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„h WYLADOWANYM 
AKUMULATOREM: 
Bardzo niesłusznie utarło się prze- 

konanie, že z ustepującymi -dygnita- 
rzami nie trzeba robić wywiądów. 
Wprost przeciwnie, ustępujący mini- 
ster bywa często wymowniejszy, a 
zawsze bardziej wylewny i szczery 
niż nowomianowany. To też bardzo 
dobrze uczynił nasz utalentowany ko- 
lega z klubu sprawozdawców p. Wrzos, 
że odwiedził prof. Bartla przed jego 
wyjazdem na zasłużony odpoczynek. 

Obok przedrukowujemy ten wy- 
wiad za „Il. Kurj. Codz.* prawie do- 
słownie. Ze względu na brak miejsca 
usunęliśmy, i to z żalem, tylko kilka 
tych ustępów, w których prof. Bartel 
powtarza się. Odrazu _poznaje- 
my styl p. Bartła, polegający, 
jak już wiemy ze znanego wywiadu 
„o urojeniach i rzeczywistošciach“, na 
pewnem naśladownictwie formy mó- 
wienia Marszałka. Jak Marszałek rzu- 
ca zawsze mocne pojęcie obrazowe i 
narzucaniem tego jaskrawego w kolo- 
rach obrazu przykuwa do niego uwa- 
gę czytelników i słuchaczy, —tak samo 
prof. Bartel stara się zawsze wypo- 
Iwiedzieć swą myśl przez ujęcie plasty- 
czne. Po „urojeniach i. rzeczywisto- 
Śściach'* przyszli więc kolejno „żałob- 
nicy i solenizanci“. Ale przyszli ...nie- 
udani, gdyż jak to nam interesująco 
opowiada p. Wrzos, prof. Bartel 
chciał i miał pisać ten artykuł i p. 
Wrzos czekał nawet pełen nadziei u 
biurka tego męża stanu, lecz p. Bar- 
tel zniecierpliwił się, urwał i dopiero 
przy pomocy p. Wrzosa dobrnięto do 
końca, już w formie rozmowy. Trze- 
ba przyznać, że ta druga część stwo- 
rzona przy pomocy dziennikarza, jest 
nawet konkretniejsza, temniem uiej ża- 
łujemy, że o tych dobrze zapowiada- 
jących się „żałobnikach i solenizan- 
tach“ nie usłyszeliśmy wiele więcej 
ponadto, że „cechą wspólną obu ty- 
pów jest zadowolenie każdej z nich 
z siebie”, chociaż ten drugi typ, któ- 
ry „w różnych momentach naszego 
życia państwowego zwraca na siebie 

' uwagę',—zasadniczo „udaje smutek". 
Jest więc zadowolony z siebie, a 

udaje, bestja, smutek! 
Potem p. Bartel mówi o sobie i o 

nowym rządzie i mimowolnie stwarza 
tu rażące kontrasty. 

O sobie mówi, że wyjeżdża 
wyładowanym akumulatorem", 

O nowym rządzie powiada dosło- 
wnie: „Rząd, który objął odpowie- 
„dzialność za losy kraju, spełni 
„wszystko, co do niego należy, aby 
„jutro było lepsze od dzisiaj. Jest to 

|„„moje głębokie przekonanie". 
> Doprawdy tak mówiąc, mówi p. 

Bartel bardzo po rycersku. Przecież 
gdy używał tej formy: „dziś — jutro”, 
— „dziś”-- gorsze, a „jutro”* będzie 
lepsze, musiał pamiętać, że u niego 
to było właśnie naodwrót. Ješli „dziš“ 
jest gorsze, to nikt nam nie zaprzeczy, 
že „wczoraj“, a mianowicie chwila, 
kiedy w lipcu 1928 r. p. Bartel objął 
rządy było właśnie lepiej i że p.'Bar- 
tel szedł od swego „dziś”, do swego 
„jutra”, niestety, w odwrotnym kierun- 
ku, niż to prorokuje p. Świtalskiemu. 
Zdaniem naszem p. Bartel jednak w 
swojem proroctwie, że się zmieni na 
lepsze, ma zupełną rację, jak również 
wtedy, gdy daje do zrozumienia, że 
nowy rząd niczem prócz zmian per 
sonalnych od dawnego nie różni się. 
Pozostawiamy czytelnikowi niewinną 
uciechę skojarzenia tych dwuch są- 
dów p. Bartla, wypowiedzianych obok 
siebie i wyciągnienia z nich odpowie- 
dzi na pytanie, dlaczego p. Bartel są- 
dzi, że będzie lepiej. 

Jak widzimy, pomimo pewnych 
zastrzeżeń co do polityki p. Bartla, 
gdy był premjerem, z tem, co on mó: 
wi w swoim pożegnalnym wywiadzie 
musimy się zgodzić, Przestajemy się 
zgadzać dopiero wtedy—co może, aż 
nazbyt jest naturalne,—gdy b. premjer 
zaczepia nas kilkoma zdaniami pole- 
micznemi. Mówimy  „polemicznemi“, 
chociaż zdajemy sobie sprawę, że 
Ściśle rzecz biorąc „polemiką“ to trud- 
no nazwać. Ze względu na formę, 
oczywista. Trzeba przyznać, kże p. 
Bartel nie wysilał się zbytnio, gdy 
chciał wypowiedzieć swój ujemny po- 
gląd na nasze „Słowo”. Nie dziwimy 
się temu wcale i nie gniewamy się. 
Raz: że p. Bartel uprzedzając nas, że 
wyjeżdża z „wyładowanym akumula- 
torem”, już się sam jakgdyby zawcza- 
su usprawiedliwił. Po drugie, że praw- 
dę mówiąc wyrazem „panicz”*, w Sto- 
sunku do nas przez b. premjera užy- 
tym, jestešmy bardzo mile potechtani. 
Wyraz „panicz“— jak to brzmi fascy- 
nująco! Gdy prof. Bartel do tego wy- 

‚ Tazu „panicz* dodaje jeszcze określe- 
nie „młodzieńczy'—to doprawdy, że 
próżność nasza jest nasycona. 
kie to, coprawda, i niestety od „rze- 
czywistości, ale cieszy nas, že cho- 
ciażby dzięki demokratycznym  „uro- 
jeniom* czy też przyzwyczajeniom 
prof. Bartla możemy siebie samych zo- 
baczyć w obrazie: „młodego panicza 
z Wilna”, 

A/
 

z 

Dale-' 

Pożegnalny wywiad prof. 
Bartla 

W „Ill. Kur. Codz“. 

„Žalobnicy i solenizanci“ — taki tytuł 
miał nosić artykuł, który b. premjer przezna- 
czył dla naszego pisma. й й 

Po odbiór tega artykułu właśnie zgłosił 
się do p. profesora Bartla sprawozdawca po- 
lityczny „IKC”* w przeddzień wyjazdu b. pre 
mjera, t.j. w czwartek wieczorem. Była godz. 
10 min. 15. LA 

Zastajemy p. Bartla za wielkiem biurkiem. 
Akurat zaczął pisać artykuł. Może nam wy- 
padnie długo czekać, nim b. premjer artykuł 
swój dokończy. Albowiem b. premjer jest 
ścisły i słów swych nie łubi rzucać na wiatr; 
zanim je wypowie, musi zważyć ich „ciężar 
gatunkowy”. 

Czekamy więc. 4 
Reka autora biegnie tymczasem po čwiart- 

kach papieru, leżących na biurku. Nic na 
niem zresztą więcej niema. Jakieś niepotrze- 
bne szpileczki, jakieś bilety wizytowe — i 
nic więcej. 2 : 

Pusto jest na biurku b. premjera i w ga- 
binecie jego pracy i przyjęč. W kącie, na 
puszystym perskim dywanie leżą rozrzucone 
gazety, książki zniknęły z półek. Lokator, 
który w ciągu ub. trzech lat wiele w tym 
pokoju godzin spędził, jest spakowany. 

Przed wyjazdem zagranicę wypadnie mu 

jeszcze spędzić w tem mieszkaniu jedną noc. 
A zatem trzeba się śpieszyć. 
P. Premjer odkłada pióro i zaczyna nam 

odczytywać swój rękopis. | ы 
„Žalobnicy i solenizanci. A 

„Dwa typy psychiczne zwracają na siebie 
uwagę w różnych momentach naszego życia 
państwowego: solenizanci i żałobnicy. 

Cechą wspólną obu tych typów jest za- 
dowolenie każdej z nich ze siebie i upodoba- 
nie do życia gromadnego i wytwarzanie spe 
cyficznych atmosfer. 

Pogląd na życie pierwszego typu psy- 
chicznego jest bardzo jasny, świetlany, szam 
pański i bardzo uproszczony. W atmosferze 

solenizantów niema miejsca na wątpliwości, 

na obawy, niepokoje, zwątpienia lub zgryzo- 

ty. Wszystko jest tak, jak właśnie być po- 
winno — wszystko jest najlepsze. W „ukła- 
dzie odniesienia", w którym solenizant taki 
żyje i działa wszystko się dzieje tak, jak on 
tego pragnie. Solenizanci są to natury bar 
dzo młode i bardzo żywe. Stan beztroski jest 
tu stanem normalnym..." 

Tak brzmiał wstęp do szkicu psychoło* 

gicznego — że użyjemy tego określenia, któ- 

ry miał nam zaofiarować b. premier. Ale wo 

bec tego, iż było zbyt mało czasu a temat 

ogromny, więc dalszy ciąg swych uwag zde- 

cydował p. premjer wypowiedzieć za naszem 

pośrednictwem. Tak z artykułu stał się „wy- 

wiad“. 
Po solenizantach — zaczął p. Bartel swój 

„wywiad — przechodzimy do „Żałobników* 
W różnych momentach naszego życia pań 

stwowego zwraca na siebie uwagę inny pe- 
wien typ, który określiłem mianem „żałobni- 
ka“. Od czasu do czasu ludzie ci wypełzają 
na powierzchnię i z udaną faryzeuszowską 
troską usiłują wywołać pogrzebowe nastroje. 

Oto od pewnego czasu „żałobnicy* pod- 
jęli znowu pracę. " 

W tem miejscu wywodom swym rozmów- 
ca nasz nadaje charakter aktualny. 

Polska w roku 1929 nie jest Polską 
z przed laty — odpowiada p. Bartel. Czy się 
to komu podoba, czy nie, czy to kogoś ra 
duje, czy też smuci, Polska jest dzisiaj kra- 
jem gospodarczo na tyle skonsolidowanym, 
stężałym, że niczyje rachuby zaszkodzić tu 
nie mogą. a 

Z kolei zadajemy naszemu rozmówcy py- 
tanie, w sprawie poginiesienia 
Polski stopy dyskontowej. 

— Jeżeli Bank Polski podniósł stopę dy- 
skontową — oświadcza p. profesor Bartel — 
zrobił to dlatego, że musiał jeśli nie chciał 
robić rzeczy znacznie gorszej, a mianowicie 
ograniczyć kontyngentu kredytów. SIE 

P. premjer milczy chwilę, poczem mówi: 
Nigdy praca nad budową i rozwojem kraju 
nie kończy się — ważne jest aby postępowa- 
ła naprzód, wsparta nabytem  doświadcze- 
niem. 

Znów chwila ciszy, po której rozmówca 
nasz, akcentując każde „słowo oświadcza: 

-— Rząd, który objął odpowiedzialność za 
losy kraju, spełni wszystko, co do niego na- 
leży, aby jutro było lepsze od dzisiaj. Jest to 
moje głębokie przekonanie. 

Rozmowa Scodzi na temat stosunku p. 
Bartla do Sejmu oraz wrażenia, jakie ten sto 
sunek wywołał w sferach konserwatywnych. 

-— Organy. konserwatywne atakują p. 
profesora — mówi nasz sprawozdawca — 
twierdząc, że wrażenie jednolitości gabinetu 
psuło się przez to, że w stosunku do Sejmu 
trzymał się pan metody bardziej ustępliwej 
zamiast tej, której będzie się trzymał rząd 
obecny. > a 

— Nasamprzód ani ja, a tem mniej „pa- 

nicze* z organów konserwatywnych, nie wie- 
dzą jeszcze, jak ustosunkuje się nowy rząd 
do Sejmu. 

Nie możemy tego wiedzieć z braku ja- 
kichkolwiek wynurzeń teoretycznych, ani też 
z braku jakiejkolwiek bądź praktyki. 

A pozatem nie rozumiem, na czem mia- 
ła polegać moja ustępliwość w stosunku do 
Sejmu, który jest, żyje, działa i którego Z 
powierzchni życia polskiego usunąć nie jest 
rzeczą tak łatwą, a mojem zdaniem nie jest 
rzeczą także potrzebną i pożyteczną, czego 
pewni młodzieńcy wileńscy nie mogą zrozu- 
mieć. Taki młody człowiek z niesłychanym 
tupetem potrafi naprzykład zapowiadać no- 
wy zamach stanu. Tych zamachów ma on 
w kałamarzu nieograniczoną ilość. Wywołu- 
je je z” niesłychaną łatwością, zawsze cu- 
dzemi rękami i na Cudzy rachunek . Muszę 
stwierdzić, że tego rodzaju nieobliczalne 
młodzieńcze elukubracje szkodzą Polsce na- 
pewno. więcej, aniżeli podniesienie dyskonta 
w. Banku Polskim. 3 ё 

— Parlament ma wielu przeciwników w 
sferach, o których mowa. || 

— Jeżeli tym panom zdaje się, że znie- 

sienie z powierzchni polskiej ziemi reprezen- 
tacji narodowej przyniesie krajowi szczęście, 
wypełni jego skarb, zatrudni wszystkich lu- 
dzi i t.d., i t.d., to przypuszczenie, które- 
go ja nie podzielam w żadnym stopniu. 

Miałem sposobność wypowiedzenia wie- 
lokrotnie już to. w Izbie poselskiej, już to 

w .Senacie bardzo ostrych słów krytycznych 
o metodach pracy współczesnych polskich 
Sejmów. Ale dążność do naprawy ustroju, 

czy organizmu nie może być równoznaczna 
z jego zabijaniem. 

21.21] 

— Kiedy p. profesor zamierza powrócić? 

— W połowie września. 
— A w ciągu tego czasu”... | 
— ..Będę naładowywał ogromnie wy- 

przez Bank 

iata pocztowa ryczałtem. 
| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja - 

gie wwzgiędnia zastrzeżeż ao do rozmieszezania ogłoszeń, : 

‚ ы 

Rozmowa kowieńska p. Szamiakowskiego 
P. Szunilakowski bawiąc w Kownie. 

zastrzegł dziennikarzom, że nie udzieli 
żadnego oficjalnego wywiadu, nauczo- 
ny doświadczeniem poprzedniego po- 
bytu. Stwierdza to uparcie urzędowy 
„Lietuvos Aidas“. Wszelako zebranym 
dziennikarzom udzielił pewnych infor- 
macyj. Mimo zastrzežen „Liet. Žinios“ 
zamieszcza następującą rozmowę z p. 
Szumlakowskim: .. ! 

W centralnych pokojach hotelu li- 
tewskiego spotkał nas młody, elegancki 
mężczyzna. Okazało się, że jest to se- 
kretarz p. Szumlakowskiego, p. Mar- 
chwiński. W trakcie rozmowy, dowie- 
dzieliśmy się, że dziennikarze polscy 
zamierzają przyjechać do Litwy orga- 
nizowaną grupą. 

— Słyszeliśmy — mówimy — że 
Panu polecona porozumieć się w spra- 
wie wizyty dziennikarzy? ‚ 

— Niezupełnie. — Przed wyjazdem 
prosit mię dr. Litauer zapytač 0 wizy 
dla dziennikarzy. Właśnie zapytałem w 
tej sprawie dyrektora „Elty** p. Turau- 
skasa, który przyrzekł mi dać odpo- 
wiedź jutro. : 

Z rozmowy wyjaśnia się, że prezes 
ministrów Voldemaras jeszcze w Kró- 
lewcu wyraził swą zgodę, tak-że obe- 
cnie chodzi tylko o formalną stronę 
otrzymania wizy. : 

— Czy dziennikarze polscy chcą 
pierwsi przybyć do Litwy, a potem już 
dziennikarze litewscy udadzą się do 
Polski? 

— Nie mogę tego powiedzieć... 
W tem miejscu naszą «rozmowę 

przerywa telefon z Królewca, co wska- - 
zuje, że w tych dniach odbywają się 
widocznie rozmowy między Kownem a 
Warszawą. 

Wkrótce przychodzi p. Szumlakow- 
ski. ! 

zaczął p. Szumlakowski — że dzisiaj o 
godz. 10 min. 30 widziałem się z pre- 
zesem ministrów i ministrem spraw za- 
granicznych p. Voldermarasem i godz. 
12 zamieniliśmy ratyfikowane układy o 
komunikacji lokalnej. 

Układy ze strony Polski ratyfikowali 
Prezydent Mościcki, prezes ministrów 
Bartel i minister spraw zagranicznych 
Zaleski, ze strony litewskiej prezydent 
A. Smetona i prezes ministrów i mini- 
ster spraw zagranicznych p. Voldema- 
ras. 

W wymianie brali udział z jednej 
strony dr. Zaunius, p. Szumanskas i p. 
Dimsza, z drugiej strony — ja:i. mój 
sekretarz p. Marchwiński. 

— Czy chwila wymiany dokumen- 
tów ratyfikacyjnych była czemś wyróż- 
niona? 

— Tak. Sfotografowana. Było aż 5 ° 
fotografów. 

Oprócz tego podpisaliśmy dwa pro- 
tokuły wymiany ratyfikacji: jeden dla 
Litwy, drugi dla Polski. 

P. Szumlakawski zaznaczył że litew 
ski dokument ratyfikowanego układu 
jest ładniej przygotowany, niż Polski. 

— Możeby Pan zechciał co powie- 
dzieć o odpowiedzi Polski na propozy- 
zję rządu litewskiego w sprawie uregu- 

lowania stosunków gospodarczych? 

— O tem nie mogę nic powiedzieć, 

gdyż nic nie wiem. 

— Czy czeka pan jakiejś odpowie- 
dzi od rządu litewskiego i zabawi Pan 
dłużej na Litwie? — Zapytujemy. 

— Jestem, jak panowie widzą zmę- 
czony: jedną noc 'jechałem do Berlina 
w celu otrzymania wizy, drugą — z 
Berlina do Kowna — tłomaczy się dy- 
plomata polski — ta też odpocznę w 
Kownie parę dni. : 

— Ciekawem byłoby wiedzieć, jak 
zapatrują się polskie stery handlowe na 
tranzyt Niemnem? — bombardujemy 
pytaniem p. Szumlakowskiego. — Obe= 
cnie właśnie zbliża się sezon spławu?.. 

— Nićch nam wolno będzie zapytać 
o zmianach politycznych w Polsce... 

Wielkich zmian niema, są tylko 
zmiany personalne. Ogólny zaś kieru- 

nek polityczny pozostaje pod znakiem 
przewrotu majowego. 

— Czy sejm zostanie rozwiązany? 

— Tego nie wiem. 

Przy pożegnaniu p. Szumlakowski 
pewrócił złożyć jeszcze jedną wizytę 
celem poinformowania się w innych 
sprawach, o czeni w następnym nume- 
rze podamy. 

ładowany akumulator. 
czem p. prof. zamierza powrócić? 

— Z rękopisem swojej pracy, wypo- 
częty. 

Rozmawiamy jeszcze z p. Bartlem o za- 
gadnieniu parlamentu, stosunku rządu do 
Sejmu i jego osobistych zamierzeń po po- 
wrocie do kraju. 

— Co wolno napisać w imieniu p. pro- 
fesora na powyższe tematy? 

— Wszystko, ale we wrześniu, po moin: 
powrocie. 

— Tyle tylko mogę powiedzieć, о 

  

Minister Zaleski o memoriale dr. Schachfa 
-) WARSZAWA, 22-IV. P* T.. W związku z oddźwiękiem, jaki.w opinii 

publicznej całego świata wywołał memorjał niemieckiego delegata reparacyj- 

nego p. Schachta, przedstawiciel P.A.T. zwrócił się do ministra spraw zagra- 

nicznych p. Augusta Zaleskiego, z prośbą o opinję ministra w tej sprawie. 

Pan minister oświadczył co następuje: 
| „Memorjał p. Schachta znany jest dotąd tylko z nieobowiązujących stre- 

szczeń prasowych. Jeśliby chodziło jedynie o przeciwstawienie punktu widze- 

nia jateresów Polski agresywnym projektąm zawartym, według prasy, w tym 

meriorjale to, rzecz oczywista, przeszedłbym najspokojniej nad niemi do po- 

rządku dziennego, jako pozbawienemi jakichkolwiek elementów realnych; nie- 
ma bowiem dzisiaj takiego rządu, któryby poważnie rozważać chciał sprawę 

rewizji traktatu wersalskiego. Każdy politycznie uświadomiony zdaje sobie 

sprawę z tych konsekwencyj, któreby przez to zastały wywołane. Inny zupeł- 

nie czynnik wysuwa się tutaj na plan pierwszy i budzi poważne obawy na 
przyszłość. Jest nim duch i metoda działania w stosunkach międzynarodo- 

wych, co zarysowało się z całą jaskrawością w samem postawieniu zagadnie- 

nia przez p. Schachta. Wystąpienie ta ujawniło tendencje przetargu najistot- 

niejszych praw narodu za cenę finasowych koncecyj. Kto myśli w ten sposób 

ten powraca do tych form myślenia przedwojennego, które spowodowały wła- 

śnie najstraszniejszy kataklizm dziejowy — wojnę światową. Dlatego też wy- 

stąpienie niemieckiego delegata reparacyjnego spotkało się z tak poważnem 

i jednolitem potępieniem opinji całego świata. | . 

Polifyczna akcja dr. Schachfa w Paryżu 
PARYŻ, 22-IV. PAT. „Echo de Paris* donosi, że dr. Schacht usiłował 

widzieć się w Paryżu z szeregiem polityków. francuzkich, w celu pozyskania 
ich dla tezy niemieckiej. W szczególności Schacht miał szukać spotkania z 
wybitnymi przedstawicielami partji radykalno-społecznej i omawiał z Dala- 
dier'em, możliwości przyszłych stosunkow  francusko-niemieckich, dążących 
do ugruntowania pokoju. „Echo de Paris* pisze, iż jest obecnie rzeczą stwier- 
Чгопа, że Niemcy chcą użyć sprawy reparacyj dla uzyskania korzystnych dla 

«siebie zmian 'terytorjalnych. : 
BERLIN, 22-IV. PAT. Dr. Schacht odjechał do Paryża. 

©. Prasa niemiecka o rokowaniach paryskich. 
BELIN, 22 VI. PAT. Dzisiejsza prasa popołudniowa w dalszym ciągu objawia 

żywe zainteresowanie dla wyniku wczorajszych narad paryskich, podkreślając z zado- 
woleniem, iż mimo wszystko rokowania paryskie: toczyć się będą nadal, aczkolwiek 
widoki porozumienia co do ostątecznego uregulowania - reparacyj oceniane są bardzo 
sceptycznie. w rokowaniach prywatnych, toczących się od piątku między delegatami 
chodzić ma przedewszystkiem 0 przesunięcie płaszczyzny rokowań na linję prowi- 

mimo wszystko słabe widoki powodzenia. „Berliner Ztg.* przypomina, że Francja 
stanowczo odrzuca plan prowizorjum i że wobec tego należy już oswoić się z myślą, 
iż mimo kontynuowania rokowań może dojść do rozbicia się konferencji. Ewentual-- 
ność tąka rozważana być miała również na wczorajszem posiedzeniu gabinetu. Po- 
dobnie pesymistycznie ocenia sytuację „Berliner Tageblatt*. Prasa prawicowa w dal- 
szym ciągu ogranicza się do atakówania dzienników lewicowych i przytaczania pod 
ałarmującemi tytułami głosów prasy zagranicznych. ' * 

Wilhelm Il zamierza przyjechać do Niemiec 
BERLIN, 22-IV. PAT. „Welt am Abend'* podaje pogłoski o staraniach b. 

cesarza Wilhelma celem uzyskania pozwolenia na chwilowy przyjazd do Nie- 
miec. Były cesarz wyrazić miał chęć wzięcia udziału w pogrzebie zmarłego 
onegdaj brata jego księcia Henryka pruskiego. Doradcy cesarza zwrócić się 
mieli telegraficznie do pewnych osobistości w Berlinie z prośbą o interwencję. 
Prócz tego, jak donosi „Welt am Abend, zaapelowali do syna prezydenta Hin- 
denburga, który miał jakoby gotowość interwencji u swego ojca. Również mi- 
nister Stresemann miał zostać uproszony o interwencję na rzecz byłego Cesa- 
rza : 

Szumiakowski opuścił Kowno 
Z Kowna donoszą: Wczoraj o godz. ską a Litwą, O godz. 5-tej p. Szumla- 

1 min. 30 prof. Woldemaras wręczył p. kowski wraz ize swym sekretarzem p. 
Szumlakowskiemu odpowiedź rządu li- Marchwińskim wyjechali z powrotem z 
tewskiego na kontrpropozycję Polski w Kowna do Warszawy. * ю 
sprawie wymiany towarów między Pol- У 

Sensacyine aresziowania Ww Szawlach 
Samochód z terorystami.—W przededniu rozprawy w 

Taurogach. 
Według niesprawdzonych wiadomości z Kowna, w dniu wczorajszym w Szawlach 

zatrzymany został samochód z 4 osobami uzbrojonemi w granaty i mauzery. Ustalono 
rzekomo, że zatrzymani okazali się agentami organizacji Pleczkajtisa i na samochodach 
przybyli do Wilna. Znaleziono jakoby u nich wiele egzemplarzy dziennika litewskiego 
„Ритуп“, а także wiele dokumentów. Aresztowani osadzeni zostali w więzieniu szawel- 
skiem. Według dalszych doniesień aresztowani dostąć się mieli na Litwę z Wilna przez 
Łotwę. Wszyscy czterej byli uczestnikami powstania w Taurogach i w swoim czasie 

"uciekli zagranicę. Jak wiadomo, jutro rozpoczyna się w Taurogach rozprawa sądowa 
przeciwko uczestnikom powstania. Wskutek tego rozeszły się pogłoski, iż aresztowani za- 
mierzali wykonać zamach terorystyczny podszas posiedzenia sądu. 

Śledztwo w sprawie ministra Czechowicza 
WARSZAWA. 22.4 (Tel. wł. „Słowa*). Sędzia Sądu Najwyższego p. Zaleski 

prowadzący z ramienia Trybunału Stanu śledztwo w sprawie b. ministra Cze- 
chowicza, otrzymał już z Ministerstwa Skarbu wszystkie dokumenty kasowe i 
buchalteryjne, odnoszące się do wykonania budżetu za rok 1927 - 28. Prezydjum 
Rady Ministrów w najbliższych dniach nadeśle Sędziemu Zaleskiemu odpisy 
uchwał Rady Ministrów, na podstawie których dokonywano wydatków pozabud- 
żetowych. 

Zgon ks. senatora Londzina 
WARSZAWA. 22.4 (Tel. wł. „Słowa*). W niedzielę w Cieszynie zmarł je- 

den z najwybitniejszych obrońców polskości 'na Śląsku senator ks. Londzin, 
członek Klubu Bb. Prezydjum Klubu BB. wysłało do Cieszyna, którego zmar- 
ły był burmistrzem, telegram kondolencyjny, a na pogrzeb zmarłego udaje się 
do Cieszyna delegacja senatorów BB. w osobach pp. Rollego, Przybylskiego 
Gaszyńskiego, Perzyńskiego oraz posła ks. Madeja. Do Senatu na miejsce ks. 
Łondzina wchodzi p. Bramowskąa, działaczka polska na Śląsku. 

Kandydatura prof. Wróblewskiego na prezesa 
Banku Polskiego 

WARSZAWA, 22. IV. (Tel. wł. Słowa W kołach politycznych krąży 
pogłoska, że jednym z najpoważniejszych kandydatów na stanowisko Pre- 
zesa Banku Polskiego, jest obok obecnego wiceprezesa dr. Młynarskiego, 
Prezes Najwyższej lzby Kontroli Państwa prof. dr. Wróblewski. Jeden a 

 najwybitniejszych prawników polskich, profesor prawa rzymskiego na wsze- 
chnicy Jagiellońskiej. d 

Pięćdziesiąt milionów dla ożywienia przemysłu 
WARSZAWA, dnia 22 kwietnia (tel. wł. „Słowa”). Bank Gospodar- 

stwa Krajowego uzyskał kredyt ze źródeł zagranicznych w wysokości 50 
miljonów zł. Kredyt ten Bank przeznacza na poparcie tych zakładów prze- 
mysłowych, które uzyskały zamówienia zagraniczne. Jedna z hut  górno- 
śląskich, o której donosiliśmy już, że uzyskała zamówienie sowieckie, o- 
trzymała poważny zasiłek ze wspomnianego, funduszu kredytowego Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

Ślub córki p. Deweya. 
WARSZAWĄ, dn. 22 kwietnia (Tel. wł. „Słowa*) Na ślub córki doradcy finan- 

sowego przy Rządzie polskim p. Dewey'a, który odbędzie się w Warszawie w dniu 30 
kwietnia r. b., rozesłano przeszło 800 zaproszeń, a w tej liczbie Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej, członkom Rządu i wybitnym przedstawicielom sier gospodarczych, 
politycznych i towarzyskich. Oprócz gości z Polski pp. Dawey spodziewają się przy- 
bycia do Warszawy kilkudziesięciu przedstawicieli amerykańskiego świata finansowe- 
go i dyplomacji, którzy znajdują się w Europie. Wśród osób, które zapowiedziały 
przyjązd do Warszawy znajdujemy nazwiska kierowników najwybitniejszych koncernów 
finansowych amerykańskich, oraz agenta reparącyjnego w Berlinie p. Parkera Gilberta. 

‚ žeį. Zagraniczne. 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabrelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez - Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Porzućmy jednak wszelkie  socjal- 
ne kategorje i zajmijmy „się treścią 
merytoryczną zarzutów prof. Bartla, 
gdyż tak dziwnie się złożyło, że to, 
co w swoim wywiadzie pod naszym - 
adresem prof. Bartel był łaskaw, po- 
wiedzieć,,;to są. właśnie. rzeczy istotne. 
Prof. Bartel zarzuca nam, +że z kała- 
marza wyciągaliśmy „zamachy staniu. 
Musimy mu jednak, jako premjerowi 
rządu Marszałka Piłsudskiego, przy- 
pomnieć, że pisząc o. „oktrojowaniu 
konstytucji* opieraliśmy się nie o 
kałamarz, lecz o wyrazy Samego 
Marszałka z lipca 1928r. „oktrojowač 
nowe prawa w Polsce" i z kwietnia 
1929 r. „oświadczam publicznie, - że 
trybunał stanu nie oŚmieli się „zebrać 
ani razu“. Na tych więc słowach, a 
nie na kałamarzu opierane były moje 
przypuszczenia. A właśnie najlepszą 
charakterystyką p.Bartla i „dwutorowo- 
ści* jego sposobu myślenią , stanowi 
ten właśnie fakt, że z jednej strony 
potrafił być premjerem rządu Mar- 
Szałka Piłsudskiego, w czasie gdy się: 
ukazywały wyżej cytowane zdania, a 
ze strony drugiej, gdy dziennikarz , 
zapowie „oktrojowanie konstytucji", to 
prof. Bartel uważa to za  „elukubra- 
cię szkodliwsząjod podwyższenia stopy 
dyskontowej“. W ki 

„Albo — albo, a przedewszystkiem 
nawet byłemu premjerowi nie wolno 
nikomu $przypisywać tego, co ten 
ktoś nie mówił. Ja nigdy nie pisałem, 
że p. premjer Bartel był „ustępliwy” 
wobec Sejmu. Przeciwnie podkreśla- 
łem, że p. premjer Bartel stale pod- 
nosił głos, gdy przemawiał do Sejmu. 
Pamiętamy wszyscy te jego szczegól- 
nie donośne, ze specjalną męskością 
wygłaszane słowa: „panowie! tutaj 
tak to traktują na kolanie „wszystko!, 
a to było przedmiotem : prawdziwych 
studjów!* Tego rodzaju zwrotów czę- 
sto używał p. Bartel w stosunku do 

zorjum 10 względnie 15-letniego. Plan ten— według dzienników berlińskich — posiadą« Sejmu i timbre jego głosu |z punktu 
widzenia najhałaśliwszego antysejmo- 
wicza nie pozostawiał nic do życzenia. 
Tutaj istotnie p.. Bartel starał się 
jak mógł. Myśmy zarzucali p. Bart- 
lowi nie ustępliwość, lecz „zygzako- 
watowośc" linji. A to zupełnie co inne: 
go.. Mógłby.p. Bartel dziesięć razy. 
przemawiać ciszej i spokojniej, a jed- 
nak nie dopuścić, by Ssjm ku hańbie 
państwa .głosował wniosek oddania 
pod sąd p. Ministra Czechowicza. 

Teraz co do tego, jakoby my chce- 
my, aby Sejm zniknął z „powierzchni 
życia polskiego". Jestem monarchistą, 
to znaczy, że przewiduję parlament. 
W obecnych czasach widzimy dykta- 
tury bez parlamentu, lecz na globie 
całym nie mamy ani jednej monarchii 
bez parlamentu. 

Dlatego też, proszę nam nie zarzu- 
cać tego, czego nie pisaliśmy i pisać 
nie mogliśmy. Tembardziej, że się w 
końcu końców okaże, że my mieliśmy 
rację. Przecież to, co niektórzy nazy- 
wają „realizacją zamachu majowego" 
to jest oktrojowanie nowej konstytu- 
cji, musi nastąpić nie dziś, to jutro. 
Jedni mniejsi ryzykanci wolą, aby to 
było prędzej, inni, którzy może mają 
silniejsze nerwy i „widzą z góry, skąd 
lepiej widać każdą rzecz*—jak mówi 
poeta,—uważają, że jeszcze można 
i należy czekać. Ale szczytem niekon- 
sekwencji jest być premjerem takiego 
rządu, jakiego premjerem był prof. 
Bartel, i publicznie wypowiedziane wy- 
razy „oktrojowania konstytucji" witać 
okrzykiem zgrozy, że to nam popsu- 
je stopę dyskontową, 

Wkońcu muszę powiedzieć, że 
gdy przeczytałem wywiad prof. Bartla, 
to chciałem p. premjerowi odpisać: 
„Wernyhora przepowiedział Polsce 
Piłsudskiego, a Oxenstjerna przeczuł 
pana prof. Bartla". Znany jest prze- 
cież aforyzm tego kanclerza królestwa 
szweckiego: „Świat nie wie, jak mało 
trzeba mieć mądrości, aby rządzić”. 
Ale dlatego o tem wspominam, żeby 
powiedzieć, że takiej odpowiedzi wy- 
rzekłem się. Oczywiście moralnie mia- 
łem prawo to zrobić, skoro p. Bartel 
mówi „elukubracja“ i wszystko to, co 
mówi po tem, jak ja osobę jego 
traktowałem zawsze z należnym Sza- . 
cunkiem, jaki przystoi głowie rządu 
państwa, którego jestem poddanym. 
Ale w przeciwieństwie do polityka „z 
wyładowanym akumulatorem" posta- 
ram się być objektywny i dlatego po- 
wiem to, co następuje: 

Panie profesorze! Stałeś Pan na 
Czele rządu, firmowałeś Pan rząd, 
który ma olbrzymie zasługi. Sam by- 
łeś Pan przykładem ofiarnej, energi: 
cznej, czystej i pięknej pracy. Robiłeś 
Pan wszystko co uważałeś za swój 
Obowiążek. Nie zauważyłeś Pan jed- 
nak, ponieważ nie masz umysłu hi- 
storjozoficznego, że rząd, któremu 
przewodniczyłeś, ma jeszcze tę wielką 
zasługę, że w. chwilach dla naszej 
Rzeczypospolitej ciężkich i przełomo 
wych, szedł za zasadą „salus Reipu- ° 
blicae suprema lex* i był. owiany . 
ideą niecoiania Się przed żadną od- 
powiedzialnością dla dobra Ojczyzny. 
Dlatego twoja praca, twoje poświęce- 
nie było 0 wiele więcej warte, niż 
twój własny o nich sąd w tym poże- 
gnalnym artykule wygłoszony. Cat. 
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Nr.2000 Słowa 
Nie dlatego tylko z tych powodów, 

które poniżej we wstępie do swego fe- 
ijetonu wymienia p. Jan Kanty Skierka 
redivivus przedrukowujemy jego odci- 
cek z przed kilku laty. Także dlatego, 
że w odcinku tym z elegancją i maest - 
rją pierwszorzędną, jak to tylko nasz 
nieoszacowany i kochany Nestor dzien- 
nikarstwa polskiego potrafi, naszkico- 
wał on w łagodnej i uprzejmej karyka- 
turze pracę naszej redakcji z przed kil- 
ku laty. Dumni jesteśmy z tej karyka- 
tury ponieważ z pod jego pióra wy- 
szła. 

Przed kilku dniami wydaliśmy 2000 
numer „Słowa*. Wyszedł ten numer 
2000 w 10-letnią rocznicę oswobodze- 
nia Wilna. Nie wypadało więc nawet 
wspomnieć o quasi-jubileuszu „Słowa'* 
skoro niewspółmiernie ważniejszy  ob- 
chód święciło Wilno. Dziś jednak po- 
zwalamy sobie o tym 2000 numerze 
przypomnieć. p 

Sporo piór przesunęło się przez 
szpalty naszej gazety. Z wybitnych i 
znanych Polsce nazwisk prócz p. Cze- 
sława Jankowskiego, który od powsta- 
nia pisma. nas nie opuszcza, wymieni- 
my prof. Marjana Zdziechowskiego, 
który dawniej często na szpa!tach na- 
szych wypowiadał się p. Włady- 

„sława Zawadzkiego, p. Władysława 

Studnickiego, poblicyst o szanowanej 
przez wszystkich obwadze cywilnej, 
panią Helenę  Romer-Ochenkowską, 
która także nie odmawiała nam pomo- 
cy w czasach, gdy w Wilnie nie było 
organu demokratycznego, czyli organu 
bliższego jej przekonaniom, wreszcie 
wśród stałych naszych współpracowni- 
ków od dosyć dawna znajduje się p. 

Kazimierz -Smogorzewski, chyba  naj- 
bardziej znamy z po'skich koresponden 
tów zagranicą. Prof. Józefowicz, p. K. 
Adamska-Rouba o'nawiają u nas spra- 
wy artystyczne. Prezes Konstanty Bu- 
kowski i p. Wanda Krahelska opraco- 
wali nam szereg swoich  tłuma- 
czeń. Pozatem okolicznościowo za- 
silali nas publicyści i politycy, 
czasami bardzo odlegli od nas w prze- 
konaniach politycznych. Byliśmy za- 
wsze wdzięczni, gdy przez zabranie 
głosu na naszych szpaltach okazywali 
zaufanie da szczerości naszych inten- 
cyj. 
2 Z młodszej geneiacji, którą wiąza- 

ło z nami już nie wspólność zamieszka- 
nią na Wileńszczyźnie, lecz wspólność 
przekonań politycznych, mniej czy wię- 
"cej daleko idąca wymienimy  najzdol- 
niejszych, którymi się nam wydają bv* 
Ka.ol Zawodziński, Aleksander i Adolf 
Bocheńscy, Wacław Zbyszewski, Kazi- 
mierz Leczycki, Rowmund Piłsudski. 

Z polityków, którzy kilkakrotnie 
zaszczycali nas wypowiadaniem się na 
naszych szpaltach, czy to w formie wy- 
wiadów, czy artykułów powinniśmy 
wynienič x. Eustachego Sapiehę i b. mi 
nistra sprawiedliwości Aleksandra Mey 
sztowicza,' którego syn ksiądz Wale- 
rjan Meysztowicz w ostatnich czasach 
stał się jednym z naczelnych publicy- 
stów „Słowa '.. : 

Wśród wywiadów. najbardziej pa- 
miętnych oczywista na pierwszem miej 
scu postawić należy dwa wywiady z 
Marszałkiem. Jeden z roku 1923 jeszcze 
—-drugi z r. 1925 w Druskienikach, w 
którym Marszałek mówił a naczelnych 
władzach wojskowych. 

Niech nam wolno będzie wymienić 
oddzielnie sympatyków naszego pisma, 
którzy żywy udział w politycznem kie- 
rowaniu pismem. Szereg ich chronolo- 
gicznie zaczyna hr. Marjan Plater, któ- 
rego niezwykłej erudycji i głębokiej 
wiedzy, zawdzięczają nasi czytelnicy 
szereg nader ciekawych artykułów. Hr. 
Plater był jednym z pierwszych założy- 
cieli „Słowa* wśród których znajdo- 
wali się także dr. Dembowski i pre- 
zes Stanisław Wańkowicz, odważny 
pisarz polemiczny i p. Aleksander 
Chomiński. Specjalne miejsce na- 
należy się hr. Janowi Tyszkiewiczowi, 
wice-prezesowi org. zach. pr. państw. 

SŁOWO 

Straszna kafastrofa samochodowa w Budapeszcie 
Radca poselstwa Łazarski walcry ze śmiercią. — Sekretarz 

©, min. spraw zagranicznych zmarł. 
BUDAPESZT. 22.4. Pat. Kierownik poselstwa polskiego radca poselstwa 

Łazarski wyjechał wczoraj w niedzielę w towarzystwie hrabiny Marji Somssich, 
żony adwokata Latzko i sekretarza węgierskiego ministerstwa spraw zagranicz- 
nych Kamila von Saarossy Kapellera na wycieczkę samochodową do Godole. 
W drodze powrotnej, która odbywała się w późnych godzinach wieczornych, 
samochód z powódu pęknięcia karoserji, spadł z 8-metrowego nasypu, robiąc w 

powietrzu dwa saltą i legł w rowie. Wszyscy pasażerowie Oraz szofer odnieśli 
ciężkie rany. Przejeżdżający drogą samochód zabrał rannych i przewiózł ich 
do Budapesztu do kliniki, Sekretarz ministerstwa von Saarossy Kapeller zmarł 
w drodze. Radca Łażarski, który uległ wstrząśnieniu mózgu oraz wewnętrznym 
krwotokom, leży bezprzytomny. Hr. Somssich, prócz złamanych obu rąk i obu 
nóg, uległa paraliżowi nerwowemu i wstrząśnieniu mózgu. Pani Latzko prze- 
wieziono do mieszkania prywatoego. Szofer jest rówaież ciężko ranny. ‚ 

BUDAPESZT. 22.4 Pat. Dziennik „Anap“ podaje, "že kierownik poselstwa 
polskiego Łazarski, znajdujący się w oddziale chirurgicznym kliniki, od chwili 
katastrofy nie odzyskał jeszcze przytomności i walczy ze śmiercią. Jest mała 
nadzieja utrzymania go przy życiu. 

BUDAPESZT, 22,4 Pat. Badania medyczne ustaliły, że radca poselstwa polskie- 
go Łazarski, który w dniu wczorajszym uległ wypadkowi automobilowemu ma w 
dwóch miejscach pękniętą miednicę. Leczenie wymagać będzie 8 tygodni czasu. Życiu 
radcy Łazarskiego nie zagraża żądne niebezpieczeństwo, 

-B ochronę ludności przed wojną chemiczną 
RZYM, 22 IV, Pat. W dniu dzisiejszym w pałacu Doria nastąpiło 

otwarcie drugiej sesji międzynarodowej komisji rzeczoznawców w sprawie 
ochrony ludności cywilnej przed następstwami wojny chemicznej. W obra- 
dach bierze udział 12 państw, w tej liczbie Polska. 

"> Szalony huragan w Japonji 
LONDYN, 22,4, Pat, Agencja Reutera donosi z Tokio, że w dniu wczoraj- 

Szym przeszedł nad Japonją szalonej siły huragan, który spowodował śmierć 
wielu osób i wyrządził znaczne straty materjalne. Zatonęło wiele statków ry“ 
backich i innych. Najwięcej ucierpiało wybrzeże 'północno-zachodnie, gdzie 8 
znaleziono 8 zabitych i 76 rannych. W jednej miejscowości huragan zburzył 
kilkaset d: mów, a 3 tys, budynków poważnie uszkodził. W burzy zginęły dwa 
bydioplany marynarki japońskiej z 4 lotnikami. Fale wzburzonego morza por 
wały z jednego z parowców trzech marynarzy, których ciała woda wyrzuciła 
„następnego ania na brzeg 

Komunikacja lotnicza pomiędzy Anglią i Indjami 
_. „LONDYN, 22 IV. PAT. Przybył z Indyj drugi samolot pocztowo-osobowy przy* 

wiózł do Londynu 16 tys. listów i przesyłek pocztowych. Samolot doleciał z Karahi 
w niedzielę dnia 14 b. m., w Croydon, wylądował wczoraj po południu. Samolot 
przewiózł największy, jak dotychczas transport przesyłek pocztowych z miejscowości 
odległej od Londynu przeszło o 8 tys. kim. ' 

Zderzenie aeroplanów w powietrzu 
SAN-DIEGO (Kalifornia). 22.4. Pat. Dwa aeroplany zderzyły się i spadły z wy- 

sokości 700 metrów. 6 osób zostało zabitych. R Od 7 

Zawody hippiczne w Nicei 
NICEA. 22,4. Pat. W czwartym dniu konkursów hippicznych o wędrowną nagro- 

dę armji polskiej zdobył pierwszą nagrodę rotmistrz armji chilijskiej Rodriguez, druga 
«agroda przypadła Włochom, trzecia Czechosłowacji, „wreszcie szereg nagród zdobyli 
Polacy: por. Rojcewicz na „The-Hoop* 8-mą, por. Szusland na „Alim“ 9-tą i por. 
Starnawski na „Redgledzie* 10-tą. 

W ub. sobotę odbyła się akademja po- Grzech ten dziadowie nasi, ojcowie i my 
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selska B.B. Wobec szczelnie zapełnionej sali 
przemawiali posłowie z B.B. p.p.: Kościał- 

© kowski, Jan Piłgtidski, Walery Sławek i se- 
nator Witold .Abramowicz.. Ze szczególnem 
napięciem i skupieniem wysłuchane zostało 
przemówienie posła Sławka, jako tego, który 

dziś w Polsce pod sztandar idei służby pań- 

stwowej ściąga liczne zastępy wyznawców 
hasła: „,salus reipublicae suprema lex esto". 

Zespół słuchaczy zebranych na akademii po- 
selskiej, składał się z ludzi różnych ugrupo- 
wań politycznych, kroczących razem w sze- 

regach B.B., przeto i efekt przemówienia p. 

prezesa Sławka trafił na grunty o rozmaitej 

uprawie społeczno-politycznej. W swej krót- 

kiej wzmiance kronikarskiej, chcę skreślić 

„moją uwagę zachowawcy wileńskiego, bli- 
sko związanego z tak zwaną ideologją zie- 

miańską. Szkołą, z. której wyszła grupa za- 
'chowawców wileńskich jest stupiędziesięcio- 

letnia ekspijacja i skrucha za samowolę szla- 
checką, która do grobu wpędziła Polskę. 

traktowalismy subjektywnie, z ojca na syna, 
poglębiając często nawet do przesady samo- 
krytykę i samosąd, Dziś, gdy miejsce samo- 

woli. szlacheckiej zajęła samowola demokra- 
tyczna, wymagamy od naszych współszere- 
gowców w B.B., którzy wyszli z ugrupowań 
demokratyczno-socjalistycznych, aby samo- 
wolę demokratyczną, jako dziedziczną cho- 
robę narodową, traktowali równie zdecydo- 
wanie i szczerze, jak my to czynimy wzglę- 
dem samowoli szlacheckiej. P. prezes Sławek, 
podkreślając jako główny cel B. B. wycho- 
wanie narodu", a naviet stawiając je wyżej 
od samej naprawy Konstytucji, przemawia 
konsekwentnie jako prezes B.B. i jako twór- 
ca B.B. Czyż bowiem może być większy 
efekt wychowania państwowego, jak zgru- 
powanie elementów z tak różnych ugrupo- 
wań politycznych, jak to widzimy w B.B? 
To wychowanie już nam dała historja. 

Mich. Ob. 

OPASKI KOKA ZA AKORD ZA PSO 

którego Wilno zna jeszcze od czasów 
samoobrony, której był jednym z naj- 
dzielniejszych organizatorów . Wśród 
naszych sympatyków wymienić także 
możemy hr. Artura Potockiego i X. Al- 
brechta Radziwiłła z Nieświeża. 

Dajemy obok kilka fotografij z kart 
tytułowych słowa, które wiążą pracę 
naszą z krajem: | 

Dzisiejszy skład redakcji stanowią * 
prócz p. Czesława Jankowskiego i re- 

daktora naczelnego także x. Walerjan 
Meysztowicz, p. Michał Obiezierski, p. 
Zygmunt Hartung, kierownik działu 
gospodarczego, p. Józet Mackiewicz 
p. Konstanty Syrewicz p. Wiktor: 
Piotrowicz, nasz recenzent teatral- 
ny, p. Kazimierz Luboński. Tyle 
o nazwiskach ludzi, z których pra- 

cą spotyka się codzień nasz czytel- 
nik. 

SLUBY JANA KAZIMIERZA 
Króla Polskiego i Wielkiego Ksiącia Litewskiego. 
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"In illo tempore 
Lat kilka temu — jak ten czas le- 

ci, jak leci! — drukowało się nasze 
„Słowo* w pewnej dość prymitywnej 
i obskurnej drukarni niedużej u samego 
wyłotu ulicy Subocz na ulicę Wielką. 
Poco wymieniać z imienia i nazwiska 

właściciela tej „tłoczni*? Najmniejszej, 
__ dobrej racji niema. 

I byłoby, być może, nawet to oto 

pizelotne o nim wspomnienie nigdy nie 

zakwitło „na szpaltach'' tej oto gazety 
aż z roku 1929-go, jeżeliby razy dwa, 
trzy a może i więcej, nie wpadła póź- 
nym wieczorem dobijać się do bramy 
owego zakładu, na staroświecki rygiel 
zamknięty — komu? Komuż jeżeli nie 

- majpotulniejszemu z ludzi którego na- 
der nawet pilna swojego czasu, kolla- 
boracja w „Słowie* była dla czytelni- 

"ków naszych, a i dla nas samych ty- 
lokrotnie źródłem najrzetelniejszej, naj 

rozkoszniejszej uciechy. 

Niestety, oto już sporo miesięcy 
temu, bo coś czy nie jesienią zeszłorocz 
ną, jak pojechał na wieś do siebie, do 
Inturek, niestrudzony po Wilnie space- 
rowicz,—Jan Kanty Skierka, tak dotąd 
siedzi w zapadłym swoim kącie. Jėsz- 

cze przed Bożem Narodzeniem poje- 
chała do Inturek ciotka Rozpędowska, 
dowiedzieć się co z Janem Kantym sły- 
chać, a może i namówić 'aby wybrał się 
do Wilna choćby tylko w odwiedziny... 
Lecz i pa ciotce Rozpędowskiej ślad 
zaginął. Słychać tylko, że siedzą obo- 

° 1е w Inturkach ciężkim kamieniem i 

całemi wieczorami ciągną pasjansa na 
cztery ręce. Czyliż to, doprawdy, go- 
dzi się takiemu jak Jan Kanty człowie- 
kowi, tak trafnie orjentującemu się w 
najzawilszych nawet okolicznościach, 
tak zrównoważone sądy wydającemu w 
każdej sprawie, obdarzonemu taką spo- 
strzegawością, a i z dowcipem umieją- 
cemu sobie dać radę, — zasklepić się 
w takich, za przeproszeniem,  Intur- 
kach! 

Niema człowieka w Wilnie, któryby 
z rzewnem w duszy uczuciem niepoz- 
bawionem godziwej dumy, nie powiódł 
oczami po przejeżdżającym się od cza- 
su do czasu po ulicach miasta naszym 
teraźniejszym prezydentem. Przechod- 
nie kłaniają mu się raz po raz z obu 
stron chodnika, on sam, pan prezydent 
to na prawo to na lewo się przechyla... 
aż miło patrzeć! Wyrźnie się kołem w 
w wybój ną bruku, — skrzywi się! Da- 
libóg skrzywi się, jakby był najprost- 
szym, najbagatelniejszym obywatelem 
miasta. A gdy, bywa, podjedzie równiu 
tko, jak po stole, choćby pięć kroków, 
już mu się maluje na twarzy tak udzie- 
lające się, niewymowne zadowolenie, 
że jakbyś całą ulicę blaskiem słonecz- 
nym obrzucił. 

— Pan prezydent uśmiechnął się! 
Pan prezydent zadowolony!... Ma rację, 
widać, być zadowolonym! : 

I taka nuž ogarniač obywateli ra- 
dość życia, że ludzie całkiem sobie nie- 
znani rzucają się sobie w objęcia nie 
przepuszczając nawet najbardziej nie- 
chlujnym starozakonnym. 

Pan prezydent Folejewski już da- 
leko, a ludzie po chodnikach wciąż się 

jeszcze ściskają i ściskają. Był nawet się pod jego stopami.Rzuci postrzeżenie zach niniejszego wstępiku. 
„taki wypadek, że pewien akademik, w: 
równej mierze urodziwy jak ultra - na- 
rodowy, przez dobry,kwadrans nie wy- 
puszczał ze swych przygodnych ob- 
jęć jedną z 448-miu kandydatek na 
Miss Judeę. Długich trzeba było per- 
swazyj, osobliwie ze strony p. policjan- 
ta, aby raz przecie skończył z tą ra- 
dością życia. 

Pan prezydent tymczasem już na 
rogu ulicy. Co to? Podniósł rękę; pod- 
nosi drugą; zrywa się z siedzenia; stoi 
w powozie z podniesionemi do góry 0- 
bydwoma ramionami... i potrząsa rę- 
kami, potrząsa! A powóz ledwie się 
rusza—konie prychają i sapią, jak kie- 
dy zwęszą jakie okrutne niebezpieczeń 
stwo — chwilami powóz cofa się... 
Przechodnie rzucają się i chwyciwszy 
kto za odłożone pudło, kto za koziół, 
kto za resory, za co kta może, powo- 
lutko, ostrożniutko, delikatniutko do- 
pomagają z przykładną pieczołowitoś- 
cią p. prezydentowi przejechać niebez- 
pieczne miejsce — robót zimowych! 

Lecz — nie wahajmy się to publi- 
cznie powiedzieć — nawet przejażdżki 
po Wilnie samego prezydenta czemże 
są, czemże wobec niezapomnianych 
„Przechadzek po Wilnie*, któremi nas 
Jan Kanty Skierka uraczał! 

Jakaż to ich była ogromna. donios- 
łość urbanistyczna! 

Jakże to tam mówi poeta? „Dziwię 
się — mówi do swej ukochanej — że 
kwiaty pod twemi stopami nie rosną, 
ty maju, ty raju, ty wiosno!* 

Otóż, gdzie Skierka przejedzie — 

rzuci uwagę.. i jakby na skinienie różdź 
ki czarodziejskiej już nazajutrz (albo je 
szcze i tego samego dnia) wszystko się 
zmieniła w myśl podziw budzących, 
genjalnych postrzeżeń i remark znako- 
mitego „urbanisty”, którego nam dziś 
tak bardzo w Wilnie brak. Sam pan 
eks-prezydent Bańkowski może zaś- 
wiadczyć ... Cała nasza rada miejska, 
z czasów „Przechadzek* Skierki... Ileż 
to razy na głos jego zrywała się na ró- 
wne nogi, nawet z najgłębszego, bywa- 
ło, snu! A pan radny Studnicki ileż to 
razy, bywało, tylka krzyknie „Skierka 
idzie!“ już w radzie miejskiej jest mo- 
mentalnie quorum, ba! nad-kom- 
plet, siedm razy, dziewięć razy quo- 
rum. Drzwiami... i oknami cisnęli się 
PORE radni na sesję ... Tak bywa- 
o! 

„ I taki czarodziej siedzi gdzieś teraz 
w Inturkach—i samowtór z ciotką Roz- 
pędowską pasjanse kładnie! 

* Marnuje się — i basta. 
My atoli niewdzięcznikowi i renega- 

towi (literackiego pióra) nie myślimy 
odpłacać się pięknem za nadobne. 
Wrecz przeciwnie! Natrafiwszy temi 
dniami, przy wertowaniu muzealnych 
już dziś foljantów  „Słowa”, na któ- 
rąś z niezliczonych —,,Przechadzek* 
Skierki, zaskoczeni byliśmy, bijącą od 
niej, tak uroczą świeżością wspomnień, 
że nie wahamy się, w tym oto jakby 
„jubileuszowym*, bo 2.000-ym nu- 
merze „Słowa” ową „Przechadzkę* — 
in extenso powtórzyć. 

Komentarz do niej wypadł nam już 
mówiono—tam jakby nowe życie budzi z pod pióra w pierwszych zaraz wyra- 

Jan Kanty Skierka — wolno z czy- 
stem sumieniem wyrazić się: redivi- 
у ш$ — ma glos. : 

m i { 
Prasa to jak policja. Niema więk- 

szego zadowolenia dla obywatela jak 
świadomość, że obie istnieją w jego 
rodzinnem mieście. Czy może być coś 
rozko szniejszego nad zatopienie się w 
gazecie zrana przy kawie u siebie w 
domu albo przy herbacie poobiedniej 
w cukierni? Z jakąż satysfakcją po- 
patruje obywatel na posterunkowego 
przechadzającego się wolniutko na 
skrzyżowaniu ulic! Co za wygląd mar 
sowy! Co za nieustraszony spokój 
wobec pędzącej naoślep...  zdawało- 
by się, prosto na niego... au toruszki 
lub  autopolki! Obježdžający go do- 
rožkarž, niemają cy zielonego pojęcia 
o kierowaniu Koniem, nie wyprowa- 
dzi pana policjanta z równowagi. Stoi 
na placówce swojej, jak posąg spiżo- 
wy! Stoi — i patrzy. Stoi — i czuwa. 

Ach, i gazetaż, gazeta! Zapadasz 
w nią, zanurzasz, się jak w kąpiel naj 
rozkoszniejszą. Ogarnia cię ciepło a 
nawet gorąco patrjotycznych i obywa- 
telskich idej, ekscytuje jak najprzedzi- 
wniejszysmasaż szybka przemiana wia- 
domości i adwoływań. doniesień i spro- 
stowań, . ! komen 
tarzy w lewo, komentarzy w prawo. 
depesz i komunikatów, korespondencyj 
pogłosek, wywiadów, wzmianek!... Jak 
irykcja najprzedniejsza działa na cie- 
bie akuratne  przetrzepanie w gaze- 
cie... bliźniego twego. To znów prze 

biegają ci po skórze ciarki od kata- 
strof i kataklizmów... na szczęście bar- 
dzo dalekich. Nawet nekrolog — byłe 
nie twój własny! — zaciekawia cię, 
nie martwiąc. į . 

Spróbuj jednak, obywatelu, sam — 
dostać się do prasy! Innego, zgoła in- 
nego zaznasz smaku niż... czytając 
sobie spokojnie gazetę.  Osmarują... 
wystrychną na Bóg wie kogo. Że i 
siekierą potem tego nie wyrąbiesz. 

' Nigdy przeto nie za często jest po- 
wtarzać że o ile wielkiem, niezrówna 
nem ukontentowaniem jest i powinno 
być dla prawego obywatela posiada- 
nie w rodzinnem mieście policji i prasy 
0 tyle nie dajże mu Panie Boże — jak 
to mówią — mieć samemu, bezpośred- 
nio do czynienia z jedną albo drugą! 

Miły Boże! A toćbym przecie chyba 
zamarł na miejscu jeśliby taki pan 
posterunkowy, opodal którego przecho 
dzę co dzień chodnikiem, z takim spo- 
kojem, z taką wdzięcznością, z taką 
dumą... nagle ruchnął w moją stronę! 
Gdyby tak prosto na mnie szedł... wpa 
trzony we mnie... swoim stalawym, 
przenikliwym wzrokiem, nie mącąc w 
najlżejszej mierze porządku, zrównaw- 
szy się ze mną, półgłosem rzekł: 

—-Panie Skierka! Proszę za mną... 
Brr!.. Na myśl samą jest mi tak, 

jakbym spojrzał z czwartego piętra w 
klatkę schodową,  przechyliwszy się 
przez poręcz. Ę 

Takiego też mniej więcej uczucia 
doznałem parę dni temu w loży pani 
Melanji Kurpściowej na którejś premje- 
rze w chwili kiedy pani Melanja, częstu 

-jąc mnie czekoladkami, odwołała się
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- Marszalek Senatu Szymaiiski, 

Uroczystości niedzielne pomimo 
uesprzyjających warunków atmosie- 

rycznych wypadły okazale. Były one 
wielkim aktem wdzięczności ludności 
za oswobodzenie Wilna z rąk na- 
jeźdzców skierowanym — 40 wojska 
polskiego. 

Pomimo śnieżycy i zimna ulice, 
przez które defilowały oddziały woj- 
ska i organizacyj społecznych zapeł- 
niły się z obu stron publicznością. 
Uliczki przed Ostrą Bramą zapełniły 
się ną długo przed rozpoczęciem na- 
bożeństwa. 

Powitanie gości 

Przybyłych w niedzielę rano przed 
stawiciela Pana Marszałka Piłsudskie- 
go gen. E. Rydza-Śmigłego, ministrów 
prof. Staniewicza i Prystora, gen. Za- 
ruskiego i Dreszera, pułk. Belinę, de- 
putacje pułków, które walczyły w 
obronie Wilna oraz innych gości wi- 
tało Wilno na dworcu owacyjnie. 

Na dworcu oczekiwali fprzybywa- 
jących p. wojewoda : Raczkiewicz, 
insp. armji gen. Dąb-Biernacki, gen. 
Krok-Paszkowski zastępujący dowód- 
<ę O. K, III, prezydent  Folejewski, 
posłowie wileńscy, dowódcy « pułków 
na czele korpusów oficerskich, na- 
<zelnicy władz niezespolonych oraz 
tłumy publiczności. | 

Generał Rydz - Śmigły przeszedł 
przed frontem. kompanji honorowej 
6 p. p. leg.. a następnie przed fron- 
tem szeregów kolejarzy ze sztandarem 
i zastępów młodzieży szkolnej. Roz- 
legły się gromkie okrzyki na cześć 
Marszałka Piłsudskiego i 

wiązanki kwiatów. - LK 
Reprezentujący Pana Marszałka 

gen. Rydz-Śmigły zamieszkał w pałacu 
jako gość p. Wojewody Wileńskiego. 

Nabożeństwo dziękczynne w 
Kaplicy Ostrobramskiej | 
O godz. 10:ej min. 15 rozpoczęło 

"się w kaplicy nad Ostrą Bramą przed 
„cudownym obrazem Matki Boskiej so- 
lenne nabożeństwo dziękczynne, cele- 
browane przez j. E. Wileńskiego 
„Metropolitę Arcybiskupa Jalbrzykow- 
skiego i J. E. ks. Biskupa Bandur- 
„skiego w asystencji duchowieństwa. 
Mszy Św. słuchali wraz z rzeszami 
Wilnian u stóp. kaplicy generałowie: 

* Rydz-Śmigły, Żeligowski, Dreszer, Za- 
ruski, inspektor armji Dąb Biernacki, 
ministrowie _ Prystor i Staniewicz, 

Woje- 
woda Raczkiewicz, pułk. Sławek, 
pułk. Belina-Prażmowski, b. geńeralny 
komisarz Ziem Wschodnich  Osmo- 
lowski, konsul łotewski Donas, po- 
słowie: Piłsudski,  Kościałkowski, 
Mackiewicz, Okulicz i in., 
Wydziału M. S. W. Suchenek-Suchec- 
ki, pułkownicy i deputacje pułków, 
naczelnicy. włądz oraz cały szereg 
najwybitniejszych osobistości z wszy- 
stkich sfer: Wilna. ! 

Pod koniec naboženstwa J. E. ks, 
Biskup Bandurski wygłosił z kruž- 
ganku nad Ostrą Bramą podniosłe 
kazanie, w którem nawiązał do wspom- 
nień wileńskich. Nietylko przez tor: 
tury i męczarnie przechodziło Wilno. 
Miało chwiłe, w których smutek w 
radość się obracał. | : 

Taką chwilą był rok 1812, kiedy 
zabłysła dla Polaków ragosna jutrzen- 
ka, gdyż Napoleon obiecywał wskrze- 
sić Polskę, W roku Owym Stanęli w 
murach Wilna polscy ułani 8 pułku, 
którzy z Napoleonem wkroczyli. do 
naszego grodu, witani tryumfainie. w 

nadziei, że dla Korony i Pogoni 
przyjdzie kres prześladowań i ucisku, 
Zapadła jednak potem dalsza noc 
niewoli. | oto przyszedł 'inny dzień 
zwycięstwa, Wielkanoc roku 1919, 
dzień wielki. || 

Kiedy Warszawa była w rozstroju 
i chaosie, Poznań borykał się z jarz- 
mem niemieckiem, Lwów się krwawił 

2 generałów, ‹ 
którym dzieci wileńskie ofiarowały : 

naczelnik 

krwią swoich Orląt, któż pomyślał o 
dalekiem Wilnie? Oto pomyślała Opa 
trzność, pomyśleli obrońcy Wilna i 
i Wódz Naczelny Józef Piłsudski, 
który wbrew rachubom Świata całego 
pośpieszył na pomoc ' zagrożonemu 
Wilnu. Opracował on płan genialny, 
a wykonali ten plan rycerze, wierzą- 
cy nieomylnie w szczęście, pomyślną 
gwiazdę i geniusz Wodza. Kilkaset 
szabli polskich, walczących od roku 
1914 pod wodzą Piłsudskiego, —zja- 
wia się u Ostrej Bramy. I znów pólscy 
ułani stają u bram Wilna, korny od- 
dając najpierw hołd N. P. Maryi, 
Monarchini Niebios, Polski i Litwy 
„Królowej. 19 kwietnia 1919 roku był 
dniem wspanialszym, jaśniejszym, ani- 
żeli dzień wkroczenia ułanów napole- 
ońskich. Teraz już nie pod obcemi 
znakami obcego mocarza, lecz pod 
sztandarem amarantowym, pod zna- 
kiem Orła Białego szło wojsko pol- 
skie niosąc praw1ziwą wolność. Niech- 
że ta radość, zakończył złotousty ka- 
znodzieja, trwa nietylko dzisiaj, nie 
tylko w dziesiątą rocznicę, ale niech 
będzie w czynach naszych na dalszy 
rozwój i potęgę Państwa. na chwałę 
i rozkwit tej męczeńskiej, a dzisiej 
tryumiującej ziemi. Pani Ostrobram- 
ska, Królowo Polski i Litwy, rządź 
"nami wszechwladnie i prowadź ziemię 
Wileńską do największego rozkwitu, 
niech ona będzie nadal perłą Korony 

Polskiej. ' й 
„“ Naboženstwo zakoūczylo się od- 
špiewaniem hymnu „Bože coš Polskę!“ 

Defilada. 
W czasie trwania nabożeństwa, na 

przyległych ulicach ustawiły się od- 
działy wojska,przysposobienia wojsko- 
'wego i organizacyj, oczekując na znak 
do rozpoczęcia defilady. 

Przed kościołem Św. Kazimierza 
na specjalnem . wzniesieniu przyjmo- 
'wał defiladę gen. Rydz-Śmigły w oto- 
czeniu generalicji, w obecności p. wo- 
jewody Raczkiewicza i przedstawicieli 
władz. : 

Nieskończenie długiem pasmem 
ciągnął się wąż oddziałów, krocząc 
szlakiem zwycięzców z przed 10 laty, 
Ostrobramską, Wielką, Zamkową. 

Wobec tego, że gen. Rydz Śmigły 
oraz inni dostojnicy zmuszeni byli 
udać się na akademię, dalszy ciąg de- 
filady (organizacje społeczne) przyj- 
mował gen. Krok-Paszkowski wraz z 
wice-wojewodą Kirtiklisem. 

Porządek defilady był ten sam, co 
i zwykle: wojsko, policja, przysposo- 
bienie, organizacje społeczne, cechy, 
Szkoły i t. p., że sztandarami i mu- 
zyką. ‚ . ; 

Akademja w Sali Miejskiej. 
O godz. 2 po południu rozpoczęła 

się w przepełnionej publicznością Sali 
Miejskiej uroczysta akademja. Zagaił 
ją prezydent miasta p. Folejewski 
wzywając obecnych do oddania hołdu 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Ignacemu Mościckiemu i Panu Mar- 
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz 
do uczczenia obecnych na sali genera- 
łów Żeligowskiego, Rydza-Śmigłego, 
Zaruskiego, tych wszystkich bohate- 
rów—żołnierzy polskich, którzy wal- 
czyli o oswobodzenie ziemi Wiłeńskiej 
Publiczność powstała z miejsc wzno- 
sząc entuzjastyczne okrzyki na cześć 
Rządu: Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, 
powtórzonych z zapałem przez obe- 
cnych. 

Chór „Echo”, a następnie orkie- 
stra wojskowa wykonały hymn naro- 
dowy. 

Witany długotrwałemi oklaskami 
przemawiał następnie generał Rydz- 
Śmigły, który przemówienie swe po- 
święcił historycznym wspomnieniom z 
czasów wyprawy wileńskiej, podkreś- 
lając niezwykłą Śmiałość koncepcji ta- 
kiej wyprawy w chwili, gdy wojsko 
składało się jeszcze w większości z 

э 

niewyszkolonych rekrutów, a sytuacja 
polityczna była bardzo niepewna. Dla 
Marszałka Piłsudskiego wyprawa wi- 
leńska była realizacją marzeń i tęskno- 
ty wielkiego serca, b ła wyprawą, któ- 
га wódz kochał. Wyprawa ta uwień- 
czona powodzeniem stała sie również 
przełomowym momentem w psychice 
narodu. Stało się odtąd widocznem, 
że Polska chce być narodem wielkim, 
że Polacy pamiętają o swej historji, 
że czują się na siłach by los swój w 
swoje wziąć ręce i stanąć wraz z inne- 
mi narodami do pochodu cywilizacyj- 
nego. Wielkanoc 1919 roku była wiel- 
ką nietylko dla Wilna, była wielką 
dla całej Polski, 

Z kolei zabrał głos Marszałek Se- 
natu Szymański, kreśląc ciężką sy- 
tuację Polski w okresie wojennym, 
gdy ręce sąsiadów sięgały po nasze 
ziemie, a zwłaszcza po ziemie wschod- 

nie. Żołnierz polski obronił wówczas 
ziemię wileńńską, a wola ludności wi- 
łeńskiej znalazła swój wyraz w uro- 
czystej uchwale Sejmu Wileńskiego z 
dnia 20 lutego 1922 r. proklamują- 
cej powrót ziemi Wileńskiej do odro- 
dzonej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dzień dzisiejszy jest dniem dziękczy- 
nienia ludności Pierwszemu  Marszał- 
kowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. 

Ostatnim przemawiał poseł Ko- 
Ściałkowski charakteryzując warunki, 
w jakich zmuszony był Marszałek 
Piłsudski prowadzić walkę czynną o 
wyzwolenie Wilna i wzywając do za- 
przestania waśni partyjnych. 

Na zakończenie akademji odbyły 
się produkcje chóru Echo, 

Po akademji pp. Wojewoda -Racz- 
kiewicz i Prezydent Folejewski wy: 
słali depesze do: Pana Prezydent 
Mościckiego, Marszałka Piłsudskiego 
i Prezesa Rady Ministrów p. Śwital- 
skiego. 

Śniadanie w Pałacu Repre- 
zentacyjnym. 

Przybyłych na uroczystości gości 
z gen. Rydz-Śmigłym na czele podej- 
mował o godz. ló-ej p. Wojewoda 
Raczkiewicz. Reprezentujący Marszał- 
ka Piłsudskiego gen. Rydz Śmigły za- 
jął pierwsze miejsce pośród książąt 
kościoła J.E. ks. Arcybiskupa Jałbrzy- 
kowskiego i Biskupa Bandurskiego, 
naprzeciwko zaś Wojewoda Wileński 
pośród gen. Żeligowskiego i Marszał. 
ka Senatu Szymańskiego. W trakcie 
śniadania wygłoszono szereg toastów 
zapoczątkowanych toastami na cześć 
Pana Prezydenta Rzplitej i Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

W niezwykle serdecznym nastroju 
biesiada ta przeciągnęła się do godz. 
1-ej -wieczór. 

Depesze gratulacyjne. 
Z okazji obchodu 10-lecia wyzwo- 

lenia Wilna nadeszły liczne telegramy 
gratulacyjne od :bawiącego w War- 
Szawie arcybiskupa prawosławnego 
Teodozjusza, od b. wojewody Sołta- 
na, senatora Walerego Romana, od 
dowódcy lwowskiego okręgu gen. Po- 
powicza, od gen. Skierskiego, od sze- 
fa sztabu głównego gen. dywizji Ta- 
deusza Piskora, dalej z Mołodeczna 
od pułk. Bociańskiego dowódcy 86 
Pp. Od pułk. Abłamowicza dowódcy 
11 pułku ułanów legjionowych, który 
nie mógł wysłać do Wilna delegacji z 
powodu Święta pułkowego, - przypa- 
dającego w tym samym dniu. Dalej 
depeszowali m. in. prof. Bronisław 
Kaden, generalny konserwator Jerzy 
Remer i in. 

Dr. Z. ZELDOWIEZOWA 
powrčci'a z zagranicy i wznowiłą 

|, przyjęcia 
Mickiewicza 34, tel. 277, 
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Wilja przybiera od kilku dni 
Mimo uporczywie trwających chłodów Wilja przybiera od kilku dni 

systematycznie. W dniu wczorajszym 
cent. tj. 2.30 ponad poziom wody. 

poziom wód doszedł do 4 mtr. 66 

Jeżeli porównamy pomiary poziomu wody z ostatnich dni to przeko- 
namy się, że twierdzenie nasze nie jest gołosłowne. 

W sobotę—4.12, niedzielę— 4.42, wczoraj—4.66. 
Pomimo tego stanu rzeczy, niema wielkiej obawy aby tegoroczna po 

wódź mogła mieć skutki katastrofalne. Zachodzi przypuszczenie, że nie zaj- 
dzie nawet potrzeby 
koryta rzeki. 

wysiedlania ludności z domów .położonych wpobliżu 
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Fidelisa 
Spostrzeżenia meteorologiczne Zahładu 

14, Metereołogji U. S. B. 
z dnia 22 -- IV. 1929 r 

Ciśnienie | 74 
średnie w m. ] 

Temperatura | 
średnia е 

d za do- J 

RA m | tm 

Wiatr { pr żający 1 Północny. 

"Uwagi: półpochmurno, przel, Śnieg. 

Minimum za dobę — 40C. 
Maximum na dobę -I- 1°С. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

„SZOK 
KOŚCIELNA 

— Komitet obchodu papieskiego. Z ini- 
cjatywy Ligi Katolickiej archidiecezji wileń- 
skiej, powstał w Wilnie Komitet Obchodu 

4 Papieskiego. Wśród licznych objawów czci 
względem osoby Papieża Piusa X1 Komitet 
postanowił złożyć księgę z adresem  hołdo- 

wniczym, podpisanym przez  archidiecezjan 
wileńskich "wet, | fe "m ; 

URZĘDOWA 
" — Ministerjalna komisja sanitarna przy- 

bywa do Wilna. W miesiącu bieżącym wzglę- 

dnie w początkach maja przybędzie do Wilna 

lotna kómisja sanitarna Ministerstwa spraw 
wewnętrznych, która dokona inspekcji po- 

szczególnych powiatów województwa wileń- 

skiego. Komisja zbada czy ściśle są prze- 
strzegane wydane przez Ministerstwo przepi- 
sy sanitarno- porządkowe i położy szczegól- 
ny nacisk na spowodowanie zamiany podłóg 
glinianych na drewniane w poszczególnych 

wsiach. o ` 
— Kredyty .na budowę piekarń mecha- 

nicznych. Urząd wojewódzki. otrzymał od 

władz centralnych powiadomienie, że w zro- 

zumieniu doniosłej roli piekarń mechanicz- 

nych zabiegi kredytowe osób prywatnych 
na zakup narzędzi do tych piekarń będą 
przez Min. spr. wewnętrznych jaknajusilniej 
popierane. Ponalto w celu poparcia prywat- 

nej O MŁ ga kierunku zainteresowa- 
nych, będzie udzielane cały szereg. ulg. 

MIEJSKA 
` — Posiedzenie Rady miejskiej. We wto- 

rek, dnia'23 kwietnia, odbędzie się w lokalu 

szkoły powszechnej przy ul. Ostrobramskiej 
Nr. 5, posiedzenie Rady miejskiej. || 

Na porządku dziennym: 1) wnioski w 
sprawie przeniesienia kredytó ww budżecie 
1928—29 r., 2) wniosek w sprawie reparty- 
cji pożyczki, otrzymanej z Banku Gospodar- 
stwa Krajowego w kwocie 609638 zł. na ro- 
boty wodociągowo-kanalizacyjnę i rozbudo- 
wę elektrowni, 3) wniosek niektórych zmian 
w etatach stanowisk służbowych pracowni- 
ków a m. Wilna; 4) wniosek w spra- 
wie ustalenia uposażenia architekta miejskie- 
go, 5) wniosek w sprawie zwiększenia ko- 
sztorysu budowy szkoły powszechnej na An- 
tokolu, 6) wniosek w sprawie FR taryfy 
za prąd elektryczny dla silników, 7) wnio- 
sek w sprawie reasumpcji uchwały Rady 
miejskiej w przedmiocie opłat za rekonstru- 
kcję pionów; 8) komunikat Magistratu o zło- 
żonym proteście przeciwko zmianie przezna- 
czenia terenów w dzielnicy Pośpieszka, Wo:- 
łokumpie, Podwerki, 9) wniosek w sprawie 
reasumcji uchwały Rady miejskiej w przed- 
miocie podatku inwestycyjnego na budowę 
dróg; 10) wniosek w sprawie ustalenia na 
rok 1929—30 dodatku komunalnego do pań- 
stwowego podatku od nieruchomości; 11) 
projekt przeliminarza budżetowego na rok 
1929—30. 

— (0) Z edzenia konwentu senjorow 
Rady miejskiej. W ubiegłą sobotę odbyło się 
posiedzenie konwentu senjorów Rady miej- 
skiej w sprawie budżetu na rok 1929—30. 

Na posiedzeniu tem przyszło się Magi- 
stratowi wysłuchać kilka ostrych zarzutów z 
powodu spóźnionego opracowania budżetu. 

NIKA 
Zdaniem większości radnych budżet jest 

nierealny, znowu więc będzie figurować co 
miesiąc punkt porządku dziennego posiedze- 
nia Rady o „przeniesienie kredytów”. 

Wreszcie postanowiono udzielić na de- 
baty nad budżetem wogóle 500 minut, przy- 
szem niektóre ugrupowania będą miały czas 
do 45 min. mniejsze do 15 minut. 

WOJSKOWA. 
— Uigi w ol służby wojskowej. 

W związku ż poborem rocznika władze admi p 
nistracyjne wyjaśniają, że przeznaczenia do 
skróconej służby czynnej wojskowej z ty- 
tułu posiadania wymaganego cenzusu nau- 
kowego, dokonywać będą z urzędu powia- 
towe komendy uzupełnień, tj. bez wnoszenia 
przez zainteresowanych podań. Od takich po- 
borowych wymagane będzie przedstawienie 
Komisji poborowej świadectwa, stwierdza- 

iacego posiadanie tego cenzusu. : 
odania o odroczenie służby wojskowej 

z tytułów, przewidzianych w art. 57 ustawy 
o powszechnym obowiązku służby wojskowej 
powinny być wnoszone w ciągu 14 dni po 
uznaniu poborowego za zdolnego do czyn 
nej służby wojskowej. 

Podania o ponowne udzielenie odrocze- 
nia terminu tej służby z tytułów, wymie- 
nionych w par. 1 i 2 art. 57 ustawy woj- 
PAN powinny być najpóźniej do ата 1 
lipca rb. 

— Korpus oficerski 76 p. p. zwraca się 
z apelem. do wszystkich żołnierzy, którzy na- 
leżeli do 76 p. p. (Lidzkiego p. strzel.) a po- 
siadają zdjęcia ilustrujące historję pułku 
szczególnie z roku 1919—20 o łaskawe na- 
desłanie do pułku (adres 76 p. p. Grodno). 

Zwrot zdjęć zapewniony. 
Wspomniane zdjęcia są potrzebne do 

uskutecznienia odbAtek dla albumu history- 
cznego 76 p. p. я 

ożądanem jest o podanie daty i miej- 
sca dokonanego zdjęcia. 

Rachunek uprasza się nadesłać do pułku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt. Na prośbę Wileńskiego Koła 

Towarzystwa Wiedzy Wojskowej p. Cezary 
Jellenta w dniu 23 kwietnia r. b. o godz. 
18-ej w sali Kasyna Garnizonowego, ul. Mi- 
ckiewicza 13 wygłosi odczyt na temat: 
„Marszałek Piłsudski jako pisarz i mówca*. 

b Komitet Organ i Organizacji K — itet OrganiZacyjny Organizacji Ko 
biet z Wyžszem ae roku wal 
ne Zebranie w dniu 23 kwietnia br. o godz. 
19-ej w łokalu Poradni Zawodowej przy ul. 
Portowej Nr. 3. m. 4. Na porządku dzien- 
nym ukonstytuowanie się Organizacji, spra- 
wa klubu kobiecego i inne. 

Ne zebranie proszone są wszystkie Pa- 
nie, które mają skończone studjum uniwersy- 
teckie (absolutorjum, egzamin nauczyciel- 

ski, ego Ej) 
— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

We środę dn. 24 kwietnia r. b. o godz. 8-ej 
wiecz. w lokalu własnym (Zamkowa 24) od- 
będzie się posiedzenie naukowe Wil. Tow. 
Lekarskiego z następującym porządkiem 
dziennym: i 

1) odczytanie protokułu. 2) Prof. Eiger 

Ziazd legjonistów 
W. niedzielę o godz. 3-ej odbył się w 

sali Oficerskiego Kasyna Garnizonowego w 
Wilnie zjazd wileńskiego Okręgu Związku 
Legjonistów. Zjazd zagaił wiceprezes okręgu 
inż. Mieszkowski witając serdecznie przyby- 

łych gości. |. E. ks. biskupa Bandurskiego, 
generała Rydza-Śmigłego, ministra Staniewi- 
czą i Prystora, wojewodę Raczkiewicza, pułk. 
Belinę-Prażmowskiego i generałów Orlicza- 
Dreszera i Zaruckiego. 

Następnie zabrał głos prezes zarządu 
głównego pułk. Sławek, który w dłuższem 
przemówieniu naszkicował rolę tych grup 
społeczeństwa: polskiego, które 
niewoli walczyły o Polskę oraz tych, które 
gotowe są zawsze służyć państwu. 

Mówiąc o stosunkach politycznych, pa- 
nujących w Polsce niepodległej XP. pułk. 
Sławek napiętnował działalność partyj, poli- 
tycznych, którym zabrakło chęci służenia 
państwu i których rola zeszła do roli targo- 
wania się z państwem, do roli żerowania na 
interesie państwa. Myśmy zrobili próbę — 
próbę skonsolidowania ludzi o bardzo roz- 
bieżnych kierunkach, o bardzo rozbieżnych 
niekiedy interesach 1 poglądach, — w: imię 
dobra państwa. Z chwilą, gdy « wysiłki .po- 
szczególnych stronnictw politycznych, zmie- 

„rzające ku temu, ażeby nas rozbić, nie odnio- 
sły skutku, z tą chwilą zorganizował się inny 
blok, blok partyj sejmowych od komunistów, 

. P. $., Wyzwolenia stronnictwa chłopskie- 
go, poprzez Ch. D. N.P. R. do narodowej 
demokracji. Jest obecnie blok nasz i tamten 
nie występujący jako blok, lecz MAR 
jako zwarta, z sobą zsolidaryzowana całość. 

I tu ujawniła się istota rzeczy, tu do- 
piero pokazało się, że tamtym partjom nie 
chodzi o obronę interesów, które wypisują 
na swoich sztandarach, tecz o obronę intere- 
sów tych osób które siedzą w Sejmie. Polska 
pozostawiona w ręku tego rodzaju ludzi, mu- 
sialaby za to zapłacić swoim bytem. Polska 
winna być z rąk tych odebrana, a nasze rę- 
ce pomogą do oczyszczenia życia polskiego. 

W końcu przemówienia po wyczerpaniu 
listy mówców uchwalono wysłać depesze do 
Prezydenta Mościckiego i Marszałka Piłsud- 
skiego. | у 

— odczyt z powodu 10-lecia śmierci Napo- 
leona Cybulskiego, 3) dyskusja nad odczy- 
tem prof. Opoczynskiego p. t.  „Uwłosienie 
tułowia jako cecha konstytucyjna i jego za- 
leżność od gruczołów wydzielania wewnętrz- 
nego, 4) dr, Mienicki — „W. sprawie powi- 
ktan bismutowych“, 5) dr. Hanusowicz — 
„Nowe poglądy na grzybicę strzygącą, 6) 
sprawa wyboru członków komisji red. Pa- 
miętnika Wil. Tow. Lek., 7) w sprawie wnio- 
sku delegacji stałej do zjazdów polskich 
przyrodników i lekarzy. 

KOMUNIKATY 
— Doroczny zjazd delegatów okręgu wi- 

leńskiego Z. O. R. odbędzie się w dniu 28-IV 
r. b. w Wilnie, w lokalu Kasyna. Garnizono- 

@ 1080 KREŚLARSKIE orz, zaęzą- B 
„ DZIĘ ZWIĄZKU ROSYJSKICH INWA- 
LIDÓW WOJENNYCH w POLSCE 
(Wiino ul. Mickiewicza 22—45) 

ogłasza, iż rozpoczęto przyjmowanie 
zamówień na wszelkiego rodzaju ro- 
boty kreślarskie: kopjowanie planów, 
„kreślenie planów budowlanych, pla- 
«nów mierniczych oraz ich obliczanie 
według danych pomiaru, sporządza- 

"nie planów i t. p. Roboty wykonywa-. 
ne są pod kierownictwem doświad- 
czonychfachowców. Geny przystępne. 

Przyjmowanie zamówień odbywa 
się codziennie, prócz świąt, od godz. 
11—2 po pał. ° ` 

Dla dogodności klienteli, na żą- 
„danie deleguje się c 57 domu. 

   

ь 

Kowarski, Himelfarb i Fejgin 
Wilno, Szopena 8, tel. 562. 

Składy prowincjonalne: 

DUKSZTY, DRUJA, WIDZE, BRASŁAW, 
GŁĘBOKIE, WOLOZYN, HODUCISZKI. 

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

koniezynę i tymotkę 
we wszystkich gatunkach w Will 

DLA PROWINCJI=SPECJALNE ULGI. 

SZKOŁA 

nie oraz ze składów prowincjonaln. 

92Z1-0 

  

FILMOWA 
Zw. Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 

Przyjmuje zapisy na tok szkolny 1929. 
Sekretarjat czynny codziennie od g. 11—1 i5—8 w lokalu szkoły 

ul. Ostrobramska 27. 
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do mojej interwencji w. sprawie — jak 
wyraziła się — wielkiej przykrości, wy- 
rządzonej jej przez prasę. į 

— 0'co chodzi, droga pani? — spy 

tałem uprzejmie, choć już mnie tknęło 
paskudne przeczucie. j 

— Posłaliśmy do gazet listę gospo- 
dyń „Białej Kawy'', którą urządzamy w 
przyszły wtorek na rzecz wyranżero- 
wanych inteligentów Pan wie? W do— 

mu Polskiego Patrjoty, bo tam bufet 
na: miejscu a w szatni, gdy się boczne 
szaragi zapełnią, to prawie niema prze- 
ciągu. 

— Jakżebym nie miał wiedzieć! — 
a Otrzymałem od pani dyrek- 

tórowej Syropskiej pięć zaproszeń do 
rozdania, porucznik Rozpędzik oddał 
mi swoich dziewięć, bo wyjeżdża, a na 
posiedzeniu u księdza kapelana Dyrhy, 
onieważ własnych zaproszeń nie mia- 
m przy sobie, dwie panie obdarzyły 
nie zaproszeniami, za które uiściłem 

ię gotówką. 
— 0! wiemy, że na pana liczyć mo 

żna zawsze — odparła z najsłodszym 
swym uśmiechem urocza dama. Tem 

pewniejszą jestem, że pan poratuje 
mnie w szalonej przykrości, którą mi 
wyrządził „Laufer Poranny“. ) : 

— Być nie może! — zdziwiłem się. 
Gazeta to bardzo poważna i zrównowa 
żona. _ 

— А jednak... jednak nie wiem o 
czem tam myślą i gdzie mają głowę w 
tym „Lauirze“! Przekręcili mi najokrop 

niej moje nazwisko... 
— Na liście gospodyń? 
— A tak. Kurpściowie dość chy- 

ba znani są na Litwie, aby nie omylić 

się w pisowni nazwiska, które krew 
przelewato na tylu polach chwały na- 
rodowej. NOŚ 

— Oczywiście, oczywiście! — poś- 
pieszyłem zapewnić. No, i przekręcili? 
A niechże ich! 

— Nie, mego nazwiska po mężu nie 
ośmielili się tknąć, ale moje nazwisko 
panieńskie... 

— Pumpernikel? 
— Tak, Pumpernickel. Przez „ck*, 

przez c—k!.. Najwyraźniej przez c i k. 
Pochodzimy z Hanoweru. Tam „ck* 
Pumpernicklów tak dobrze jest znane 
jak na Litwie „łł* Radziwiłłów. Natu- 
ralnie jednak... czy się kto z tem u nas 
liczy! W „Laufrze“... Ale može czeko- 
ladkę? 

Potrząsłem tylko głową, niezdolny 
słowa wymówić. W ustach miałem poła 
wę bomby czekoladowej, podczas gdy 
z drugiej jej połowy coś niesłychanie 
lipkiego spływało mi na palce. 

— Szanowny, drogi panie! Pan, 
który ma tak rozległe stosunki!.. Oni 
pana posłuchają... Możemy pan był ła- 
skawy pójść... Niechby w jutrzejszym 
rannym „Laufrze” już było sprostowa- 
nie. Z Pumper nicklów  Kurpšciowa... 
przez c — k, a nie przez żadne k... Nie 
wymagam żadnych przeprosin żadnych 
tłumaczeń się... Broń Boże! Nie o to 
mi chodzi! Niech tylko sprostują! Wy- 
raźnie! Wyraźnie. M 

Oto jak się stało, że weszłem w be- 
zpośredni kontakt z prasą. Miałem z 

nią do czynienia! 
Nię czekając na koniec sztuki wzię 

łem dorożkę. Pojechałem do redakcji 
„Laufra“. Zastaleėm ją na mur zam- 

kniętą. Dzwoniłem jak na rezurekcję. 
Waliłem we drzwi. Sąsiedzi uczynili 
na mnie zbiorowy wypad. Jedynie gim 
nazjalnym moim ćwiczeniom gimnasty- 
cznym zawdzięczam, żem nie poleciał 
ze schodów na łeb na szyję. Stróż w 
podwórzu powiedział mi: „Oni musi 
w typografji, gdzie się gazetka 
pieczętuje*. Wzięłem dorožkę! 
Pojechałem do drukarni. U zamkniętej 
bramy z trudnością namacałem, wśród 
kompletnej niemal ciemności, długą 
staroświecką, żelazną rączkę od dzwon 
ka na żelaznym drucie. Zaledwiem się 
u tej rączki, wcale wysoka sytuowanej, 
zawiesił całem ciałem, coś mną niesa- 
mowicie targnęło; bolesne ciarki spły- 
nęły mi po ręku aż do samej wątroby; 
coś mnie formalnie od tego piekielnego 
dzwonka odrzuciło. Na szczęście stróż 
już łomotał kluczem w rozklekotanym 
zamku. ` 

Co u was, u licha za szatański dzwo 
nek! — wsiadłem z punktu na pana do- 
zorcę. 

— Aha? Kąsa się? 
— Wypraszam sobie niewczesne 

koncepty. Co jemu jest, temu dzwon- 
kowi? 

Uczepiwszy się, widać, za elektry- 
kę. —]ednego, której nocy, to aż po- 
waliło... 

Brama była ciemna jak czeluść pie- 
kielna, a z rynsztokiem wzdłuż przez 
sam środek, odprowadzającym kałuże 
i śmiecie z podwórza do magistrackie- 
go rynsztoku ulicznego. Głęboki w bra 
mie rynsztok przykryty był „dla bezpie 
czeństwa”  ...spróchniałemi deskami. 
Zanim dotarłem na podwórze, zapad- 

łem się trzy razy. Stróż, rzuciwszy się 
mnie podtrzymywać, zajechał mi półło- 
kciowym kluczem pod żebra. 

W głębi dziedzińca świeciły się o- 
kna parterówej drukarni, tedy bardzo 
już mało i niezbyt boleśnie potykając 
się po bruku, dotarłem do „typograiji“. 

Nocna szła gorączkowa robota. Pier 
wszy zecer, na któregom się natknął, 
nie odrywając rąk od roboty rzutem 
brody wskazał mi na boczne drzwi. 

W momencie kiedym wchodził do 
niedużego, niesłychanie pod względem 
wszelkiego komfortu, zaniedbango po- 
koju ze zwieszającą się nad stołem, ni- 
czem nieosłoniętą lampką elektryczną le 
dwie ledwie zarzącą się magistracką ele 
ktrycznością z przeciążonych kabli; — 

pan jakiś, z poburzoną czupryną, lecz 
„sam w sobie* niezmiernie poważny i 
dostojny, dyktował drugiemu, siedzą- 
cemu naprzeciw niego jakiemuś o intere 
sującej twarzy młodzieńcowi z jakiejś 
gazety „List z Londynu" specjalnego 
korespondenta „,Laufra*. 

— Szanowny pan.zechce spocząć. 
Za chwilę będę mu służył — rzekł u- 
przejmie nie odrywając oczu i palca od 
gazety. 

Nieśmiało rzuciłem wzrokiem doko- 
ła. Nie była literalnie nic, na czem bym 
mógł „spocząć*. Nawet żelaznego pie- 
cyka. Tedy odezwałem się: 

— Wolałbym, jeśli można, zaraz... 
Pan redaktor ciął przez pół zardze- 

wiałemi nożyczkami swego specjalnego 
londyńskiego korespondenta, jedną po- 
łowę cisnął pod stół, drugą schował do 
kieszeni i — „załatwił* mnie z wyszu- 
kaną kurtuazją. 

A jakże! Sprostują. Błędy drukar- 
skie są nie do wyplenienia. Któżby nie 
słyszał o Pumperm "klach! Rozumie się.. 
przez c—k. rozumie się!.. 

Gadu, gadu. Młodzieniec poszedł 
„odbierać telefon'* warszawski, a redak 
tor wypytywał mnie uprzejmie o Białą 
Kawę wtorkową. Rozgrzany sympaty- 
czną atmosferą, której tak bardzo nie 
spodziewałem się zastać w jakimkol- 
wiek przybytku prasy — rozgadalem 
się. Co miałem nie mówić? Redaktor 
'coś gryzmolił ołówkiem po kawałku pa 
pieru. Wielu ludzi ma ten nałogowy 
zwyczaj. Są którzy wrecz niczego na 
dłuższą metę słuchać nie mogą 
nie bazgrząc pa papierze lub nawet 
tylko kreśląc byle czem no stole esy- 
floresy. ) 

Ach, mój Boże, ach ty mój Boże! 
Nazajutrz, oto com ku przerażeniu 

memu w „Lauirze* wyczytał: | 

„Jak dowiadujemy się z najkompe- 
tentniejszego źródła, zapowiedziana na 
najbliższy wtorek Biała Kawa na wy- 
ranżerowanych inteligentów, a która 
wywołała w mieście naszem olbrzymie 
zainteresowanie, urozmaicona będzie 
niebywałemi jeszcze u nas atrakcjami. 

Ciasto do białej kawy podawane bę 
dzie przedwojenne. Z wielkim trudem 
udało się gospodyniom rautu uzyskać 
dla okolicznościowej konsumpcji część 
tego historycznego pieczywa ze zbio- 
rów Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 
przerwie tańców murzyn z Brystolu od 
tworzy z pamięci, lecz możliwie naj- 
wierniej, scenę swego zwarcia się na 
pięście z panem P. Ponieważ zaś nie 

. zagwizdania 

_ udało się uzyskać wypuszczenia z pod 
klucza łukiskiego więzienia choćby na 4 
godz. autentycznego partnera znakomi 
tego boksera, przeto operację swoją go 
tów on będzie zademonostrować na każ 
dym ze zgłaszających się panów. Przed 
samą gorącą kolacją znakomita arty- 
stka sceny naszej p. Frenklówna zade- 
klamuje całą „Pieśń o Ojczyźnie'* Ma- 
kuszyńskiego, łącznie ze wszystkiemi 
odsyłączami i notkami do 345-ciu jej 
stronic. Nie życzący sobie słuchać wię 
cej nad pięć do sześć pieśni prze- 
pięknego poematu mogą za złożeniem 
w ręce gospodyń choćby minimalnego 
datku otrzymać bilet wyjścia na 
kolację do Żorża. Jak słyszeliśmy, czy 
nione są energiczne starania mające na 
celu skłonienie mistrza Dowmunta do 

arįį _ О holder 
Abendstern z „Tannhžusera“. 
Jedna z uroczych gospodyń Białej Ka- 
wy Melba z Pumpernicklów Kurpścio- 
wa otrzymała z Rzymu telegraficznie 
zapewnie mistrza Paderewskiego, że o 
ile nie pojedzie na wyspy Kanaryjskie, 
gotów jest przybyć do Wilna aby za- 
grać do tańca na wtorkowej Białej Ka- 
wie“... 

Nie doczytałem do końca. Gazeta 
wypadła mi z ręki. 

Pomijam wszystka inne. Pumpernic 
klów sprostowali. Ale z Melanji zro- 
bili Melbę!! 

Jak ja się pokażę na oczy. tym pa- 
niom, jak ja się pokażę! 

Skierko. 

TP



4 

wego (Mickiewicza 13) w pierwszym termi- 
mie o godzinie 10 i pół i w drugim terminie 
e godz. 11. 

Zjazd zostanie poprzedzony nabożeń- 
stwem, które się odbędzie tegoż dnia o godz. 
9 , pół w Bazylice św. Stanisława. 

Uprasza się wszystkich członków związ- 
ku o stawienie się. 

— Zawiadomienie. Zawiadamia się, że 
wzorując się na zagranicy powstaje przedsię 
biorstwo „Remont“. Zakres działania: remon- 
ty wszelkiego rodzaju, roboty betonowe, ka 
nalizacja, wodociągi, centralne ogrzewanie, 
odnawianie — malowanie lokali, osuszanie od 
wilgoci, zabezpieczanie od zimna i t.p. Pro- 
jekty — kosztorysy. 

„Remont“, Wilno — 
jek Nr. 10. tel. 14-37. 

Porady, informacje od 3 do 7 wiecz. Za- 
miejscowym pocztą. 

RÓŻNE 
— Obiad z okazji 2000-ego numeru 

„Słowa”*. W dniu 19 b. m. ukazał się 2000-ny 
numer „Słowa”. Z tej okazji w niedzielę, w 
restauracji „Zacisze* odbył się obiad, w któ- 
rym wziął udział cały zespół pracowników 
redakcji, administracji i drukarni naszego wy- 
dawnictwa. 

— Poświęcenie sztandaru związku praco- 
wników więziennych w Wilnie. Węzoraj, dn. 
20 kwietnia o godz. 10 rano, w kościele św. 
Jakóba, odbyła się uroczystość poświęcenia 
Sztandaru związku pracowników więziennych 
w Wilnie. Poświęcenia dokonał JE ks. arcy- 
biskup Jałbrzykowski. Rodzicami chrzestny- 
mi byli prokurator sądu apelacyjnego Przy- 
luski i profesorowa Wróblewska. Na uroczy- 
stości byli obecni w zastępstwie p. wojewody 
naczelnik Dworakowski, prezydent miasta 
Fołejewski, starosta grodzki Iszora, prezes 
sądu apelacyjnego Bochwic, prezes izby skar 
bowej Malecki i ini. 

Po poświęceniu sztandaru, w więzieniu Łu 
kiskiem odbyła się uroczystość intronizacji 
obrazu Serca Jezusowego w kaplicy więzien- 
nej. 

— Gmach giełdy pracy stanie y ul. 
Cerkiewnej Nr. 4. Na wniosek Przewodniczą 
cego Funduszu Bezrobocia poparty przez p. 
Wojewodę Raczkiewicza Ministerstwo Robót 
Publicznych zezwoliło na wydzierżawienie na 
lat 36, na ulgowych warunkach placu pań- 
stwowtego przy ul. Cerkiewnej Nr. 4 pod bu- 
dowę gmachu Giełdy Pracy, w którym mieś- 
cić się będą również państwowe urzędy po- 
średnictwa pracy i inspektoraty pracy. Pro- 
jekt gmachu opracowuje biuro konstrukcyj- 
ne przy Dyrekcji Robót Publicznych. Budowa 
rozpocznie się zapewne już w bież sezonie 
budowlanym. 

— Jarmark Świętojerski. Tegoroczny jar- 
mark šwietojerski nie zapowiada się pomyśl- 
nie, bo też trudno wymagać aby przywiezio- 
no kwiaty, sadzonki, a bodaj nawet zwykłe 
towary przy obecnym stanie temperatury. 
Mimo chłodu pewna część sprzedawców roz- 
poczęła już wczoraj targ. Od rana samego 
zwożono stoły i szykowano budki, a pod 
wieczór panował już ruch zwłaszcza w dzia- 
je obwarzanków smorgońskich, pierników i 
zabawek dziecięcych. 

O ptaszkach, w które obfitowały poprze- 
dnie jarmarki, ani słychać. 

Możliwe, że ociepli się jeszcze i całe 
Wilno.spotka się na placyku Orzeszkowej. 
Daj Boże, choć coprawda nie zanosi się ja- 
koś na 'to. : 

— Podziękowanie. Zarząd Wil. T-wa 
Opieki nad Dziećmi składa serdeczne podzię- 
kowanie młodemu zespołowi rewjowemiu a 
mianowicie p. p. Leonji Majewskiej, Wicie 
Maryńskiejj Widze Radwan, Halinie Tchor- 
rzance, Janowi Konstantynowiczowi, Zygmu 
ntowi Rewkowskiemu, Jerzemu Świętochow= 
skiemu, zaś w szczególności p.p. Dzenaje- 
wiczowi i Aleksandrowi  Kisielewiczowi za 

urządzenie tak bardzo miłego widowiska w 
dn. 12 b. m. i powtórzenie tegoż w dn. 18 
b. m. na rzecz schroniska im. K. Zubowicza, 
co przyniosło 619,67 zł. czystego dochodu. 

Równocześnie dziękujemy p. p. Szumań- 
skim za bezinteresowne wypożyczenie ko- 
stjumów. 

— Uwaga na handlarzy starzyzną. Wo- 
Jec częstych wypadków okradania mieszkań 
w śródmieściu przez złodziei udających do- 
mokrążnych handlarzy starzyzną policja 
otrzymała polecenie zwrócenia baczniejszej 
uwagi na wałęsające się po mieście podej- 
rzane indywidua. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Przed- 

shstawienia dla inteligencji pracującej. Pra- 
gnąc spopularyzować „Samolot S. P. Nr. 13“ 
kierownictwo teatru zdecydowało ostatni w 
sezonie dzisiejszym pokaz tego najnowszej 
konstrukcji aparatu scenicznego, dać po ce- 
nach najniższych t. j. od 20 gr. 

Jutro zaś również po cenach najniższych 
*ędzie przedstawiony model „Dobrze sk 
nego fraka". — Dregelli, który z wdziękiem 
i wrodzoną elegancją przez kilka godzin no- 
sić będzie p. Wyrwicz-Wichrowski, jako mi- 
nister, w gabinecie bardzo demokratycznego 
państwa. 

— Gościna opery. Dyrekcji Teatru Pol- 
skiego udało się pozyskać na kilka występów 
znany i doskonale zgrany Zespół Operowy 
pod kierownictwem artystycznem d-ra Т. 
Wierzbickiego. 

Opera rozpoczyna gościnę u nas już w 
czwartek 25 b. m., w którym to dniu grany 
będzie „Faust*, w piątek — „Halka*, w so- 
botę”, w niedzielę, jako ostatnie przedstawie- 
nie, grana będzie opera „Pajace“ Bilety już 
są do nabycia w kasie Teatru Polskiego od 
Н — 9 wiecz. 

— Reduta na Pohulance. „Lato“. Dziš, 
po raz 4ty interesująca sztuka Tadeusza Ri- 
itnera p. t. „Lato“ w premierowej obsadzie. 
Postacie główne kreują: J. Zieliūska, J. Ko- 
ssocka, St. Chmielewska, J. Karbowski, T. 
Bialkowski i S. Butkiewicz. 

Początek o godz. 20-ej.. Bilety wcześniej 
w Orbisie i od godz. 17-ej w kasie teatru. 

Jutro „Lato”. 
— Reduta na prowincji. Dziś, w Sanoku 

komedja A. Słonimskiego. „Murzyn Warszaw- 
ski* ze Stefanem Jaraczem w postaci Her- 

tmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wypadki samochodowe. W niedzielę 

po południu miały miejsce w Śródmieściu 

dwa wypadki samochodowe. Około godziny 
15 pędzący Placem Katedralnym samochód 

wojskowy Nr. 14460 kierowany przez  SIer- 

żanta 85 p. p. Konrada Janczara przejechał 
ogniomistrza 3 D. A. K. Szczepana Otasza- 
ka, którego musiano ulokować w szpitalu 
wojskowym. W parę godzin potem na ul. 
Mickiewicza skręcająca na ul. Tatarską ta- 
ksówka Nr. 14202 kierowana przez szofera 
Bolesława Bruzdo (Nadleśna 49) zderzyła się 

z jadącym w przeciwną stronę autobusem 
Nr. 14397. Zderzenie było bardzo silne. Cały 
przód taksówki został zniszczony. W obu 
wypadkach ponoszą winę szoferzy (Janczar 
i Bruzdo). Nikt z pasażerów nie ucierpiał. 

— Zabity przez pociąg. Onegdaj wieczo- 
rem na linji kolejowej Kuźnica—Łosośna 

pod pociąg Nr. 171 wpadł mężczyzna niezna- 
nego nazwiska lat około 25, który poniósł 
śmierć na miejscu. 

— Aresztowanie paserów. Policja uja- 
wniła w mieszkaniu Antoniego Łabędzkiego 
(Popławska 63) skład kradzionych rzeczy. 

— Wypadki za dobę. Ubiegłej niedzieli 
zanotowano w mieście 150 wypadków w tem 
30 opilstwo i 61 — przekroczenia administra- 
cyjne. 

Bernardyński zau- 

Pożar w kinie „Połonja”. Z powodu 
zerwania beżpieczników w kamerze filmo- 
wej w kinie „Polonja* powstał pożar, który 
zniszczył taśmę filmową długości 2 aktów. 
Wypadek miał miejsce o godzinie 22 m. 45 
w niedzielę. 

Ё 

— Rewizja policyjna w klubie kolejow- 
ców. Wczoraj w nocy organa policji śledczej 
przeprowadziły niespodziewanie lustraeję w 
łokalu klubu kolejowców przy ul. Dąbrow- 
skiego 5. W chwili gdy policja wkraczała na 
salę znajdowało się tam 28 osób w tem 
9 kolejarzy reszta zaś w liczbie 19 to za- 
wodowi karciarze i szulerzy dobrze znani po- 
licji i niejednokrotnie przyłapywani na ha- 
zardowej grze w karty. W trakcie gdy poli- 
cja wchodziła do klubu stojący na dole por- 
tjer pomimo że wiedział kogo ma przed sobą 
stawiał opór i uniemożliwiał wejście na gó- 
rę co pozwoliło szulerom na ukrycie dowo- 
dów winy. Policjanci bardzo się zdziwili 

gdy zastali starych znajomych grających 
przezornie w niewinnego pokiera i zapowie- 
dzieli zgodnie z przysłowiem „co się odwle- 
cze to nie uciecze” dalsze wizyty. 
*  — Zatrzymanie włamywaczy. Wczoraj 
w nocy na ulicy Mickiewicza tuż przy skła- 
dach spółdzielni wojskowej (gmach kasyna 
oficerskiego) zatrzymano dwóch zawodo- 
wych włamywaczy Eljasza Szpaka (Piłsud- 
45) przy których podczas rewizji ujawnio- 
skiego 28) i Lejbę Dobernika (Archanielska 
no swidry amerykańskie, wytrychy, wosk do 
„fotografowania * zamków, latarki  elektry- 
czne i inne narzędzia złodziejskie. Jak oka- 
zało się zatrzymani planowali włamanie do 
spółdzielni wojskowej i zostali zdemaskowa- 
ni w chwili gdy przystępowali do „pracy”. 

— an wyszedl ze szpitala. Oneg- 
daj wyszedł ze szpitala żydowskiego prze- 
strzelony przed paru tygodniami przez Gel- 
lera Benjamina. Gendelmann uczeń szkoł 
technicznej, powodem postrzelenia było ja 
donosiliśmy zemsta Gellera za uusunięcie go 
od narzeczonej. Geller wszedł podstępem do 
mieszkania Gendelmana i kilkakrotnie do je- 
go strzelał raniąc go w głowę. 

— Nagła śmierć. Wczoraj w nocy zmarł 
na udar serca Mojżesz Choron (Żydowska 8) 

— Kradzieże. Po uprzedniem wyła- 
maniu zamków skradziono garderobę war- 
tości 610 złotych z mieszkania Stanisława 
Karpowicza (jelenia 17). Również gardero- 
bę wartości 450 złotych skradziono Izaa- 
kowi Fajgelowi (Kolejowa 15). Sprawcy 
tych kradzieży nie zostali ujęci. Natomiast 
winnym kradzieży rzeczy u Żofji Wołkow- 
skiej (Ponarska 17) okazał się syn poszko- 
dowanej Józef, który zbiegł. 

ypadek tyfusu na ul. Mahome- 
tańskiej. Wczoraj w nocy zasłabła nagle 
na tyfus Aleksandra Bujniewicz (Mahome- 
tańska 3), którą odwieziono natychmiast 
do szpitala zakaźnego. Mieszkanie chorej 
zostało przez policję opieczętowane, a to 
w celu uniemożliwienia innym lokatorom 
tego domu zarażenia się bakterjami tyfusu. 

— Samobójstwa. Z powodu ciężkich 
warunków materjalnych usiłowali popełnić 
samobójstwa Franciszka Awgunowa (Żeli- 
gowskiego 6), która napiła się spirytusu 
skażonego i Włądysław Kuczewski (Mo- 
niuszki 13), który zatruł się spirytusem 
"drzewnym, Kuczewski po przewiezieniu do 
szpitala żydowskiego, nie odzyskawszy 
przytomności, zmarł. 

Wczoraj zaś po południu pchnął siebie 
nożem w pierś funkcjonarjusz pocztowy 
Cyprjan Łoźnikow (Kalwaryjska 31). Po- 
wód targnięcia się na życie niezupełnie 
wyjaśniony. Stan Łoźnikowa nie jest ciężki. 

Na srebrnym ekranie. 
„Napoleon* i „Henryk IV*. 

(„Napoleon* w kinie Lux, reżyserja Abla 
Gance'a, Henryk IV“ w kinie Miejskiem). 

Mam wrażenie, że każdy film hitsorycz- 
ny, jeżeli nie przynosi jakiejś nowej fa- 
buły, nieznanej dotąd albo. wymyślonej— 
zawsze jako całość będzie nudny. Długie 
10 aktów filmu „Napoleon“ odtwarzające 
młodość cesarza — są ;powiązane jedynie 
jego ośobą, a to zamało dla filmu, żeby m 
przedstawiał z siebie zwartą całość. Film 
ten nie mając mocnej konstrukcji, jest 
rozwlekły, a nie dając żadnej akcji drama- 
tycznej—nie zaciekawia. Obraz nie wycho- 
dzi zatem poza ramy luźnych wspomnień 
historycznych, idealizujących osobę wiel- 
kiego cesarza. 

W takich razach punkt ciężkości arty- 
stycznej pracy reżysera przenosi się na 
zdjęcia, na sposób filmowania poszczegól- 
nych scen. ltutaj trzeba przyznać, że Gan- 
ce wyszedł obronną 1ęką. Widać, że wciąż 
myślął o tem, gdzie ustawić aparat, t. j.: 
z jakiego nowego punktu podpatrzeć fil- 
mową scenę. jest to ogromnie ważny mo- 
ment — odpowiednie ustawienie aparatu. 
Fotografować wszystko zwyczajnie-z usta- 
wieniem od przodu—to manjera teatralna, 
gdzie widz ma stałe miejsce, z którego 
patrzy na scenę. Ale w teatrze człowiek 
głównie słucha, a w kinie tylko patrzy, 
więc aparat kinematograficzny musi wciąż 
wynajdywać nowe, nieznane punkty obser- 
wowania, musi się stać jakby żywym czło” 
wiekiem, który obserwując jakieś zdarze- 
nie. stara się widzieć jaknajlepiej, wspina 
się na palce, włazi na drzewo, podpatruje 
przez szczelinę i t. p. To samo winien czy- 
nić aparat w kinie, raz fotografować z gó- 
ry, a to znów z dołu, czy z boku, jest tu- 
taj oczywiście wiele możliwości — każda z 
nich może dostarczyć niezwykle ciekawych 
efektów. 

„Abel Gance, jak wspominałem, zdawał 
sobie z tego sprawę i dlatego wiele zdjęć 
wypadło ciekawie (zabawy dzieci, gonitwa, 
sceny zbiorowe i t. p.). 

Film „Henryk V“ ma cudowne kostju- 
my, piękne (zdaje się autentyczne) tło de- 
koracyjne, ale to i wszystko, co można 
uważać za plusy tego obrazu. Bo poza tem 
jest wściekle nudny. Oglądamy na ekranie 
aktorów, co nie bardzo umieją: ruszać się 
w obcej dl- nich skórze i poprostu są jak 
manekiay w historycznych strojach. Akcii 
dramatycznej znowu prawie żadnej, gdyż 
tak jest rozwodniona, że główny wątek 
wciąż widz gubi. Patrzenie na ten obraz 
wymaga tak wielkiej uwagi i pamięci, jak 
słuchanie suchego wykłądu historycznego. 
Nie nazywałbym więc tego wszystkiego fi 
mem. Poprostu ilustracja kilku kart pod- 
ręcznika historji. Film historyczny dobrze 
zrobić, żeby był ładny, prawdziwy, a jedno- 
cześnie ciekawy— b. trudno. ‚ 

Jeudi. 

‚ CYRK 
Sztekker pokonał Wolkego. 

22-gi dzień dał wyniki następujące: 
Murzyn Siki w „meczu bokserskim w 

T-ej rundzie pobił nokautem wiedeńcz. 
Marko. a 

Walka Garkawienki z Petrowiczem, po 
20 min. rezultatu 'nie dała. | 

Wspaniały Stibor w 5 min. pokonał 
Kėhlera. 

Mistrz Polski Sztekker po 32 min. po- 
konał brutalnego bawarczyka Wolkego, zy- 
skując gorący aplauz publiczności. 

„ Dziś we wtorek walczą: Motyka — 
KÓhler, decydująca Stibor—Pooschoff, de- 
cydująca Siki—Petrowicz i budzącą specjal- 
ne zainteresowanie Sztekker— Garkawienko. 

OFIARY. 
Dla uczczenia ś.p. matki Joanny Tarasz- 

  

  

    

з с мо 

RADJO. 
Wtorek, dnia 23 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10:5 Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 15.35: Transmisja z War- 
szawy. Odczyt dla maturzystów. 16.00— 
16.30: Odczytanie programu dziennego, 
repertuar teatrów i kin i chwilka litewska. 
16.30—16.50: Kurs języka włoskiego. 16.50 
—17.00: Komunikat L.O.P.P. 17.00 17.25: 
Tr. z W-wy. Odczyt z działu „Sport i wy- 
chowanie fizyczne*. 17.25 — 17.50: „Małą 
skrzyneczka” Listy dla dzieci. 17.35— 17:50: 
17.50—18.35: Tr. z W-wy: Koncert. 18.35 — 
18.50: Tr. z KrakoWa: Recyracje poetyckie. 
18.50—19.15: „O Pani dla Pani*. 19.20—: 
Tr. z Katowic. Opera: „Bal Maskowy*. Po 
transmisji komunikaty P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne oraz „Spacer detektorowy 
po Europie*. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
522 kwietnia 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 

Belgja 123.83,5 124.14,5 123,52,5 

Budapeszt 158,— '15590  155,- 

Holandja 35813 — 359,03 — 357,23 

Londyn 43,27,5 43,38,5 | 48,17 

Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,84,5, 34.93, 34.76 

Praga 26,39, 26.45,5 26.33, 

Szwajcarja 171,65, 172.08 71.22, 

Stokholm 238,32 238,92 231,72 

Wiedeń 125,24,5 125.54, 124,93, 

Włochy 46,70, 46,82 46.58. 

Berlin w obr. nieof. 211.43, - 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Dbejrzyj fowar krajowy. 

ONSZWZSCZO NECIE 
KONKURS. 

Wydział Oświecenia Publicznego Woje- 

wództwa Sląskiego ogłasza niniejszem kon 

kurs na następujące posady nauczycielskie 

na rok szkolny 1929 - 30 w państwowych i 

komunalnych szkołach średnich ogólnoksztal- 
cących: й 

1) Państwowe gimnazjum polskie w Biel- 
sku — 1 gimnastyk. ; 

2) Państwowe gimnazjum w Katowicach 

— I germanista, 2 matematyków i fizyków. 
3) Państwowe gimnazjum klas. w Król. 

Hucie — 1 polonista, 1 gimnastyk, 1 nauczy 

ciel śpiewu. A 

4) Państwowe gimn. mat. przyrod. w Kró 

lewskiej Hucie — 1 matematyk. = 

5) Państwowe gimnazjum w Lublińcu— 

1 katecheta obrządku rż. kat., 2 filologów 

klasycznych, 1 germanista. я : 

6) Państwowe gimnazjum w Mikołowie— 
1 filolog klasyczny, 1 matematyk, I nauczy- 

ciel śpiewu. 5 
7) Państwowe gimnazjum w Mysłowicach 

— | matematyk. a 
8) Państwowe gimnazjum w Pszcżynie— 

1 filolog klasyczny, 1 germanista. 

9) Państwowe gimnazjum w Rybniku — 

1 polonista, 1 gimnastyk z robotami ręczne- 

1. * 

10) Państwowe, gimnazjum żęńskie w 
Tarn. Górach — 1 posada nauczycielki filol. 

klas. 1 języka polskiego, 1 mateniatyki— 
fizyki. 

11) Komun. gimnazjum w Nowym Byto- 
miu — I matematyk. : 

12) Komun. gimnazjum w Rozdzieniu — 

1 matematyk i fizyk; 1 polonista. ` 

13) Komun. gimnazjum w Siemianowi- 

cach — 1 germanista 1 gimnastyk. 

14) Komun. gimnazjum w Szarleju — 

1 germanista. 
"15) Miejskie gimnazjum w Żorach —.1 

filolog klasyczny, I polonista, 1 gimnastyk z 

robotami ręczn. lub rysun. 
O powyższe posady ubiegać się mogą 

kandydaci mający pełne kwalifikacje. 
Podania zaopatrzone w legalizowane do- 

wody studjów i egzaminów, metrykę uro- 
dzenia i życiorys należy przesłać drogą u- 
rzędową do Wydziału Oświecenia Publicz- 
nego Sląsku Urzędu Wojewódzkiego w Ka 
towicach do dnia 31 mają 1929 r. 

Za wojewodę: 
Dr. Saloni m.p. Naczełaik Wydziału 
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i Z Persji powróciwszy 
przeprówadziłem  Kursa dywanów 
oryginalnych perskich 'oraz smyrneń- 
skich, w których wzięło udział, 249 
pań i panów. Zamknięcie kursów na- 
stąpiło 23 marca 1929 r. lecz na ogól- 
ne żądanie pań, które bądź to przez 

mrozy, bądź to święta i przepełnienie 
ostatnich Kursów wziąć udziału. nie 
mogły, powróciłem do Wilna w celu 
przeprowadzenia jeszcze jednego 

Kursu, na które zostaną przyjęci pa- 
nie i panowie. By dąć możność każ- 
demu wzięcia udziału w tak sżla- 
chetnych i pięknych pracach, których 
w Polsce przemysł stwarzamy, całość 
kursu pośpiesznego trwa po 4 godzi- 
ny dziennie do 24 b. m. Zaznaczam 
że bezzwłocznie i bezpowrotnie dnia 
2 maja wyjeżdżam do Małopolski w 
celu przeprowadzenia dalszych Kur- 
sów. Lotne Kursa dywanów . Karola 

„Litwinowicza Wilno, Wielka 56 m. I 
S A A AIA NA 
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Arcydzieło, którego oczekuje Wilno! Triumfalny przebój Polski! 

„Policmajster TagiejeWw" Ferom Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. Niezwykły temat, świetna gra, 

В іііігпш{‚у plz „nana 
: enomenalna obsada. W roli tytułowej: Mistrz Bogusław Sambor- 

ski. W rol. głównych: Marja bogda, Nora Ney, Zbyszko Sawan, Jerzy Mate Buzi Bodo, łowiska j Hani. ` 

Rewelacja w dziedzinie polsk. tworczości. 
powieści Gabrieli ZAPOLSKIEJ. 

Lili Romska i inni., 
: fascynująca treść. Nad program: Najpiękniejsze kobiety Polski: „MISS 

POLONJA* i „MISS JUDEA*. Uprasza się Sz. Publiczność o przyb. na pocz, Sisów о godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

„BŁĘKITNE 
wszystkim obejrzenia filmu, 

Nareszcie dziś dawno oczekiwany przebojowy film p. ta 

NOCE” 
Opowieść miłosna, porywająca głębokością swego uczucia, potężną prawdą życiową i niezwykł pięk 
W rolach głównych: kusząca IMOGENA ROBERTSON porywający NORMAN. KERRY WYŁYÓEA: LEWIS 
STONE. Powyższe arcydzieło to koncert gry stojącej na wyżynach prawdziwego artyzmu. Aby dać możność 

ceny miejsc nie podwyższone. Uprasza się Sz. Publiczność, aby uniknąć natłoku 

LEWIS 

o przybycie-na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Początek o g. 4, 6, 8 i 1025, Orkiestra powiększona. 

  

Kino - Teatr 

„„ Światowid * ui Mickiewicza: 0, skim dworze w Kieleckiem. W roli głównej prymadonna 
rolach epizodycznych znane siły teatrów w Warszawie, 

Od azis ao 29-go b. m. włącznie. Wibitny salonowy cramat w 10 aktach. 

TRAGEDJA . ZNIE$ŁAWIONEJ 
„teatru w Warszawie ZOFJA JAROSZEWSKA, w 

osnuty ną tle prawdzi- 

wego zdarzenia w Pol- 

  

zakwitających pragnień 
młodzieńczych kino „Piccadilly“ 

Dzis! Największe arcydzieło światowej firmy „UFA*! Pełna jaskrawego realizmu ujawnienia tajemnych 

w duszach gdy zmysły się budzą” 
le tragicznego splotu przeczystej miłości i żądzy pieniędzy. W rolach głównych: znana z „Przedpiekla*ELIZA 

Porywający dramat mło- 
dych serc w 12 akt. Na 

  

  

WIELKA 42. |LA PORTA ERNA MORENA, OSKAR HOMOLKA i IMRĖ RADAY. 

KINO i Dzis! Film, ktėry poruszyl cały świat! ы › 
2 „Wanda“ Największa kreacja IWANA MOZŽUCHINA „AD UTANT 2 CARA 

potężny dramat w akt. rolach głównych: N BONIiIWAN MOZ К į 
Wielka 30. największy szlagier sezonu 1929 r. ааа на ор | 
  

  

„Nibelungi“, Metropolis“. 
Dramat w 2 serjach 

12 aktach 

Rim Rolejowć 
„Ognisko“ 

(obok dworca ko- 
lejovego).   
  

Dr. G. WOLFSON 
weneryczne, moczo- 

wo i skórne, ul. 
leńska 7, tet. 1067. 

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

|Le KULIKOWSKIEGO 
WIELKA 13. 

Wielki wybór materjałów, ubrania gotowe i na obstalunek. 

—LLIS 

НН ОННЕ ЗЕЛЕ 
Į Lukaa |       

  

: K. Dąbrowska. & uiemism a, * B Lekarz-Dentysta 
R Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, в RA 
e Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- 8 OżyńskaSmolska 
5 kszych fabryk fortepianów. i pianin w Polsce 8 a I ustnej. 
ai icat ibi k lombowanie i usuwa ž i zagranicą: Arnold Ped Ro» B. ZA nie zębów bez bólu. 

a $ daž i ER s orcelanowe i złote 
в przedaz ! wynajęcie, 5 Korony. Sztuczne zę- 
BRDUDUBOBENACKSZOZNUSNZNCSNANUCZZDKEGONEBE DY. Wojskowym, u- 

rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4   

  

i Ogłoszenie, EN LEA s, 
Zam „Electrolux“ w Wilnie wi. g bEKARZE B Wydz, Zdr. Nr. 

а 2, z 2 | ana" o ace | WAWAWAB gzeszą 
sprzedawców: Warunki: pensja 1 SE - 

' POL w godzinach: od B DOKTOR e ALOŚZERAU 88 : : į 
| ośjó025. 55 c STTwie. 7a | | o. zesnowicz Nsu 
Ya elio anas y cis, k i 

EEN RARE ЕЛОБ SZCZ CES EEK sylilis, narządów ' Akuszerkaśmiałowska 
E M | moczowych. od oraz Gabinet Kosme- 

Niniejszem mam zaszczyt zawia- 
domič Sz. Publiczność, że dnia 20 
kwietnia b. r. otworzyłem filję paro- 
wej mleczarni przy ulicy Zamkowej 
Nr. 14, gdzie będzie sprzedawane cc- 
dzień świeże mleko, śmietanka pas" 
teryzowana, również śmietana, serki 
śmietankowe, mleko zsiadłe i masło 
świeże wyborowe. 

ba Z szacunkiem Józef Hejber. | 

(pp | 

— 04›5" 8 wiecz. ; tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów... Mickiewicza 46. 
m. 6. 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZ%- | 

a tic AWWAWAW 
Sie „CKiewicza w и 

оат — NUDNO I SPRZEDAĆ 
"w. Zdr. Nr. 152 WAWAWAW 

  

tel. 271. 

      

    

s ŚWIATOWEJ. SŁAWY s a J ® DOKTOR Do sprzedania 
s Akumulafory D-ra PODLAKA 5 b. GINSBERU hód  „Delaqe" 

radjowe, samochodowe i inne. m choroby weneryczne SAMOC э еа“в 
Wymiana starych bat. akumul  ano- 5 sylilis i skórne. Wil- w ruchu. Wiadomość: 
dowych za dopłatą na nowe gwa- g mo, ul. Wileńska 3, te- Biuro Reklamowe S. 

m rantowanej jakości pojemn. 2,2 ag. m lefon 567. Przyjmuje Grabowskiego,  Gar- 
a produkcji 1929 r. BM od R do 1 iod4do8.barska 1, oa 10—4 pp. 
M Fachowe ładowanie i naprawa. pg = лее _ Те!е! 82. 

m s MICHAŁ GIRDA s , pokro Za gotówkę 
š Wilno, Szopena 8, tel. 16-72. 14974 g awryłkiewiczowa chcę kupić domek z 

p, pralmie, og r-rzęg śikiem, Olej 
" аминоноинщаннинининиоваю i od 5—6. Choroby Dan k 
s skórne, leczenie wło- E* M Artyleryjska 18 
" sów, operacje kosme- 
s tyczne i kosmetyka 
a lekarska. Wilno, Wi- Sr 
a leńska 33 m. 1. okazyjnie nowa du- 
m W.Z.P. 77 beltówka (bezkurków- 
a RE Z ka) wraz z przyna-      

  

leżnościami. Dowie- 
Br. POPILSKI dzieć się: Grodzka 2, 

choroby skórne i we- od godziny 4 6 co- 
ceryczne. Przyjmuje dziennie u właściciel- 
od godz. 10 do 1108 К; domu. o 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg Zawalnej 
8LIG W.Z.P. 

   
Dbajcie o swoje zdrowie! 

« „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
s (z marką „Kogut* są stosowane przy 
« chorobach . ZOŁĄDKA, SZEK, 
* OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO: 
: WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 

Osobny DOMEK 
z ogrodem dla małej 
inteligentnej rodziny 

DOKTÓR zaraz do wynajęcia. 
BLUM 0 (IC Sierakowskiego 15, 0 

    

   

      

  

: ZIOŁA” są naturalnym łagodnym z Choo m t ki Eo” : a | 

3 środkiem  przeczyszczającym, uta- 5 oroby weneryczne, jowe .w_ zdrowej 

£ twiającym funkcję ORGANÓW ТКА- & syfilis i skórne. . = Ady k dzielnicy, blisko cen- ZGU BY 

s WIENIA i działającym przeciwko 5 z ma: EA Tyczne po-trum — parter, lub gywsucuwasuwame 

: OTYŁOŚĆ. "use;  WIBIKA ZI. Ie tyż M kelnera piętro. * Adres: mx 
= Н : SET: » › = Wielka Pohulanka 36 ini е 
: Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. : ?Где!:!. dał). 3 zg lewska 20, tel. 320-16. m. 4, 0d-4 do 6 po Z, pożaru kosę 

ma unumunp : ILbIS poł. 2 wojskowa, Kok: 
wz m aną rzez P. K. U, 

okomomoncuczmonwonowaczwo» DokfórMedycyny | MAJĄTKI ziemskie Kanczavj Lida, na imię Roma- 

FWŁOSÓWN Se 6 A. CYMBŁER | "ośrodki |g POSADY procznić” jes nie: 
„Esencja Chinowo - Chmielowa* i Ё ust mae posiadamy %0 | imamos nose о и Ważnia SiĘ. -o 

B zh ai low (z E piciowe. Elektrotera- Šias Rag” ; 
ogutkiem). Sprzedają apteki, skład, „Kim wy! „į i i » = 

i apteczne. Główny skład Apteka Gz B aja” RE wil. Biuro  Komi- | Ochmistr zyni A książkę 
|| seckiego, ul. Freta Nr 16. a Mickiewicza 12, róg| "9 Handlowe, | wykwalitikowa-a pod £— ją 5 ową, z 

0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, a Tatarskiej 9—215—8 AA as, każdym względem rj, Lida, u imię Li 
ЗН A EZ DRY CA CA SR HE GZ) RO ZOO Е НН W.Z.P 43, A R pracy: nickiego Aleksandra, 

ё —(IOcznik 1891, unie- 
T 0661 O ważnia się. 2 sę 

B 3 Przyjmię zawie 

; czterech _ chłopców Ke ośrodek ma- ( 
B uczciwych rodziców KR jątku od 100 do 

Gazeta Polska w Paryżu podaje obszerny artykuł o skuteczności prepa- 3 
ratu „KALEFLUID*, uzdrawiającego w chorobach nerwowych, niemocy płcio- p. 
wej, od artretyzmu, reumatyzmu, kataru żołądka, kamieni żółciowych i tuberku- g 

lozy. Na żądanie wysyłamy kaźdemu bezpłatnie numer Gazety Polskiej z wy- 
czerpującym artykułem o zupełnem wyzdrowieniu zapomocą reparatu 
„KALEFLUID*. Й 2 a 

Niech każdy cierpiący natychmiast napisze kartę lub list w języku 
polskim z dokładnym swoim adresem do: 

| "Mr. A. K. ANDRAL . 
| 81, Rue Turbigo, Paris. 

    

„Powyższy aćres wyciąć i nalepić na karcie lub kopercie. Na kartę należy 
nalepić znaczków pocztowych za 30 gr., na list za 50 gr. : 

'
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Ti — |runek: mieszkanie Su- 
—— che. Wzamian ustąpię 

Do sprzedania mieszkanie przy ul. 

Od piątku 19 kwietnia 1929 r. Genjalne arcydzieło Fr. Langego twórcy filmów „Dr. Mabuze“, 

„SZPIEDZY с° 
skiej. Szczyt nowoczesnej techniki filmowej. Oszałamiające zdjęcia straszliwej katastrofy kolejo- 
wej. Zażarte oblężenie i zdobycie centrali szpiegowskiej. W rolach głównych Gerda Maurus, Lion | 
Deyers, Willy Fritsch i Rudolf Klein-Rogge. Początek o g. 5 po p. W niedziele i święta o g. 4 pp. ' 

Film tysiąca sensacyj na tle 
zbrodniczej działalności mię- ' 
Gzynarodowej bandy szpiegow- : 

„ Sąd Okregowy w Wilnie I Wydzial Cy- 
wilny obwieszcza, že na žądanie zdickiee 
go Stanisława decyzją z dnia 11 listopada 
1926 roku postanowił: Wzbronić dokonywa- 
nia wszelkich tranzakcyj i wypłat 9 akcyj 
Wileńskiego Banku Ziemskiego za Nr. Nr.“ 
1985—13, 7986—13, 7987—13, 8222—13 
8223—13, 15787—22, 15788—22, 15792—22, 
15907—22 z kuponami na dywidendę na rok 
1915. ' 5968-—7 

"ES KIT ARS, 
poszukujemy do rozmaitych intere- 

Ci handlowych z większą i mniej- 
szą cotówką. Zgłaszać się do biura 
„GWARANC JA l Zamkowa 3: pał: 

  

  

Cropki he- * 2 kogutkiemj 
moroidalnę „Varical u vają ból, 
krwawienie, swędzenie . pieczenie, j$» 

"enniejszają guzy( laki). 
susi „apteki i su apte:zne, ) 

miast pod mocne 

  

O M murowany 
w dobrym Sta- 

uie a 5 mieszka- 
* niach, placu . prze- 

szło 100 sąż. kw. 
sprzedamy na- 

. tychmiast 
D H.-K. „Zachęta* 

Mickiewiczą 1, 
tel. 9-05. -0 

KA SUMĘ! 
gotówki w roż- 

nych wal itach 10- 

] gwarancje 
i D. H.-K. „Zachęta“ 
į Mickiewicza 1, 

kujemy .' natych- 

i tel. 9-05. › 1 

  

  

WOS przyj- 
muję na sezon 

letni płaszcze, kośtju- 
Ėmy i suknie. Ceny 

przystępne. Wykona- B LONAŁE Bzy, | sanę c 
muję uczenice do na- 

Poszukuję natychmiastuki szyciu i kroju. 
2-ch lub 1 pokoju zSkopówka 7 m; 8, 

kuchnią w dzielnic: WŁADYSŁAWA. 
W. Pohulanka; Piłsud- Wejscie ostatnie. — © 

skiego, Wiwulskiego i у 
przylegtych ulic. Wa- 

otówkę w zło-E 
tych lub dola- 

rach, _ względnie 
rublach zł., ulo- 
kujemy w. każdej 
sumie najpewniej 

zabezpieczając 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza | 21, 

  

Dominikańskiej ewen: B 
tualnie przy ulicy 
Bakszta. . Informacje: 
tel. 14-40 od g. 10-4 

po poł. oprócz świąt, ! 
od g. 6-ej-tel. 11-16 
i w święta. —0 

6: pokojowe mie- 
szkanie, 2-e piętro, ł tel. 152. _£ŁSI Z 

swieżo odremontowa- p 
ne,wygody, ciepłe, su- 
che jasne,system kory- 
tarzowy, zamienię na 
podobne 3 — 4-0 po- mzamucauwaczae 

    

  
od lat 15 do praktyki200 ha niedalej 151 
na ogrodnika i szkół- klm. od Wilna. Szcze- *_ 
kowca. Warunki nagółowy opis rodzaju | 
miejscu. Rekanciszkii stosunku pól do, 
Krakowski Zakła łąk i pastwisk, stan i 
Ogrodniczy,  -. e budynków ad 

bieżących. Pośrednicy 
EMU R ERŃM PAMUME wykluczeni. Zawiado- 

mienia piśmienne ze 
ki 3 szkicem planu skiero- 

вна о мана EGO B wywač do Biura Urzą- 

Rolniczych w Warsza; 
1 SCZOŃ wie, Oddział w Wilnie 

dzień Rolnych Kółek 

WIOSENNY najnow- ul. Trocka 11 m.59. -Z 

  

kiewiczowej, w drugą rocznicę jej Śmierci 1649-1 sze fasony u „Marii“, 
składa córka na głodnych zł. 5. Ча и A WE AGA MY AA ROWY AKA CY AMA WY ŚW WY ОУ, ЧЕ К ЧЕО А ЧИН АН Ч A ZY GM WY WWIE Gdańska Nr 6. ZA — 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydyłło. ! Drukarnia „W o” wane 0 Witenskie Kwaszelna 23.   


