziemi, ośrodek którego znajdował się mniejwięcej w odległości 800, km. 
— Telefoniczne połączenie z Sowie- Wstrząsy były tak gwałtowne, że seįsmugrai uległ uszkodzeniu. 

Trzęsienie ziemi nawiedziłe prowincje bułgarskie. 
SOFJA, 14 IV. PAT. Odczuto tu dziś około godz. 11-ej rano. dość 

gwałtowne trzęsienie żiemi, którego ośrodek znajduje się przypuszczalnie 
o 200 km. na wschód od Sofji. Według doniesień z prowincji 

Nowe pismo. Barbikańska Misja Ziemi wyrządziło poważne szkody w miejscowości Tchirpan, gdzie. kilka 
trzęsienie 

Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów, domów runęło w gruzy i podobno kiłka osób. Przedsięwziętą energiczną 

Siraszliwy wybuch w sali tańca. 
WESTRLŁAYNS (St. Missouri), 14.4V, PAT. Straszliwy wybuch, którego przyczy- 

posiadająca w Białymstoku, jako środowi- 
sku żydowskiem swój oddział, przystąpiła 
do wydawania miesięcznika w żargonie. Pi- 
smo pod tytuiem „Das Wort“ jest ilustro- 
wane i rozdawane Żydom bezpłatnie. (Cc). 

dmg Owólonojski Zjazd w Wilnie R 
Wczorajszy dzień zjazdu rozpoczę- 

ła prelekcja „O zbiorach Tow. Przy- 

jaciół Nauk*, wygłoszona w Muzeum 
Towarzystwa przy ul. Lelewela przez 
inicjatora i najwięcej zasłużonego je- 
szcze w czasach niewoli na niwie kra- 
joznawstwa działacza proi. Stanisława 

Kościałkowskiego. 
Uczestnicy zjazdu korzystając z ob- 

jaśnień czcigodnego profesora mieli 
możność dokładnego zapoznania się 
z bezcennemi wileńskiemi zbiorami 
muzealnemi. W Ślad zatem zwiedzono 
Muzeum Etnologiczne U. S. B. przy 
ul. Zamkowej 11. 

O godzinie 10-tej odbyło się walne 
zgromadzenie przedstawicieli kół mło- 
dzieży, poprzedzone obradami patro- 
natu. Na walnem zgromadzeniu  po- 
ruszone były głównie sprawy natury 
organizacyjnej. Zakończenie i uchwały 
zgromadzenia nastąpią dziś, t. |. w 
niedzielę. 

W tem miejscu należy wspomnieć, 
iż organizacja kół opiera się na ści- 
słym regulaminie ustanowionym przez 

kontrolną Komisję Kół Krajoznaw- 
czych Młodzieży Szkolnej, działającą 

jako ekspozytura Rady Głównej Pol- 
skiego Towarzystwa Krajoznawczego. 

Niezależnie od regulaminu, mło- 
dzieży pozostawione jest otwarte pole 

dla samodzielnej pracy twórczej, cze- 

go najwymowniejsze dowody oglądać 

można na wystawie zbiorów szeregu 

poszczególnych kół w sali gimnazjum 

Mickiewicza przy ul. 
skiej 3. 

dl Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej. 
Najwspanialszym dowodem  twór- 

czej pracy naszej młodzieży jest 
dziełko zbiorowe koła przy seminar- 
jum w Tomaszowie Mazowieckim, p. t. 
„Opis zamków drewnianych  przy 
drzwiach”, które to dziełko w uzna- 
niu olbrzymich jego wałorów wydała 
własnym nakładem Krakowska Aka- 
demja Umiejętności. . 

Nic więc dziwnego, iż otwarcie 
wspomnianej wystawy stanowiło bo- 
daj kulminacyjny moment dnia wczo- 
rajszego zjazdu. 

Punktualnie o g. 12 — wystawa 
ta otwarta została przez p. Wojewo- 
dę Wileńskiego w obecności J. E. 
Ks. biskupa Bandurskiego, oraz licz- 
nie zebranych przedstawicieli społe- 
czeństwa i uczestników zjazdu. 

Wystawie tej poświęcimy oddziel- 
ne sprawozdanie. 

W tymże gimnazjum Mickiewicza 
odbył się następnie odczyt „O Wilji“ 
proi. Bronisława Rydzewskiego. 

Po wspólnem spożyciu obiadu 
uczestnicy zjazdu znów  nawiedzili 
gimnazjum — wysłuchawszy  intere- 
sującego odczytu „O stanie gospo- 
darczym Wileńszczyzny”, który w za- 
stępstwie nieobecnego . prof. Zawadz- 
kiego wygłosił jego asystent Dr. 
Stanisław Świaniewicz. 

Po tym odczycie goście wileńscy 
wyruszyli w drugą wycieczkę po 
mieście. ) 

Dziś uczestnicy zjazdu zwiedzać 
Dominikań- będą w godzinach przedpołudniowych +alotach" 

okolice Wilna. 

akcję ratunkową. 

ny dotąd nieznana zniszczył całkowicie sąlę tańca Dwie osoby poniosły śmierć na 
miejscu, a 20 odniosło rany. Pozatem zaginęło jeszcze 10 osób co do których istnieją, 
obawy, że również poniosły śmierć w czasie wybuchu. я 

(TS O R KO ISIN TTT CEWAEZTONACEEWE VA STAEEO. 
Kongres sporfowy kobiet. 

WARSZAWA, 14-IV PAT. W dniu 
dzisiejszym w gimnazjum im. Królo- 
wej Jadwigi odbyło się uroczyste 
otwarcie pierwszego kongresu kobie- 
cego dla wychowania fizycznego i 
sportowego. Otwarcie nastąpiło w 
obecności przedstawicieli władz cywil- 
nych i wojskowych, związku klubów 
sportowych, stowarzyszeń sportowych 
kobiecych i t.d. Między innymi za- 
szczycili kongres swą obecnością pp. 
minister spraw wewnętrznych gen. 
Składkowski, prezydent miasta inż. 
Słomiński, komisarz rządu na m. st. 
Warszawę Jaroszewicz, rektor uniwet- 
sytetu warszawskiego ks. dr. Szlagow- 

Zakończenie zjazdu nastąpi gdzieś 
około godziny 5-ej po południu. 

Kończąc na tem Sprawozdanie 
stwierdzić musimy, iż zjazd ten wy- 
padł pod „względem organizacyjnym 
doprawdy imponująco — i, że ziścił 
chyba w całości zamierzenia  organi- 
zatorów. — = ' 

Węzeł przyjaźni Wilna z innymi 
ośrodkami kultury polskiej, a przede- 
wszystkiem reprezentowanym najwię- 
cej na zjeździe Krakowem, został za- 
dzierzgnięty mocniej. B 

Ps. Do wczorajszego sprawozda- 
nia wkradł się niezwykły chochlik 
drukarski, przypisujący „Fircyka w 

Franciszka Zabłockiego 
Aleksandrowi Fredrze. 

ski, dowódca O.K. WARSZAWA gen. 
Wróblewski i inni. Kongres otworzył 
imieniem naczelnej magistratury spor-- 
towej w Polsce, związku polskich 
związków sportowych i polskiego ko- 
mitetu olimpijskiego ppułk. Ulrich, 
podkreślając rolę wychowania  fizy- 
cznego i sportu wśród kobiet. 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum, 
do którego jako przewodnicząca we- 
Szła p. Olszewska, powitał kongres i 
życzył mu pomyślnych obrad imieniem 
Marszałka Piłsudskiego i p. Ministra 
oświaty ppułk. Ulrich, dyrektor pań- 
stwowego urzędu wychowania fizycz- 
nego. Między innemi przemawiał pre- 
zydent miasta inż. Słomiński, dyrektor 
państwowego instytutu wychowania 
fizycznego dr. Zawadzki, szereg przed- 
stawicieli instytucyj kobiecych, między 
innemi dr. Budzyńska Felicja, imie- 
niem prasy prezes Związku dzienni- 
karzy sportowych Wacław Sikorski i 
t. d. Po przemówieniach i po przyję- 
ciu regulaminu obrad wygłoszono na- 
stępujące releraty: dr. Reinerówna 
(Podstawy naukowe wychowania fi- 
zycznego), ppułk. dr. Osmólski (Czem 
jest i czem powinien być sport dla 
kobiety współczesnej), dr. Dybowski 
(Kontrola lekarska w sporcie). Po tych 
referatach nastąpiła przerwa w obra- 
dach. Dalszy ciąg referatów nastąpi 
o godz. 16. W dniu jutrzejszym dal- 
szy ciąg obrad kongresu. Dziś wie- 
czorem odbędzie się bankiet. 

Li džioi procesa „Uranady“ 
Po przesłuchaniu kilku świadków 

pozostałych z poprzedniego dnia, ze- 
znania których, dotyczące morderstwa 
Iwaszkiewicza, nie wniosły „nic nowe- 
go, staje przed Sądem funkcjonarjusz 
służby śledczej Hepel. Ten sam He- 
pel, na którego wydany był przez 
hromadowców wyrok Śmierci. 

Stwierdza on na wstępie, że 3.X1I 
1925 r. odbyła się na terenie pow. 
Dziśnieńskiego tajna _ konferencja, 
zwołana przez posłów Rak-Michaj- 
łowskiego i Miotłę. W konierencji tej 
wzięło udział 15 osób n.b. wszyscy 
notowani jako członkowie KPZB. Na 
zebraniu tem uchwalone zostało zor- 
ganizowanie w Głębokiem filji Banku 
Białoruskiego, a uczęstnicy zebrania 
byli też pierwszymi udziałowcami. 

Stopniowo, w miarę rozrastania 
się „Hramady* powstało przy wy- 
bitnym udziale członków „Hramady“ 
szereg afer szpiegowskich, a następnie 
z inicjatywy posła Miotły powstało 
kilka bojówek  terorystycznych. W 
skład ich weszli b. komuniści, pracu- 
jący następnie w szeregach „Hra- 
mady”. 

Wobec pewnych informacyj o pla- 
nowanym zamachu na życie Świadka 
oraz jego pomocnika lwaszkiewicza, 
władze przeniosły świadka na teren 
pow. Mołodeczańskiego. Zarządzenie 
10 przyszło w czas, gdyż niewątpliwie 
Spotkał by - go los Iwaszkiewicza. 
Omawiając sprawę morderstwa mówi 
świadek Sądowi _ „moralnym spraw- 
cą mordestwa jest nie kto inny a tyl- 
ko poseł Miotła". 

Na terenie powiatu Mołodeczań- 
skiego spotkał się Świadek z działal- 
nością ucznia gimn. białoruskiego So- 
łohuba, pupilka posła Taraszkiewicza. 
W rezultacie dochodzeń Sołohub ska- 
zany został na 2 lata więzienia. 

Omawiając isprawę tajnego inior- 
macyjnego zjazdu OK—KPZB, z udzia- 
łem przedstawiciela centrali stwierdza 
Świadek, że hurtki opanowane przez 
komunistów były największe liczbowo. 

Udział hromadowców w  alerach 
szpiegowskich ujawnił się przy likwi- 
dacji szeregu szajek. 

Obrona długo bada świadka, w 
trakcie widmo art. 618 znów ukazuje 
się w całej pełni. 

Po odczytaniu protokułu oględzin 
trupa Iwaszkiewicza, zeznaje biegły 
dektor Błagoszewski. Trudna jest je- 
go rola, gdyż orzeczenie swoje o- 
przeć musi jedynie na informacjach 
oagnietych z odczytanego proto- 

kułu. 
_. Biegły przypuszcza, że z dziewię- 

<iu ran jakie krwiożercze hjeny za- 
dały bezbronnemu Iwaszkiewiczowi 
śmiertelie było uderzenie w głowę. 

Prok. Rauze. Czy jedna osoba 
megła dokonać tego morderstwa? 

Biegły. Przypuszczam że nie. 
Zresztą znaleziono przecież dwie o- 
krwawione siekiery. 

„Świadek Cwietkow, odpowia- 
dający z więzienia komunista, był w 
Pradze na uniwersytecie. Tam poznał 
Taraszkiewicza. Udział jego w KPZB 
stwierdził już wyraźnie Świadek Ba- 
bicz, a z aktu oskarżenia wiadomem 
jest, że wlaśnie on redagował odezwę, 
jaką połączone komitety woborcze w 
e wyborów do Kasy Chorych 

i Rady miejskiej rozpląkatowały w Wilnie. jskiej p y 

Obecnie ostrożny ten świadek mó- 
wi monosylabami i nie chce wskazać 
kto prosił go o zredagowanie odezwy. 

wiadek Olejniczak (też wię- 
zień) komunista pracujący w  szere- 
gach lewicy P. P, $. uprawia taktykę 
Cwietkowa, a trzeci swiadek, współ- 
więzień wspomnianych Strumpi, b. 
sekretarz zw. zawodowych też nie 
odznacza się wielką elokweńcją. 

  

To, co konserwuje młodość, humor 
i urodę: 

Czekolada Plutos 
Własny sklep w Wilnie, Mickiewicza 10 
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rzyszenia (Wileńska 33) 
dzenie członków Stowarzyszenia. 
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Wileńska Spółka Pareelaeyjna 

Telefon 5—45. 

SEBA <B> 4 RAE APM е е 2 

Rada Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie niniejszem ogła- 
Sza, że w piątek dnia 20 kwietnia rb., o godz. 7 wiecz., w lokalu Stowa- 

odbędzie się zwyczajne doroczne walne zgroma- 

z dniem 14 kwietnia r. b. przeniosła swe Biuro do nowego lo- 

kalu przy u. Adama Mickiewicza 4, 

W odróżnienie od tych Świadków, 
czwarty, sprowadzony z więzienia 
K. Wojtko, przyznaje się, że był 
członkiem jaczejki komunistycznej, po- 
czem na pytanie prokuratora cytuje 
szereg nazwisk. 

Przewodniczący odczytuje zeznanie 
podk. St. Kozłowskiego, który przy 
likwidacji na terenie Białegostoku kil- 
ku kom. KPZB stwierdził wspólność 
kierownictwa „Hramady* i K.P.Z.B. 

Świadek z tamtego świafa. 
Mec. Petrusewicz prosi Sąd o 

dołączenie do akt sprawy egzemplarza 
„Białoruskiego Dnia" (Nr. 31), па 
łamach którego umieszczony zostal 
artykuł p. t. „Z niedalekiej przeszłoś- 
ci“, poświęcony osobie osk. Łuckie- 
wkza. 

Artykuł ten podpisany był przez 
Michała Guryna (zamordowanego) 
wobec czego p. mecenas prosi Sąd o 
powołanie w charakterze Świadka re- 
daktora „Białoruskigo Dnia" p. Fr. 
Umiastowskiego celem stwierdzenia, 
czy artykuł ten rzeczywiście pisany 
był przez zamordowanego Сигупа. 

Następuje przerwa obiadowa, po- 
czem zeznaje Świadek komisarz Ko- 
cuber. Zeznanie jego oraz odczytanie 
zeznań Guryna odbywa się przy 
drzwiach zamkniętych. 

W poniedziałek rozpoczynają się 
zeznania Świadków obrony, a pozo- 
stałych kilku Świadków oskarżenia 
zbada Sąd za dni kilka. 

Sprawa posuwa się powoli ku 
końcowi. T. 
m] 

Walne Zgromadzenie delegatów Pol. 
Macierzy Szkolnej. 

W piątek ubiegły odbyło się do- 
roczne walne zgromadzenie delega- 
tów od poszczególnych kół Pol. Ma- 
cierzy Szk. z. Wileńskiej, rozpoczęte 
solennem nabożeństwem odprawio- 
nem w kościele św. Jana. 

W godzinach południowych w sa- 
li Stow. Techników obraiowały ko- 
misje budżetowa i oświatowa, które 
w rezultacie opracowały cały szereg 
wniosków. ; ` 

Wieczorem tegoż dnia i w tymże 
lokalu odbyło się plenarne posiedze- 
nie, na które obok licznie reprezen- 
towanych delegatów poszczególnych 
ko! P. M. 5. przybyli przedstawiciele 
władz cywilnych i duchownych, na 
czele z ks. bisk. Michałkiewiczem i 
radcą wojew. p. Wł. Dworakowskim 
w zastępstwie wojewody. 

Zgromadzenie otworzył wice pre- 
zes centr. zarządu P. М. S. p. j. Ko- 
rolec, który zainicjował wyslanie 
przez Zjazd depesz do P.P. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i Premiera. 

Na przewodniczącego zebrania po- 
wołano posła na Sejm p. Jana Kor- 
neckiego, przedstawiciela Zjedn. Pol- 
Tow. Oświatowych z Warszawy. 

Główny dyr. P. M. S. p. Stan. 
Ciozda zobrazował rozwój instytucji 
w sprawozdawczym 1926 r., a ma- 
stępnie pos. IKornecki przedstawił 
zgromadzeniu uprzednio opracowane 
wnioski komisyj. 

Najważniejsze z tych ;dotyczyły 
zorganizowania niedzielnych szkół о- 
bywatelskich i terminatorskich oraz 
prac przygotowawczych do stworze- 
nia uniwersytetu ludowego i w. in. 
natury organizacyjnej. 

Zgłoszone wnioski zgromadzenie 
przyjęło jednogłośnie, a nadto na 
propozycję prezesa Rady Nadzorczej 
ks. J. Songina, udzieliło Centralnemu 
Zarządowi P. M. Szk. absolutorjum. 

Nastąpiły wybory uzupełniające 
do władz T-wa, w rezultacie czego 
powołano do centr. zarządu P. M. S. 
pp. Witolda Bańkowskiego, Tad. 
Kiersnowskiego i p. lwaszkiewiczową; 
do Rady Nadzorczej zaś: pp. Szymo- 
na Renigiera 

W czasie posiedzenia odczytano 
liczne depesze i listy nadesłane od 
różnych instytucji oświatowych z ca- 
łej Polski i osób pojedyńczych. 

Po wyrażeniu podziękowania prze- 
wodniczącemu, zebranie zamknięto. 

572 S 0052 72. 

Czekolada zdrowia i 
fabryki į 

i 

A. Piūsackl w kriovi 
jest bardzo smaczna 

i požywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 
Ia as REA WIK SREDNI 

  

IE z p. 24 stat. S-nia walne zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość przybyłych członków, a porządek dzienny jest ogło- szony przez wywieszenie w lokalu S-nia. Rada Stowarzyszenia. 

mą 

rog  Garbarskiej. 

e] 

i Kaz. Poniatowskiegosiam 

   



W SŁUŻBIE KRÓLA POKOJU. 
Wśród*) mnóstwa złego, które 

przyniosła ze sobą wojna i powojen- 
ne czasy, dadzą się jednak spostrzec 
w dzisiejszym Świecie objawy tak 
piękne i obiecujące, że na ich widok 
rośnie serce i w duszę wstępuje na- 
dzieja. Do tych objawów należy: ja- 
kaś głęboka zmiana na lepsze, która 
dokonywa się w świecie męskiej mło- 
dzieży. Przez szerokie koła tej mło- 
dzieży w najróżniejszych krajach, na- 
wet i poza granicami społeczności 
katolickiej, przechodzi dziś prąd wy- 
sokiego szlachetnego idealizmu, bu- 
dzący w sercach ducha miłości i o- 
fiary. 

Jednym z kierunków, w których 
ten duch dzisiejszej młodzieży znaj- 
duje najpiękniejszy swój wyraz, to 
cała ta suma poglądów i dążeń, któ- 
ra nosi miano katolickiego pacyfiz- 
mu. 

Ponieważ jednak ten nowy prąd 
jest u nas za mało znany i często 
bywa najfałszywiej zrozumiany, spro- 
bujemy tu w krótkości nakreślić jego 
ideologję, a zarazem skierować do 
łudzi dobrej woli całkiem konkretną 
propozycję. 

Kiedy przypadkiem wymówi się u 
nas słowo „pacyfizm*— jedni ruszają 
ramionami, jakby chodziło o utopię, 
inni podnoszą krzyk na _ „niemiecki 
podstęp", inni nareszcie doszukują 
się w nim nieszlachetnych, egoistycz- 
nych pobudek. 

Wszystkie te sądy daleko rozmi- 
jają się z prawdą. Pacyfizm, zwłasz- 
<za katolicki, ma korzenie bez po- 
równania głębsze niż krytycy jego 
sądzą. Opiera się on przedewszyst- 
kiem na prawdach religijnych, rodzi 
się ze zrozumienia, że chce pokoju 
nieskończony Pan, Stwórca świata, i 
że ten pokój Boży nie pozostanie 
iakiemś pięknem nieziszczalnem  ma- 
rzeniem, ale bezwątpienia ziści sie na 
świecie. 

Pacyfizm rodzi się z wiary w Bo- 
ga, ale rodzi się także z wiary w 
ludzkość. Pacyfiści nie mogą i nie 
chcą zrozumieć, by ta ludzkość nigdy 
nie pojęła, że wojna dziś zwłaszcza, 
a bardziej jeszcze w przyszłości, jest 
sumą wprost monstrualnych szaleństw 
i niegodziwości. Bo czy to nie sza- 
leństwo co jakiś czas puszczać z dy- 
mem owoc dziesiątek Jat pracy i do- 
robek olbrzymich wysiłków. Czy to 
nie zbrodnia szarpać "swych bliźnich 
zębem dzikiego zwierza, zabijać, ra- 
nić, zamieniać w kaleki niezdolne do 
pracy, całe tysiące swych braci rzu- 
cać na żer arnzat i innych najwymyśl- 
niejszych narzędzi zniszczenia? 

Pacyfizm wierzy w ludzkość i dla- 
tego jest przekonany, że zdrowy jej 
instynkt samozachowawczy każe jej 
wreszcie wydać wojnę wojnie i sku- 
tecznie się obejrzeć za innym, mniej 
szalonym sposobem rozstrzygania 
międzynarodowych sporów. 

Celem pacyfistów w negatywną 
iormę ujętym jest bezwzględne usu- 
nięcie wszelkiej wojny — przyjrzyjmy 
się teraz temu celowi, który im  po- 
zytywnie przyświeca. 7 

Dla zgodnego życia państw i na- 
rodów żądają oni dwóch Sił: 5рга- 
wiedliwości i miłości chrześcijańskiej. 

Sprawiedliwości najpierw, bo o- 
na musi być podstawą i nie utrzyma 
się miłość, gdzie tej podstawy niedo- 
staje. | tu znowu wierzy pacylizm, że 
istnieją i dadzą się znaleźć objektyw- 
ne normy tej sprawiedliwości pomię- 
dzy narodami. Że one są bardzo 
skomplikowane skutkiem zawikłań hi- 
storycznych, i że niezmiernie  trud- 
no je ustalić skutkiem  niesłycha 
nyche drażliwości narodowych — to 
prawda. Ale póty trzeba pracować, 
szczerze i uczciwie szukać, badać, 
dążyć, póki się nie znajdzie „nitki za 
którą możnaby iść, by rozwikłać po- 
woli ten straszliwy kłąb zagadnień i 
doprowadzić do możliwości oddania 
naprawdę suum cuique. > | 

Ale oprócz sprawiedliwości po- 

trzebna jest miłość i to nietylko po- 

trzebna jest ona przy wprowadzeniu 
zasad sprawiediiwości w życie, ale i 
w drodze do ich wprowadzenia, bo 
bez szczerej życzliwości wzajemnej, 
nie dojdzie się nigdy do zrozumienia, 

co się bliźniemu narodowi słusznie 
należy. : 

Lecz jakże przedstawiają sobie 

pacyfiści katoliccy konkretnie tę in- 
stytucję, która ma być organem wy- 
miaru sprawiedliwości wśród naro- 

dów i stróżem pokojowego ich współ- 
życia? Rozwiązanie tego zagadnienia 
można sobie najrozmaiciej wyobrazić, 
ale to zagadnienie, jakkolwiek ważne 
nie jest przecież bezpośrednio pierw- 
sze.Pierwszem i najważniejszem zada- 
niem katolickiego pacytizmu jest pod 
tę przyszłość przygotować grunt w 
umysłach i sercach. 

W tym celu prócz pozytywnych 
środków jakiemi są prasa, stowarzy- 
szenia, odczyty, konierencje porozu- 

miewawcze i t. p., starają się — расу- 

fiści katoliccy, gdzie tylko sie da, pro- 

stować fałsze, łagodzić uprzedzenia i 

niechęci, siać pokój nie rozterkę. | 

Ą czy w tem dążeniu do pokoju 

pacyfizm wyrzeka się czegokolwiek 
dla swej ojczyzny? Nie. On nie wy- 
rzeka się miłości ojczyzny ani też 

rezygnuje z niczego, do czego kraj 

własny ma rzeczywiste prawo, czy to 

terytorjum, czy wpływ, czy stanowisko, 

czy godność. Ale w tem dążeniu nie 
chce nigdy tych praw  egzagerować. 

Dłatego—czyż trzeba jeszcze dodawać 
—pacytizm Stoi w zupełnie radykalnej, 

‚ ®) Streszczenie artykułu ks. Rostworow- 
skiego T.j.umieszczonego w . N-rze 4-tym 
r. b. miesięcznika „Wiara i Życie. 

nieprzejednanej opozycji nie do pa- 
trjotyzmu i miłości ojczyzny, ale do 
szowinizmu narodowego, który jest 
głównem źródłem / waśni, nienawiści, 
zatargów, krwi rozlewu. Świat musi 
zrozumieć powoli, że szowinizm jest 
jego zgubą. 

Ponieważ jednak pacyfiści katolic- 
cy dobrze wiedzą, że wobec bardzo 
głęboko tkwiących zestarzałych cho- 
rób, potrzeba lepszego lekarza niż 
znaleźć go można wśród ludzi, chwy- 
tają się innego Środka, którego Świat 
nie rozumie, w którym jednak jest 
przedziwna siła. Tym Środkiem jest 
modlitwa. 

| oto pomiędzy narodami wrogie- 
mi sobie utworzyły się obustronne 
zastępy modlących się za drugi na- 
ród i za zgodę z tym narodem. Ta- 
ka koniraternia modlitw istnieje już 
między Niemcami a Francją i między 
Niemcami a Belgją. Setki, może już 
tysiące, przyjmują raz w miesiąc Ko- 
munję Św. za naród, który do nie- 
dawna był przedmiotem największej 
odrazy. 

Na zjeździe pacyfistów katolickich 
w Essen, zjeździe który miał osobną 
sekcję poświęconą niemiecko-polskim 
stosunkom, postanowiono taką mie- 
sięczną Komunję Św. odprawiać za 
Polskę i na intencję zgody z Polską. 
Ta praktyka, podjęta z niemieckiej 
strony, została dotychczas bez wza- 
jemności, a tej wzajemności dopraw- 
dy bardzo potrzeba. Może większe 
przepaŚście i wyższe góry dzielą nas 
od Niemców niż Niemców od Fran- 
cuzów lub Belgów. A jednak żyć 
musimy o miedzę i wymaga tego na- 
wet dobro Polski, byśmy żyli zgodnie, 
bez tej złowrogiej niechęci, ' która w 
tej chwili wybuchnąć może  straszli- 
wym pożarem. 

Chodzi więc o to, by się znaleźli u 
nas prawdziwi chrześcijanie, według 
woli Chrystusa pokój czyniący, którzy 
gotowi byliby, podobnie jak Niemcy 
za Polskę, raz w miesiąc przyjmować 
Komunję św. za Niemcy. Tego roku 
odbędzie się znów konierencja poro- 
zumiewawcza z pacyfistami katolicki- 
mi w Berlinie, jak odbyła się juź nie- 
ały rok temu w Warszawie. Leży 

nam bardzo na sercu, żebyśmy mogli 
na tę konierencję przywieźć ze sobą 
całą listę polskich nazwisk ludzi, co 
potrafili zdobyć się na ten akt miłości 
chrześcijańskiej, żeby raz w miesiąc 
przyjmować Ciało Pańskie na intencję 
tych, co należeli do największych na- 
szych wrogów. 

Autor tych słów zwraca się do 
wszystkich ludzi dobrej woli, kocha- 
jących Boga, dobrze życzących Polsce 
i światu, by przystąpili do tej służby 
Króla Pokoju. Mogą do niej należeć 
Starzy i młodzi i dzieci i kapłani i 
Świeccy, zakonnicy i zakonnice, męż- 
czyźni i niewiasty. 

Każdy więc ktoby czuł, że do te- 
go pięknego dzieła Bóg wewnętrznie 
go wzywa, niech przyśle łaskawie pod 
adresem ks. Rostworowskiego T. J., 
Kraków, Kopernika 14 kartkę z do- 
niesieniem: Proszę mnie wpisać na 
liste osób przyjmujących raz w mie- 
siąc komunję Św. na intencję Niemiec 
i zgody naszej z Niemcami. V 

Niechže nam wolno będzie mieć 
nadzieję, że to słowo nie będzie gło- 
sem wołającego na puszczy, Mogą 

Francuzi, mogą Belgowie, czemu nie 
mogliby móc Polacy? 
i II AT ISIN 

Na srebrnym ekranie, 
„Chata Wuja Toma* — według 
powieści H. Beecher Stowe w 

kinie Miejskiem. 
.. Któż nie zna „Chaty Wuja Toma*? Kto 

się w dzieciństwie swem nie wzruszał tą 
pełną szlachetnego sentymentu książką, 

którą w swoim czasie wywołała formalny 
przewrót psychiczny w społeczeństwie ame- 
rykańskiem, w jego; ustosunkowaniu <się 
względem Murzynów. jeżeli dziś jeszcze 
mimo wszelkie reformy nie można nazwać 
stanowiska Murzynów w Ameryce normal- 
nem, cóż dopiero mówić o losie tych nie- 
szczęsnych ludzi w okresie przed zniesie- 
niem niewolnictwa. Wszystkie te wołające 
o pomstę do nieba okropności, które w 
czytaniu nie mogły być należycie uświado- 
mione, w tym po mistrzowsku wykonanym 
filmie uwypukliły się z potworną wyrazi- 
stością! Film ten nazwać by można mu- 
rzyńskim filmem narodowym, wykonanym 
przez Amerykanów, a jednocześnie i ame- 
rykańskim filmem obyczajowym. Tło histo- 
ryczne epoki zostało przez reżysera Harry 
A. Pollarda odtworzone z niezwykłą Sta- 
rannością w całej jego rozciągłości: od 
kostjumów ówczesnych począwszy i koń- 
cząc na jakże dziwacznym dła oczu dzi- 
siejszego człowieka parostatku! 

„Z pośród bohaterów powieści najle- 
piej zostały odtworzone postacie samego 
Wuja Toma, który w wykonaniu utalento- 
wanego artysty murzyńskiego James B. 
Love ma coś z dostojnej prostoty pierw- 
szych chrześcijan, Elizy (Margarita Fiszer), 
oraz dzieci, zwłaszczą pełna nieziemskie- 
go uro u Ewunia; dobre są również i t. zw. 
„Czain: charaktery” obrazu. 

4 poszczególnych epizodów tego świet- 
nego filmu wyróżniają się osobliwem na- 
pięciem następujące sceny: zerwanie mał- 
żeństwa mulata Harrys'a z Elizą - przez je- 
go właściciela; sprzedaż Wuja Toma; tran- 
sport niewolników murzyńskich na statku; 
Sprzedaż niewolników z licytacji; Eliza 
przy wozie, usiłująca odebrać swe dziecko; 
rozmowa Eweliny z Topsy, wreszcie w naj- 
wyższym stopniu ekscytująca, zagrążająca 
życiu artystki scena ucieczki Elizy wraż z dzieckiem po kawałkach kry przez nieza- 
marzłą jeszcze rzekę i uratowania jej przy 
drugim brzegu przez zwisającego z drzewa 
kolonistę -tuż nad samym wodospadem! 
Niestety nic nie możemy powiedzieć o bar- dzo dobrej zazwyczaj ilustracji muzycznej 
obrazu, ponieważ podczas ostatniego sean- 
su, mimo masy publiczności, orkiestra cze- 
mus nie grata! Alfa 

Dfiary. 
— Czesław Boharewicz 

„Chłeb Dzieciom* — zł. 15. 
; 1—— A. C. Komitetowi „Chleb Dzieciom“ 

Zł. 1. 
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b. Prezzs Duchownego 

po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia311.IV r.b- 

Eksportacja zwłok z domu gminnego (Grodzka 6) gna 
cmentarz karaimski odbędzie się dnia 13.1IV o godzinie 11. 

Feliks Malecki 
Hazzan Wileńskiej Karaimskiej Kienesy "4 

Zarządy Gmin w Wilnie i Trokach. 

    
    

Zarządu  Karaimskiego 

Przygotowania do Targów Północnych. 
Prace Komiłefu Wykonawczego. 

W związku z rozwojem prac nad 
realizacją Wystawy i Targów Północ- 
nych w Wilnie w dniu 19 b.m. przy- 
bywają do Wilna przedstawiciele Ligi 
Gospodarczej z Warszawy w OSo- 
bach prof. wyższej szkoły handlowej 
w Warszawie i sekretarza generalne- 
go Ligi Gospodarczej p. Rudzińskiego 
i członka Ligi inż. Orskiego, w celu 
przystąpienia w Wilnie do pewnych 
prac organizacyjnych powierzonych 
Lidze przez Komitet wykonawczy wy- 
stawy. SE 

Wobec przyjazdu przedstawicieli 
Ligi, w tymże dniu odbędzie się po- 

siedzenie członków Komitetu wyko- 
nawczego wystawy. 

Na dzień 20 Kwietnia o godz. 10 
rano zwołaną zostanie konierencja 
prasowa, zaś w dniu 21 kwietnia o 
godzinie 6 po poł odbędzie się po- 
siedzenie członków Komitetu z przed- 
stawicielami poszczególnych  organi- 
zacji rolniczych województw wschod- 
nich. 

Na posiedzeniach tych omówione 
zostaną sprawy dotyczące współpra- 
cy miejscowej prasy jak i poszcze- 
gólnych organizacji z Komitetem wy- 
konawczym wystawy. 

Jeszcze o zajściu w Gierwiafach. 
W związku z zajściem w Gier- 

wiatach, które miało tam miejsce na 
pierwszy dzień Wielkanocy, dowia- 
dujemy się, iż przebieg jego był na- 
stępujący. Według ustalonego po- 
rządku nabożeństw w kościele, co 
czwartą niedzielę przypada kazanie w 
języku litewskim. Pierwszy dzień 
Świąt właśnie był tą czwartą niedzielą 
z kolei. Po nabożeństwie gdy wszedł 
na kazalnicę ks. proboszcz Bujnis i 
rozpoczął kazanie po litewsku, w ko- 
Ściele rozległ się chóralny Śpiew: 
„Padnijmy na twarz*. Ks. Bujnis о- 
puścił ambonę oświadczając, że ka- 
zania nie powie. Po tem ludność ro- 

zeszła się z kościoła. Przed kościo- 
łem kilku Litwinów usiłowało wszcząć 
bójkę wypominając ludności polskiej 
jej zachowanie się. Wobec jednak ro- 
zejścia się wiernych zajście przed ko- 
Ściołem zostało zażegnane. Dopiero 
popołudniu na placyku w miasteczku 
podczas zabawy w jaja Wielkanocne 
doszło do bójki na tle poprzedniego 
zajścia w kościele. Dwóch awantur- 
ników dobrze podchmielonych zaczę- 
ło w prowokacyjny sposób wypomi 
nać zajście, wymyślając zebranym -na 
placu Polakom co w rezultacie do- 
prowadziło do bójki, którą rychło 
zlikwidowano. 

  

_KRO 
NIEDZIELA” 

:5 Dziś 

Krescenc. 
jutro 

Benedykta 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. $. B. 

z dnia 14 -- IV 1028 r. 

Wschód sł. s. m. 5 03 

Zach. sł. o g. 18 m. 22 

Ciśnienie 
średnie w m. 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm. 

761 

= 2090 

Wiatr | 
przeważający 
Uwagi: Pochmurno, śnieg. 

Minimum za dobę — 30C. 
Maximum na dobę -l- 0 
Tendencja barometryczna bez zmiany. 

KOŚCIELNA. 

Północno Wschodni 

Delegacja bractwa Św. Cyryla i Miasta. 
Metodego u J. Ek. Ks. Arcybiskupa. Dnia 
14 kwietnia br. J. Ek. Ks. Arcybiskup Me- 
tropolita przyjął delegację Bractwa św. św. 

NIKA 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej z dnia 22 III rb. o godzinach handlu jest 
nieaktualną, gdyż podlega ona kompeten- 
cji nie Rady Miejskiej, lecz urzędom admi- 
nistrącyjnym | instancji, w tym wypadku 
Starostwu Grodzkiemu. Wobec tego też, p. 
Wojewoda zalecił Magistratowi zwrócić się 
w tej sprawie do tego urzędu z prośbą o 
wydanie. odnośnej decyzji. 

— (x) Posiedzenie miejskiej Komi- 
sji gospodarczej. W poniedziałek dnia 16 
b. m. o godzinie 8 odbędzie się w Magi- 

stracie posiedzenie miejskiej Komisji gos- 
podarczej. 
. Porządek dzienny posiedzenia obejmu- 
je następujące sprawy: 1) wydzierżawienie 
teatru w ogrodzie po -Bernardyńskim. 2) 
Sprawa udzielenia ogrodu Wileńskiemu T-wu 
Filharmonicznemu "na koncerty symfo- 
niczne. 3) Sprawa sprzedaży działek ziemi 
miejskiej na „Wojennem Polu* [spółdzielni 
mieszkaniowej „Osiedle Robotnicze*. 4) 
Kwestja ustalenia godzin handlu i godzin 
otwierania zakładów handlowych i niektó- 
rych przemysłowych w związku z wydanem 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 22-III r. b. 5) Sprawa ustalenia 
słupów świetlno-reklamowych na ulicach 

ŻAŁOBNA. 
— Akadiemja ku czci Śp. ks. prałata 

Budkiewicza. W sali Domu Olicera Pol- 
Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metode- skiego, ul. Mickiewicza 13, odbędzie się 
go w osobach ks. rektora Uszyło, p. M. w niedzielę 15 kwietnia o godz. 12 m. 15 
Szymańskiej i p. D. Czyżewskiego i na uroczysta akademia, ku uczczeniu zamor- 
prośbę delegacji objął protektorat nad dowanego w Moskwie Sp. ks. prałata Kon- 
Bractwem, zaznaczając, że rozwój i po- stantego Budkiewicza, w piątą rocznicę |е- 
myślność wschodniego obrządku w Archi- go śmierci. 
djecezji Wiłeńskiej zawsze „są bliskie sercu 
Jego i że wszelkie przedsięwzięcia Bractwa nabywać można przy wejściu; 
zmierzające, k i szerzeniu idei Unji zawsze bezpłatnie. 
będą znajdowały poparcie z jego strony. 
Sz. Nowenny do św. Śuienieo, * 

ściele po-Bernardyńskim 
uroczyste Nowenny do Św. Antoniego. 

URZĘDOWA. 

Bilety na parter (od 5 zł do 50 gr.) 
na balkon 

Upraszą się o punktualne przy- 
bycie, ze względu na transmitowanie Aka- 

м We deinji przez radjo. 
wtorek, dnia 17 bm. o godz. 8 rano, w ko- ‹ 

rozpoczną się KOMUNIKATY. 
— Pierwsza Kooperatywa Wędliniar- 

ska W dniu 14 bm. ks. proboszcz Żarnow- 
ski dokonał poświęcenia i otwarcia sklepu — Nowomianowany Dyrektor La- į pracowni Hurtowni Spółdzielczej cechu 

sów Państwowych. W związku z przenie- 
sieniem Dyrektora Lasów Państwowych w 

Rzeźników i Wędliniarzy. 
Nowa placówka polska mieści się przy 

Wilnie p. Władysława Grzegorzewskiego na ul. Mickiewicza 49 w sklepie p. Pawła 
takież stanowisko do Poznania, dnia 11 Czyža. 
b. m. przybył do Wilna i objął urzędowa- 
nie nowomianuwany Dyrektor p. Edward większych i 

Hurtownia narazie zjednocz ła 10 naj- 
solidniejszych  rzeźników 

Szemioth. Dyrektor Grzegorzewski ropuścił i masarzy Polaków. Ludność m. Wilna teraz 
Wilno dnia i4 kwietnia. ma zapewniony dobry i tani towar. Dobrze 

— Reorganizacja Urzędów Podat- się stało, że fachowcy, znani па gruncie 
kowych na m. Wilno. W uzupełnieniu wileńskim zjednoczyli się, 
ogłoszonego w prasie miejscowej komuni- przemysł wędliniarski. 
katu lzby Skarbowej o przeniesieniu w dn. 

i Izby na ul. Piwną 
Nr. 3-5 II-go, Ill-go i IV-go Urzędów Po- 
15-go b. m. z gmąchu 

datkowych, Prezes Wileńskiej Izby Skarbo- 
wej podaje do wiadomości płatników da- 
nin państwowych, że termin tych przeno- 
sin został odroczony i Urzędy wymienione 
funkcjonować będą na nowej siedzibie do- 
piero od dnia 23-g0 b. m. 

— (x) Posiedzenie miejskiej Komisii 

kulturalno-oświatowej. We śródę Ra 
18 bm. o godz. 8 wieczór odbędzie sję w 
Magistrącie posiedzenie miejskiej Komisji 
RC : 

Rozpatrzone będą następujące s н 

1) Projekt podziału 2000 zł. dla Szkób ZE 
wodowych w Wilnie. Z) Projekt umowy 

ki przez Stowarzyszenie Nauczyci 
Polskiego w Wilnie. 3) Statut EZ 
pendjów dła uczących Się dzieci 
ków Straży Ogniowej po 1200 zł. 

— (x) Uchwała która nie 
kompetencji Rady Miejskiej. | 
nas, iż p. Wojewodą Raczkiewicz 
dził ostatnio uchwałę Rady 
ostatniego posiedzenia dotycząc 

Zatwier- 

Gizbert-Studnicki, Į dyr. 

Matusiak, Noworyto, 
prof. Rudnicki, dyr. dr. 
og L. Uziębło, prof. St. Władyczko i 

oddania Magistratowi w depozyt bibljote- A 
Gordon, 

2-ch sty- A. Hirszberg, E. Kruk, Ch. 
Pracowni- rakowski, M. Minikes, H. 

podlega Straż, dr. Wirszubski, 
nformują Żuk. 

ażeby podnieść 
1 wę Szczęść Boże, no- 

wej polskiej placówce, która jest pierwszą 
próbą kooperacji w tej dziedzinie. Na cze- 
le płacówki stoją pp. Pietkiewicz i Udziałło. 

— (0) Akademja ku czci Berka о- 
selewicza. Projektowana na drugą poło- 
wę kwietnia akademja: ku czci Berka Jo- 
selewicza i uroczyste nabożeństwo w Sy- 
nagodze zostały wyznaczone na dzień 6 
maja r. b. 

Komitet Wileński uczcenia pamięci puł- 
kownika wojsk polskich, Żyda Berka Jo- 
selewicza składa się z osób następujących: 
L. Chomiński, dr. N. Czarnocki, dyr. W. 

P. Hniedziewicz, 
Limanowski, prof. 

prof. Radziwiłłowicz, 
Rygiel. prof. I. Szv- 

pułk. Kozłowski, prof. 

M. Zdziechowški oraz M. 
ed. Cyncynatus, A. Efros, 

N. Gordon, E. 

Berzak, 
prof. Eiger, A. 

J. Goldszmit, dr. 
Laskow, M. Mi- 

: e Pajewski, dr. Re- 
ensburg, rabin Rubinsztejn, J. Strakun, Ą 

Zamsteigman i inž. 

— Kwesta na żłobek Imienia Maryi. 
Miejskiej z Dziś w niedzielę odbywa się na ulicach 4 ustalenia Wilna doroczna kwesta na żłobek Im. opłat administracyjnych za czynności wy- Maryi. 

działu przemysłowego przy 
bom a 

ak wiadomo, opłaty te pobierane w dą na równi z opłatami pobieranemi asi poszczególne urzędy państwowe. 
„ Jednocześnie p. Wojewoda 

mił Magistrat, iż uchwała Rady 
dotycząca ustaleniu godzin handlu w za- kładach gospodnio-szynkarskich, w 

Magistracie m. Jak co roku, tak i dzisiaj Zarząd Żło- 
bka zwraca się z gorącym apelem do 
wszystkich obywateli miasta Niech nikt 
nie mija obojętnie napotkanej skarbonki — 

B niech każdy złorzy do niej choćby najskro- 
zawiado- mniejszy datek. Dzieci to przyszłość i na- 
Miejskiej dzieja nasza a niema tak twardego serca, 

co by nie drgnęło litością na widok cier- 

  

rą tak wiele dzieci wydziera nędzy 
pienia, by hodować je później na dzielnych 
1 pożytecznych obywateli kraju. Niechże 
niczyjej ofiary nie zbraknie dzisiaj w 
skarbonkach. 

— Zarząd Towarzystwa opieki nad 
zwierzętami powiadamia członków i sym- 
patyków Towarzystwa, że legitymacje wy- 
dane na 1927 rok są nieważne od dnia 1 
maja 1928 roku. Wobec czego należy za0- 
patrzyć się w nowe legitymacje z jedno- 
czesnem uregulowaniem skiadek.* 

Sekretarjat Towarzystwa mieści się 
przy ul. Tatarskiej Nr. 2 w lokalu Ill Ko- 
misarjatu PP. i czynny jest codziennie od 
godz. 6-7 wieczorem. Składki przyjmuje 
również kancelaria Komendy Policji m. 
Wilna (Zawalna 56) w godzinach urzędo- 
wych. Apleka Augustowskiego (Mickiewi- 
сга lo) i Apteka Zajączkowskiego (Witol- 
dową 22) Zwierzyniec: jednocześnie w u- 
zupełnieniu sprawozdania prasowego z Wal- 
nego zebrania towarzystwa odbytego dnia 
24. III. rb. Zarząd komunikuje, iż na człon- 
ków Komisji Rewizyjnej T-wa na r. b. z0s- 
tali przez Walne zebranie powołani: pp. hr. 
Czapski, Prościewicz, Rakowski na kandy- 
datów p. pułk. Dąbrowski. 

Rada Opiekuńcza Kresowa. W 
dniu 15-go kwietnia rb. o godz. S-ej pp. 
w lokalu Rady Opiekuńczej Kresowej, ul. 
Zygmuntowska 22, zostanie wygłoszony od- 
czyt.przez p. Wacława Makrockiego pod 
tytułem: „Wyprawa Kołumba*. Odczyt bę- 
dzie ilustrowany przeźroczami. 

Wileńskie Towarzystwo Filozo- 
ficzne. Na posiedzeniu naukowem, które 
odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia 
br. o godz. 8 wiecz. w Seminarjum filvzo- 
ficznem Uniwersytetu, Prof. Włodzimierz 
Szyłkarski wygłosi odczyt pt. Nauka Spino- 
zy o stopniach poznania. Wstęp wolny @а 
członków Towarzystwa i wprowadzonych 
gości. 

NADESŁANE. 

— Krynica „„Nałęczówka* Pensjonat 
Drowej A. Wąsowiczowej. Kuchnia djete- 
tyczna — Oświetlenie elektryczne. Wodo- 
ciągi, kanalizacja. — Centralne zogrzewanie. 

RÓŻNE 
*— P.M.S. — Podziękowanie. Zarząd 

Pol. Mac. Szk. im. Sienkiewicza niniejszem 
składa serdeczne „Bóg Zapłać” wszystkim 
Urzędnikom Okr. Urz. Ziemsk. w Wilnie 
za ich chętną ofiarę na rzecz pomienionej W! 
instytucji, z tych bowiem drobnych datków 
za ubiegły rok wyrosła suma około 500 zł. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

o godz. 1ó-ej, po cenąch zniżonych, przed- 
stawienie popularne komedji T. Rittnera — 
„Wilki w nocy”. 

— „Eros i Psyche“. Dziś o godz. 
20-ej po cenach zwykłych, powieść scenicz- 
na w 7-miu rozdziałąch. J. Żukowskiego = 
„Eros i Psyche" z udziałem pełnego Żes- 
połu Redu y. 

Jutro — „Eros i Psyche”. Wtorek — 
„Eros i Psyche“. 

— Stefan Jaracz w Reducie. W śro- 
dę, dnia 18-go bm. wystąpi znakomity ar- 
tysta Stefan Jaracz w sztuce Swena Lange'ego 
pt. „Samson i Dalila". Obsadę stanowią pp.: 
Zofja Slaska, Jadwiga Daniłowicz, Eimilja 
Różańska, Janusz Dziewoński, Stefan ja- 
nicki, Edward Domański, Roman Juraszek, 
Józef Krell i inni. Przedstawienie odbędzie 
się bez suflera. Stroje p. Slaskiej wykona- 
no w magazynie mód firmy „Bogusław 
Herse* w Warszawie. Bilety nabywać moż- 
na w biurze „Orbis* (Mickiewicza 11,) _ 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 
o g. 8 m. 30 wiecz. po raz trzeci przeza- 
bawna farsa Kratza „Mąż o dwuch żonach * 
Nie ożenię się”. 

— Jutro w poniedziałek raz jeden gra- 
na będzie świetna komedja węgierską „Nie 
oženię się“. 

— Dzisiejsza popołudniówka „Špi- 
sek Carowej* (Rasputin) grany będzie dziś 
o g. 4 m. 30 pp. Oraz ręz jeszcze w środę 
bieżącego tygodnia. 

- Występy Jadwigi Smosarskiej. U- 
rocza artystka Jadwiga Smosarska, gwiaz- 
da filmu polskiego, ukaże się poraz pier- 
wszy w swej najlepszej kreacji „Orzeł czy 
reszka* w czwartek 19 kwietnia. 

— Poranek operowy M. Saleckiego 
w Teatrze Polskim. Dziś o g. 12 m. 30 
pp. odbędzie się w Teatrze Polskim inte- 
resujący poranek operowy Mieczysława 
Saleckiego (tenor liryczny), oraz Jadwigi 
Krużanki (sopran dram) 

RADJO—WILNO. 

Niedziela dn. 15 kwietnia 1928 r. 
10.15— : Transmisja nabożeństwa z 

Katedry Wileńskiej. : 
12.00 - : Transmisja z Warszawy: 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, komunikat "lotniczo meteorolo- 
giczny oraz nadprogram. | 

12 : Transmisja z Filharmoni; 
Warszawskiej poranku symfonicznego, 

14.00 - 15.00: Transmisja odczytów rol 
niczych z Warszawy. 

15,00 15.15: Transmisja z Warszawy: 
Komunikat meteorologiczny. 

15.15 : Transmisja koncertu 'z Fil- 
harmonii Warszawskiej. Festival muzyki 
czeskiej. Wykonawcy: Orkiestra Filharmo- 
niczna pod dyr. d-ra Jarosława Krupki i 
Jan Fierman (fortepian). 

18.10 18.35: Odczyt w języku litew- 
skim wygłosi Józef Kraunajtis. 

18.35 19.00: „Organizacja poczty w 
Polsce" ll odczyt z cyklu „Pocztą jako 
współczynnik  kultury* wygłosi referent 
Dyr. Poczt i Telegrafów Leszek Szeli- 
gowski. 

19.00 -19.25: Gazetka radjowa. 
19.25 -19.30: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19.30—19.35: „Wychowanie młodzieży 

w dawnym Uniwersytecie Wileńskiem* od- 
czyt z działu „kistorja* wygłosi prof. U. 
S. B. Ks. dr. Bronisław Źongołłowicz. 

20.00 - 20.25: Transmisja z Warszawy. 
„Chiny — ich przeszłość i teraźniejszość* 
Ill odczyt p. t. „Przeszłość Chin* — wygłosi 
Bohdan Rychter. JA: 

20.30 : Koncert wspólny stacji Wil- 
no i Warszawa. Program stacji Wiłeńskiej 
(z Warszawy danych brak) | 

22.30 23.30: Transmisja muzyki 
necznej. 
Poniedziałek dn. 16 kwietnia 1928 r. 

15.30 16.00: Transmisja z Warszawy: 
„Polska a Turcja" odczyt z działu „Histo- 
rja” z cyklu wykładów dla maturzystów 
szkół średnich wygłosi prof. Henryk Mos- 
cicki. 

16.00 — 16.15: Chwilka białoruska. 
16.30 -16.55: Audycja dla dzieci: 
16.55—17.20: „Rainer „Maria Rilke, 

największy liryk współczesny* odczyt z 
działu „Literatura* wygłosi Witold Hule- 

ta- 

cz. 
17.20 -17.40: Audycja recytacyjna po- 

święcona twórczości Rainera Marji Ryl- 
kiego. t х 

17.45 - 18.30: Transmisja z Poznania: 
Audycja litewska. SAR 

l. Prelekcja na temat „Litwa — ludzie i 
ich dzieje* wygłosi dr. Mikołaj Rudnicki 
prof. U.P. Ё 

Il. Pieśni litewskie w wykonaniu El- 
żbiety Krasińskiej-Rudnickiej. 

18.35—19.00: „łiygjiena mieszkań" od- 
czyt z działu „łlygiena* wygłosi asystent 
UŚB. dr. Janina Bortkiewiczówna. 

19.00 —19.25: Gazetka radjowa. 
19.25—19.35: Sygnał czasu i 

tości. К 3 
19.35 - 20.00: „Sole mineralne polskie" 

odczyt z działu „Nauka o Polsce" wygło- 
si prof. USB. dr. Bronisław Rydzewski. 

20.30 - : Transmisja koncertu virtu- 
ozowskiego z Warszawy 

Byrk. 
4 dzień turnieju, 

Walka dwóch olbrzymów Pineckiego z 
Kiryłowem, wywołała duże zainteresowanie. 
Obydwaj zapaśnicy wktadali w walkę nad- 
miar zapalczywości i temperamentu. 

W 17 min. Pineckiemu udało się schwy- 

cić przeciwnika w  „swój” morderczy po- 

dwójny nelson, lecz po 2 min. Kiryłow 

unikając porażki, uciekł poza dywan, ze- 

skakując z ringu do publiczności. Fortel 
ten nie uzyskał aprobaty publiczności, która 

go wygwizdąła. (| 3 : 
Debiutujący Niemiec Willing w 10 min. 
a" przez biodro pokonał Augtryjaka 

uberta. 
Starcie Szczerbińskiego z Orłowem po 

20 min. rezultatu nie dało. 
W ostatniej parze Pooschof po dżen- 

telmeńskiej walce w 11 min. pokonał zła- 
maniem mostku doskonale broniącego się 

Duńczyka Petersena. * Ё 
Dziś w niedzielę walczą: Pinecki — 

Budrus (Kłajpeda), Hubert Orłow, Willing 

— Petersen i Krystof — Pooschof. 

rozmai- 
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4 NASIONA gospod. warzywne, kwiato- 
4 we, leśne, ziemniaki, byliny 
+ cebulki, drzewka i krzewy owocowe, 
© jagodowe, parkowe, Sole Nawozo- $ 
4 we „Chorzow“, oraz inne nawozy 

  

   

   
   

4 Sz uczne poleca Hodowla Nasion S. 
Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie $ 

+ Rolniczym“ Szwarcowy 1 (Wielka 15. 
ф Cenniki bezpłatnie. 1400 56 

RZSUKEEWEGODZDYZAEEG ZMK 
w Wilnie, punkt ruchii- 
wy, przy domie ogród 
owocowy i warzywny 

1.000 sążni kw. dochód 

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

od 5-7 wiecz. zap. p. inżyniera. 
SZEKKUKAUABEOBOCZZUWGZONAEZ 

Wileński Spółdzielczy Bank Ludowy 

„DROBNY KREDYT" 
ul. Gdańska 1, 

udziela pożyczki pod weksle i zastaw .ru- 

šci w zakresie bankowości wchodzące; jak 
również przyjmuje na oprocentowanie wkła- 

dy i drobne sumy na książeczki 

+ 

į 
i 

chomošci, oraz zatatwia wszystkie czynno- į dencji it. d. TANIO 

  : D Į 
NA SŁABE OZIMINY I 

najlepszy nawóz azotowy do 
pogłównego stosowania 

$aletra Chorzowska „NITROFÓS” 
zawiera 15,5 proc. azotu i około 9 
proc. kwasu fosforowego ogólnego. 
Równowartościuwa z saletrą chilijską, 
a tańsza o wiele. Specjalnie dogodne 
warunki płatności (kredyt bezprocen- 

towy do 1 lutego 1929 roku). 
posiada na składzie 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, 

adres tel. „Rolnicze* telef. 323. 
z лсс zez a | 

ks RARE, A 
i Przepis i wykwalifi- 
maa nania por, SAMNIABMNIE 0 kocaża 

krawcowa do pro- 
wadzenia samodziel- 
nego pracowni okryć 
damskich. Dowiedzieć 
się W. Pohulanka Nr 

umów, korespon- 

załatwia BIURO 
PODAŃ i przepisy- 
wań na maszynach 

  

oszczędnościowe. S$. Grabowskiego | 7, sklep „Janina”. 
*0 DI Garbarska !, tel.82 Z-+691 

RAREOOZRZUGASOZDOA GUM%W WM TK P > 
MAJĄTKOW: 1 z urządze- oszuxuje 

: 3 B Sklep niem i to- 3 U uje 

kapusię KOASZONY 
sprzedaje na beczki Rolnik Wileńsk; 

m 
a 
a 
в 
в 
в 

u 
m 
B Kalwaryjska 2. 

myśl qienia dziecka. Wspomóżmy instytucję, któ-Bmenaanunzeuszunansazasnna 

m miasta do sprzedania (POŻ4dane 
8 lub przyjmie spólnika. 
M Adres w adminisfracji 
m „Słowa”. 

  

BM warem  Winno - ko- mieszkania 2 -3 po* 

lonjalnym w kojowego z kuchnią 
wygody) 

bezpośrednio od właś- 
ciciela domu. Zgło- 
szenia do administra- 
cji „Słowa* dla j. W. 

centrum
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> : - m ; = " inteligentna онр | Za 500 dolarów | icz Dziś  Tryumialny superfilm, który wprawił w zdumienie CAŁY ŚWIAT! „Pies Doberman Osoba w średnim ("23 co pr ILAN , | saa kokos: Br. Hanusowicz: 

Kino-Teatr | Największe arcydzieło CH 0 @ {онс A Coś, czego nie sposób określić wyrazami se maa de los wieku, o ka pd i nauczycielki w | WY z roztermino- | Sawicz, choroby skór- 
„HELIOS“ į ilmowe naszych dni!!! 3 dzisiejszej mowy ludzkiej. Piwna 8 m. 4. opa ka as EA Mane w bodobrym mieście I b na. wsi. A aa 7 ne, weneryczne, _go- 

W rol. główn. JANET GAYNOR i GEORGE O'BRIEN. — Reżyserja genjalnego MURNAU. : „„—nię, može dopatrzeč| stanie Z rades Bazyljańska ah Wileń. Biuro Ko- | gap PZYJĘE Ay ża > 
Wileńska 38. | Nowa era w kinematografj. Prawdziwy cud techniki i sztuki. Widz dozna wrażenia, że prze- Pożyczki chorych, posiada b.| owocowym sprze- |... misowo-Handlowe, | czenie światłem: Sol- 

żywa kawał życia, a nie że widzi film. Luna Park. 2.000.000 dolarów pochłonęła realizacja filmu. niskoprocentowe | dobre rekomendacje, | damy za 2.500 Zadinał nies Mickiewicza 21, |lux, lampa Bacha 
: Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. załatwia chętnie zgodzi się na dolarów ' g ną p tel. 152. = 2 L (sztuczne stofce g6r- ansy o g 2: > Wileń. Biuro Ko- |wylazd, Oferty do| Wileń. Biuro Ko- Czarny wilkcowczarka ——— —" skie)i elektrycznością 

misowo-Handlowe, |»Słowa* lub Młyno- nu o Edas Ža Anai "POSZUKUJEMY |(djatermja). ___943— | kasi pr: st, AB ickiewi row: ie lu ER й m dk a 
Kino-Teatr bz ś! N A MUSŁÓW” Si Mickiewicza 21, | Wa 26 2 IZA 2 Sakai nagroda. majątków  ziem- 

„POLONIA” rekordowego filmu świata! » dramat miłości w 12 akt. tel. 152 21po wytajęcia 0d za- ! MiekieniczasĄz eo). S 5 dA Doktór Medycyny 
"A. Mickie. | V rolach głównych: GRETA GARBO i JOHN GILBERT. To iilm będący spontanicznym Mieszkania 3 59500 rez piwnica — skłaj _ MIESZKANIE na za gotówkę. : ŁUKIEWICZ 

* wicza 22. wybuchem namiętności, to splot potężnych akordów wielkiej miłości. Początek o g..3.30 Kiichoją MORA + odpowiednia na pra- Rn 3 o a słomę | AA kosz- ROCK low is 
Ę ч i ukuj: R Ia ER koje, kuchnia, elektr., Oowsianą i jęczmienną tów nie ponosi НЕа 2 

ostatni seans 10.25. Orkiestra koncertowa. Zgłoszenia do „Sło- Zołąsza й $іе‘:‘айі2сті‘ё’: “‚Ухдос\аті. Oferty pod bardzo dobrego gatun- ; przy zgłoszeniu a 9, wejście 
SNIEG GE AL EL ZŁ, : = ara 9 Poe e NA RSE „Mieszkanie wiczą 19 u portjera . do administra- ku. do = kig. | Wileń. e, Ko- Eu a L 

: 5 c iś wielki lądna M е j « Dramat w 12 aktach w rolach głównych pokojowe“* — ocii „Stowa“. © - głaszać się Wilno, ul. | misowo-Handlowe, г 
Kino Kolejowe | Giże „Ioina NOC W Palais de Danse“. Erika Giassner i Reinhold Szyncel. NIĄ AA S, Jagiellońska 10 m. 1. | Mickiewicza 21, | — 7999 
„BGNISKO” Wytworne salony, wesołe dancingi i przepiękne tualety, spelunki apaszów, oto treść silnego z powodu Bona posiadająca Lioo—1 „tel. 152: =2 Dr. G W 

(obok dworca kolejo- s „i finezyjnego dramatu. 3 б!ихаса Yiūziu _ sprzedam: gruntownie Poważna firma zagra- ———— Dr. 6. WOLFSONŃ 
wego). ! О\МАСА: \/ Капсе!аг! „Овп!5Ка“ рггу]ти]е 516 гар!5у 40 Кб!ка орегомедо młodzie- а (meble) salon ma-język polski i reko- niczna poszukuje || i i weneryczne, moczo- 
80) ży pod kier. p. M. Worotyńskiego. do wszystkiego, zna-honiowy, sypialnię i mendacje, poszukuje przedstawicieli dia AJDEWNIEJSZE ciowe i skórne, ul. 

Ei js O. SA stołowy. Dywan, lam- R ara być na rozpowszechniania cen | lokaty załatwia | Wileńska 7, tel. 1067. 
Kino-Teatr Л W rolach glėwnych: otrzebna od zaraz.py i inne  rzeczy.wyjazd. Zgłoszenia dotryfug do mleka na | dogodnie bez |: 18 

, : 3 я itoldowa 8 m. 1. Portowa 4 m. 6, od „Šiowa“ pod N. M. M. poszczegėlne powiaty kosztów wać 
WARDA” nieporównane arcydzieło BEN HUR RAMON NOWARRO 12-ej do 2-ej. LOLI województwa Wileń- | Wileń. Biuro Ko-| Mr. POPILSKI „ ro + e 

Wielka 30 FREDA NIBLA monumentalny dramat w 12 aktach. i BETTY BRONSON | RK skiego Ara w Elo: choroby skórne i wsk, 
- . ! » wnej r 1 Aickiewicza , |neryczne. Przyjmuje p. 

о оее я т „ Wilnie. Antokol, plac | tel. 152. —2 i 
Od dnia 8-go do 15-g0 kwietnia 1928-go roku włącznie będzie „wyświetlany epokowy arcytilm Ain an PŁ Е е Ё‹і%іор%: ЪЗ 2 

! Ш f W || й dramat w 12 aktach według ogólne znanej powieści Beecher Stowe pod 3 m. 1. T-wo Szwedzkie POŚRE ka 2, róg. Zawalnej 

li i li ki Mato al: » Bid Ija П tym samym tytułem. Najwznioślejszy hymn miłości i wolności. Najpotęż- Й wirówki oRego 0 B ez OŚREDNI- r a 
UN IR (i | niejsze arcydzieło świata. Wykonanie tego filmu kosztowało przeszło 2.000.000 dolarów. Reżyse- | lympic" % eo a as KOW spiesz- FO - W.Z.P. 1. 

Kulturalno-Ošwiatowy,  rja genialnego Harry A, Pollarda. W rolach głównych: niezrównany tragik świata murzyn JAMES Ь | znam m DIE poszukiwany do o 

MIEJSKA || B. Lowe, George Siegmann, Fiertruda Astor i wielu innych. Tysiące statystów. W poczekalni Poszukiwani domo" Kupi majątek zie" p któ, Medycyny SALA MIEJ i a dyrekcią n.iWła Aski 3 4 krąžni handlarze do ski okoto 150— 250 ha, edycyny l. Ostrobramska 5. Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. Początek seansów o godz. 4. OKO! › R t 

z ią | Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W duiu 9 kwietnia r. b. początek seansów O godz. 2. Ceny I Ani dd we Na POCZ budynka- . GYMBLER 
| biletów: parter 80 gr. balkon 40gr. Następny program: „Czarny Pirat" z Douzlas'em Fairbankstem ь kich miastach 5 woje- mi, w dogodnych wa- choroby skórne, we- 

w roli głównej. e» * я * "!]"рз:е Teodolity. wództw wschodnich: runkech  komunika- neryczne i тосхо- 3 wa tory. e e Skye ES = p Elektrotera- 
niwela Я stockiego, Nowo- piśmiennie Św. Jakób- pja, słońce górskie. 

WSZYSCY już PRZEKONAŁI SIĘ, 5 m. instrument . ; grėdzkiego, Poleskie- ska 16 m. 4, M. Ko» Mickiewicza 12, róg SS astrolabje. о i Wołyńskiego, do- morowska dla P. B. Tatarskiej 9 2i5 8. 
Ś.. FOTORRAFICZNE aparaty z OBJEKTYWAMI OSZENnie. J i opka See w Polsce zapro- 0—+ŁZ91 9£ — e WŽP 43. 

w 31 t M 6 CE В& gon ometry, wadzonego i dającego Z 
; myšl postanowienia Ministerstwa Komunika- i (OE va GN lant świetne rezultaty arty- | 2— *SIUMOJSI| p 

cji, w roku bieżącym zostają otwarte kursy dla kandy- eodezyjne G == ON planimetry etc. kułu, oraz wyłączni | JEIMJEJEZ  Euzojy DOKTÓR 
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Do nabycia w składach aptecznych, farb, i mydlarniach. 

|Potrzetne duże mieszkanie! 
8-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła- 
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 @а С. А. 0 

'В ЕНЕ FA GASZENIA A OGÓREK E IATA 6 TU САЕ AO DRT Ti UT IRA VU i A 

. SPRZEDAŽ 
; WYNAJĘCIE N. DĄDIOWSKO G 

‚ |883-1 Wilno, ul. Niemiecka 3, m, 6. — J 
i iai is i i] 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE © 
pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowych 
fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości 

    

   

   

Hucie Szklanej „NIEMEN“, pow. Lidzkiego. 

datów kolejowych. 
Na kursach przewidziano 15 miejsc dla kandy- 

datów z Okręgu Wileńskiego, którzy mają odpowia- 
dać warunkom: ; 

1) Obywatelstwo Polskie, 2) wyksztalcenie wyž- 
sze techniczne względnie Średnie (matura), 3) odby- 

cie służby wojskowej - lub zwolnienie całkowite, 4) 
nienaganne dotychczas prowadzenie się. 

Kandydaci z wykształceniem wyższem otrzymają 
80 proc. VIII gr. upos., ze Średniem—75 proc.—IX 
gr. upos., Oraz pewną ilość bezpłatnych pomieszczeń 
w siedzibie kursów. ` 

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

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

: Praktyczny kurs 'tegoroczny rozpocznie się z 
dniem 1-go czerwca 1928 r., kurs zaś teoretyczny z 
dniem 1-go września, 1928 r.. t. j. po odbyciu 3-ch 
miesięcznej wstępnej praktyki na stacjach. 

Dyrskcja Kolei Państwowych. 
KODEKA KI EOKA KO ZA KA EZ ESKZKSEZEOZZKAKE KZ 

Rejestr Kandlody. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy dodatkowe: 

Dział B w dniu 28 II-1928 r. 

171. V. B. „Huty szklane j. Stolle „NIEMEN*—s-ka 
akcyjna”. Zarząd obecnie stanowią: prezes Józefa Stollowa, 
vice-prezes i zastępca Dyrektora-Zarządzającego Feliks Stol- 
le i Dyrektor-Zarządzający Bronisław Stolle oraz zastępcy 
Stanisława Stollowa i Julja Lejtnekerowa, zamieszkała w 

3056—VI 
  

w dniu 10 III. 1928 roku. 

304. VIII. B. „Bank Gospodarstwa Krajowego. Od- 
ział w Wilnie”. Dyrektor Centrali Stanisław Roszkowski 

ustąpił z zajmowanego stanowiska, zastępca kierownika od- 
działu Banku w Wilnie Bronisław Kiełbusiewicz ustąpił z zaj- 
mowanego stanowiska. Udzielono prokury dla Centrali: dr-owi 
Marjanowi Chechlińskiemu i doktorowi a 

£
 

w dniu 5. Il. 1928 r. 
to lil. B. „Dom Handiowo-Przemystowy W. Busz, 

A. Jankowski i S-ka.* Kapitał zakładowy został podwyższo- 
ny do 16.000 złotych, podzielonych na 460 udziałów po 35 
złotych każdy, całkowicie wpłaconych. Na miejsce Heleny 

"Tomaszewskiej  Dyrektorem-Zarządzającym został obrany 
Władysław Tomaszewski, zam w Wilnie, przy ul. Wileńskiej, 
23 Wpisano na mocy aktów, zeznanych przed Janem Kloitem, 
Notarjuszem przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego 
w Wilnie w dn. Žo grudnia 1926 r. Nr. 9785 i w dniu 26 

stycznia 1928 r. Nr. 666 oraz uchwały Zgromadzenia Walne- 
go udziałowców z dn. 26 stycznią 1928 r. 

           

powszechnie znanej firmy 

Gustao Heydė, seno 
również 

taśmy miernicze i ruletki w wielkim wyborzejj 

tylko w fabrycznym składzie optyczno-okulistycznym 

UL DOMINIKANSKA 17, TEL. 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 
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z w dniu 5 III 28 r. 
282 II B. „Wileński Młyn Walcowy—spółka z ogra- 

niczoną odpowiedzialnością*. Kapitał zakładowy został 
podwyższony do 15.000 złotych, podzielonych na 200 udzia- 
łów po 75 złotych każdy z terminem wpłaty 1l.ooo złotych 
do dnia I marca 1028 roku włącznie. Na zarządcę spółki na 
czas do 3] grudnia 1928 r. powołano Nochoma Wulfa Lon- 
dona, zam. w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 24. Wpisano na 
mocy aktu, zeznanego przed Władysławem Hołownią, Nota- 
rjuszem przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w 

ilnie w dniu io lutego 1928 r. za Nr 355 oraz uchwały о- 
gólnego zebrania udziąłowców w dniu lo IE roku. 

3058 — VI. 

285 Il B. „Przedsiębiorstwo Asenizacyjne „Autoase- 
nizacja“ — spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“, 
Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie, przy ul. Jagiellon- 
skiej 3: Fania Feldman i Mojsza Feldman. Dyrektorem spółki 
jest Mojsza Feldman. Do otrzymywania pieniędzy, podpisywa- 
nia zobowiązań wszelkiego rodzaju, umów, weksli, czeków są 
upoważnieni pod stemplem firmowym Fania Feldman lub 
Mojsza Feldman. Wpisano na mocy aktów, zeznanych przed 
Mikołajem Bodakiem, zastępcą Jana Klotta, Notarjusza przy 
Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 1 
lutego 1928 r. Nr 824.i w dn. 8 lutego 1928 r. Nr 972 orąz 
uchwały Ogólnego Zebrania z dn. 9 lutego tegoż roku. 
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zastępcy na wspomnia- 
ne powyżej wojewódz- 
twa. Oferty kierować 
do Administracji „Sło- 
wa“ pod „Antinicoton“. 

1701— 
  

  

Gotówkę 
PRZYJMUJEMY 
na. wysokie — орго- 
centowanie zabezpie- 
czoną złotem i sreb- 
rem, odbiór lokat 
natychmiasto wy 

Płac Kated- 
ralny, Bisku- 

pia 1, tel. 1410, wy- 
daje bez ograniczenia 
pożyczki na zastaw 
złota, srebra, brylan- 
tów, mebli, obrazów, 
fortepjanów, automo- 
bili i różnych towa: 
rów. 1565 2 

FolWa! 60 dziesięcin 

i 30 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.06S91 

1 lub. 2 
pokoje do wynajęcia, 
Królewska Nr 5 m. 1, 
u żydów. о— 

z a 

AN z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: | 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

  

    

Uvica DOBRA 6 

KOPIOWANIE 
PLANOW. 

ŚWIĄTŁODRUKI 

  

"m. 4, od 2-ej do 5-е] 

OrNEP TG, in 

| wa“ pod „komorne“. 

V. WILLIAMS. 

» TRÓJKA TREFLOWA. 
— Doprawdy! zdziwił się Giod- 

frey. — Widzę, że hrabia i jego przy- 
ciele nie cofają się przed niczem. 

Twarz jego spochmurniała. 
— Nie wiem, czy nie postąpili po- 

dobnie z Milosem? 
Wirginja chwyciła rozpaczliwie je- 

go dłoń i zawołała: 
— Przecież nie możesz tam wró- 

cić. Posłuchaj mnie, czy 'wiesz, jak 
nazywają w okolicy tego Gellerta: 
„Dusicielem“. Jest to potwór, warjat- 
morderca. Jeśli wrócisz do jego do- 
mu teraz, gdy nie mają już wątpli- 
wości kim jesteś, zginiesz. Będzie 
to samobójstwo. Przecież nie możesz 
tego uczynić! 

Lecz twarz Godirey,a przybrała 
wyraz Stanowczy: 

— Muszę spełnić swój obowiązek, 
Jenny, — rzekł stanowczo. 

— Ale, — wołała z mocą, — to 
nie jest twym obowiązkiem! Nie jesteś 
agentem tajnej policji. Polecanie ci 
takich misji jest morderstwem. O, mój 
drogi, mój ukochany, błagam cię, nie 
wracaj do Keś, na miłość Boską! 

Godfrey przytulił ją serdecznie do 
siebie, był spokojny, lecz serce mu 
się ściskało na wiaok jej oczu  ре!- 

nych łez. 
— Ukochana moja, — rzekł cicho, 

—przecież nie chciałabyś, żebym po- 
stąpił podle? Muszę dojść do końca, 
więc powrócę do Keś... 

— Chyba jesteś ślepy? Czy nie 
rozumiesz, że wpadłeś w zasadzkę? 
Mówisz o zbiegu okoliczności! Ależ 
ta osoba, którą spotkałeś, była spe- 
cjalnie wysłana w tym celu, by cię 
sprowadzić! 

Jakże los żartuje sobie czasem z 
biednych ludzi! Gdyby Wirginja opo- 
wiedziała mu o spostrzeżeniach, któ- 
re zrobili z Clive'm, co do tajemni- 
czego węzła łączącego — Багопома 
Griesbach z trójką treilową i podej- 
rzeniu, co do jej udziału w zamachu 
na Mac-Tavisha, lub, gdyby Godfrey 
powiedział, kim była owa osoba,iktó- 
ra go do pałacu zaprosiła, wypadki 
przybrałyby inny zupełnie obrót. 

Lecz, jak to bywa zwykle, gdy 
dwoje ludzi ma sobie dużo do powie- 
dzenia, opuszczają i zapominają nie- 
raz o najważniejszej rzeczy. W. ten 
sposób został przemilczany mimo- 
woli udział *pięknej baronowej w 
uwikłanej intrydze. Р 

Godirey był tak zajęty. myślami, 
które mu nasunęło zdanie Wirginii, 
iż został on planowo wciągnięty w 
zasadzkę, że stał, jak oszołomiony. 
Teraz dopiero uświadomił sobie, że 
spotkał się z Vali po południu tego 
samego dnia, kiedy przed świtem do- 
konano zamachu na jadącego expres- 
sem Mac-Tavisha 

Jeśli tajemniczy agent, który chciał 
go zamordować wydarł mu raport 
Godirey'a, to, wysiadając w  Hacz, 
mógł po paru godzinach znaleść się 
w Keś i wysłać baronową Vali, by go 

ściągnęła w zasadzkę. 
Godirey był zaniepokojony, czyżby 

zgrzeszył zbytnią pewnością tsiebie i 
dał się omotać siecią? 

Rumieniec oblał jego twarz. W tej 
chwili nie chciał już mówić Wirginji o 
Vali, nie dlatego, by pragnął ukrywać 
ten incydent, w którym miał sumienie 
czyste, lecz dlatego, że ogarnął go 
wstyd na myśl, iż dał się tak zwieść. 

Wirginja, biorąc jego milczenie na 
znak zgody, ponowiła namowy: 

— Mógłbyś pojechać ze mną do 
Wolistal, gdzie nic ci nie może gro- 
zić. Hrabia Aranyi uwielbia Anglików 
i prócz tego nienawidzi Gellerta. Wczo- 
raj, podczas Śniadania, oświadczył 
nam, że uczyni wszystko, co będzie 
w jego mocy, by ukarać potwora za 
zbrodnie, które popełnia. Pomoże 
więc ci we wszystkiem. O, nie wracaj 
do Kes. Nie wiem, jaką masz misję, 
ale przecież możesz ją i stamtąd speł- 
nić. 

Przytulił twarzyczkę jej do swojej 
wynędzniałej twarzy i przygarnął do 
siebie ze smutkiem i radością jedno- 
cześnie: 

— Nie kochałbym cię tak mocno 
i nie byłbym godnym ciebie, gdybym 
popełnił czyn nie honorowy! 

Zrozumiała go, lecz drżała cała z 
rozpaczy, gdy odrzekła: 

— Będę się tak bała, tak strasz- 
nie niepokoiła, szeptała tuląc się do 
jego piersi. 

— Wkrótce skończy się to, naj- 
milsza moja i wtedy przyjadę do 

Paryża. Tymczasem bądź ostrożna i 
pamiętaj, że nie zaznam spokoju, do- 
póki ty będziesz na Węgrzech. | 

Podniósł jej twarzyczkę i spojrzał 
w Oczy. 

— Mieć ciebie przy sobie tak, jak 
teraz, jest Szczytem Szczęścia dla 
mnie! lleż to razy, podczas długich 
wieczorów, wśród wycia wiatru, Sie- 
dząc przed kominkiem, myślałem o 
tobie, marzyłem, że jesteś tutaj i 
drżąc na myśl o odpowiedzi, jaką 
mi dasz. Gdy teraz mam cię w mo- 
ich objęciach, zdaje mi się to nie- 
możliwem, myślę chwilami, że to sen 
cudny, z którego się zaraz obudzę! 

Wirginja patrzyła nań z miłością, 
wilgotnemi od łez oczyma. 

— Obiecaj mi przynajmniej, 
napiszesz do mnie, natychmiast, jak 
będziesz mógł zawiadomić mnie, że 
wyszedłeś cało z tego niebezpieczeń- 
stwa. 

— Nie będzie to łatwe, 
staram się... 

Wziął swą czapkę 
ręki i dodał: 

— Już prędko będzie dniało, muszę 
iść, będę biegł, żeby zdążyć na czas 
do pałacu Keś. Trudno mi bardzo 
rozstawać się z tobą, miałem tyle 
rzeczy do powiedzenia... 

Ujął ją pod rękę i 
do okna. 

Widzisz tę dróżkę? Gdy już 
będzie zupełnie jasno, wyjdziesz i 
będziesz szła prosto tą Ścieżką, aż 
doprowadzi cię do drogi, wiodącej 

ze 

ale po- 

futrzaną do 

zaprowadził 

do Wolistal, która znajduje się w 
odległości dwuch kilometrów stąd, 
nie możesz tu zabłądzić. jeżeli Clive 
nie powróci do tego czasu, czy nie 
będziesz się bała jechać sama do 
Wiednia? 

— Jestem przyzwyczajona do sa- 
motnych jazd — odrzekła spokojnie. 
— Tylko o ciebie się boję, — dodała, 
chwytając jego rękę. 

-—- Muszę zwyciężyć! — zawołał, 
spoglądając na nią czule, — chociaž- 
by dlatego, 
która mnie czeka. 

Skąd wiesz, jaką będzie ta na- 
groda? szepnęła nieśmiało. — 
Przecież nie zapytałeś mnie o odpo- 
wiedź, którą ci miałam dać w Pa- 
ryżu?. 

— Wyczytałem ją w twoich oczach, 
gdy znalazłem cię tak niespodziewa- 
nie u siebie! -- to mówiąc znów  u- 
całował ją serdecznie. 

Przytuliła się do niego, ruchem 
pełnym rozpaczy. 

Za chwilę zawierucha, mroźny wi- 
cher ze Śniegiem wpadły do pokoju 
i drzwi zamknęły się za odchodzą- 
cym.., 

ROZDZIAŁ XVII. 

Co wynikło z nieobmyślonego 
postanowienia? 

Mimo zewnętrznego spokoju, 
Godfrey miał charakter żywy i czyn- 
ny. Ludzie, którzy go mało znali, 
nieraz uważali go za człowieka leni- 
wego, pozbawionego inicjatywy. 

by uzyskać nagrodę, 
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pizbisy 
Nad  Mereczanką w 

pobl. Jaszun Letniska 
w maj. od 3 pok. Z 
umebl., kuch., lod. 
Sosn. las, malown., 
zdrowa m. Inf. Š-to 
Jakėbska 16, m. 7. 
Wi. K. о - 8151 К. GINSBERG 
= "e, choroby weneryczne 
Sprzedaje się syfilis i skórne. Wil- 

2 łóżka niklowe z 70, ul. Wileńska 3, e- 
materacami spręžyno- Iefon 567. Przyjm je 
wemi i garnitur mebli 9d 8 do 1 i od4 do8. 
thonetowskich,SE" . 
wszystko prawie по- 
we. Słowackiego 3, KOMAGERNKEE 

* 16е LEKARZE DEATYŚCI 
NASIONA SEREK ЕО 

wyborowe, warzywne, = 
pastewne i kwiatowe, lei Mo “ 
koniczyny i inne w » 
wielkim wyborze po Ożyńska-Smolska 
cenach _ najniższych Choroby jamy ustnej. 
poleca F. SZYK Plombowanie i usuwa 

Wilno, Zawalna 58.nie zębów bez bólu. 
Ce nik na żądanie Porcelanowe i złote 

gratis 443 — korony. Sztuczne zę- + 
LKS RAB oska u- 

ь rzędnikom i uczącym 
Poszukuje się się zniżka. Olaa 4 
mieszkania 2 3 po-T* 5. Przyjmuje: od 
kojowego z kuchnią 8—12 Е оф 4 7. 
Zgłoszenia do „Sto- „„„Wydz. Zdr: Nr. 

Lekarz-Dentysta 

prawawa Jia hi, 
p DEKARZE goiwjy cze 5 * 
BMAWAWALE  Lekarz-Dentysta 

_W. Bobrowska 
Zarzecze 16 m. 17. 
Przyjmuje w domu 
od g. 12 do 19.—ZCbi 

W. Zdr. Nr 4238. 

(ZZA (TB 

I. Haurylkiewitzowa 
b. starsza asystentka 
Kliniki dermat. U. S. 
B, po powrocie z 
Paryża przyjmuje od 
M —12m10G57y 6 
Choroby skórne, Ie- 
czenie włosów meto- 
dą Sabourand'a, e- 
lektroterapja i kosme- 
tyka lekarska. Wilno, 
ul. Wileńska 33 m. 1 

W. Z. 29-IIl 28 r. 
L. 2271-IV. 

"DOKTOR — 

  

  

    

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
Syfilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
ой 12--2 1 Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"TW. Zdr. Ni. 152: 

AKUSZERKA 
W. Smialowska | 
przyjmuje odz. 9 
do 19. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwa. 

Z. P. Nr. 63. 

W istocie było tak, jak myślała | 
Wirginja, że zewnętrzny spokój jego 
był tylko pancerzem, w który  zbroił | 
swój temperament i energję. 

Wszelkie trudności spotykał nie- , 
ledwie z radością, gdyż wówczas in- 
teligencja jego i energja miały pole 
do działania. Wirginja była zdumio- ' 
na tem, że tak mało mówił o sobie. 
Dopiero od przyjaciół jego dowie- 
działa się, iż wbrew karjerze, która | 
go czekała w dyplomacji, mimo naj- 
większych trudności, potrafił on uzy- : 
Skać wreszcie pozwolenie wstąpienia 
do armji czynnej i walczył na froncie 
francuskim. W ciągu osiemnastu mie- ; 
sięcy walczył mężnie w okopach, i ' 
dopiero rana zmusiła go do po- 

wrotu. : j 
Wirginia słysząc to, zawsze my- 

šlata, že Godirey musiał być odwaź 
nym żołnierzem, gdyż jego Oczy były 
dowodem, iż nie potrafil się bać: 
błyszczała w nich brawura i Śmiałość. 

W tej chwili, Godfrey, špiesząc 
do Keś był pogrążony w myślach. 
Po przez pni drzew zaczynało sączyć | 

    

się srebrne Światło poranku. 
Uspokojony widokiem 

nie czuł on najmniejszych obaw. | 
Faktycznie interesowała go i bawiła | 
ta przygoda, tak różna od dotychcza- | 

Wirginii | 

sowego nudnego życia dyplomaty. 
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