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Za i przeciw. 
Apokryt dziennikarski, 

Dosyć jednak nisko stoj u nas kryty- 
ka publicystyczną. Oto kilka dni temu 
pokłócono się u nas o książkę Fervac- 
Gua — „Sześ armji czerwonej” — jedni tę 
książkę chwalili, inni twierdzili że jest pa- 
negirykiem wodza artmii czerwonej i pane- 
girykiem przesadnym, że p. Fervacque jest 
jeanym z tych Francuzów, którzy w Ser- 
cach chowają miłość dla Rosji etc. etc. 
Pan Fervacque w swojej książce opowiada 
jak za czasów wojny w Ingolstadt siedział 
razem z oficerem gwardji fuchaczewskim, 
co ten Tuchączewski wygadywał jakim 
„ateistą zwolennikiem silnej władzy, jak ma- 
rzył o karjerze generalskiej, jaki był po- 
ciągający i td. i że potem dowiedział się, 

"że to właśnie ten sam Tuchaczewski co 
szedł na Warszawę. 

, Nikt ze spierających się w prasie pol- 
skiej autorów-publicystów nie dostrzegł, 
że cała książka Fervacque'a jest niewątpli- 
wie bardzo utalentowanym, ale też naj- 
prawdopodobniej apokrytem dziennikarskim. 
Pan Fervacque wyznaje słuszną poniekąd te- 
zę którą po-częścii my wyznajemy, że „bol- 
szewizm istnieje w interesach patryjotyzmu 
"rosyjskiego, bolszewizm to oręż rosyiski 
w jego  imperjaliźmie, „bolszewizm. u- 
łatwia Rosjanom ich azjatycką — ек- 
spansję“. Powtarzamy, że co do tej tezy 
w takiem sformułowaniu mamy pewne za- 
strzeżenia, lecz w ogólnym rzucie jest ona 
bliska słuszności. Pan Fervacque chciał tę 
tezę spopularyzować, chciał przedewszyst- 
kiem robotnikowi francuskiemu, który co- 
raz tłumniej zaczyna uprawiać komunizm 
powiedzieć te słowa: „wyrzekąsz się pa- 
tryjotyzmu francuskiego, a stajesz się pion- 
kiem w interesach cudzoziemskiego, mo- 
skiewskiego  patryjotyzmu*. Książka p. 
Fervacque'owi się udała, belletrystyczny spo- 
sób wypowiedzenia sprzyjał jej popularno 
ści, nawet p. Cząpiński z „Rubotnika" na 
jeden ze swoich artykułów sprzeniewierzył 
się swojemu stałemu tematowi 0 „worku 
Judaszów* i napisał o książce Fervacque'a. 

Dlatego też wybaczamy lekko p. Fer- 
vacque, że nakłamał o swojej wspólnej nie- 
wołi'z Tuchaczewskim. Bo oczywiście, że 
pierwsza część książki jest apokryfem. Ten 
Tuchaczewski Fervacque'a jest zbyt taki 
jak bulwarowe pisma paryskie lubią Rosja- 
nina przedstawiać: w miarę bluźnierczy i 
w miarę sympatyczny, w miarę szlachetny 
i w miarę „napiewat'*. Książka Fervacque 
tak samo nie potrzebowała niemieckiej ka- 
zamaty, jak historia handlu żywym towarem 
w Biazyłji, niedawno opisana przez jedne- 
go ze współpracownika „Matina“, autenty- 
cznej tego współpracownika podróży z au- 
tentycznyrńi handlarzami żywym towarem 
do autentycznej Brazylji. Te rzeczy robią 
się więcej talentem, niż prawdą, Wierzajcie 
nam czytelnicy. Niby to są rzeczy ogólnie 
znane, lecz przecie stan dziennikarski cze- 
ka na swojego dr. Weresajewa. 

Obrady kól regionalnych Jedynki 
KRAKÓW, 18. IV. PAT. Z Kielc 

donoszą, że w klubie urzędników 
państwowych w Kielcach rozpoczął 
swe obrady 1 zjazd posłów i senato- 
rów z listy Współpracy z Rządem, 
wybranych w województwie  kielec- 
kiem. Równocześnie przybył do Kielc 
prezes Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego gen. Górecki, prezes  Państwo- 
wego Banku Rolnego Ludkiewicz, 
przedstawiciel Prezydjum Rady Mini- 
strów Jozewski, przedstawiciel mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych Pacior- 

kowski oraz ministerstwa rolnictwa 
Czekanowski. Celem zjazdu jest na- 

wiązanie bezpośredniego kontaktu z 
miejscowem społeczeństwem i wspól- 
ne omówienie najpilniejszzch potrzeb 
województwa. Po zagajeniu zjazdu 
wygłosił przemówienie wojewoda kie- . 
lecki Korsak, który poruszył w ogól- 
nych zarysach najważniejsze postula- 
ty województwa. 

Zebranie mowayródzkiego kola 
posłów i senaforów B. B. W. Z. 

NOWOGRODEK, 18. IV. PAT. 

W dniu dzisiejszym odbyło się w 
Nowogródku pierwsze zebranie wo- 

. jewódzkiego koła posłów i senatorów 
należących do B.B.W.R. W zebraniu 
pod przewodnictwem sen. proi. Ka- 
mienieckiego wzięło udział 1 posłów . 
i senatorów. Na zastępcę przewodni: 

czącego powołano pos. Taurogiń- 
skiego, na sekretarza pos. Łojkę. Ze 
względu na to, że wiele spraw jest 
łącznych dla. Województwa Nowo- 
gródzkiego i Wileńskiego postano- 
wiono odbywać wspólne zebrania kół 
poselsko-senatorskich pod stałem 
przewodnictwem sen. Jana Piłsud- 
Skiego. Prace koła rozdzielono na 
następując referaty: rolnictwo, spra- 

wy miejskie, oświata, komunikacja, 
Sprawy narodowościowe. P. Wojewo- 
da Beczkowicz przedstawił zebranym 
stan spraw samorządowych w woje- 
wództwie, wykazując szybki rozwój 

życia gospodarczego i kulturalnego 
zarówno miast jak i wsi. Przewodni- 
czący zamykając zebranie wyraził 
imieniem koła gotowość poparcia na 
terenie sejmu i senatu wszystkich 

palących potrzeb ludności wojewó- 
dztwą Nowogródzkiego. 

Zgon Menryka Melcera. 
WARSZAWA, 18-1V. PAT. Dziś 

© godz. 6-ej pp. zmarł nagle na ane- 
WTyzm, serca, siedząc przy iortepjanie 
ceniony kompozytor, znakomity pe- 
dagog, b. dyrektor Państwowego Kon- 
serwatorjum Muzycznego w Warsza- 
wie ś. p. Henryk Melcer. 

OWO 
WILNO, Gzwariek 19 kwiefnia 1928 r. 
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Min. Zaleski na audjencji u О1ва Św. 
RZYM, 18-1V PAT. P. Minister spraw zagranicznych August 

Zaleski wrócił dziś rano do Rzymu z Neapolu. W dniu dzisiei- 
szym Papież przyjął ministra Zaleskiego na audjencji prywatneį. 
Rozmowa była bardzo serdeczna itrwała 40 minut. Następnie 
min. Zaleski przedstawił Papieżowi swą małżonkę oraz szeta 
swego sekretarjatu politycznego radcę Szumlakowskiego. Ojciec 
św. podarował p. Zaleskiej różaniec. Po audjencji u Papieża 
p. minister Zaleski złożył w towa:zystwie ambasadora Rzeczy- 
pospolitej przy Watykanie p. Skrzyńskiego wizytę kardynałowi 
Gasparriemu' 

Rozwiązanie niemieckiej czerwonej gwardji. 
BERLIN, 18-IV. PAT. Minister spraw wewnętrznych zwrócił się pi- 

semnie do rządów krajów związkowych Rzeszy z wnioskiem o wydanie 
zarządzenia rozwiązującego komunistyczne organizacje czerwonej gwardji 
na całym obszarze Niemiec. W myśl przepisów konstytucji niemieckiej rzą- 
dy związkowe winny w terminie dwudniowym odpowiedzieć, czy wniosek 
ten przyjmują. - Wrazie sprzeciwu obowiązane są zwrócić się do najwyż- 
szego trybunału republiki z prośbą o rozstrzygnięcie sprawy. Rząd prus- 
ki już dzisiaj złożył oficjalne veto przeciwko wnioskowi niemieckiego mi- 
nistra spraw wewnętrznych. Niemiecka prasa prawicowa powitała z radoś- 
cią zapowiedź wydania zarządzenia rozwiązującego organizacje czerwonej 
gwardji komunistycznej. Natomiast dzienniki demokratyczne i lewicowe 
wyrażają powątpiewanie, czy wydanie takiego zarządzenia może przyczy- 
nić się do ukrócenia działalności komunistów. Socjalistyczny Vorwaerts 
uważa krok niemieckiego ministra spraw wewnętrznych za manewr przed- 
wyborczy 

Japonja wyśle wojska do Chin. 
TOKIO, 18 IV, PAT. Japoński konsul generalny w Tsiogtao przesłał do japoń- 

skiego ministerstwa spraw zagranicznych depeszę, w której doradza wysłanie wojska 
dla ochrony życia i mienia Japończyków znajdujących się w niebezpieczeństwie skut- 
kiem walk toczących się obecnie pomiędzy wojskami północnemi a nacjonalistami w 
rejonie Szantungu. W sprawie tej minister spraw zagranicznych odbywa narady z wła- 
dzami wojskowemi i morskiemi. . 

TOKIO, 18 1V. PAT. Konferencja w ministerstwie 
spraw zagranicznych użnała jednogłośnie za rzecz ko- 
nieczną wysłania oddziałów wojskowych do Szanghaju 
na wypadek pogorszenia się sytuacji. 

Królewska para belgijska w. Kopenhadze. 
KOPENHAGA, 18. IV. Pat. Król i królowa bełgijscy są jak wiadomo, gośćmi 

duńskiej pary królewskiej. Wczoraj król Albert belgijski przyjmował wizyty korpusu 
dyplomatycznego, poczem udał się na zwiedzenie zamku Rosenborg. Królowa Elżbieta 
dokonała odkrycia nowego szpitala. Następnie w poselstwie belgijskiem odbyło się 
śniadanie na którem byli obecni także król i królowa Danji, poczem nastąpiło ofi- 
cjalne przyjęcie wydane przez władze miejskie. Po przyjęciu obaj królowie udali się 
na grobu belgijskich i francuskich żołnierzy zabitych w czasie wielkiej wojny. Król 
Albert złożył wieniec u stóp pomnika. 

Wieczorem po bankiecie w Amaljenborgu, obie rodziny królewskie, korpus dy- 
plomatyczny, ministrowie, szereg wyższych wojskowych it. d. obecni byli na uroczy- 
stem przedstawieniu w teatrze królewskim. Publiczność zgotowała królewskim go- 
ściom niezmiernie serdeczne owacyjne przyjęcie. Dziś rano król Albert zwiedził lot- 
nisko wojskowe i port. Następnie krółewska para udała się do zamku Frederiksborg 
położonego w północnej Zelandji. W międzyczasie duński minister spraw zagranicz- 
nych dr. "Holtesen podejmował śniadaniem w Royal Yacht Klubie belgijskiego ministra 
spraw zagranicznych. Pobyt pary królewskiej belpijskiej w „Danji potrwa do czwart- 
ku rano. Nowy wyrok šmigrai w Mińsku. 

" Z Mińska donoszą: Sąd okręgowy zakończył sprawę prze- 
ciwko rzekomym szpiegom łotewskim, a monarchistom rosyjskim, 
którzy ujęci zostali w chwili przekraczania granicy łotewsko-so- 
wieckiej. Oddani pod sąd zostali pod zarzutem przybycia w 
celach uprawiania szpiegostwa i dokonania szeregu aktów tero- 
rystycznych. Sąd skazał głównego oskarżonego Michajłowa na 
karę Śmierci przez rozstrzełanie, dwuch zaś jego wspólników na 
5 lat ciężkiego więzie ia. 

Ostatni fransport złoża sowieckiego zagranicę. 
RYGA, 18 IV. Pat. Wczoraj do portu ryskiego przybył jeden z no- 

wych okrętów sowieckich „Lejtenant Schmidt" na którym ma być wywie- 
ziony zagranicę ostatni transport złota sowieckiego, jaki przybył wczoraj 
do Rygi. : ° 

4 tysiące bezdomnych dzieci w. Rostowie. 
. , Donoszą z Mińska, iż według urzędowych danych w Rostowie nad Donem za- 

rejestrowano 4646 bezdomnych dzieci, które umierały poprostu z głodu na ulicach 
miasta. Dzieci te mają być obecnie umieszczone w specjalnych domach. 
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Bistras oskarżony o akcję antyrządową. 
RYGA, 16.IV PAT. „Litauische Rundschau* donosi z Kowna, że 

przeciwko dr. Bistrasowi, który w zeszłym tygodniu wrócił z zagranicy 
podniesiona została sprawa, w której jest on oskarżony razem z pułk. 
Petrajtisem o akcję antyrządową. 

Masowe aresztowania komunistów w Kownie. 
- KOWNO, 18—1V. Pat. Żydowska agencja telegraficzna donosi, że 

policja litewska dokonała w ostatnich dniach masowych aresztowań wśród 
robotników żydowskich. W Kownie aresztowano 15 robotników żydow- 
skich pod zarzutem należenia do organizacji komunistycznej. Żydowska 
agencja tełegraficzna zapewnia, że wśród aresztowanych jest. wielu takich, 
którzy znani są jako nie komuniści. : 

Naczėlnik wiezienia hersziem handy. 
Niezwykłe sznsacyjna sprawa w sądzie szawelskim. 

Pisma kowieńskie donoszą o niezwykłej, jedynej w swoim rodzaju spra- 
wie, jaką rozpatrywać będzie szawelski sąd okręgowy w maju. Na ławie oskar- 
żonych zasiadł b. naczelnik więzienia w Birżach Radzewicz. : 

-° му т. 926 naczelnik więzienia zorganizował szajkę bandycką, złożoną z 
bandytów odsiadujących karę w jego więzieniu. Radzewicz wysyłał bandytów 
grupami po 5 do 8 ludzi, zawczasu nakreślając im płan działania, uzbrajał ich 
w broń z arsenału więziennego. Wypuszczani bandyci napadali na drogach na 
przejeżdżających kupców; autobusy, poszczególnych przechodniów i t. d., a na- 
stępnie obarczeni łupem chowali się z powrotem w celach więziennych, gdzie 
następował podział łupów. Lwia ich część przypadała zawsze na rzecz nacze!- 
nika więzienia, który odznaczał się wielką cheiwością. To go zgubiło. Wspól- 
nicy iego bandyci wydali go wkońcu. Należy zaznaczyć, iż kilkayrotnie sam na- 
czelnik więzienia brał udział w napadzie wyjeżdżając na miejsce samochodem. Cała sprawa wzbudziła zrozumiałą zupełnie sensację w całym kraju. 
Niezwykły ten naczelnik więzienia był kiedyś funkcjonariuszem policji, nastę- 
pnie mianowany został komisarzem, a w koficu przeniesiony na służbę do mi- 
nisterstwa sprawiedliwości. Obecnie osadzony w więzieniu szawelskiem czuje 
się podobno doskon le. Niedawno złożył podanie o przeniesienie go do innei 
celi, gdy nie chce odsiądywać kary łącznie z analfabetami i ciężkimi bandy- 
tami. Prośby tej nie uwzględniono. 

Oprawa 0 ziętanie się mal więniani w Narjampolu. 
. RYGA, 18. IV. Pat. Z Kowna donoszą, że w dniu wczorajszym w  marjampol- 

skim sądzie wojskowym rozpoczęła się sprawa b. naczelnika policji Reczisa i 7 urzę- 
dników policji politycznej, oskarżonych o znęcanie się nad więźniami politycznymi. 
Do sprawy pociągnięto 60 świadków, jednakże. większa część ich jnie stawiła 
się do sądu, albowiem ze względu na represje ze strony władz wyemigrowała zagra- 
nicę. Przy badaniu oskarżonych oświadczyli oni, iż do winy się nie przyznają, albo- 
wiem cały akt oskarżenia uważają ха zemstę przeciwników politycznych. jąk dono- 

szą estatnie informacje Raczis zostął uniewinniony. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, || 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 
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KU WIELKOSCI! 
w DZIEWIĄTĄ ROCZNICĘ 

Gdy z perspektywy dziewięciu lat, 

które nas dzielą od dnia oswobodze- 

nia Wilna, spojrzeć na ubiegły okres, 

to staje się oczywistem, iż akt wojen- 

ny, związany z Wyprawą  Wileńską, 

maleje — ustępując miejsca coraz 

bardziej rozrastającemu się - aktowi 

politycznemu. 

„Jest to zupełnie zdrowy objaw 

reagowania, świadczący o normalnie 

rozwijającym się w narodzie procesie 

życiowym. 

My, zachowawcy wileńscy, w dniu 
dzisiejszym, pozostawiwszy czyny wo- 

jenne badaniu i pogłębianiu fachow- 
ców, przejdźmy do omówienia spraw, 
które z każdym rokiem coraz więcej 

zrozumienia państwowego wśród ogó- 

łu znajdywać winny. 

Wyprawa Wiedeńska Jana Sobie- 

skiego, jako zwycięstwo pierwszorzęd- 

nej skali wojennej, będąc przez mo- 

żnowładztwo przyjęta bez zbytniego 

zapału, a nawet z obawą przed dy- 

nastycznemi planami Króla — staje 

się niepowodzeniem dyplomatycznem 

Polski. A wszak Odsiecz Wiedeńska 
jest skali europejskiej! Polsce, nie 

komu inaemu Chrześcijaństwo i jego 

kultura zawdzięczają obronę. Od Pol- 
ski, ad jej siły wewnętrznej zależy 

dalsze osiągnięcie prócz wawrzynów 

"sławy — także realnych korzyści. 

Wyprawa Wileńska znakomicie 

przez. Józefa Piłsudskiego obmyślona, 

a pod względem błyskawicznego prze- 

prowadzenia tak żywo przypominająca 

dzień 12 września 1683 r., przez ogół 

narodu nie została przyjęta z należy- 

tym entuzjazmem: „Nigdybym nie przy- 

puszczał, , że tylu Polaków ma te świet- 

ną tradycję w pogardzie, i że Pogoń, 
która była zawsze na naszych Sztan- 
darach, stała się znakiem obojętnym. 

Zaczęły się opowieści o mnie: Piłsud- 

ski chce być Wielkim Księciem Litew- 
skim; wszelkie niemożliwe oszczerstwa 

i brudy*. Oto jak Wódz Naczelny w 

odczycie politycznym wygłoszonym w 

Wilnie w dn. 24-VIII 1923 r. charakte- 

ryzuje bolesny zawód, który mu 10- 

warzyszył w chwili usunięcia się od 

spraw państwowych w zacisze sule- 

jowskie. 
Dla nas, zachowawców wileńskich, 

ludzi pozostających w sferze pracy na 

miejscu, umysłowość „większości Po- 

laków* nie stanowiła niespodzianki, 

Od dawna, jak z doświadczeń historji, 
tak i — osobistych, zdawaliśmy s0- 

bie sprawę, iż polska mocarstwowa 

racja stanu będzie miała większe tru- 

dności z własnem społeczeństwem: 

niż z zagranicą w -udowodnieniu, iż 

pretensje Polski poza linję Buga nie 

są agresją. Rozumieliśmy, iż polska 

racja stanu, czerpiąca swą mądrość 

w większości sejmowej opartej o in- 

teresy nacjonalizmu lub klasy, nie 

może stworzyć podstaw dla silnej mo- 

carstwowej Polski. Polskie powstanie 

w roku 1830, zrzekające się wraz z 

Sejmem zabużańskich prowincyj—oto 

pierwszy symptom rozwijającego się 
procesu skarlenia duszy narodu. 

Aleksander jełowicki, członek Ko- 
mitetu Podolskiego w powstaniu Listo- 
padowem pisze w swych  pamiętni- 

kach: „iż posłowie dawai Królestwa 

wzdrygali się przyjmować nas do 

swego grona w obawie, abyśmy im 
nie stawali na zawadzie w rozwijaniu 

wolności, gdyż mieli nas za zagorzal- 

ców'. W późniejszych czasach „za- 
gorzałość” została zastąpiona słowem 
„romantyzm”, a spokój coraz bardziej 

ogarniał naród. Spokój ten dochodzi 

do zenitu w 1905 r. gdy, jak wspo- 

mina w swych pamiętnikach  Włady- 

sław Studnicki, na wielkim wiecu w 

Warszawie prezydjum na żądanie u- 

dzielenia głosu imieniem zwolenników 

„prawnopaństwowej odrębności Pol- 
ski“ ogłasza „iż takich, co tego prag- 

ną, nie zna —- niech się za tym po- 

stulatem oświadczy trzech obecnych 

na sali' - i cóż pisze Studnicki: „trzech 

się zwolenników odrębności państwo- 

wej nie znalazło wówczas'w Warsza- 
wie wśród wielotysiącznego tłumu!" 

OSWOBODZENIA WILNA. 

"Ten tryumi chłodnego pozytywiz- 

mu, przeciwstawiający się „marzyciel- 

skiemu romantyzmowi* Świetnie ma- 

luje Prus w „Łalce* w osobie poczci- 

wej „Grossmutter Mintzlowej”, która 

przy opowiadaniach ostatnich chwil 

Katza płakała, niemniej jednak otarł- 

szy łzy i wziąwszy się znowu do swej 

pończochy,  szeptała: „Merkwurdig! 

Der Kaiiee war ja immer gut und zu 

Mittag hat er sich doch immer vollge- 

gessen: Warum hat er denn dass ge- 

tan?“ 

Skala ideologji tej staruszki jest 

zupełnie typowa dla owej rozpaczli- 

wej zaściankowości poglądów, która 

dziwnym zbiegiem okoliczności stała 

się cechą umysłów charakteryzujących 

stołecznych obywateli. Ta to. ograni- 

czoność polityczna społeczeństwa, naj- 

bliżej kuźnicy rządowej się znajdują- 

cego, niejednokrotnie już zmuszała 

wybitnych polskich mężów stanu po 

latach intensywnej pracy nad wciele- 

niem Śmiałych, nieraz genjalnych pla- 

nów mocarstwowej rozbudowy pań- 

stwa do rezygnacji i wycofania się z 

polityki w zacisze prywatnego życia. 

Tak zmarnowaliśmy niegdyś gen- 

jusz usuwającego się w wilanowskie 

ustronie króla Jana, tak również do- 

prowadziliśmy pierwszego Naczelnika 

Państwa do czasowej bierności lat 
sulejówskich. 

Na szczęście Marszałek Piłsudski 

na równi ze zdolnościami wodza wy- 

kazał i siłę władzy. 

A na czem ta władza polegała i 

polega? 

W odczytach wileńskich -1923 r. 

Marszałek Piłsudski określa Polskę 

w momencie odbudowy jako „pusty- - 

„nię woli*. „Władzę sam podjąłem— 
gdyż leżała na ulicy". 

I tu staję się zrozumiałą. tragedja 

splotu łatwości wzięcia z trudnością 

czynu. Coś, jakby opanowanie lotnych 

piasków pustyni, których nikt nie bro- 

ni, których zużytkowanie: jednak па-- 

potyka na wielkie trudności. 

A trudności te, które Marszałek 
Piłsudski w odczytach określa jako 
„pracę nową i słodką, którą ma przed 

sobą”, polegają na obudzeniu w na- 
rodzie polskim zamarłym w mrokach 

długoletniego więzienia radości życia, 

polegającej na zrozumieniu, iż pod- 

stawy dla mocnej egzystencji narodu 

leżą w spełnieniu polskiej misji dzie- 
jowej, jako przedmurza Chrześcijań- 

stwa. Zaś odsiecz wileńską to zde- 

cydowany krok, zadokumentowania 
przed całą Europą i światem, iż po- 

mimo wiekowej niewoli misji się tej 

naród. polski podejmuje. 

Nieomal od pierwszej chwili wy- 

kazania silnej władzy przez Marszałka 
Piłsudskiego padają zapytania o pro- 

gram rządu. Pytają ci, którzy dzierżąc 

władzę w chwili wypędzenia Niemców 
z Warszawy, siły swej wykazać nie 

potrafili, wtórują także ci, którzy nie 

pomnąc na klęski jakie na Polskę 

jednostronne oparcie się na jednym 

tylko. stanie—szlacheckim sprowadziło 
i dziś w równie wykrzywiającem spo- 

łeczną budowę oparciu o jedną klasę 

szukać zwykli zbawienia. I jedni i dru- 

dzy grają jak z nut, chełpiąc się swe- 

mi programami z przed trzydziestu 

lat, zapominając, iż w Polsce nigdy 

programów nie brakło i nie z braku 

programów Połska upadła. W odro- 
dzonej zaś Polsce programów  miieli- 

śmy tyle, co partyj, a tych ostatnich 

nie szczędzono, sypiąc niemi jak z 

rogu obiitošci. 

Stałym naszym brakiem było nie- 

skoordynowanie mocy i wysiłków, da- 
jące w swych skutkuch anarchiczność 
poczynań. 

Byliśm, jak lotny piasek, którym 
wiatr miota na wszystkie strony Świata. 

Dziś Marszałek Piłsudski, który 

potęgą swej indywidualności skupić 
potraiił więcej, niż trzecią część przed- 
Stawicieli obu lzb, dąży do skoordy- 
nowania mocarstwowego wysiłku na- 
rodu. 

Grupa jedynki — to jakby wał o- 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych orąz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

19. IV. 28 
Obrady nad budžefem Min. Spr. 

Wojsk. odłożono. 
WARSZAWA, 18.IV. (że. ef, Słowa ) 

Na konierencji, która odbyła się dziś 
między Marszałkiem Piłsudskim i 
mar. Daszyńskim postanowiono osta- 
tecznie odłożyć jutrzejsze posiedze- 
nie komisji budżetowej dla budżetu 
M. S. Wojsk. na czas późniejszy, a 
w dniu jutrzejszym przystąpić do 
omawiania budżetu. Min. Rob. Publ. i 
Sejmu i Senatu. 

Odroczenie debat nad budżetem 
M. S. Wojsk. zostało spowodowane 
niedomaganiem Marsz. Piłsudskiego. 
który nie może opuścić w dniach 
najbliższych Belwederu. Konierencja 
dzisiejsza w Beiwederze odbyła się 
w obecności w. premiera p. Bartla. 

Obrady komisyj międzynarodowe- 
ga związku kolejowego. 

WARSZAWA, 18-IV. PAT.. Dnia 
23 kwietnia rozpoczynają się w Brukseli 
obrady komisyj międzynarodowego 
związku kolejowego w Paryżu. Przed- 
stawiciele kolei polskich biorą udział 
w pięciu komisjach, mianowicie w ko- 
misji stałej dla ruchu osobowego i 
takiejże komisji dla ruchu towarowe- 
go p. prof. Gieysztor, naczelnik wy- 
działu M-stwa Komunikacji, w stałej 
komisji wymiany taboru p. inż. Gro- 
nowski, naczelnik wydziału M-stwa 
Komunikacji. W stałej komisji tech- 
nicznej p. inż. Owczarek, zaś w spec- 
jalnej komisji ad hoc. powołanej p. 
inż. Sokołowski. Zadaniem tej ko- 
misji będzie rozważenie środków ©- 
pracowanych bądź przez poszczegól- 
ne zarządy kolejowe, bądź przez u- 
konstytuowane w miejscu podkomis- 
je w zakresie międzynarodowych 
przepisów i postanowień taryfowych, 
tudzież w zakresie techniczno-kolejo- 
wym. Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że komisja specjalna uznała do- 
nioslość zastosowania w komunikacji 
międzynarodowej wynalazku polskie- 
50. zaprojektowanego przez p. inž. 
Sokołowskiego, a mianowicie samo- 
czynnego sprzęgła wagonowego, u- 
praszczającego łączenie wagonów o- 
raz zwiększającego bezpieczeństwo 
pracowników kolejowych przy czyn- 
nościach przetokowych. 

ZGEZEREZEGEZERRSEZEDEJESEZEJ 

      

chronny dla ustalenia i wzmocnienia 

lotnych terenów. 

Zaś w Wilnie, które ponosi od- 

powiedziałność za wciągnięcie przed 

dziewięciu laty etnograficznych dziel- 

nic w orbitę polityki mocarstwowej, 
musi się wytworzyć głębsze niż gdzie- 

kolwiek indziej zrozumienie niesłycha- 

nie ważnej misji, jaka spada na po” 

słów jedynki zgrupowanych w kole 

regjonalnem. * 

Czy „Wilao* swą misję dotych- 

czas należycie spełniało? 

W pojedynkę tak—wspólnie nie. 

l w tem leży nasza wina względem 

całej Polski, która, o ile może sobie 
pozwolić w etnograficznych dzielnicach 
na zbytek partyjnego różniczkowania 
się, to u nas czynić tego nie ma prawa, 
„, Przemawiają za tem dwa względy: 
jeden, egzystujący od pierwszego dnia 

odrodzenia: zbyt mała liczba intelektu 

społeczno-państwowego” w stosunku 

mas ciemnych i nieskrystalizowanych 

państwowo, drugi świeżej powybor- 

czej daty: potrzeba silnego promio- 
nowania na całą Polskę symbolem 

mocar twowości. 

Nie wyrosło jeszcze młode pokole- 

nie wychowane w wolnej Polsce, skala 

zaś umysłowości „Babci Mintzlowej“ 

trwa i w dalszym ciągu stanowi nie- 

bezpieczeństwo, wymagające skoordy- 

nowania pracy, dążącej ku Wielkości! 

Michat Obiezierski,
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W frosce o wiejską młodzież rzemieślniczą. 
(Rozmowa z prezesem związku ce-chów p. Ksawerym Gorzuchowskim). 

Niedawno zamieściliśmy w „Echach 
krajowych* naszego pisma artykulik 
jednego z korespondentów ze wsi, 
który poruszył życiową bolączkę mło- 
dzieży wiejskiej, garnącej się do rże- 
miosła. Zakłady rzemieślnicze w du- 
żych miastach, a więc i w naszem 
Wilnie są w dzisiejszych czasach rzec 
można nieprzystępne, ba nawet zam- 
knięte przed młodzieżą wiejską. 

Jakiż jest tego powód? 
Autor korespondencji już go właś- 

ciwie wyłuszczył, lecz to nie upoważ- 
niało jeszcze do wydawania jakiegoś 
Sądu o istocie zagadnienia. Ż tegoż 
więc względu postanowiliśmy sprawę 
zbadać u źródła i zwróciliśmy się o 
wywiad do prezesa zwięzku cechów 
wileńskich p. Ksawerego Gorzuchow- 
skiego. 

P. Prezes Gorzuchowski w spo- 
sób barwny i bezpretensjonalny wy- 
jaśnił nam przyczynę zamknięcia 
warsztatów wileńskich przed wsią: 

Proszę pana, sprawa poruszona 
przez „Słowo jest istotną, bowiem 
stwierdzonem jest, że wysokie Świad- 
czenia socjalne uniemożliwiają przyj- 
mowanie na naukę do warsztatów 
rzemieślniczych nowych  terminato- 
rów. 

— Jakież są warunki przyjmowa- 
nia do terminu? 

— Ucznia przyjmuje sie na okres 
łat 3-ch. Ponieważ zaś kandydaci re- 
krutują się przeważnie z najbiedniej- 
szych sfer ludności, oczywista O 0- 
płacie za utrzymanie i naukę ucznia 
mowy być nie może. Majster przyj- 
mujący terminatora musi opłacać za 
niego, tak, jak za czeladnika wszyst- 
kie Świadczenia socjalne, a ponadto 
w. myśl nowej bardzo zresztą słusznej 
w swem założeniu ustawy rzemieślni- 
czej, wydanej przez rząd obecny każ- 
dy majster obowiązany jest posyłać 
ucznia do dokształcającej szkoły za- 
wodowej, bez Świadectwa której ża- 
den, najwięcej nawet przysposobiony 
fachowo terminator nie może być wy- 
zwolonym na rzemieślnika. 

Trzeba dalej stwierdzić — mówi 
nam p. Gorzuchowski—smutny fakt 
stałego zmniejszania się wykwalifiko- 
wanych należycie rzemieślników, a to 
wskutek podupadku w latach powojen- 
nych warsztatów rekodzielniczych i 
wysokich nałożonych na nie cięža- 
rów socjałnych, uniemożliwiających 
praktyczne wyszkolenie młodzieży Wa- 
runki, wskutek zaniedbania przez b. 
rządy i czynniki społeczne spraw rze- 
miosła ułożyły się w ten sposób, iż 
mało który majster może sobie po- 
zwolić na luksus utrzymywania termi- 
natorów. 

Obecnie, coprawda warunki te u- 
legają pewnej poprawie, lecz to jesz- 
cze nie wyjaśnia sprawy koniecznego 
zasilania rzemiosła nowemi przy war- 
sztatach wychowywanymi  pracowni- 
kami. 

— Jakie związek cechów widzi 
drogi wyjścia z tej przykrej sytua- 
cji? 

— Droga istnieje właściwie jedy- 
na, jak już nie zupełne zniesienie, to 
przynajmniej zmniejszenie ciężarów 
socjalnych, a głównie ubezpieczeń w 
kasach cherych, dzięki czemu jeśli u- 
względnimy w dodatku znaczne о- 
podatkowanie przemysłowe zatamo- 
wany jest rozwój rzemiosł. 

W ślad zatem prosimy p. Gorzu- 
chowskiego o kilka informacyj o 
szkolnictwie zawodowem, którem jak 
powszechnie wiadomo opiekuje się 
wydatnie na terenie Wilna związek ce- 
chów. 
—W zrozumieniu potrzeb szerzenia 

oświaty fachowej związek cechów — о- 
tworzył w swoim czasie dwie szkoły 
zawodowe, pierwsza to szkoła im. 
Jana Kilińskiego dla szewców, biało- 
skórników i krawców oraz druga to 
szkoła dla piekarzy, cukierników, ma- 
sarzy i fryzjerów. Pozatem zaopieko- 
wał się zawodową szkołą żeńską im. 
Św. Józefa. 

Dwie wyżej wymienione / szkoły 
    

  

ОЕ POKÓJ WIECZHSY NIE STANE.. 
Henri Barbusse — 54 lata liczy 

sobie obecnie — głośny autor wyda- 
nej w 1916 r. powieści „Łe fea* z 
podtytułem Aistoire d'une escounde— 
ogłosił świeżo drukiem tom opowia- 
dań zatytułowany ironicznie. „„Falts 
divers“. 

Ironicznie — gdyż na drobne wy- 
padki w miejscowej kronice gazety, 
na przejechanie psa przez autobus, 
na załamanie się mostka przed bra- 
mą, na skradzenie jabłek przekupce 
przez niegodziwego ulicznika i t. p. 
malo kto zwraca uwagę. Nieprawdaž? 
Na to tež, co oto Barbusse wywleka, 
nie reagowała wcale... Sprawiedliwość 
ludzka. 

Pierwszych kilka opowiadań, z - 
gólnej ich liczby dziewięciu, ma za 
widownię przeraźliwe fronty i pobojo- 
wiska wojny Światowej, której wszyst- 
kiej grozy i okropności Barbusse by- 
najmniej w swoim „Fez* nie wyczerpał. 
Nawet wolno wyrazić się, że obecne 
reminiscencje okropieństw, które. dzia- 
ły się podczas ostatniej wojny po tej 
i tamtej stronie walczących, przewyż- 
szają ponurą potwornością  najja- 
skrawsze karty słynaej powieści Bar- 
busse'a. : 

Wystarczy przytoczyć jeden tylko 
epizod wzięty pod pióro znakomitego 
stylisty, a oparty na najautentyczniej- 
szych faktach. Opowiadanie zatytuło- 
wane jest „Cetc qu'on n'a pas dom- 
ptds". 

obecnie funkcjonują razem (ul. Ostro- 
bramska) pod firmą Patronatu Mło- 
dzieży Rzemieślniczej i przy poparciu 
związku cechów. 

Przy okazji niech woino mi po- 
ruszyć jedną z największych bolą- 
czek rzemiosła wileńskiego, jaką jest 
Sprawa szkoły rysunkowej istniejącej 
od r. 1924 pod firmą Związku Arty- 
stów Plastyków. Szkoła ta ma za za- 
danie kształcenie rzemieślników w 
rysunku, bez której to umiejętności 
rzemieślnik nie może osiągnąć odpo- 
kiesy poziomu w swym zawo- 

zie. 
Szkoła ta czkolwiek znajduje się 

w bardzo opłakanych warunkach, z 
zadania swego wywiązuje się powiedz- 
my krótko--dorzuca nasz rozmówca 
—sświetnie. Bolączką jej i - rzemiosła 
jest brak odpowiedniego lokalu szkol- 
nego. Szkoła plastyków mieści isię 
bowiem w jednej sali i paru ciemnych 
korytarzach murów św. Michalskich — 

mieszcząc załedwie 120 uczniów, 
wówczas, gdy zapisało się do niej 
z górą 600, 

Kilkaset więc młodych ludzi, gar- 
nących się do oświaty zawodowej 
skazanych jest na marnowanie się w 
bezczynności i ciągłem wyczekiwaniu 
na możliwość kształcenia się. 

Szczupły lokal szkoły odbija się 
ujemnie na rozwoju rysunków zawo- 
dowych głównie wśród kandydatów 
na ślusarzy, stolarzy i rzeźbiarzy. 

Niech wolno mi przypomnieć, że 
wielki wileński filantrop i znawca sto- 
Ssunków rzemieślniczych ś.p" Jozei 
Montwiłł, oceniając znakomicie do- 
niosłość nauki rysunków dla rzemio- 
sta pozostawił Wilnu w  Spuściźnie 
pamięć o chlubnie zapisanej w histo- 
rji miasta szkole rysunkowej, sum- 
ptem własnym ufundowanej, której 
tradycje stara się podtrzymać dzisiej- 
sza szkoła zawodowa artystów  pla- 
styków. Dla szkoły swego imienia 
ś.p. Montwiłł ufundował specjalny 
gmach przy ul. Mickiewicza 6, któ- 
rego tenże sam cel określił w pozo- 
stawionym po sobie testamencie. Dość 
wzmiankować, że szkoła montwiłłow- 
ska wydała szereg <znakomitych, ce- 
nionych powszechnie rzemieślników. 

Ideą naszą jest, aby dzisiejsza 
szkoła rysunkowa była  faktycznem 
przedłużeniem istnienia świetnej pla- 
cówki po Montwille, a spełni się to 
wówczas, jeśli stanowisko nasze to 
jest Związku Cechów — odczute i 
zrozumiane zostanie przez wykona- 
wców testamentu Ś.p. Montwiłła. Trze- 
ba bowiem stwierdzić, że powołany 
przez ś.p. Montwiłła, istniejący do 
dzisiejszego dnia patronat p.t. Towa- 
rzystwo popierania pracy i opieki spo- 
łecznej mimo wielokrotnych nale- 
gań naszych nic nie uczynił, aby szkole 
rysuakowej przywrócił lokal w gma- 
chu pomontwiłłowskim. W lokalu tym 
mieści się rupieciarnia teatralna. 

*Brak tego lokalu tamuje rozwój 
szkoły rysunkowej. Przykro będzie — 
nadmienia z naciskiem nasz rozmów- 
ca, gdy rzeczywistość zmusi nas do 
opublikowania nazwisk osób, pono- 
szących moralną odpowiedzialność 
przed społeczeństwem za wytworzoną 
Sytuację, zwłaszcza iż na osobach 
tych ś.p. Montwiłł całkowicie polegał. 

W końcu rozmowy poruszoną jest 
sprawa udziału rzemiosła wileńskiego 
w przyszłych targach wileńskich. | 

P. prezes Gorzuchowski, opanowa- 
ny wspomnieniem o znakomitym wil- 
nianinie — tak tę sprawę ujmuje: Sp. 
Józef Montwiłł kładł zawsze wielki 
nacisk na urządzanie pokazów i wy- 
staw rzemieślniczych, co dzisiaj nie 
jest do urzeczywistnienia z jednej stro- 
ny ze względu na zubożenie warszta- 
tów, z drugiej ze względu na konie- 
czne związane z wystawą każdą koszty. 
To też w targach udział nasz będzie 
b. nikły. Wspomniałem o tem dlatego, 
kończy swe wywody prezes Gorzu- 
chowski, aby podkreślić, iż za Stan, 
w jakim znajduje się obecnie rzemio- 
sło odpowiada samo społeczeństwo, 

ZER WOZY PRES 

  

Było tak, że na ironcie zachodnim, 
w szeregach armji francuskiej walczy- 
ło sporo Rosjan w charakterze 0- 
chotników. Jedna brygada... druga 
brygada... w danym momencie było 
tych rosyjskich ochotników do czter- 
dziestu tysięcy. Potajemną drogą, za 
pośrednictwem gazet przemycanych 
na front, ;dowiadują się, że wybuchła 
w Rosji rewolucja i kraj ich przecho- 
dzi epokowy kryzys. Natychmiast żą- 
dają jak jeden mąż, aby zwolniono 
ich z kadrów sił zbrojnych Francji i 
pozwolono im  conajszybciej wrócić 
do Rosji. Chcą do domu! W dodatku 
poczytują siebie za obywateli pań- 
stwa, które przestało wojować, które 
złożyło broń. | oni niechcą już dłu- 
żej bić się... 

Na tę swoją zbiorową petycję о- 
trzymują najsurowszą odpowiedź od- 
mowną zarówno ze strony bezpo- 
średniej swojej komendy rosyjskiej 
jak władz wojskowych francuskich. 
Zwolnienie z szeregów tych 40.000 
„Obywateli* niechcących dłużej się 
bić, wywarłoby demoralizujący wpływ 
na cały walczący front. Fatalny przy- 
kład! Już przecie zdarzały „szemra- 
nia* w wojsku francuskiem i angiel- 
skiem i amerykańskiem... Tedy wolon- 
tarjuszów rosyjskich zapewnia się, że 
wyczytali w Ueda wieruine Igar- 
stwa, że żadnej „rewolucji* w Rosji 
niebyło i niema. Gdy zaś oni nie 
przestają „naprzykrzać się” władzom, 
posyła się ich „dla uspokojenia" do 
fortu Brimont i przepędza się ich 

2 + owo 

Niezoykle burze šniežnę 0 koietnių. — 
Bibrzymie zniszczenia w O” telefonicznych i felegra- 

sznych. ; 
WARSZAWA, 18 IV. PAT. Wczoraj po południu rozpoczęły 

dzi w znacznej części Polski silne śnieżyce. W następnych go- 
nach śnieżyca specjalnie w Warszawie zamieniła sią w grož- 

ną nawalnicę. Burza śniegowa osiągnęła największe napięcie w 
województwach zachodnich i w warszawskiem. Snieżyce spowo- 
dowały liczne przerwy w 
telefonicznej. Wszystkie dyrekcje 

omunikacji kolejowej, telegraficznej i 
kolejowe i pocztowe wysłały 

natychmiast na linje brygady robotników w celu naprawy 
uszkodzeń. Dzisiaj o godz. 10 rano komunikacja telegraticzna i 
telefoniczna z wyjątkiem Wilna, Krakowa, Lwowa i Białego- 
stoku oraz kilku innych pomniejszych miast przerwana. Władze 
administracyjne wydały szereg zarządzeń celem jaknaj:zybszego 
usunięcia przerw w komunikacji. . 

Przerwy w komunikacji kolejowej. 
Według doniesień prasy; warszawskiej szybkość wiatru w Warszawie 

dochodziła do 17 metrów na sekundę. Silna zamieć spowodowała w całym 
kraju duże szkody. Już około godz. 18 we wtorek w dniu 17 b. m. ruch 
na kolejach uległ w znacznej mierze opóźnieniu. Na większej części szla- 

ków kolejowych wskutek wiatru i obciążenia drutów zostały poprzewraca- 

ne setki słupów telegraficznych, uniemożliwiając komunikację. Wszystkie 
niemal pociągi dalekobieżne doznały kilkugodzinnego opóźnienia. Kilka po- 
ciągów stanęło w drodze. 

Komunikacja kolejami podmiejskiemi z okolicami Warszawy doznała 
w wielu wypadkach przerwy. Pociąg idący z Moskwy utknął kolo Wolo- 
mina i nie doszedł na czas do Warszawy. Przerwa w komunikacji wpły- 
nęła w znacznym stopniu na skomplikowanie tranzytowego ruchu między- 
„narodowego. 

Olbrzymie spustoszenia wyrządziła burza w linjach  telegralicznych. 
Warszawa została zupełnie odcięta od prowincyj i zagranicy z wyjątkiem 
Moskwy, z którą wieczorem także została przerwana komunikacja. Połą- 
czenie telegraficzne z Berlinem, Królewcem, Wiedniem, Wrocławiem zosta- 
ły przerwane. Na 108 przewodów telegralicznych iunkcjonowało zaledwie 
9 czy 10. Na wielu linjach leżą połamane słupy telegraficzne i telefoniczne. 
Wskutek burzy komunikacja radioteleioniczna została również przerwana. 
Radiofoniczne stacje nadawcze pracowały tyłko - częściowo. Transmisje 

operowe z Katowic i Poznania nie odbyły się. 
KRAKÓW, 18 IV. PAT. Przez cały dzień wczorajszy szalała w Krakowie silna 

zawieja śnieżną, która sprawiła ogromne szkody ua piantach i w ogrodach miejskich. 
Całe miasto pokryła gruba warstwa Śniegu. Dzisiaj śnieg zaczął topnieć zamieniając 
chodniki i ulice w prawdziwe jeziora. Wichura w wielu punktach, zwłaszczą na pery- 
ferjach miasta powywracała parkany, pozrzucała dachy z domów, skręcając w rulony 
blaszane pokrycia dach6w. Na plantach wicher połamał drzewa. W dniu dzisiejszym 
temperaturą podniosła się, wicher ustał, jednak śnieg w dalszym ciągu pada. Według 
danych stacji meteorologicznej warunki atmosferyczne zwolna polepszają się. 

Gzęść Warszawy pogrążona w ciemnościach. 
Wskutek nawałnicy w Warszawie ruch pieszy był minimalny. Tram- 

waje posuwały się z trudem. W:niektórych przedmieściach warszawskich, jak 
Wola, Ochota, część Mokotowskiego, korzystając z prądu elektrowni pru- 

szkowskiej znalazły się w ciemnościach skutkiem tego, iż wszystkie słupy 

pomiędzy Pruszkowem, a Warszawą zostały; poprzewracane. Na kolejach 

dojazdowych niektóre pociągi wskutek zasp utknęły w szczerem polu. 
Większość autobusów między Warszawą, 

nawalnicy w drodze. 
a prowincją utknęła wskutek 

Opóźnienie pociągów warszawskich. 
Wskutek zamieci śnieżnej w pobliżu 

komunikacji zarówno telefonicznej jak 

chu pociągów. ! 

Warszawy, nastąpiła przerwa 

i te'egraficznej, a wobec tego i ru- 

Wczorajsze pociągi, idące z Warszawy przybyły ze znacznem o- 
późnieniem- 

Pociąg osobowy przybył do Wilna miast o godz. 1 m. 45 dopiero o 
godz. 10 r. Zaś pośpieszny pociąg opóźnił się o niemal 5 godzin, przybył 
bowiem o godz. 1 p.p. miast o 8 m. 25 r. 

Komunikacja na innych „linjach Dyrekcji 

normalnie. 
POETA ni į 

Wileńskiej odbywa się 

enkursy hippiczne w Nicei 
NICEA, 18,1V, PAT. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w Nicei konkursy hip- 

piczne, które zapowiadają się bardzo poważnie i interesująco z powodu licznie repre- 
zentowanych państw, których armie zgłosiły swój udział w *następującej ilości jeźd- 
ców i'koni. Anglja wysłała $ oficetów i 10 koni, Polska 8 oficerów i 18 koni, Bel- 
gja taksamo 8 oficerów 18 koni, Hiszpania 5 oficerów 12 koni, Francja 10 oficerów 

2, Szwajcarja 5 oficerów 12 koni, Czechosłowacja 5 oficerów Ji koni —- razem wy- 
słano 46 oficerów i 103 konie. 

Pewtórne trzęcienie ziemi w Bulgaji 
SOFA, 18 IV. PAT. Jak donoszą z Czirpan powtórzyły się tam znów wstrzą- 

śnienią podziemne. Między innemi wczoraj rano odczuto dość silne wstrząsy, które 
spowodowały zawalenie się kilku domów, uszkodzonych już wskutek poprzednich 
trzęsień. Dzienniki obliczają, że w ostatniej 
nych zostało loo osób. Szkody materjalne 

zbyt małą przywiązujące wagę do 
znaczenia dła państwa rzemiosła. 

stwierdzam jeszcze raz, że obecnie 
znów z każdym dniem jest nieco le- 
piej — i jest przynajmniej nadzieja, 
że nowa ustawao rze.niośle, wyraźnie 
ujawniająca zainteresowanie się rze- 

przez 26 linij drutu kolczastego. 
Obie rosyjskie brygady tracą 60 proc. 
swego składu, -— lecz w dalszym cią- 
gu „chcą do domu!*. Niema co, 
trzeba ich posłać na wzgórza pod 
Ła Courtine. Tam ich znowu akurat- 
nie przetrzebiła artylerja niemiecka, 
Lecz trwają przy swojem. Przybywa 
generał rosyjski — jak brzmi pisow- 
nia jego nazwiska u Barbussea — 
„Lokhovtzky”, i usiłuje przemówić 
„zbuntowanym* do rozumu; żołnierze 
oświadczają mu, że uważają siebie za 
obywateli Republiki już nie wojującej, 
że niechcą bić się a chcą wracać do 
ojczyzny. 

Wówczas wydany zostaje rozkaz 
aby wojsko fiancuskie opasało wo- 
lontariuszów rosyjskich jak żelazną 
obręczą, a są to cztery pułki piecho- 
ty, kawalerja i artylerja. Dnia 14 
września gen. Bielajew komunikuje 
zbuntowanym: ultimatum. Odpowiada- 
ją: chcemy do domu! Tedy tegoż dnia 
zostaje cała ludność cywilna z La 
Courtine ewakuowana i przez pięć 
dni wojsko opasujące zbuntowanych 
—w liczbie 11.000 — przypuszcza do 
nich ataki, przy użyciu artylerji, bomb 
lotniczych i bagnetów. Padają trupem 
cztery tysiące rosyjskich wolontarju- 
szów; resztę opornych bierze się do 
więzień lub przydziela się do regi- 
mentów odsyłanych z powrotem do 
Afryki. llu rosyjskim ochotnikom u- 
dało się przedostać do Rosji — żad- 
na statystyka nie mówi. 

Oto próbka Mźnajnowszych opo- 

  

    

katastrofie poniosło śmierć 22 osób, ran- 
sięgają 300 miljonów lewów. 

miosłem przez czynniki rządowe, przy- 
krą sytuację zmieni gruntownie, ku 
pożytkowi rzemiosła i ogółu spole- 
czeństwa. 

Wynurzenia czołowego przedsta- 
wiciela rzemiosł wileńskich zasługują 
na szersze zainteresowanie. B, S. 

wiadań Barbusse'a. Resztę ich wypeł- 
niają opisy ukraińskich „pogromów*. 

Mniejsza o nie. Mniejsza o szcze- 
góły wogóle. Z „Faits diuers*  Ваг- 
busse'a rzuciliśmy tylko jeden jedyny 
promyk na ostatnią wojnę z przed 
dziesięciu zaledwie lat... 

Jakby się czeluść piekielna przed 
nami otworzyła. 

A będzie — gorzej. 

z * 

Pułkownik Kenworthy wydał książ- 
kę pod tytułem „Wilł ciwilisatlon 
crash?“ Czy cywilizacja ma zginąć? 

Pułkownik Kenworthy widzi jasno, 
że zwycięstwo odniesione nad... mili- 
taryzmem niemieckim nie położyło 
bynajmniej tamy  zbrojeniom się 
przedwojennym wszystkich państw i 
Judów. Żbroją się one w dalszym 
ciągu „na wyprzódki*, a niewątpliwie 
intensywniej jeszcze niż przed wojną. 
Wrzód pękł—i znowu nabrzmiewa. 

Czy to ponowne zbrojenie się 
może ewentualnie nie doprowadzić do 
zbrojnego konfliktu wszystkich  prze- 
ciwko wszystkim? Czy może „rozejść 
się po kościach” jak to mówią — 
rozpłynąć się po konierencjach roz- 
brojeniowych międzynarodowych, po 
traktatach gwarantujących nieagresję 
it p.? Niestety, jaskrawe niepowo- 
dzenia.konferencyj „rozbrojeniowych*, 
dotychczasowych, źle wróżą. Kto ma 
pierwszy zacząć rozbrajać się? Czy 
może wszyscy ma komendę mają po- 
druzgotać swoje tanki i pogruchotać 
wojenne aeroplany? 

- łejowych. Wzdłuż 

  

Sytuacja w dniu wczorajszym. 
WARSZAWA, 18.IV PAT. Dzien- 

niki popołudniowe podają, że skut- 
kiem poprzerywania przewodów tele- 
fonicznych i telegraficznych wzdłuż 
linij kolejowych ruch pociągów odby- 
wa się niezbyt regularnie. Pociągi w 
dalszym ciągu przychodzą ze znacz- 
nem opóźnieniem. Dziś rano przy- 
wrócono ruch-ra linji Kaliskiej. Na- 
deszły bardzo opóźnione pociągi z 
Torunia i Bydgoszczy. Pociąg ze 
Stołpców, który utknął w nocy pod 
Wołominem, doprowadzono wreszcie 
do Warszawy i po krótkim postoju 
na dworcu głównym wysłano w dal- 
szą drogę do Berlina. Liczne drużyny 
pracują nad oczyszczeniem torów ko- 

linij kolejowych 
prowadzona jest energiczna naprawa 
słupów telegraficznych, które w wielu 
miejscach uległy zniszczeniu. Cała 
prowincja w dalszym ciągu odcięta 
jest od stolicy. Z Poznańskiem, Po- 
morzem i Sląskiem niema połączenia 
nawet pośredniego. Bezpośrednie po- 
łączenie telefoniczne uzyskać można 
tylko z Białą Podlłaską, Siedlcami, 
Brześciem n.Bugiem, Lublinem, Cheł- 
mem, Lipskiem, Lwowem, Wilnem, 
Białymstokiem, Mińskiem  Mazowiec- 
kim, Baranowiczami, Sokołowem. 

W Warszawie wichura pozrywała 
w wielu miejscach przewodniki tele- 
ioniczne miejskiej sieci telefonicznej 
co unieruchomiło na pewien czas 
kiłka tysięcy aparatów. Natychmiast 
podjęto naprawę zniszczonych  dru- 
tów. Do naprawy uszkodzonych linij 
telegraficznych i telefonicznych wezwa- 
no również oddziały wojsk  tech- 
nicznych. 

Niebywały spadek temperafury w 
Paryżu. 

PARYŻ, 18.IV. PAT. Z. różnych 
stron Francji donoszą o silnym u- 
padku temperatury, która zniżyła się 
w niektórych okolicach do 0. 

Zaparcie. — Wszystkie środki roz- 
walniające cieszą się zawsze szybko 

premijającą wziętością wbrew wszelkim 

zapewnieniom, czynionym w licznych 

ogłoszeniach i krzykliwych reklamach; 

jedynie tylko Cascarine Leprin- 

ce zyskała sobie od szeregu lat trwa- 

łe uznanie jako Środek niezawodny 

dzięki swojemu Świetnemu działaniu 

na gruczoły dróg trawiennych. Sprze- 

daż we wszystkich aptekach. 
ROBOCIE AOI ZBANIATOWPRCESKARRTYA 

Ze Położniczo" uine"otogiczny ją 
doktorów Karnickiego, Dobrzańskie- 
go, Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg W 

A Vat Pohulanki, tel. Nr 1404 wą 
lecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- 

W muje chore ną operacje i porody. | 
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Utopia. 
Autor książki „Czy cywilizacja ma 

zginąć?" jest przekonany, że forsowne 
zbrojenia się, których jesteśmy Świad- 
kami muszą z matematyczną šcistošcią 
doprowadzić do —nowej wojny. 

A będzie ona stokroć straszłiwsza 
i stokroć bardziej mordercza niż 
wszystkie dotychczasowe, niż ostatnia 
wojna wszechświatowa. Posłuchajmy, 
co mówi. Przedewszystkiem charakter 
wojny. przyszłej będzie inny niż ostat 
niej. Piechota i kawalerja nie będą 
już wcale używane. Na polu bitwy 
zgoła ludzi nie będzie widać. Walczyć 
ze sobą będą na lądzie fanki a w 
powietrzu aeroplany. Żołnierze ukryci 
w czołgach (wyśmienicie już udosko- 
nalonych!) widzieć bedą doskonale co 
się dookoła dzieje. Wyobraźmy sobie 
bitwę- przyszłą. Z daleko posuniętą 
szybkością poruszają się po polach 
i wzgórzach czołgi siejąc dookoła 
zniszczenie. Rozstrzeliwują siebie wza- 
jemnie, Na morzu niema już wielkich 
statków wojennych. Wyszły z użycia 
-- podobnie jak piechota i kawalerja. 
Sensu niema budować olbrzymie: stat- 
ki wojenne, niesłychanie kosztowne 
które uledz mogą zagładzie od jednej 
bomby rzuconej z aeroplanu. To też 
—jak dowodzi pułkownik Kenworthy 
— statki używane w przyszłej wojnie 
służyć będą jedynie do wożenia po 
morzu na swych pokładach: niezliczo- 
nej ilości samolotów, które będą się 
zrywały do lotu z pokładów statków. 
Łodzie podwodne nie będą stosowane. 

„Orgia Fanafykūw“. 
Tak urzędowy organ kowieński 

„Lietuvos Aidas* nazywa konferencje 
„Centrum Akcji Katolickiej”, które to 
„Centrum“ powstało przed kilku dnia- 
mi w Kownie. Jest to próba stron- 
nictwa chrześcijańskich demokratów 
litewskich zjednoczenia wszystkich žy- 
wiołów katolickich przeciwko obecne- 
mu rządowi tautininków. O takiem 
oczywiście zjednoczeniu mowy być 
nie może, gdyż rząd  kowiefski 
podkreśla na każdym kroku swe 
ultra katolickie tendencje. Wszelako 
chrześcijańska demokracja walcząca 
coraz bardziej zaciekłe z obecnie rzą- 
dzącem  stronnictwem,  postanowila 
wypowiedzieć mu  walną bitwę i 
jednocześnie postawiła na kartę cały 
swój prestige i wyprowadziła w pole 
ostatnie rezerwy. Zupełnie objektyw- 
nie rozpatrując tę walkę należy za- 
znaczyć, że ze strony chrześcijań- 
skich demokratów podjęta ona zosta- 
ła w imię interesów partyjnych i 
Odzyskania tej potęgi partji, jaką się 
kiedyś ona cieszyła na Litwie. Akcja 
ta niema na widoku interesów pań- 
stwowych i dlatego w powodzenie 
jej wierzyć trudno. Wszelako zasłu- 
guje wysoce na uwagę, gdyż ta 
podjęta walna bitwa zakończyć się 
musi albo upadkiem rządu Voldema- 
rasa, albo też zniszczeniem kompiet- 
nem do niedawna jeszcze najpotęż- 
niejszej na Litwie partji chrześcijań- 
skich demokratów. 

„Dzień Kowieński" zamieszcza na- 
stępujące uwagi w związku z konie- 
rencją Centrum Akcji Katolickiej: 

Ożywione komentarze i pogłoski 
wywołuje konferencja Centrum Akcji 
iGatolickiej, która, jak już pisaliśmy, 
odbyła się 12 bm. i miała zabarwie- 
nie wybitnie polityczne i partyjne. Na 
przewodniczącego został obrany. bis- 
kup wyłkowyszkowski (b. minister 
spraw zagranicznych) proi. Rejnis, 
„bardziej agitator partji chrz, demo- 
kratycznej aniżeli biskup Kościoła 
Katolickiego", jak o nim się odzywa 
urzędowy „Liet. Aidas“. Zwrócono 
powsze hą uwagę na to, iž arcybis- 
kup. Skwirecki stanowczo odmówił 
objęcia honorowego przewodniczenia 
konferencji, oraz że nikt w imieniu 
arcybiskupa nie witał zgromadzenia. 
Zauważano również na obradach po- 
południowych nieobecność arcybisku- 
pa Skwireckisa oraz mons. Faiduttie- 
go. To stanowisko dostojników koś- 
cielnych uważa się, jako początek 
jawnego zatargu między wyższą wła- 
dzą duchowną a stronnictwem  chrz. 
demokratycznem. Mówcy na konferen- 
cji wygłaszali mowy przeciwko rzą- 
dowi, zarzucając mu, iż uciska wszyst- 
ko, co jest katolickie. 4 

«Ks. Krupawiczusę wspomniał w 
swem przemówieniu 0 czasach, gdy 
Litwa walczyła o zachowanie swej 
kultury. Do nowego zarządu Centrum 
obrano zdeklarowanych chrz. demo- 
kratów, jak ks. prof. J. Meszkauska- 
sa,, kapelana seminarjum duchownego, 
ar. K. Paksztasa, docenta uniwersy- 
tetu, dr. Urmanasa, współpracownika 
„Rytasa“. | 

„Liet. Aidas“ nazywa konierencję | 
„orgją Tanatykow“, ktoreį „nie ušmie- | 
rzyli ani zakonnik ks. prof. Buczys 
ani przewodniczący biskup Rejnis“. 
W końcu urzędowy dziennik zauważa: 
Z tego można wnioskować, co jest | 
milszem zakonnikowi proi. Buczysowi | 
i bisk. Rejnisowi—-czy prawda i mi- | 
łość Kościoła Chrystusowego, czy 
nienawiść partyjnych fanatyków? Py- 
tanie nader poważne. Od tego lub in- 
nego jego rozstrzygnięcia będzie za- | 
leżała sytuacja Kościoła katolickiego | 
w Litwie obecnie i w przyszłości. je- 
szcze jedno: jak biskupi litewscy będą | 
zapatcywali się na tę orgję klasycznej | 
nienawiści, która tak swobodnie się | 
ujawniła na tej konierencji Centrum | 
Akcji katolickiej. | 

Z powodu braku własnej tlo 
ty Polska płaci rocznie zagrani- | 
cy za P 
300 miljonów złotych. 

Zapisujcie się na członków 
Komitetu Floty Narodowej, 

Wynaleziono sposób wykrycia łodzi 
zanurzonej.w odmęty morskie choćby 
najgłębsze. Jak się rzekło: walczyć | 
będą ze sobą jedynie tanki i aeropla- | 
ny, pełne, rozumie się, wojska w nich 
ukrytego. A pamiętać trzeba, že'są | 
już wynalezione aeroplany bombowe... | 
automatyczne: latają bez pomocy ludz- 
kiej i wyrzucają bomby wedle nasta- 
wionego zegara. Oczywiście, że wy- 
rzucać też mogą bomby gazowe, tu- 
dzież bomby zarażające całe miasta i 
osady ludzkie najstraszliwszemi epi- | 
demjami. Używane w wiekach średnich | 
zatruwanie studzien a surowo potę- 
pione przez cywilizację późniejszych | 
czasów, było wobec działalności sa-* 
molotów teraźniejszych —czemś zgoła 
niewinnem. 

Gazy, jako oręż, grać będą w przy- | 
szłej wojnie rolę niemniej doniosłą 
niż tanki i aeroplany. Łudzono się, 
że można maską zabezpieczyć czło- 
wieka. Złudzenie,  Wynaleziono gaz. 
wywołujący tak potężne swędzenie w. 
nosie, że człowiek musi zrzucić — та- ) 
skę i paść ofiarą trującego gazu. Są 
gazy zatruwające bydło; są wytępia- 
jące brzbronrą ludność. 

Kompletne zniszczenie kraju i do-] 
szczętne wytępienie ludności —oto. do 
czego dążyć będą obie wojujące stro” | 
ny. Czegoś tak potwornego dotąd 
jeszcze nie było! | 

l to ludzkość czeka — o ile ni 
nastąpi jakiś niemniej niebywały, iście 

  

rzewoz towarów morzeni + 

nadludzki wieczysty układ pokojowyśw
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JR di ror. Hramaly 
Po zaprzysiężeniu szeregu Świad- 

ków, przyczem na prośbę Św. Św. 
posła Hawrylika i Czetyrko, Białoru- 
sini składają ją w języku  białoru- 
skim, następuje ibadanie. Podajemy 
tu streszczenie ciekawszych zeznań. 

Świadek Ludwik Chomiński 
zaa Taraszkiewicza od ławy szkolnej, 
kiedy to obaj należeli do „Narodo- 
wego Koła Samokształcenia*. Wów- 
czas Taraszkiewicz nie uważał siebie 
za Białorusina. 

W okresie Litwy Środkowej pra- 
cował on intensywnie na polu odbu- 
dowy _ szkolnictwa białoruskiego. 

, Przyszedł okres przedwyborczy, a z 
mim antagonizm na tle przeciwieństw 

Go yborczych. 
Antagonizmy te rozluźniły stosun- 

ki towarzyskie, jednak Taraszkiewicz 
, nadal uważany był w sierach demo- 

kracji polskiej za człowieka swojego. 
Stosunki te nie zmieniły się i na te- 
renie Sejmu. 

Stosunek klubu białoruskiego był 
początkowo zupełnie lojalny, 'lecz kie- 

"dy uwidocznilo się wyraźnie niedo- 
ikzymanie przez rząd gen. Sikorskie- 

(0 obietnic w stosunku do  postula- 
tów ruchu białoruskiego, w łonie klu- 
bu poczęło kiełkować rozgoryczenie. 
Taraszkiewicz, uważany za polonofila, 
utracił swoje wpływy i w rezultacie 
zrzekł się prezesury. 

Z rozmów z Taraszkiewiczem na 
temat tych stosunków uwidoczniło się, 
že według zdania  Taraszkiewicza 
Sprawę rozbudowy szkolnictwa biało- 
ruskiego dałoby się przeforsować je- 
dynie drogą organizacji mas, celem 
wykazania żywotności sił białoruskich. 
„Hramada“ — jak przypuszcza Świa- 
dek — miała właśnie słażyć do tego. 

ae Uważam, że aresztowanie posłów 
jest wbrew Konstytucji, kończy 
Świadek. 

| 
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Przewodniczący. Posłów wydał 
Sejm, ą ponadto była decyzja Sądu, 
więc nie było to wbrew Konstytucji. 

Prok. Rauze. Czy pan czytał pro- 
gram „Hramady“? 

Świadek. Nie, nie znam go. (Nad- 
mienić tu należy, że cały szereg osób 
a więc św. pos. Kosmowska, Św. Świa- 
niewicz, badacz ruchu białoruskiego, 
zapytywani oświadczyli Sądowi, że 
nie znają programu „Hramady”), 

Prok. Rauze. A uchwały KPZB.? 
Świadek. Literatury komunistycz- 

nej nie czytuję? 
Prok. Rauze. Może pan pamięta 

treść przemówień Taraszkiewicza w 
Sejmie 25 VI. i 16 XI. 26 r. 

Świadek. Nie pamiętam. 
Pozatem stwierdza Świadek, że 

zna Łuckiewicza jeszcze z czasów re- 
dagowania przez niego „Naszej Niwy”, 
potem stykał się z nim w okresie 
okupacji niemieckiej. Luckiewicz @а- 
żył wówczas przy pomocy Niemców 
do inarodowych cełów białoruskich. 
Od współpracy ze społeczeństwem 
polskiem nie odmawiał się. 

Prok. Rauze. Czy „Hramada“, 
zdaniem świadka, stała na stanowisku 
autonomii czy niepodległości biało- 
ruskiej? 

Świadek. Wszyscy uczciwi biało- 
rusini uważają za idealne rozwiązanie 
kwestji _ białoruskiej niepodległość, 
chyba może tylko Pawlukiewicz jest 
innego zdania. 

trrok. Rauze. Więc w związku z 
tem jest organizowanie mas? 

wiadek. Powiedziałbym, przy- 
gotowanie mas. 

Świadek R. Skirmunt, b. pre- 
mjer rządu białoruskiego mówi o 
Ostrowskim jako działaczu białorus- 
Kim, który zawsze robił wrażenie 
człowieka o dużej inteligencji. 

Mec. Babiański. Może scharak- 
teryzuje nam pan“ „Hramadę“, tak 
mało mieliśmy świadków bezstron- 
nych? 

Przewodniczący. Tę uwagę bę- 
dzie pan miał czas zrobić w mowie 
abrończe j. 

_ Świadek. O „Hromadzie* wyro- 
biłem sobie przekonanie bardzo nie- 
Korzystne. Ruch narodowy jest u nas 

w Pińszczyźnie słaby, a nawet noto- 
wane jest zbliżenie do komunistów; 

Świadek Ludwik Abramowicz, 
redaktor „Przeglądu Wileńskiego': 
zapytywany o stosunek  Taraszkiewi- 
cza do polskości a także Litwy Środ- 
kowej mówi: Taraszkiewicz był wów- 
czas urzędnikiem w departamencie 
oświaty i to już mówi za siebie. 

Mec. Petrusewicz. Czy Łuckie- 
wicz należał do „Hramady”? 

Świadek. Tego nie wiem. Był 
wypadek, že po pewnem sprawozda- 
niu Łuckiewicz sprostował, że nie- 
mógł występować w imieniu „łra- 
mady", bo nie należy do niej. 

Obrońca osk. Hoćko, mec.. Duracz 
zgłasza wniosek, w którym prosi o 
reasumpcję decyzji Sądu w sprawie 
oddalenia prośby oskarżonej © po- 
wołanie nowych Świadków. Sąd de- 
cyzję swoją wówczas oparł na tem, 
że osk. Hoćko przekroczyła termin. 

Po naradzie Sąd postanawia wnio- 
sek o reasumpcję oddalić, 

Zeznają trzej duchowni prawo- 
sławni: ks. j. Myśliwiec, ks. A.Poścień- 
Czyki dziekan głębocki ks. Ignatowicz. 

Zeznania ich dotyczą osób: Niki- 
iorowskiego, Kowsza i Sokołowskie- 
go, wszystkie stwierdzają jedno — 
religijność oskarżonych i ich apoli- 
tyczność. 

Świadek dr. $. Swianiewicz 
od szeregu lat iateresuje się ruchem 
białoruskim i z tego tytułu zna osk. 
Taraszkiewicza, Ostrowskiego i Łuc- 
kiewicza. Ten ostatni nie sympatyzo- 
wał z ideą komunizmu, a był zwo- 
lennikiem oparcia się o Polskę. 

Świadkowi jest znany wypadek, 
kiedy grupa absolwentów gimn. bia- 
łoruskiego zwróciła się do oskarżo- 
nego 0 radę, dokąd udać się na 
studja do Mińska czy Pragi Czeskiej, 
Łuckiewicz odradzał wyjazd do Miń- 
ska. 

Łuckiewicz nie odżegnywał się 
od współpracy ze społeczeństwem 
polskiem, czego dowodem, że zapo- 
wiedział swój udział w pracach orga- 
nizującego się „Towarzystwa pod 
znakiem Pogoni" mającego jednoczyć 
działaczy polskich, białoruskich i li- 
tewskich. 

Obrona zadaje świadkowi szereg 
pytań, z których pewną ilość prze- 
wodniczący uchyla uznając, że Świa- 
dek nie może na nie odpowiedzieć 
gdyż nie jest biegłym. 

Przewodniczący zadaje Świadkowi 
szereg: pytań dotyczących treści pro- 
gramu „Hramady”. Świadek nie pa- 
mięta. 

Prok. Rauze. Czy świadek czy- 
tał książkę Łuckiewicza p. t. „Polska 
okupacja na Białorusi"? . 

wiadek. Nie. 
Prokurator. A może pan zna 

roszurę „Biały teror w Polsce", jest 
to kolektywny twór  Łuckiewicza, 
Ostrowskiego i innych? 

Świadek. Nie słyszałem nawet. 
Sędzia Brzozowski. Może pan 

wie z kogo składał się C. Sekretar- 
jat „Hramady“? 

Świadek nie może 
przypomnieć. 

Mec. Petrusewicz. Z jakiej listy 
kandydował obecnie Ostrowski? 

Świadek. Z listy Janki Stankie- 
wicza. Lista ta stoi na gruncie poro- 
zumienia z Rządem pod warunkiem 
uwzględnienia pewnych _ postulatów 
ruchu białoruskiego. 

‚ Ро zbadaniu Świadka osk. Łuc- 
kiewicz składa oświadczenie, w któ- 
rem neguje współudział swój w reda- 
gowaniu wspomnianej przez prokura- 
tora pracy. Prokurator wyjaśnia, że 
książka ta wydana została w Mińsku. 

Świadek G. Wysłouch, asy- 
stent U. S. B. potwierdza poprzednie 
zeznanie w części dotyczącej zgody 
Luckiewicza na współpracę z grupą 
działaczy „T-wa pod znakiem Po- 
goni". 

Zeznania pozostałych świadków z 
powodu spóźnionej pory podamy w 

sobie tego 

następnym numerze. Dziś dalszy ciąg D: 
badania Świadków obrony.  W.T. 

D I AS DNS INN SE KIA OS STOTIS TS 

Poświęcone Jakai sali ŚW. 
Piotra Klawola. 

ezwa Komitetu Wykonaw- 
RE czego. 
Zali zapomnieliśmy o tem iż Chrystus 

Pan przyszedł na świat by spełnić Swą ofia- 
rę, „WYražającą największą miłość dla wszystkich ludów z całego Świata Zali 
możemy ze spokojem katolickiego sumie- 
nia, dopuścić do tego aby wysiłki i poś- 
więcenią misjonarzy, udających się do Af- 
tyki, nie mając chociażby Skremnego po- 
parcia od wiernych, poszły bezowocnie na 
marne, Zali możemy nie (pomagając w ni- 
czem budować zator dla pracy misjonarzy 
w prowadzeniu przez nich dalszego ciągu 
apostolstwa Chrystusowego. Jedyną na to 
odpowiedź znajdzie w sobie szczere su- 
mienie wiernego Katolika, a tą odpowied- 
zią będzie wytrwała współpraca z Misjami. 
Sodalicja Św. Piotra Klawera od wielu już 
at przesyła misjonarzom w Afryce, owoce 
SWEJ żmudnej i mrówczej pracy, a „fiija tej- 
że Sodalicji od czterech lat pracuje  wytr- 
wale ną gruncie wileńskim. W - niedzielę dnia 22 kwietnia rb. odbędzie się wielka u- 

tojzYStość Sodalicji, poświęcenie nowego 
alu w Parafjalnym Domu Katolickim, 
ościołą Św, Jana. ` х 

rac, KT. Iprzeniesienia | punktu „cięžkosci 
PAY Sodalicyjnej do centrum miasta, po- 
malin się zlać z ogólnem zainteresowa- 
iem Jej celami i sposobami prowadzenia 
Pracy w katolickiem społeczeństwie nasze- 
$0 miasta. 

Przeto Komitet wykonawczy i honoro- 
wy obchodu uroczystości poświęcenia ło- 
kalu Sodalicyjnego, zwraca się do wszyst- 
kich Stowarzyszeń | Związków  Katolic- 

ich, by tłumnie i w miarę możności ze 
« 

sztandarami wzięli czynny udział w całej 
uroczystości, jak rownież prosimy wszyst- kich wiernych Katolików . o wzięcie liczne- 
go udziału. 

Wszyscy Katolicy powinni w tym dniu 
zadokumentować swoją obecnością, iż nie 
jest im obojętna Apostolska praca Kościo- 
ła Katolickiego na całym świecie. Na ża- 
kończenie uroczystości odbędzie się w sali 
Teatru Letniego Akademja Misyjna, na 
którą wstęp dla wszystkich będzie bez- 

płatny. у 3 
Wszystkie pisma proszone są O prze- 

drukowanie. 

Program uroczystości. 

Poświęcenie lokalu sodalicji Šw. , Pio- 
tra Kiawera w Domie Katolickim parafii 
S-to Jańskiej w Wilnie, dn. 22 kwietnia 
1928 r. ; 

Godz. 8.30. Zbiórka Członków Komi- 
tetu Honorowego, Sodalicji, Zelotorów i 
Koła Dramatycznego w dotychczasowym 
lokalu przy ul. Sawicz | - 4, poczem nastą- 
pi pochód do Kościoła parafjalnego Sw. 
Jana. ; 

‚ ‚ Сод, 9. Nabożeństwo w Kaplicy Mat- 
ki Boskiej Dobrej Rady Kościoła Św Ja- 
na w intencji rozszerzenia i pogłębienia ce- 
lów Sodalicji. 3 

Gopz. 9.45. Uroczysty Akt poświęcenia 
lokalu Sodalicji w Domie Katolickim para- 
fili S-to jańskiej. 

Godz. 10.30. Pochód na Akademję Mi- 
syjną do sali Teatru Letniego w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. | 

Godz. 11. Akądemja misyjna. 

„kredycie z fabryki Feltėn L. Guillaume 

SŁOW ® 

Pogrzeh š. p. gen. Andrzeja Tupalskiego. 
Dziś odbędą się uroczystości po- 

grzebowe emerytowanego gen. bryga- 
dy š. p. Andrzeja Tupalskiego, ka- 
walera orderów  „Virtati Militari“ i 
„Odrodzenia Polski“. 

O godz. 10 m. 30 r. z domu ža- 
łoby przy ul. Mickiewicza 22 nastąpi 
wyprowadzenie zwłok do kościoła 
Bernardyńskiego, a po odprawionem 

nabożeństwie, odbędzie się pogrzeb 
na cmentarz Bernardyūski, 

W smętnym tem „obrządku udział 
weźmie wojsko pod dowództwem 
ppłk. *szt. gen. Krzyżanowskiego w 
składzie kawalerji, piechoty, saperów, 
oraz artylerji, które wystąpią ze 
sztandarami i orkiestrami. 

W 9-fą rocznicę oswobodzenia Wilna. 
W dniu jutrzejszym przypada 

dziewiąta rocznica wyzwolenia Wilna 

przez wojska gen. Żeligowskiego. 
W związku z tem odbędzie się w 

Katedrze uroczyste nabożeństwo, z 

udziałem w myśl utartej tradycji 

Wschód sł. g. m. 5 03 

Zach. sł o g. 18 m 22        

jutro 
Wiktora, A. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S$. В. 

z dnia 18 -- IV 1928 r. 
Ciśnienie 145 
$rednie w m. 

a + 
Opad za do- 4 
bę w mm. 

Wiatr | Zachodni. 
przeważający 

U w a gi: Pachniurne, śnieg, deszcz. 
Minimum za dobę 00C, 
Maximum na dobę -|-2C A 
Tendencja barometryczna Spadek ciśnienia" 

URZĘDOWA. 
— (t) Ze zjazdu komisarzy ziem- 

skich. Od dwu dni w lokalu Okr. Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie odbywa się pod prze- 
wodnictwem Prezesa OUZ. p. Śt. Łączyń- 
skiego doroczny zjazd komisarzy Oraz pod- 
komisarzy ziemskich okręgu Wileńskiego. 

W obradach zjazdu biorą udział przed- 
stawiciele Ministerstwa Reform Rolnych 
р.р. Smoliński, Doroch i Rutkowski oraz 
przedstawiciel p. Wojewody Wileńskiego 
inspektor ochrony lasów tp. Kotkowski jak 
również dyrektor Oddziału Państwowego 
Banku Rolnego p. L. Maculewicz. | : 

W pierwszym dniu zjazdu przyjmowali 
udział w obradach celem uzgodnienia dal- 
szej współpracy powiatowi Komisarze ochro- 
ny lasów, w drugim zaś dniu mierniczowie 
przysięgli i upoważnieni oraz rządowi za- 
trudnieni przy wykonywaniu prąc Urzędów 
Ziemskich. Zjazd będzie zakończony w 
dniu dzisiejszym. у 

— (x) Konfiskata pisma „Wola pra- 
cy”. Urząd Starostwa Grodzkiego w Wił- 
nie zarządził w dniu wczorajszym konfiska- / 
tę białoruskiego pisma „Wola Pracy* Nr 6, 
za umieszczenie artykułu pod tyjułem „Nie- 
smaczna demonstracja”. 

W treści tego artykułu dopatrzono się 
cech przestępstwa przewidzianego w art 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej o prawie prasowem. 

MIEJSKA, 
— (x) Wyjazd prezydenta m. %ilna 

do Warszawy. W dniu wczorajszym pre- 
zydent m. Wilna p. Folejewski wyjechał na 
kilkudniowy pobyt do Warszawy, gdzie prócz 
załatwienia szeregu innych spraw dotyczą- 
cych gospodarki miejskiej, zamierza jedno- 
cześnie poczynić starania co do zaciągnię- 
cia przez miasto projektowanej długoter- 
minowej pożyczki na inwestycje miejskie. 

(x) Narady w magistracie. W zwią- 
ku z projektowaną budową mechanicznej 
piekarni i młyna w Wilnie, odbyło się w 
dniu wczorajszym w Magistracie specjalne 
posiedzenie przy udziale przedstawicieli 
władz wojskowych 2 generałem Litwino- 
wiczem na czele, przedstawicieli władz rzą- 
dowych oraz samorządu miejskiego. Głó- 
wnym tematem posiedzenia była sprawa 
«przeprowadzenia przez odnośne władze 
wojskowe w porozumieniu z włądzami sa- 
morządu miejskiego akcji przeciwdziałają- 
cej stałej zwyżce cen na zboże. 

Pozatem poruszono sprawę przekaza- 
nia władzom wojskowym przez Magistrat 
tytułem zamiany placu, za udzielone pod 
budowę piekarni i młyna tereny wojskowe 
przy ul. Legjonowej. | 

Debatowano również nąd projektowa- 
ną budową trasy tramwajowej w Wilnie, 
przyczem postanowiono, że wrazieby mia- 
sto na ten cel nie otrzymało odpowiedniej 
pożyczki, powierzy budowę tramwai prywa- 
tnym akcjanarjuszum. 

W końcu omówiono projekt budowy 
domów robotniczych. 

Jako najwięcej nadające się tereny pod 
budowę tychże wysunięto place przy ulicy 
wernickiej za elektrownią miejską i Pió- 

romont. 

Na tem posiedzenie zakończono. 
„ (x) Podpisanie umów. na  dostar- 

czenie xabli i materjałów elektrycznych 
dla Magistratu. W związku z ogłoszeniem 
przetargów na dostawę dla m. Wilna kabla 
i innych materjałów elektrycznych, Magi- 
strat po przeprowadzeniu kalkulacji cen 
poszczególnych oferentów, których było 
kilkudziesięciu, dokonał w dniu wczoraj- 
szym zakupu następujących  materjałów: 
300 liczników elektrycznych prądu zmien- 
nego firmy „Koertvig* (Kandem Warszawa) 
100 liczników elektrycznych prądu zmien- 
nego firmy A. E. S. (Powszechne Tow. Elektryczne Warszawa) — na ogólną sumę 
około 40.000 zł. Kabli ziemnych wysokież 
g0 napięcia około 20 kilometrów, na sumę około 180.000 zł. przy długoterminowym 

re- 
EPA Polsce NM firmę Ba 

elan ! Piotr Bergman* (Warszaw: . Кгб- CE g ( wa ul. Kr6- 

Osprzętu kablowego (armatura kablo- 
wa) w firmie 5. Klemian Warszawa na 
sumę około 80.000 zł. jest to jedyna fir- ma w Polsce, dostarczająca osprzęt do bu- 
dowy sieci elektrycznych. 

Firma ta udzieliła Mazjstratowi 
nież długoterminowego kredytu. 

Pozatem w firmie Norblin i Werner 
Warszawa — miedzi na sumę około 40.000 
złotych. ' ` 

Ce zaś do płyt chodnikowych — Ma- 
gistrat postanowił wyrabiać je własnym spo- 
sobem E ania, 

Z x) Pociągnigcie do odpowie- 
dzialnošci za pobieranie nadmiernych 
cen. Starosta Grodzki pociągnął ostatnio 
do odpowiedzialności karnej kilkunastu 
właścicieli zakładów piekarnianych. w Wil- 
nie za świadome pobieranie nadmiernych 
cen za pieczywo. - 

— (x) Posiedzenie komisji dią usta- 
lemia cen detalicznych na towary kolo- 
nialne. W najbliższych dniach odbędzie się 
w urzędzie Starestwa Grodzkiego posiedze- 

rów- 

przedstawicieli władz  administracyj- 

nych, samorządowych i wojsko- 
wych. 

Jak nas iniormują, w roku obec: 
nym program uroczystości nie przę- 
widuje defilady wojsk i akademii. 

NIKA 
nie komisji złożonej z przedstawicieli tegoż 
urzędu i związku żydowskiego drobnych 
kupców. I 

Na posiedzeniu tem poddany będzie 
rewizji cennik na towary kolonialne sprze- 
daży detalicznej. 

— (x) Ustalenie cen maksymalnych 
na chleb. W urzędzie Starostwa Grodzkie- 
go w Wilnie ustalone zostały w dniu wczo- 
rajszym ceny maksymalne na sprzedaż de- 
taliczną chleba z 65 proc. mąki — 75 gr., 
z 10 proc. mąki —69 gr. i z razowej 97i 
pół proc. — 55 gr. W hurcie zaś ceny są 
niższe o 4 gr. na kilogramie. 

SZKOLNA. 
— i bibliotek Wędrow- 

nych Polskiej «ierzy Szkolnej. Za- 
rząd Centralny P. M. Sz. Z. W. wysyła w 
najbliższych dniach kilkadziesiąt bibijetek 
wędrownych, otrzymanych z daru im. Kon- 
rada Olchowicza, do rozmaitych miejsco- 
weści Ziemi Wileńskiej. 

Osoby interesujące się oświatą uprzej- 
mie proszone są przez Macierz do przy- 
bycia w sobotę d. 20 kwietnia o godz. 6-ej 
w. do Biura Centralnego Zarządu Polskiej 
Macierzy Szkolnej ZW. Benedyktyńska 2-3, 
celem obejrzenia tychże bibljotek. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Zażegnanie strajku murarzy. 
Informują nas, iż strajkujący juź od kilku 
dni murarze w Nowo-Wilejce, zatrudnieni 
ostatnio przy budowie domów wojskowych, 
po otrzymaniu odpowiedniej nadwyżki przy- 
stąpili w dniu wczorajszym do swych zajęć. 

Obecnie murarze ci zarabiają po 1 zł. 
75 gr. za 1 godzinę pracy. 

SĄDOWA. 
- Komu powierzone zostanie sta- 

nowisko pisarza hipotecznego. Dowiadu- 
jemy się, iż o stanowisko pisarza hipotecz- 
nego przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 
opuszczone ostatnio przez $. p. Iwieściuka 
ubiegają się adwokat Leon Sumorok, b. pi- 
sarz hipoteczny adwokat Roman Wirszylio, 
sekretarz Sądu Apelacyjnego w Wilnie p. 
£bel i urzędnik Sądu Okr. p. Klein. 

KOMUNIKATY. 
— Wystawa prac Kół Krajoznawczych 

Młodzieży szkolnej, ;która na zjeździe od- 
bytym dn. !3, 14, 15-IV cieszyła się dużem 
powodzeniem, przedłuża się i jest Otwarta 
do niedzieli 22-IV włącznie od g. 13 -18 
(adres: Dominikańska 3, gimnazjum im. A. 
Mickiewicza). 

Przedstawienie „Wesele na Wileńszczyź- 
nie”, które wzbudziło wielkie zainteresowa- 
nie, będzie powtórzone dwukrotnie dnia 
21.1V w sobotę o 17-tej i o 19.30 w sali 
gimnazjum im. A. Mickiewicza, tamże moż- 
na nabywać bilety. 

Pokaz przezroczy. W piątek, dnia 
20 kwietnia 1928 r., o godz. 8-ej odbędzie 
się odczyt D-ra Z. Fedorowicza p. t. „Po- 
kaz nowych przezroczy do geografji Polski 

i gauki o Polsce*. 
Wstęp dla czytelników Centra]nej Bi- 

bljoteki Pedagogicznej bezpłatny. 
Goście mile widziani. 
— Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiej 

Izby Lekarskiej wzywa wszystkich lekarzy 
m. Wilna do terminowego nadsyłania do 
Magistratu meldunków o wypadkach za- P, 
chorowań i zgonów na choroby zakaźne. 
Winni nienadesłania tych meldunków po- 
ciągani będą do odpowiedzialności admini- 
stracyjno karnej dofwysokości 700 zł 

— (0) Nowy zarząd Klubu Szła- 
checkiego. Ostatnio zostały dokonane wy- 
bory do Zarządu Klubu Szlacheckiego w 
Wilnie. W' skład nowego Zarządu weszli: 
pp, Bądzkiewicz juljan, Buyko Jan, God- 
lewski Wiktor, Klott Jan, Maliński Maksy- 
miljan, Marcinowski Klemens, Narwoysz 
Wacław, Niewodniczański Wiktor, Newicki 
Władysław, Obiezierski Mieczysław i Waf- 
kowicz Stanisław. 

Wykłady dla matek i wychowaw- 
aów. Staraniem Tow. Wychowania Przed- 
szkolnego odbędzie się cykl wykładów dła 
matek i wychowawców, który się rozpocz- 
nie 20 bm. o godz. S-ej popoł. Cykl obej- 
mie najważniejsze zagadnienia pedagogiki 
i bigjieny dziecka i prowadzony będzie przez 
p. Weryho-Radziwiłłowiczową, prof. dr. Ja- 
sińskiego i dr. Iszorę. Wszelkich informacji 
udziela i przyjmuje zapisy sekretarjat TWP. 
Mickiewicza 22 m. 5 lokal kursów pielęg- 
niarskich codziennie od 5 6 popoł. 

NADESŁANE. 
— Z kabaretu „Oaza”. Energiczna dy- 

rekcja pierwszego w Wilnie kabaretu „Oa- 
za“ (ul. Bakszta 2) tym razem uraczyła 
swych bywalców wielce urozmaiconym pro- 
gramem w wykonaniu stołecznych artystów 
„Polzawid'u“ ji zespołu muzycznego pod 
batutą p. Bortsejna. 

Znakomita wykonawczyni popularnych 
aryj operetkowych p. Kwiatkowska oraz 
odtwórczyni sentymentalnych, Zawsze chę- 
tnie Słuchanych, romansów cygańskich i 
frywolnych piosenek ostatniej doby — p. 
Garina zdobywają sobie zasłużone oklaski. 

Znany duet taneczny Franci % Ferri 
nie przestaje emocjonować bywalców sym- 
patycznej „Oazy“. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Reduta na Pohulance. Dziś o e 

20-ej, po raz 15-ty „Eros i Psyche*. 
— Jutro - „Eros i Psyche". 
— Zapowiedź Reduty. Najbliższą no- wością Reduty będzie komedja w 3-ch 

aktach Jerzego Szaniawskiego pt. „Ptak*. 
— teatr Polski (sala „Lutnia“), Pierw- 

szy występ Jadwigi Smosarskiej, wyzna- 
czono na dzisiaj w komedji Verneuilla 
„Orzeł czy Reszka”. Prawie wszystkie bile- 
ty są wyprzedane. Jutro drugi występ Ja- 
dwigi Smosarskiej w tej samej komedji. 
Pozostałe bilety w kasie Teatru Polskiego 
nabywać można od godz. 169-ej rano do 9 
wiecz. bez przerwy. 

W poniedziałek Jadwiga Smosarska po 
raz pierwszy wystąpi w komedji Fodorą 
pt. „Małgorząta z Navarry*. 

— Les nouvaux messieurs. Po wy- 
stępach Jadwigi Smosarskiej na repertuar 
Teatru Polskiego wchodzi najnowsza ko- 
media R. Flersa i F. Croisset'a „Nowi pa- 

    ŚP. 

Bronisław Urbanowicz 
urodzony w maj. Berże koło Datnowa ziemi Kowieńskiej, uczest- 
nik Samoobrony Wileńskiej, Oddziału maj. Dąbrowskiego oraz 
były wachmistrz 13-go pułku Ułanów, 
nych, zmarł samotny i zdala od 

pieniach dn. 18 b. m. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 20.IV r. b. w kościele 
Św. Jakóba o g. 9 i pół rano. Pogrzeb tegoż dnia na cmenta- 

rzu Rossa o godz. 5 po południu. 
Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej. 

   
   

   
kawaler Krzyża Walecz- 

swej Rodziny po długich cier-       
    
    
       

      

‚ 

Gen. Andrzej Tupalski 
Gzłonek b. „Naczpola”. 

Kawaler orderów „Virturi Militari“ i 
ciężkich cierpieniach opatrzony Św. 

„Polonia Restituta“ po długich | 
Sakraimentami zmarł dnia 16 kwietnia 

1928 r. przeżywszy lat 65. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. 

dzie się dnia 19 kwietnia o godz. 
Mickiewicza 22, odbę- 

10 min. 30 rano do kościoła po-Bernar- 
dyńskiego, gdzie odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, poczem na- 
stąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają towarzyszów broni z 
okresu walki o Niepodległość 

    

KOLEDZY z „NACZPOLA”. 
     

W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 

eT P. 
Marji Jadwigi MIŁKOWSKIEJ 

odbędzie się nabożeństwo żałobne w sobotę dn. 21 kwietnia o 
godzinie 9 rano w kościele Św. Jana, 
jomych i życzliwych zaprasza 

Zgon gen. Tupalskiego. 
Smierć idzie Starem Wilnem i wy- 

ladnia je powoli... 
Ubyła przedwojennym 

czasom postać wybitna i otoczona 
ezcią powszechną. Pożegnał nas na 
zawsze Ś. p. generał Andrzej Tupal- 
ski, amożony ciężką, przewlekłą cho- 
robą. 

W siłe wieku był; liczył 66 lat; 
a wnioskując z energicznego zawsze 
temperamentu ożywiającego „krzepki, 
zahartowany organizm, byłby długa 
jeszcze tu z nami dzielił bratersko 
dolę i niedolę. Początkowo w spo- 
łecznej swej działalności podany bar- 
dziej na lewo, z biegiem czasu jął 
zajmować w służbie publicznej, do 
której zawsze był gotów, wyraźnie 
centralne stanowisko, w równym 
stopniu rozważny jak zrównoważony. 
Patrjotą był wypróbowanej lojalności, 
nieznoszący wobec Ojczyzny żadnych 
kompromisów; przekonań był stałych; 

wileńskim 

ze słowem swojem liczył się jak z 
czynem; zasobność . jego wie- 
dzy w roziegłe wiadomości 
iście encyklopedyczne byla > zdu- 
miewająca; prawy i prawdomówny, od- 
znaczał się w stosunkach towarzy- 
skich coraz już rzadszem, niestety, 
nieposzlakowanem  dżentelmeństwem. 

Zgasł zpośród nas człowiek, na 
którego w każdej dobrej sprawie li- 
czyć było można jąk na Zawiszy. 
Sprawiedliwy, zacny a czynny  czło- 
wiek... 2 

Z Nowogródzkich stron, z zie- 
miańskiego tamtejszego gniazda szla- 
checkiego pochodzi! śŚ. p. Andrzej 
Tupalski, aczkolwiek w Brześciu Li- 
tewskim w 1862 r. urodzony. Od za- 
rania młodości szedł szłakiem karje- 
ry wojskowej. Gimnazjum wojenne w 
ołocku, petersburska potem Mikoła- 

jewska Szkoła Kawaleryjska i wślad 
zatem szkoła Artyleryjska. W artyle- 
ryjskiego oficera mundurze  pamięta- 
my go dobrze zasiadającego wśród 
wznowionego w Wiinie w 1900 r. 
Towarzystwa Szubrawców, którego 
członkiem był do zgonu. Wówczas 
też Ś. p. Tupalski członkiem był jed- 
nym z najgorliwszych Towarzystwa 
naszego Rolniczego i naszej Macierzy 
Szkolnej, i Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i bodaj czy nie wszystkich in- 
stytucyj dobroczynnych. 

Odbył kampanię japońską i - w 
1906-tym podał się w randze puł- 
kownika do dymisji. Przeniesiony w 
stan spoczynku osiadł "w majątku 
żony (Oćminów w pow. Nowogródz- 
kim) i oddał się cały, za czem od 
dawna tęsknił, życiu społecznemu i 
politycznemu. On to głównie zorgani- 
zował nowogródzkie Koło Rolnicze i 
nowogródzką kooperatywę rolną, na 
której stał czele. Kandydatem też był 
do Dumy Państwowej. 

Wszelako gdy stołypinowska re- 
akcja zaczęła coraz silniej hamować 
wszelką publiczną działalność polską 
na wsi, Ś. p. Tupalski przenosi się 
na stałe do Wilna, wchodzi do rady 
miejskiej, jest członkiem Magistratu i 
administruje, ze zwykłą sobie praco- 
witością i energią działem  technicz- 
nym, biorąc jednocześnie hdział we 
wszystkich organizacjach  społecz- 
nych. 3 

Natychmiast po wybuchu wojny 
wezwany z powrotem do wojska, 

nowie* (Les nouvaux messieurs). Komedja 
ta posiada wiele aktualności i dowcipu. 

Pozaz taneczny zespołu L. Wino- 
gradzkiej-Gregor. W soboię najbliższą o 
godz. 5-ej m. 15 popoł. wystąpi w Teatrze 
Polskim utalentowana tancerka Lidja Wi- 
nogradzka-Gregor, ze swym zespołem tą- 
necznym, składającym się z kilkunastu u- 
czenic. W progranie suita „1001 noc*, oraz 
liczne produkcje taneczne dostosówane do 
mazyki wybitnych Fkompozytorów. 

Bilet od 50 gr. do nabycia w 
Teatru Polskiego. 

— Koncert W. Kochańskiego. W nie- 
dzielę, 22-go bm. wystąpi na poranku w 
Teatrze Polskim znakomity skizypek-wir- 
tuoz Wacław "Kochański. 

— Wileńskie Towarzystwo Filhar- 
moniczne. W XŃ-tym koncercie z cyklu 

kasie 

na które przyjaciół, zna- 

Rodzina. 

  

Radzie i Dyrekcji Wiłeńskie- 
go Prywatnego Banku Handlo- 
wego, kolegom oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział w oddaniu 
ostatniej posługi 

ś.p. Antoniemu £zarneckiemu | 
składa z głębi zbolałego serca 

serdeczne Bóg zapłać 

i Rodzina. 

organizuje punkty ewaknacyjne w 
Witebsku, Kałudze, Briańsku i otrzy- 
muje nominację na naczelnika ewakua- 
cji Zachodniego Frontu. 

Po wybuchu rewolucji wstępuje do 
Związku Wojskowych Polaków Miń- 
skiego garnizonu, przyjmuje udział w 
Zjeździe W. P. Zach. Frontu i jest 
delegatem Frontu na ogólnym Zjeź- 
dzie W. P. w Petersburgu w maju 
1918 r., na którym zostaje wybrany 
na członka Kom. Wykonawczego 
Nacz. P. K. Wojskowego, i miano- 
wany komisarzem przy 1 Polskim 
Korpusie. W początku 1918 r. przy 
rozwiązaniu P.N.K.W. zostaje wybra- 
ny na Członka Rady Naczelnej W. i*. 
Następnie pozostaje członkiem Ko- 
misji Likwidacyjnej N.P.K.W. w Miń- 
sku. Jest członkiem RPZM. oraz P.M. 
Szk. Dekretem Nacz. Dow. z dn. 13 
lutego 1919 r. przyjęty do W. P. w 
randze pułkownika. 

Po zajeciu Wilna mianowany bvl 
$. р. Tupalski dowódcą m. Wilna. W 
czerwcu 1920 roku na własne żąda- 
nie przeniesiony został do rezerwy. 
Przy tworzeniu armji ochotniczej mia- 
nowany inspektorem okręgowym A. 
O. na D.O.G. Grodzieńskie i Wilno. 

Po zajęciu terytorjum okręgowego 
przez wojska bolszewickie dełegowa- 
ny zo.tał przez M. S. Wojsk. jake 
przedstawiciel Dep. Uzbrojenia M. S. 
Wojsk. do Łodzi dla zarządu ewakua- 
cyjnego składów amunicji zorganizo- 
wania czyszczenia i reperacji broni 
ręcznej. W zorganizowanych tam war- 
sztatach zostało oczyszczono i wyre- 
perowano w ciągu 15 dni do 70.000 
karabinów i kilka tysięcy karabinów 
maszynowych, co niemało przyczyniło 
się do zwycięstwa nad bolszewikami. 
Po zwinięciu przedstawicielstwa M. S. 
Wojsk. w Łodzi w jesieni 1920 roku 
otrzymuje nominację M. S$. Wojsk. na 
przewodniczącego Komisji Perlusira- 
cyjnej 2 armii. 

Gdy obecny nasz wojewoda p. Wł. 
Raczkiewicz powołany: został do War- 
szawy na ministra spraw wewnetrz- 
nych Delegaturę Rzeczypospolitej w 
Wilnie objął po nim i jako pełniący 
obowiązki Delegata pozostawał na 
tem wysoce odpowiedzialnem i za- 
szczytnem stanowisku do dn. 7 lute- 
go 1922 r. 

Oto w najtreściwszem ujęciu prze- 
bieg chlubnej i wielostronnej  działal- 
ności publicznej nieodżałowanego na- 
szego współobywatela, któremu z cie- 
żkim w sercu żalem oddamy dziś o- 
statnią posługę, składając zwłoki Je- 
go w poświęconą ziemię Po-Bernar- 
dyńskiego cmentarza. 

ы „Światłość Mu wiekuista niech świe- 
cii pamięć najlepsza o Nim wśród 
nas i wnuków naszych niech tu po- 
zostaje na zawsze! 
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mistrowskich wystąpi słynna wiolonczelist- 
ka-solistka Gewandhausu w Lipsku Judyta 
Bokor. W programie: Soneta cemoll Brahm- 
sa; koncert Saint Saens'a; Adagio Bacha; 
Allegro spirituoso Senaille; Melodją . Fau- 
re'ego Tarantella Piatte'go i Kol' Nidre 
Brucha. 

Jedyny recital odbędzie się w Sali Klu- 
bu kFlandiowo-Przemysłowego (Mickiewicza 
33-a) w sobotę 21-go kwietnia. Bilety od 
1 do 5 zł. do nabycia w biurze podróży 
„Orbis“. 

RADJO—WILNO. 
Czwartek 19 kwietnia 1928 'r. 
15,30 — 16,00: Transmisja z Warszawy: 

„Zjednoczenie Włoch" odczyt z działu „kii- 
storja* z cyklu wykładów dla maturzystów 
szkół średnich wygłosi pref. janusz [wasz- 
kiewicz.



16,00—16,15: Chwilka litewska. 
16,15 - 16,30: Komunikat harcerski. 
16,40—17,05: Transmisja z Warszawy: 

„Rozchodzenie się fal elektromagnetycz- 
mych* — odćzyt z działu „Radjotechnika*— 
wygłosi inż. kpt. Ziembiński. 

17,20 17,45: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek* - przegląd najnowszych 
wydawnictw — omówi prof. Henryk Mo- 
ścieki. 

17,45—18,55: Audycja literacka, transmi- 
towana z Wilna do Warszawy i Krakowa - 
w wykonaniu artystów Reduty. 

19,00—19,25: Gazetka radjowa. 
19,25 19,35: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19,35 20,00: „Rak i inne nowotwory 

złośliwe, w świetle badań naukowych*—od- 
czyt z dziąłu „Hygjena" wygłosi adjunkt 
USB. dr Edward Czarnecki. * 

20,00- 20, 5: Pogadanka radjotechn. 
20,30 -22,00: Transmisja z Katowic: 

Koncert wieczorny poświęcony twórczości 
Fr. Schuberta. W programie: Rondo Bril- 
lant, kwintet c-dur op. 163, pieśni. 

22,05— : Komunikaty PAT. 
22,30 23,30: Transmisja muzyki 

necznej. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
(x) Nietaktowna netoda władz 

litewskich. Ostatnio władze litewskie wy- 
siedliły ze swych granic, w rejonie N.-Trok 
stałego mieszkańca Litwy niejakiego Bubli- 
są z żoną. Tegoż dnia na odcinku Niemen- 
czyn wysiedlono również niejakiego Rydzew- 
skiego i Szmidta Josiela. Wszystkim wyżej- 
wymienionym zarzucono nielojalność. wzglłę- 
dem władz litewskich. 

bist do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy Pana Redaktora za 
. pośrednictwem Jego poczytnego pisma 

estrzec naiwnych płatników podatków przed 
pomysłowymi nabieracząmi, sprytnie wyzy- 
skującymi ich naiwność i niedolę. 

© w poniedziałek dn. 16 b. m. do 
naszego Związku zjawił się jakiś jegomość 
i zaproponował Związkowi podpisać się 
pod odezwą do Sejmu od obywateli Wiel- 
Kiego Miasta Wilna. W odezwie są umie- 
szczone bardzo błogie żądanią „zupełnego 
umorzenia wszystkich podatków zaległych 
mieuiszczonych do końca roku 1927 przez 
obywateli miastą Wilna”. Dalej czytamy w 
odezwie: „żądamy zmnięjszenią wszystkich 
podatków do połowy obecnej płatności”, 
„żądamy zmniejszenia podatków: obroto- 
wych, dochodowych, majątkowych, opłat 
akcyzowych skarbowych, od patentów, 
świadectw i t. p.*, „żądamy zmniejszenia 
opłat komunalnych samorządowych, opłat 
lokalowych, magistrackich, opłat Kasy Cho- 
rych i t.p.* Pod odezwą wydrukowany pod- 
pis: „Delegat Kazimierz _Jodko-Narkiewicz, 
redaktor Wilnianki*. Dalej czytamy podpis 
Słeżewicza w imieniu Związku hoteli, a je- 
szcze dalej całe dziesiątki a może i setki 
podpisów różnych naiwnych ludzi, którzy 
uwie.zyli, iż podpisaniem odezwy i opłace- 
uiem składki na podróż do Warszawy p. 
delegata" zdołają zmiejszyć rzeczywiście 

ciężkie brzemię podatków. R 
Na pytanie nasze, ile podpisanie odę- 

zwy będzie nas kosztowało, p. „delegat* 
poinformował się, ile Związek nasz liczy 
członków i dowiedziawszy się, że około 
2000, powiedział, w takim razie wypadnie 
to bardzo tanio, tylko po 10 groszy od 
członka. 

Pan „delegat* wędruje po mieście od 
sklepu do sklepu, od warsztatu, do war- 
sztątu, nie czyniąc różnicy pomiędzy  sta- 
mami i narodowościami i wszędzie otrzy- 
muje podpisy i zbiera składki na podróż 
swoją do Warszawy. I 

Aczkolwiek sytuacja wielu płatników 
szczególnie z pośród drobnych handlarzy 
naszego miasta jest istotnie bardzo ciężka 
! podatki są rzeczywiście w większej części 
wypadków przewyższające zdolności płatni- 
cze tych podatników, jednak nad temi spra- 
wami czuwają Centrale organizacyj gospo- 
darczych, w tej liczbie i Centrala naszego 
Związku, które od szeregu lat zwracają się 
do Władz Centralnych z odpowiedniemi 
memorjałami, i nie drogą takich odezw i nie 
pp. „delegat* jodko-Narkiewicz, Sležewicz 
it. p. swojem zastepstwem przed Sejmem 
zmienią nasz obecny system podatkowy. 

Wobec tego nie wątpimy, iż niniejsze 
ostrzeżenie odniesie pożądany skutek i 
ogół podatników należycie oceni istotny 
cel akcji pana „delegata* i Co. 1 

Racz Pan, Panie Redaktorze, przyjąč 
wyrazy szacunku i poważania. : 

Zarząd Centralnego Związku  Žydow- 
skich Drobnych Kupców Ziemi Wileńskiej. 

Prezes;0. Widaczański. 

ta- 

  

SŁ.O w O 

  

W sprawie opieki nad oriemnałymi. SEO Šakių O A Kino-Teatr 
rzed kilku dniami zjawiła się w pis- ; 

mach wzmianka, że we czwartek 19 bm. o ; „PÓLGWIA” 
godz. 20-tej odbędzie się w sali reprezen- ; ul. A. Mickie- į Petrowicz, 
tacyjnej WojewGdztwa, plac Katedralny | wicza 22. | 
Nr. 2 walne zgromadzenie. Wileńskiego = 

Vivian Gibson, Bruno Kastner, 
ważne. Początek o godz. 4-tej ost. s. 10.25. 

- — O | m —————— 

D ZIŠ nadzwyczajna premjera. FILM ZE ŚPIEWEM. Wspaniały atut kinematografji | 
BERENNA MIŁOŚCI przepickny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na 
WUUZCZEWYNIAEGEKUGKZWM emigracji. W rolach głównych: 

Georg Aleksa. Bilety honorowe nie 

  

słynni artyści kinematografji Iwan 

  

  
Kuratorjum nad Ociemniałymi, które po 
szeregu ląt przerwy spowodowanej wypad- 
kami wojennemi, wznawia swą  działal- 
ność na terenie ziemi Wileńskiej. 
. , Tę drobną wzmiankę, którą może nie- 
jeden przeoczył, witamy z prawdziwą ulgą 
i wielką radością, dawno bowiem społe- 
czeńsiwo nasze odczuwało brak zajęcią się 
dolą tej licznej rzeszy nieszczęśliwych, 

Od dnia 16 do 20 kwietnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane iilmy: 

„CZARRY PIRAT” 
SETOS GS LTE TZDRCZE 
DOUGLAS FAIRBANKS. 

Hiejski: Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy; 

SALA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 3 

epokowy dramat 
Thomasa. 

w 10 akt. 
Film w kolorach naturalnych. 

Nad program: Figle automatów. Groteska w 1 akcie. 
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Ceny miejsc: parter 80 gr. Balkon 40 

gr. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: „FALKLAND*. 

podług słynnej powieści Eltona 
W roli ggłównej 

  których los najdotkliwiej ukrzywdził, ©d- ; 
bierając im radość widzenia, możność pra- | 
cy, a tym samym stawiając ich poniekąd 
po za nawiasem społeczeństwa. 

. Ajest ich w ziemi Wileńskiej rzesza 
nie mała, gdyż, zgodnie z zebraną niedaw- 

Dziś wielki Kino Kołejowe Ą 
szlagier pt. „Jedna not w Palais de Bange”. Dramat w 12 aktach w rołach głównych 

Erika Glassn<r i Reinhold Szyncel. 

  no ankietą, przeszło 1 i pó tys ąca, w tem 

  około 150 dzieci wyczekują oni naszej 
opieki, naszej pomocy... | Н 

Lecz nie jałmużny czekają od społe- 
czeństwa, nie filantropji... Czekają, iż im 
podamy naszą dłoń, — że im damy mož- 
ność powrotu w szeregi pożytecznych 

„UEBISKGĆ | Wytworne salony, wesołe dancingi i przepiękne tualety, spelunki apaszów, oto treść $ilnego 

(obok dworca kolejo- | s „j Hnezyjnego dramatu. : ; 
ол Ы | UWAGA: W kancelarji „Ogniska“ przyjmuje się zapisy do Kolka operowego młodzie- 
w ży_pod kier. p. M. Worotyńskiego. 

рта j DZIŚ! Ubóstolona (Szał miłości i upojenia). Najczarowniejszy 
WARDA” |  Superszlagier erotyczny .. erotyczny poemat miłości w 12 aktach. 

” | W roli głównej bosko-zbudowana, czarodziejsko-piękna, faworyta królów L IL I 
Wielka 30. DAM | TA. Uwaga: Ceny miejsc zniżone—dziecinne 50 gr., IIl miejsce 80 gr. 
  członków społeczeństwa, że z naszą pomo- 
  cą spłynie na ich głowy złoty promień oś- 

wiaty, a czoło zrosi pot zbożnej, a tak do- 
tąd niedostępnej pracy, co im przywróci u- 
traconą radość życia... : 

Zadanie olbrzymie, aby je wypełnić 
trzeba dużych funduszów i wiele chętnych 
a ofiarnych rąk do pracy. 

Zwracamy się pizeto do wszystkich z 
gorącym apelem, aby w poczuciu obowią- 
zku społecznego, przybyli we czwartek 19 
bm. na Walne Zgromadzenie Wileńskiego 
Kuratorjum nad Ociemnałymi i zapisali się 
na członków tego Towarzystwa. 

Składka roczna członka rzeczywistego 
wynosi 5 złotych. Dr. Dobrzański. 

Ofiary. 
Zamiast kwiatów na grób $. p. Andrze-, 

  
ja Tupalskiego na Bratnią Pomoc Polskiej į 
Młodzieży Akademickiej U. S. B. w Wilnie 
Maksymiljanostwo Malińscy zł. 20. 

W pamiętną rocznicę na pomnik dla @ 

  

gospod. warzywne, kwiato- 
we, leśne, ziemniaki, byliny 

rozstrzelanych za Wilno bohaterów H. i G. 
Wiczewscy zł. 10. 

į cebulki, drzewka i krzewy owocowe, 

we „Chorzow“, oraz inne nawozy 
sz uczne poleca Hodowla Nasion S. 

Rolniczym“ Szwarcowy 1 (Wielka 15). 
© Cenniki bezpłatnie. 1400—3 

podług 

| na zamówienia i gotowe poleca 

| L RULIKSWSKI 
2 
©: 5 

-— 

$ jagodowe, parkowe, Sole Nawozo- + 

Wilpiszewski. Sprzedaż w „Sklepie 

Sa 
# UBRANIA najnowszych 

ul. Ad. Mickiewiczą Nr 33-a- 
Duży wybór materjałów ostatnich 

Sinowości. Wykonanie pierwszorzędne.gig] 

RRUGKUORUDSGGZZERAZMA 

Potrzebna wykwalifikowana 

kueharkz, lub kucharz 
Warunki do omówienia w Kasynie 

Oficerskiem, ul. Mickiewicza 13. 

Onnazsczaunassssunsenazen 

| "Poważna firma potrzebuje na- 
tychmiast pierwszorzędną siłę biu- 
rową z praktyką. Ta т K 

Reflektant (ka) powinien posiadać 
język polski i niemiecki w.słowie i 
piśmie, oraz korespondencję (event, 
stenografię), O erty (z załączeniem 
curiculum vitae . oraz referencji) 

ĮCžiiadae do 2 

   

administracji „Słowa” 
143 pod lit. P. H. W. + 

ELE 

poleca zakład ogrodniczy 

EW. 

E 
O rikakaBIkoEa ZA KIEJ 

gwarantowane 

ZB iš 

WELER. Wilno 
Sadowa 8. 

Isin. od 1860 r. 
Filja.a Zawalna 15. 

& 
   

  

ini 2 

  

  

Kiao-Teatr | 

„HELIGS“ 

   
„100 A 

= 

Hszakie 

i skład maszyn 
„LECHJA“ Sp. Akc. Wilno. 

! PREMJERA. Najrozkoszniejszy film sezonu! 
Szlagier „UFA-film“ 1928 roku 37 
blicznošci Willi Pritsz, Liana Hajd i Suzy Vernon. Sukces wszechšwiatowy! 

„Wilenska“38, Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10 m. 15. : 

Zjednoczone Fabryki Maszyn | te A 
UNIA oddział lez 

vu C. BLUKWE į SYM Tow. Alt. 1572 

-TRAKI 
Wydajność do 

maszyny do obróbki drzewa. 
Przedstawicielsfwa Ra woj. 

    

    

5     
BYDGOSZCZ. 

Najnowszej 

konstrukcji 

m. dziennie 

Wileńskie | Nowegródzkie 

wystawowych: 

  

  

у L ° 

Karpie Poszukuję 
królewskie, narybek, mieszkania 2-3 po- 

Tarlaki, do sprzeda” kojowego z kuchnią 
nia. ŚŁ  Horodzki, (pożądane wygody) 
Mieczysław  Wołcza- bezpośrednio od Pt 

gio- 

  

Ski. 1573 - 1 ciciela domu. 7 
e m m SZenia do administra- 

Za 500 dołarów |cji „Stowa“ dla J. W. 
domek 3 pokojo- л 
му г roziermino- 1B ы ® 

i zapłat, i wanorzedamy || Wilenkin i $-ka 
Wileń. Biuro Ko- 
mi WBD 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

Mickiewicza 20, dom własny. 

Liet: 152. _ 70 Ufistnieje od 1843 r. 
Poszukiwani domo-įFabryka i skład 

krąžni handjarze doj mebli: 
sprzedaży we wszyst- jadalne, sypialne, 

kich miastach 5 woje-$salony, gabinety, 

wództw wschodnich: jłóżka niklowane i 

Wileńskiego,  Biato- į angielskie, kreden- 

stockiego, Nowo-įsy, stoły, szafy, 

gródzkiego, Poleskie- | biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- i Wołyńskiego. do- 

ie 3 godne warunki 1 brze w Polsce zapro- 

  

wadzonego i dającego na raty. 

świetne rezultaty arty- E a 

kułu, oraz wyłączni Iš moi 

zastępcy na wspomnia- Mi i - 

пе рЁыге; wojewódz- Mieszkania wego Z 

twa. Oferty kierować kuchnią poszukuje 2 

do Administracji „Sło- Zgłoszenia do „Sło 

wa“ pod „Antinicoton“. wa“ pod „Mieszkanie 

1701--03 pokojowe“* - 

  

  

V. WILLIAMS. 

»„ TRÓJKA TREFLOWA. 
ROZDZIAŁ XVIII. 

Hrabia Gellert dostaje burę. 
Baronowa Vali stała przy oknie 

swej wieży i oczy jej błądziły po 
rozległym krajobrazie, który się przed 
nią roztaczał. Wreszcie wzrok jei za- 
trzymał się na małym czarnym punk- 
cie, wyraźnym na Śnieżnej bieli drogi, 
który poruszał się szybko. 

Żapukano do drzwi. Weszła ba- 
ronowa von Matzera, twarz miała zsi- 

‚ а!а 7 zimna, mimo wełnianego Sza- 
lu, którym się otulała i ciepłych rę- 

. kawiczek. 
Hrabia Gellert! — rzekła. 

- Dobrze, dobrze, — krzyknęła 
nerwowo  baronowa, — proszę go 
wprowadzić! 

Vali odwróciła się od okna, mnac 
w palcach małą chusteczkę koronko- 
wą. Widocznie była bardzo zdener- 
wowana i niespokojna. 

— No cóż? — krzyknęła do wcho- 
dzącego karła. 

Potwór zamknął drzwi ostrożnie 
i nie spuszczając oczu z twarzy mło- 
dej kobiety zbliżył się do niej. 

Czy ma pan wiadomości od 
von Bartzena? — zapytała żywo. 

Gellert skinął twierdząco. 
— Czemu nie przyszedł 

sam? 
— Nie mógł czekać. Powrócił do 

lasu w sankach. Pani baronowo, sy- 
tuacja jest bardzo poważna, jeśli nie 
będziemy działali bardzo szybko, mo- 
że być zapóźno! 

skazała mu krzesło, lecz sama 
stała tupiąc nerwowo nóżką. 

— Co mówi von Bartzen? 
— Von Bartzen odebrał listy prze- 

znaczone dla Godirey'a Cairsdale. 
Treść ich świadczy wymownie o tem, 
że rząd angielski jest dobrze poin- 
iormowany o wszystkiem co się tu 
dzieje, stanowczo wiedzą tam 0 nas 

tutaj 

za dużo, pani baronowo! Obecność 
tutaj von Bartzena jest im znaną, jak 
również to, że Trommel przybędzie 
tu z Londynu dziś po południu. Lu- 
dzie ci wiedzą wszystko! 

-— Prócz... ' 
— Tak jest, nie mają pojęcia kt 

jest ową trzecią osobą trójki treilo- 
wej i rozwiązania tej zagadki oczeku- 
ją od Cairsdale'a. 

— Czy sądzi pan, że powinniśmy 
działać bardzo szybko? 

Tak, obaj z von Bartzenem 
jesteśmy tego zdania. Pułkownik 
Trommel ma przybyć w towarzystwie 
lotnika, Który przedstawi nam plan 
akcji powietrznej. Von Bartzen zarę- 
cza, że moglibyśmy rozpocząć już 
19-ego a nie 22-ego, jak to było po- 
stanowione, ostateczna decyzja zależy - 
od „trzeciego trefla* i czekamy jej 
niecierpliwie. 

Baronowa milczała chwilę. Zwró- 
ciła swe piękne oczy ku oknu z roz- 
targnieniem błądząc nimi po połysku- 
jącym Śniegu, zaściełającym olbrzy- 
mią przestrzeń pól. 

— O której przybędzie tutaj Trom- 
mel? 

—- Podczas Śniadania. . 
— Wobec tego dziś wieczór od- 

będzie się ostateczna: narada. Zbie- 
rzemy się w tym pokoju o siódmej i 
poweźmiemy ostateczną decyzję. 

Potworna twarz karła drgnęła, 
oczy jego wpatrywały się badawczo 
w baronową. : 

— Czy pani baronowa jest pewna, 
iż „trzeci trefl* będzie obecny? 

— Może mi pan wierzyć! 
— Pozostali członkowie naszej or- 

ganizacji będą uszczęśliwieni. Pułkow- 
nik Trommel nieraz już wyrażał swe 
niezadowolenie z powodu tajemnicy, 
która kryje imię naszego wodza! 

W oczach pięknej pani mignął 
držący ušmiech. 

— Więc pułkownik jest niezado- 
wolony? Więc nie przypomina sobie, 
jak wszystkie dotychczasowe wysiłki 

  

Osoba 
wieku, poszukuje po- 
sady gospodyni, Zzną 
bardzo dobrze kuch- 
nię, może dopatrzeć 
choiych, posiada b. 
dobre rekomendacje, 
chętnie zgodzi się na 

ae a do 

„Stowa“ Jub Młyno_ POszuku:e się 
оке mieszkania 2-3 po- mam 0 na r rw 

3 domy kojowego z kuchnią 

PLACU w centrum 
miasta z ogrodem 
owocowym Sprze- 
damy bardzo ko- 

rzystnie 
D. H. -K.„Zachęta“ 
Gdańska 6, tel,9-05 

niane w b, dobrym 
  

  stanie z ogrodem i 
owocowym a Słuźąea 

a я f do wszystkiego, zna- 
Wileń. Biuro Ko- jąca dobrze kuchnię 

misowo-Handiowe, , potrzebna zaraz. 
Mickiewicza _ 21, | Witołdowa 8 m. 1. 
telefon 152. —0 

  

  

senos mr Spiesznie 
Przepisywanie na 
maszynach podań, 
umów, korespon- 
dencji it. d. TANIO 
załatwia BIURO 
PODAN i przepisy- 
waf na maszynach 
S. Grabowskiego 
Garbarska I, tel.82 | 

pożądane 

ul. 
fon 222. -0   

musiały spełznąć na niczem dzięki Fitz-Gerald, Amerykanka z Waszyng- 

niedyskrecjom, które odkrywały wro- 

gom imiona spiskowców? 
Gellert skłonił głowę, lecz w o- 

czach jego. błysnęła ironja. 

— Właśnie, rzękł, rzucając ja- 
dowite spójrzenie na swą interlokn- 
torkę, — właśnie chciałem * uprzedzić 

panią, że uważamy iż wielką nieo- 

strožnošcią jest trzymanie tutaj tego 

angielskiego szpiega. 

Blade policzki baronowej Vali ob- 
lały się gorącym rumieńcem. Usta jej 
drgnęły, a ręką uderzyła w stół © 

— Doprawdy? — rzekła. A mnie 
się zdaje, że lepiej jest zatrzymać go 
tutaj, aniżeli pozwolić mu na swobo- 

dzie zbierać informacje o nas... 
Straszny uśmiech wykrzywił po- 

tworną maskę Gellerta. 
— Być może! —wycedził przez zę: 

by.—Lecz ma on następców, którzy 
szpiegują... 

""_ Proszę mówić . wyraźnie! —roz- 

kazala.—Co pan ma na myśli? 

Karzeł wykonał ruch, który miał 
oznaczać wzruszenie ramionami. 

Ktoś śledził wczoraj von Bar- 
tzena przy pociągu. 

Baronowa drgnęła. 

— Śledził go? Kto mógł to uczy- 
nić? Czy p. Cairsdałe? 

Karzel skinął głową przecząco. 

— Zamknęlem go w pokoju i po- 

stawiłem służącego na straży. Była 

to kobieta... 
Kobieta! 

dział ją? 
— Nie, ale znalazł Ślady jej ma- 

łych nóżek na Śniegu, wśród krza- 
ków, rosnących przy torze. : 

Vali bawila się nerwowo czarnemi 
dżetami, które otaczały jej Śnieżną 

szyję. ROSE 
-» Czy domyśla się, kim jest ta 

kobieta? 
Gellert uderzył się tryumfalnie w 

piersi. 
— Ja ją odkryłem! jest to panna 

Czy von Bartzen wi- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwo wski. 

tonu. 
— Skąd pan wie o tem? 
— Dano mi znać dziś rano, że 

pewna młoda Amerykanka i Anglik z 
poselstwa angielskiego w  Budapesz- 
cie, zniknęli z pałacu Wolistal, dokąd 
przybyli wczoraj w południe. Hrabia 
Hektor Aranyi rozesłał służbę na 
poszukiwanie zaginionych... 

Zamilkł i patrzał na baronową, 
jakby chcąc przekonać się, jakie wra- 
żenie uczyniły na niej owe rewelacje. 

— | cóż? zawołała niecierpliwie. 
— Otóż von Bartzen widział rów- 

nież ślady nóg mężczyzny, ciągnął 
dalej tonem tragicznym. 

Prócz tego nieszczęśliwym traiem 
dziewczyna ta widziała trójkę treflową 
z datą 21-go, którą cygan Rakós wrę- 
czył von Bartzenowi. 

Na te słow agniew ogarnął baro- 
nową. ` 

— Mój Boże!—krzyknęła tupiąc 
nóżką. - Czy nigdy nigdy, nie nauczą 
się sprytu. jak mógł dopuścić do te- 
go von Bartzen. Proszę mówić, panie 
hrabio, jestem zniecierpiiwiona! 

— Kapitan twierdzi, że niema w 
tem jego winy. 

Jeszcze w Waszyngtonie, przed 
kilku laty poznał on tę młodą Ame- 
rykankę, to też gdy spotkał ją w Bu- 
dapeszcie, zaprosił ją na obiad. Nie 
przyszło mu nawet do glowy, żeby 
mogła być na usługach wywiadu an- 
gielskiego... 

— Tak, to znana historjal—zawo- 
łała baronowa. Będzie on musiał 
zdać z tego sprawę! 

-- Von Bartzen mówi, że karta, 
którą mu podał Rakós upadła na 
kolana tej dziewczyny. Sądził jednak, 
że udało.mu się wytłomaczyć jej ten 

fakt w sposób, nie budzący podej- 
rzeń. Dopiero, gdy opowiedział mi o 
tych Śiadach, które znalazł na Śniegu, 
a ja powiedziałem, iž p. Fitz-Gerald 
zginęła w sposób tajemniczy z pała- 
cu „Wolistal... : 

ostatni Walt“ 

-misowo-Handlowe, 

  

10 2 
nie DO WYNAIĘJIA, B, po powrocie 2 
słoneczna 
wszelkie 
Wiłkomierska 11, m.1 Choroby skórne, le- 

  

FOLNARR 
łąk, i 30, pastwiska, a 

(od Makowej) dom 
1—14, W. Kozłowski, 

Maja Nr 11 m. 5. 

—7 ia — ссоано 17 

inteligentna "ча ; szukuj w średnim 100. Sążni POSZUKUJĘ miesz PO?" 
wego w cen!rum mia- 
sta z wygodami. Zgło- 
szenia: ul. | 
26-5, osobiście mię- 
dzy 4—7 p.p., tel, 356 

=== Potrzebny ogrodnik | 
znający się na pro- 
wadzeniu pasieki, do 
niewielkiego ogrodu. 

Zgłoszenia do „Sło- nadsyłać: m. Kuncow- 
dochodowe drew- wa" pod „komorne“. SAR S Нгусе» 

wicze, 
grėdzkie, 
wicz. 

  

folwark względnie nie- 

4-5 pok. w rejonie: |egłość od Wilna, ko- 
ul.Antokolskiej, Zwie- munikacyjne warunki, 
rzyńca i Kalwaryjskiej, obszar, 

z ogród-wań i 
kiem. Oferty do biu- domu, rodzaj gleby. 
ra ogłoszeń S. Jutana Zgłoszenia tdla Z. W. 

iemiecka 4, tele- do adm. „Słowa”. 

W: rolach - głównych 3 
gwiazdy, ulubieńcy | pu- 

Ogłoszenie przetargu, 
Uniwersytet Stefana Batorego w Ta 

| 
| 

| 

podaje do wiadomości, iż w dniu 2 maj 
1928 roku o godz. lo-ej w lokalu Biu 
Techniczno-Gospodarczego przy ul. Uni 
wersyteckiej Nr. 3. | piętro odbędzie się 
przetarg ustny i za pomocą ofert pisem- 
nych na prawo sprzedaży w Parku Zakre 
towym lodów i wód mineralnych w leci 
1928 irda. ter | 

arunki przetargowe są do przejrzenia 
w Administracji majątku Żakiet. s” ] 

St. Pigoń. ! 

REKTOR | 

ЕННЕ 
Doktór Meaycyny 

LUKIEWICZ  SEMUCEWA 
owi B | Letarzeoamyśc 

! ЕНЕИ 
Mickiewicza 9, wejście 
z ul. Śniadeckich 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

przyjmuje ad: 4 
— 99 

Dr. 6. WOLFSOR 

Sżyńska-Smolsie, 
roby jamy ustnej 

weneryczne, moczo- 

lombowanie i usuwa 

ciowe i skórne, uł. c 
ileńska 7, tel. 1067. 5 

nie zębów bez bólu 
Porcelanowe i złote 

BE 

korony. Sztuczne zę-     
| Pożyczki |MWAWAWE 

niskoprocentowe | 
załatwia 

Wileń. Biuro Ko- 
g LEKARZE @ 
SAFWAWAŃM 

DOKTÓR 

М. Katryłkiewiczowa 
POKOJE przy b. starsza asystentka 
inielig. rodzi- Kliniki dermat. U. S. 

Mickiewicza 
tel. 152: 

21, 
о* 

  

strona, Paryża przyjmuje od 
wygody, ul. Il — IŻ iod5 6 

o |eLI czenie włosów meto- 
dą Sabourand'a, ©- 

re“ lektroterapja i kosme- 
60 dziesię- tyka lekarska. Wilno, 
cin ornej i uł. Wileńska 33 m. 1. 

W. Z. 29-II] 28 r. 

  

takoż b. rybne jezioro L. 2271-IV. 
oddam Ę URE Ra 
47 wiorst od kolei, 
Wiadomość: Bankowa R. LIŃSBERG 

  

65—1 

3 5 pokojo- 

Wileńska 

1763 1 
k i 

Wojskowa Spółdzielnia Spożywcza i 
e ой zaraz rutynowanego Kierownika skle- 8 
pu na następujących warunkach: 

1) Kaucja konieczna, B 
2) Dokładna znajomość rynku miejscowego i za- Ё 

Й mieįscowego. В 
3) Referencje i świadectwa z branży kupieckiej 

В kolonjalnej i gastronomicznej, g 
4) Wynagrodzenie według umowy. Ё 
Oferty w olakowanej kopercie składać należy w 

Redakcji pod adresem: WOJSKOWA SPÓŁDZIEL- 5 
[ 8 NIA do dnia 25 kwietnia 1928 r. 0 tor B 

Oferty z. życiorysem SZERBESUMEJEGHOO RE WRE TZ CEA CWI ZR AED CZ as 
EE UEI S NTT UD SIDA E AU 02 1 СС GR UR SSE EDEN I 

woj. Nowo 
Woynilo- 

+ - W0LI 

WEZMĘ 
W DZIERZAWĘ 

| 
  

stan zabudo- 
mieszkalnego 

— Ależ w jakim celu miałaby iść 
do pociągu? 

—Ždaje mi się, że sprawa przedsta- 
wia się jak następuje: ponieważ nie 
mogliśmy odpowiedzieć na dwa ostat- 
nie listy do Cairsdale, które odebra 
liśmy, Londyn zaniepokoił się i wy- 
słał tę dziewczynę, by sprawdziła, 
czy Godfrey Cairsdale stawi się na 
umówione spotkanie z kurjerem  dy- 
plomatycznym... 

— A jej towarzysz mógł być sze- 
fem wywiadu angielskiego? 

— Nie sądzę. Von Bartzen- mówi, 
iż jest to bardzo młody człowiek. Jest 
on znajomym hrabiego Aranyi i wi- 

"docznie:przez niego udało się dziew- 
czynie uzyskać zaproszenie do Woli- 
stalu. Przypuszczam, iż towarzysz jej 
tylko przez grzeczność, by nie kłą- 
dziła sama po lesie. 

— A więc przypuszcza pan, że 'a 
pani zna Cairsdale'a? 

-- Bez wątpnienia! Von Bartzen 
twierdzi nawet, że znają się doskonale. 
Wuj jej jest znanym dyplomatą, w 
domu jego w Waszyngtonie bywa ca- 
ły świat dyplomatyczny. Cairsdale 
spędził w Waszyngtonie kilka mie- 
sięcy... 

— Może ta 
szpiegiem? : 

— (Co do tego niema wątpliwošci. 
Jej piękność jest wielką pomocą w 
tym fachu... 

Wstrętny uśmiech towarzyszył zło- 
śliwym słowom. Baronowa opuściła 
się na krzesło. Zdawała się być bar- 
dzo zmęczoną, przez chwilę wpatry- 
wała się w odbicie swe w staroświe- 
ckiem žwierciadle, wiszącem na $с1а- 
nie. 

— Więc ona jest bardzo piękna? 
Głos jej brzmiał twardo, a twarz 

stała się martwo bladą. 
— Cudowna, proszę pani. Von 

Bartzen porównuje ją do złotowło- 
sego anioła i twierdzi, że jest to typ 
kobiety, za którą szaleć powinien ta- 
ki mężczyzna, jak Cairsdale... 

dziewczyna nie jest 

+ I аНа 

Ibotrzekne dužę mieszkanie! 
-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wasi 

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

dużą osadę, Musi DYČ g ERA I ERRA IIS E WEZYZA DO SODA CACY 2 СРОЛЕ СЕЛа A 
„ w pobliżu Wilna nad 

poszukuje Wilją lub jezorem. W 
się MIESZKANIE 3 ofertach podać od- FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych Zagranicznych i 
fabryk TYLKO / GWARANTOWANEJ 

SPRZEDAŻ 
З i WYNAJĘCIE 

883 - 1 Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. 8 

1 89/1 няхазитиросо п Оча 2 СОЛ TNS DS IRR S SVA SESI 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- : 
neryczne. Przyjmuje bY- Wojskowym, u- 
od godz. 10 do 1i od rzędnikom i uczący! 
S-T p.p. W. Pohulan- SIĘ zniżka. Ofiarna 
ka 2, róg Zawalnej m- 5. Przyjmuje: od 

W.ZP. 1. 8-12i od 4 7. 
RAE Wydz. Źdr. Nr. 3 

Lekarz-Dentysta 

Władysław Pasiński 
ul. Mostowa 9 m. 21 
POZIE 2. 10 -2 

1 3=7. 

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syiiliss narządów 
moczowych, od 9 
—1, о4 5 8 wiecz. 

Lekarz-Dentysta 

W. Bobrowska 
Zarzecze 16 m. 17. 
Przyjmuje w domu 
od g. 12 40 19. - 7с+1 

W. Zdr. Nr 4238 

KE 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIĘCE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--21 od 4--6, | 
ul. Mickiewicza 24, į   

tel. 277. 

"W: Zar. Nr. 152 BB ОНИ 8 
Doktór Medycyny K 

AKUSZERKA A. BYMELER a 
"choroby skórne, we- W, Simialouska 

choroby weneryczne neryczne i 
syfilis i skórne.  Wil- płciowe. Elektrotera- go 

MOCZO- przyjmuje od godz. 1 
2. Mickiewic: ы о410— 12 ггапа.0-6с91 * Ul. Ostrobramska 29. Tel. 13-10. zab 659 no, ul. Wileńska 3, e-pja, słońce górskie. 46 m. 6. Niezamo? 

— 5 Pokėj do wynaję- A zin ae 12, róg nym ustępstwa. 1 
S B 3 3 kos ua S ai ia Ž му- © 1 о4 4 90 * skiej 9 215 8. ° 

) | Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. Na żądanie wizyty inżynierów. E godami i 8 niEkrepać <- 9129 o R. tej a i Ż.P Nr. 63. 

E jącem wejściem. 3-g0 

6 

Ё 

K. Dqbrooska į 

Krajowych 
jak ości 

Baronowa nie mogła dłużej pana 
wać nad sobą. Zerwała się z krzesła. 
Gellert natychmiast zesunął się n 
ziemię. 

— Kapitan von Bartzea, — rzeki 
— prosił zakomunikować pani baro 
nowej, iż jego zdaniem, nie należ 
dłużej więzić tego Anglika... musim 
się go pozbyć... dodał znacząco. | 

1 nagłe, mimowolnym ruchem, wy: 
ciągnął ręce i zgięte jak szpońy pa 
ce zacisnęły się konwulsyjnie. oczy 
jego bezbarwne miały wyraz  przera: 
żający. | 

Cidzieś na wieży zaczął zegar wy” 

  
dzwaniać godzinę. Dźwięki jego przer 
wały ciszę, pełną zgrozy. Biła ósma 
rano. 

— Nie byłoby żadnych trudności 
— zaczął znów cienki głos. Pani ba 
ronowa pamięta Maxa Rubis? 

Vali zadrżała i odwróciła głowę. 
— Nie! = szepnęła. — Nie! T 

niemożliwe! 
Spojrzała nań. 

‚ — — А tamten? — zapytała, — czy 
już?.. 

— Przed pół godziną!-—zabrzmia 
ła tryumfująca od edź 

— W okolicy śmierć Maxa Rubi 
wzbudziła wielki niepokój... — zauw. 

żyła. У 
- Tym razem nie powiedzą nic 

— przerwał karzeł. Za parę godzii, 
na jednem z drzew w lesie zawiśni 
dziwny owoc. W kieszeni samobójcy 
znajdą list, w którym wyłuszczonć 
będą powody rozpaczliwego kroku 
Obiecuję pani, baronowo, że nie bę” 
dzie żadnych plotek. 

Zbliżył się do niej, nie spuszcza: 
jąc z jej oczu badawczego spojrzenia: 

— Niech pani pozwoli pozbyć si 
tego Anglika, blagal. — Kawa 
sznura wystarczy... będzie to łatwe 
nie niebezpieczne, błagam panią! 

Ręką przycisnęła mocno bijąc 
serce. Oczy jej znów pobiegły w kie” 
runku pól spokojnych, nieskalan 
bielą otulonych. 
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