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KTE TS CÓRCE › 

Marszalek Pilsudski o wyprawie wilenskiej 
Wezorajsza defilada skierowala umysty i serca nasze ku wielkim wspomnie- 

niom. Aby te wspomnienia uświetnić podajemy tu przemówieńia Marszałka, który 
sugestywnemi obrazami opowiedział nam 

wyprawy wileńskiej. Streszczenia tych 

w Wilnie, w 1923 r., pracę wodza na tle 

przemówień były z całej prasy molskiej je- 

dymie przez „Słowo* wówczas wydrukowane. Jesteśmy szczęśliwi, że dziś je możemy 

powtórzyć. 

  

Do przepełnionej pulicznością cywilną i 
wojskową sali uniwersyteckiej, wchodzi ĮJozei 
Piłsudski, w mundurze marszałkowskim i przy 
długotrwałych oklaskach, staje na trybunie, za- 
sypanej kwiatami. 

Oświadcza zebranym, że mówić. będzie o 
„dowodzeniu podczas wojny". Czem ono jest, 
jakie ma znaczenie, z jakich składników psychi 
cznych się tworzy, i jakie są jego niejako ga- 
tunki. 

Czem jest dowództwo? jest koniecznym 
rozkazem, wolą jednostki nad  zbiorowiskiem 
ludzi; żadna praca ludzka bez dowództwa nie 
da się pomyśleć, co więcej w rodzinie, w sto- 
sunkach bliskich, musi też być dowództwo star 
szych nad młodszemi, matki nad dzieckiem i 
etc. W Połsce, gdzie tyle charakterów słabych, 
jest tendencja do współrządzenia, współdowo- 
dzenia, co zawsze osłabia naturę dowództwa. 

w wojsku inaczej być musi, tam nie mo- 
żna dopuścić do tworzenia fałszywych pojęć, 
dyskusyj i wahań, gdyż praca wojenna pro- 
wadzi dane indywiduum, za pomocą nakazów 
takich, jakie się nie spotykają. w normalnem 
życiu. Dowódca na wojnie żąda od ludzi naj- 
cenniejszych skarbów życia. Człowiek jest od- 
dany człowiekowi, ze wszystkiemi jego wada- 
mi i zaletami wadom i zaletom wodza. Žad- 
na dziedzina nie zna takiego dowodzenia, bo 
sięga najgłębszych praw... praw życia. 

Bierze całość moralną i fizyczną człowie- 
daje swoją całość moralną i fizyczną. 

Każda praca wojenna jest szukaniem zwy- 
cięstwa. — Operacje wojenne, to jest ta tech- 
nika pracy, która kieruje ruchami wojska od 
góry do dołu. Dowództwo pracuje rozkazami 
w stosunku do pewnej grupy ludzi, którzy są 
wykonawcami rozkazów, ci przekazują je da- 
lej i właściwie dowodzi się tylko kilku łudź. 
mi. Ci, myśl dowództwa czyli wodza przeka- 
zują dalej i dalej aż do najdalszych formacyj 
wojskowych. Całą sztuką dowodzenia jest zro- 
zumienie rozkazów wodza, przeniknięcie ich du- 
cha przez podwładnych. 

Wszyscy w wojsku są odbiorcami roz- 
kazów, prócz wodza naczelnego, ten tworzy 
rozkazy. Praca, która buduje w myśli dowód- 
cy rozkaz, poruszający masy, powstaje za po- 
mocą koncepcji, będącej pierwotnie zarysowa- 
nym projektem planu, czyli widomego już czy- 
nu. 

Plan, jest to już praca techniczna, wszyst- 
ko, co jest koncepcją, przechodzi w plan lub 
umiera, zastąpione nową koncepcją, nową my- 
ślą stosowną do okoliczności, zależną od po- 
wstałej i ujrzanej koncepcji wroga, lub usły- 
szanej koncepcji współtowarzyszy. 

Zadaniem duszy ludzkiej wogóle, jest two- 
rzenie, koncepcje są tworzeniem nagłem, ro- 
dzajem natchnienia, dowództwo, to zdołność 
koncepcji; są wodzowie, o specjalnie lotnych, 
żywych, obfitych koncepcjach, gotowi zawsze 
znaleźć je w zastosowaniu do każdej okolicz- 
ności. Takim wodzem był Prądzyński, które- 
go umysł tworzył szybko i ciągle na nowo. 
Typem ciężkiej koncepcji był Kuropatkin, nie 
umiejący zinieniać raz powziętych pomysłów, 
wytwarzający w sobie jakby zatory myślowe, 
które prowadziły do klęski, jak to miały miej- 
sce pod Sande bu, bowiem miejsce to stało 
się przegraną bitwą, wskutek tej zasadzki my- 
ślowej, jaka czyha na ludzi, nie umiejących 
szybko zmieniać i tworzyć nowych koncep- 
cyj. Przy pierwszem załamaniu się — przegra- 
na. 

Bowiem I'idće preconcue zawsze przeszka- 
dza dobrze widzieć i dobrze obserwować. 
Wódz zaś musi mieć koncepcję niejako na każ 
dą okoliczność gotową i tem prowadzi armię, 
jak dobry tancerz tancerkę; zły będzie wódz, 
postępujący jak tancerz, co od pieca tylko u- 
mie zaczynać i, wyczekując odpowiedniego 
momentu, właśnie się puści bez taktu. 

Wódz może brać cudze koncepcje do po- 
mocy swoim, nie jest to jednak wskazane, bo- 
wiem największą wartość indywidualną i siłę 
mają własne, bez ubocznych wpływów pomy- 
sły. Do wykonania dochodzi tylko mała czą- 
steczka koncepcji, nawet do planowania zosta- 
je część tylko pomysłu, a ileż ich trzeba po- 
rzucić dobrowolnie, tub z musu. 

Praća koncepcyjna, jest początkiem pracy 
operacyjnej. A często koncepcje cofa się u 
wrót rozkazu wobec koncepcji  nieprzyjaciel- 

skiej. Wszyscy otrzymuje koncepcje gotowe 
do wypełnienia, tworzy je wódz, on ma obo- 
wiązek tworzenia. 

Przejdźmy do koncepcji wyprawy. wileń- 
skiej, ponieważ w niej znajdą się przykłady 
na to, co było mówione poprzednio. Gdy w ro- 
ku 1918 — 1919 Wilno znalazło się w rękach 
bołszewików, dzieliło mię od niego 300 kilo- 
metrów i siły niemieckie i bolszewickie. Mia- 
sto mego dzieciństwa, kocham je i tęskniłem 
doń latami całemi, los Wilna, to był we mnie 
ten węzel psychiczny i mózg, który ciągnął 
koniecznością. Na wielkim ekranie duszy, da- 
lekie Wilno malowało się różową plamą na 
północ, od wielkiej czerwonej plamy walczą- 
cego Lwowa, gdzie mus nakazywał posłać pa- 
siłki. Było duszy, jak owej kobiecie w Wese- 
lu Wyspiańskiego: „Mus mię woła, raz dokoła, 

ka i 

raz dokoła”. ją wołał mus lat młodych, mi- 
łości i wspomnień i Wilno dla mnie byio 
dziedzictwem długich lat tęsknot i przywią- 
zan. 
ES ZZE TTE > * 
TAGATA 

  

  
Sztandar szwadronu 4 p. Ułanów 

który brał udział w wyprawie wileńskiej 
(prawa strona). 

Wodzowie mają swe predylekcje do tych, 
lub owych koncepcyj, i to może dla nich być 
niebezpiecznym węzłem myślowym. Pod Lwo- 
wew rysowała się wojna jasna i wyraźna, 
pod Wilnem nie było nic określonego. Konie- 
czność dania posiłków dla Lwowa, była wido- 
czna, a los Wilna stanowił jakby zasadzkę w 
płanie wojennym. 

Czy źle zrobiłem dając zemrzeć mojej kon 
cepcji posłania pomocy Wilnu, w grudniu 1913 
roku, niech osądzi historja. 

Jakie były moje co do Wilna koncepcje, 
pozostawiam na następny odczyt. 

Pierwsza koncepcja co do Wilna, była nie- 
vdana z powodu niemożliwości i należało 
tworzyć inną. Jesteśmy w styczniu 1919 roku: 
tworzą się w myśli mojej nowe  koncepcie, 
ale dopiero w lutym zaczyna się planowanie, 
czyli realizacja myśli. Nie zatrzymując się na 
wszystkich szczegółach płanowania, zaznaczę, 
że z jednej strony musiałem się zajmować ja: 
ko naczelny wódz działaniami wojennemi pod 
Lwowem, i tam było zaangażowane cztery 
piąte mojej duszy i cztery piąte sił mojej ar- 
mji. Wilno jednak nie dawało mi o sobie za- 
pomnieć. Była to jakby konkurencja między 
Wilnem a Lwowem, ale to nie mogło zajmo- 
wać miego umysłu, była to walka uczuć, nie 
pojęć jako wodza, pojęć realnych. Z jednej 
strony sielanka uczuć i wspomnień, w stosun- 
ku do dalekiego i niepewnego Wilna, z dru- 
giej twarda rzeczywistość, wołająca pod Lwów 

Teatr wojenny zaczynał się tworzyć. Mia: 
łem przed sobą nieprzyjacieła, który się cofat 
krok za krokiem, nie mając zamiaru walczyć z 
nami, ale oddając bolszewikom na północ, a 
Ukraińcom na południu, miasteczka i wioski, 
miasta i ziemie. Nie mogłem Niemców uwa- 
żać za nieprzyjaciół w znaczeniu wojennem, i 
nie potrzebowałem ich brać w rachubę. Po 
Wilnie Lida, Słonim, Wołkowysk — pržecho- 
dził w ręce bolszewickie, widziałem, że za 
wszelką cenę trzeba zająć Brześć i wydałen: 
odpowiedni rozkaz, ryzykując walkę z Niem- 
cami, 8 lutego wpadł Brześć w nasze ręce i 
front się utworzył. 

Nie mogąc w żadnym razie odciągać sił 
od Lwowa, zająłem się organizowaniem wojska 
z emigrantów, stworzyć bowiem chciałem je: 
dnostkę bojową swoistą, o zadaniach зрес{а!- 
nych, na Wilno przeznaczoną. 

Zaczęły się wtedy moje obserwacje, nad 
nowym, nieznanym wrogiem, przed którym 
drżała Europa, i który przedstawiał wielką 
tajemnicę, a wszyscy uciekali z miejsc, gdzie 
iego noga dotknęła. 

Już na początku wałk z armją bołszewic- 
ką, spotkała mię ta niespodzianka, że moje 
źle wyekwipowane wojsko, słabe liczebnie, pra 
wie bez strat brało duże przestrzenie idąc 
przed siebie jak w masło. 

Były to nowe dane o nieprzyjacielu 1 we: 
szły w moją duszę, jako podstawa do nowej 
koncepcji, 

Ocena nieprzyjacieła na wojnie, jest rze- 
czą bardzo trudną. Bolszewicy byli organizacja 
nieznaną, którą zbadać nie było łatwem zada- 
niet. 

Nasze obserwacje i badania były chwiejne, 
Jedyną rzeczą wiadomą, było łatwość posuwa- 
nia się i to dając mi wrażenie słabości nieprzy- 
jaciela, ożywiło pracę koncepcji wileńskiej. 
Myśl bowiem biegła ku możliwości wyzyska- 
nia tej wyraźnej mojej nad niemi przewagi. 

Jest jeden wielki Pan — władca myśli 
woójeniej i działań, to przestrzeń, którą roz- 
ważać musi każdy wódz. Ile razy  przebiega- 
łem myślą te 290 klm., dzielące mię od Wilna 
— myśl się cołała. Siły miałem za małe. Prze- 
strzeń bowiem w pracach wojennych nie może 
być próżnią, musi być zapełniona pracą do- 
wódcy i podwładnych, ruchami wojsk etc. 

Bvła też przeszkoda geograficzna, któiej 
myślą nie mogłem przeskoczyć, nasz stary Nie- 
men, który od Ofty do Mostów idzie w jednym 
kierunku, a od Mostów ku puszczy Nalibockiej, 
w drugirm, tworząc petlę, w której mogły się 
znaleźć moje wojska. Każda rzeka jest wielką 
przeszkodą w operacji, Niemen był jednym z 
węzłów psychicznych, który stał się tem stra: 
szniejszy, że należało przypuszczać, że mógł 
nie mieć mostów, a budowa nowego, wydała 
mi się wielce problematyczną. Przed tą prze- 
szkodą myśl moja cofała się wiele razy. Wia 
domość o przejściu pod Mostami naszych 

„wojsk, poruszyła całe moje jestestwo. Więc to 
jednak możliwie?. Więc trzeba w to włożyć (a 
ła duszę, 

Dla pracy koncepcyjnej trzeba rzeczy, któ 
re u każdego dowódcy odegrywają rolę ważną, 
np. sprawa przestrzeni, związana z czasetn, 
wytwarza te konieczne węzły myślowe, przy 
których praca koncepcyjna zatrzymać się musi. 

Prócz Niemna i braku mostu, miałem in- 
ną geograficzną trudność: lasy. Lasy są prze- 
szkodą dla jednych, a pomocą dła drugich — 
to nowe węzły myślowe, takiemi były dła mnie 
puszcza Grodzieńska i Rudnicka. Trzeba też 
wziąć pod uwagę drogi. Drogi są dobre dla 
wojska wtedy, gdy mogą po nich przejść nie- 
tylko konnica i piechota, ale artylerja i ta- 
bory. Miałem dwie drogi na Wilno... 

., Droga do Wilna prowadziła, albo przez 
Różankę, Raduń, Rudniki, albo traktem  lidz- 
kim, 180 klm. W języku wojennym oznacza 
to pewna ilość marszów. jazda forsownym po- 
chodem przestrzeń tę przebędzie w trzy dni — 
piechota w sześć. W chwili koncepcji, musze 
pamiętać i o nieprzyjacielu, który wciąż my- 

sli o paraliżowaniu moich planów, Liczmy, że 
niam osiem dni pracy, nim dojdę do Wilna. 

Ale trzeba wziąć w rachubę wszelkie oko- 
liczności, które będą działały na naszą, lub wro 
ga korzyść — bolszewicy mają gotową kolej 
z Mińska do Wiina — my posuwamy się pie- 
SZO. 

Z jednej strony mamy  Grodno,. zajęte 
przez Niemców, których podejrzewam o zmo- 
wę z bolszewikami, z drugiej Lidę, w rękach 
bolszewików. 

ldąc najkrótszą drogą na Wilno, muszę 
przejść przez niezmiernie niebezpieczne  miej- 
sce pod puszczą Rudnicką, gdzie odległość 

ndędzy kołeją Wilno — Grodno i Wilno -— 
Lida, wynosi tylko 50 klm. — miejsce to jest 
nadzwyczaj zwężone, wcięte jak kibić osy i 
i przez to niebezpieczne. 

Praca koncepcji — to praca w niebezpie- 
czeństwie i niepewności, ogarnia trwoga i 
niepokój, tworzą się konieczne węzły myśli, 
przy których krystalizuje się wyraźna postać. 
zamiaru, i tę można już na mapie narysować. 

Na przestrzeni przedemną leżącej, rysują 
węzły: bołszewicy, Niemcy, tam mus mię wo- 
ła, a myśl się okręca koło koncepcji, tworząc pod 
chocholi taniec, zostawiający niezatarte ślady 
w duszy podwładnych, którzy pod wpływem 
wodza, wchodzą w te same węzły myślowe. 

Trzeba myśleć o wrogu i o tem, że on o 
nas myśli. Trzeba pamiętać, że przestrzeń, to 
wróg, którego też zmóc trzeba. Wyzyskać ten 
najpiękniejszy przywilej wojny — niespodzian- 
kę, która zabija siłę. 

Element niespodzianki na swoją przeciąg- 
nąć stronę, oto nowy węzeł psychiczny. Prze- 
strzeń jest wroga: nie daj im czasu, chwytaj 
wszystkie możliwości, by stworzyć niespo- 
RE. wszystkiego co ją zwiększyć może, 
użyj! 

A całą siłą niespodzianki, jest jej nagłość, 

wtedy słaby staje się choć na krótko silny. 
„Czas i przestrzeń były jednak przeciw 

mnie. 
W lutym koncepcja pozostawała jeszcze 

martwa, nie przeszła w rozkaz. Półtora miesią- 
ca żyła nieujawniona; za nią przemawiała ła- 
twość zdobywania terenu na bolszewikach, a 
przeciw niej, obustronne niebezpieczeństwo, — 
Lida — Grodno. 

Nawet największy na świecie wódz, Na- 
poleon, mówi o swej pracy koncepcyjnej, że 
się nią męczy i lęka i nigdy nic nie widzi 
dobrego, ani w różowych kolorach, niech to 
da świadectwo słów moich. Napoleon porów- 
пума pracę tworzenia planów wojennych do 
rodzącej w bółach dziewczyny, która niczego 
nie jest pewną, lęka się, ale i kocha dziecię, 
żyjące w jej łonie. Koncepcja staje się też ło- 
zem Prokrusta dla autora jej, gdy przejdzie w 
obce dłonie. 

W początku marca zacząłem pracować 
nad realizacją koncepcji wileńskiej, analiza i 
kałkulacja dała mi 10 tysięcy żołnierzy u nie- 
przyjacieła, 6 tysięcy pod bronią istotnie, a 
4-ry, były to niejasne formacje: Łotysze, Chiń- 
czycy, marynarze, nic normalnego, ani określo- 
nego. Trzeba było zorganizować na nowo po- 
dział armji. Przeznaczyłem dwie dywizje na 
front północny, l-szą i drugą, wziąłem najlep- 
szych organizatorów, którym ufalem bezwzglę- 
dnie, legjonistów. Zdecydowałem tworzyć też 
powoli kawalerję, miałem więc dwie dywizje 
piechoty, trzecią na froncie, sześć pułków %a- 
walerji, cztery pułki miały iść na Wilno. 

To był nakaz organizacyjny, przystąpiono 
do pracy, — łatwiej o tem mówić, niż robić. 

Powołałem do przygotowania planu na pa- 
pierze pułkownika Stachiewicza* i podpułk. 
Kasprzyckiego. : 

Pułkownik Tokarzewski miał sobie powie- 
rzone organizowanie armji pod względem go- 
spodarczym, który straszliwie mnie dręczył za- 
potrzebowaniami, niemożliwemi do zaspokoje- 
nia. Sosnkowskiemu nie było też nigdy nicze- 
go dosyć. Siły wzrastały, ale zaopatrzenie woj- 
ska, bylo fatalne, wyszkolenie rekruta trwało 
dwa, trzy tygodnie, większości pułków tylko 
1 baon miał ekwipunek, uczono strzelać w dro- 
dze na front. 

Te buchalterje wojskowe, mus @а dowód- 
cy wyboru i poświęcenia jednych rzeczy dia 
drugich, sprawia, że musi on żyć w ciągłych 
sprzecznościach i widzieć rosnące ryzyko pra- 
cy wojennej, jeśli się przedwcześnie odkrywa 
plan. Po miesiącu przygotowań, zażądałem od 
gen. Szeptyckiego, żeby zbadał teren i zarzą- 
dził koncentrację w Różance w  najściślejszej 
tajemnicy. 

Powstały obawy, że Niemcy oddadzą Gro- 
dno bolszewikom — wysłałem oficerów, by 
tę rzecz zbadali, a 24 marca otrzymałem de- 

  

peszę, donoszącą, że z Grodna na Merecz idą 
Niemcy z Litwinami przeciwko bołszewikom. 

Ta wiadomość, jak się później okazało, zu- 
pełnie mylna, nie została jednak nigdy odwo- 
łana. Cały mój plan, zdawało się runął. Wy- 
tworzyły się nowe pojęcia: Wilno mi uciekło. 
27-II1 przybyły wieści z Grodna o powstaniu 
spartakusowców, powstał niepokój о Lidę, 
ale meldunki świadczą, że posuwanie się w tam 
tą stronę idzie łatwo. 

Powstaje jednak nowy węzeł trudności 
Słonimem, gdzie koncentrują się większe 

siły bolszewickie. 
Dochodzą też wieści zatrważające o bu- 

dowaniu fortyfikacji na Mereczance i w pu- 
szczy Rudnickiej. 

A przecież tamtędy droga mojej kawale- 
£ji. 

Koncepcja jak dziecko, oddane w ręce ob- 
ce, łamie się, że jak na łożu Prokrusta, z nią 
dusza Wodza; — to był najcięższy kryzys 
koncepcji. Wszystko się sprzysięgało przeciw- 
ko niej, ale wytrzymała w trwodze mojej du- 
szy. 

— Zdecydowałem wybrać atak na Lidę — 
zwiększyło to nadmierne ryzyko, trwogę i nie- 
pewność, lecz praca poszła tak, rozkazy zosta- 

- 

ły wydane, moja koncepcja wbrew wszystkim 
została uratowana. 

Wódz musi tworzyć, i gdy stoi przed de- 
cyzją wydania rozkazu pracy, daje obraz mię- 
ki koncepcyjnej. Widząc swą myśl przerabianą 
przez innych, doznaje wtedy trwogi, nie zają- 
ca drżącego na miedzy, ale burzy przechodzą- 
cej przez duszę Iwa, wczepionego w ziemię. 

Wola skrępowana w łańcuchy, trzymana 
jest na wodzy i czeka swego czasu. Wola 
wodza, gdy się poruszy i odrzuci łańcuchy i 
trwogi — zaczyna się zbawcza jej moc. 

Rozkosz woli, to największe szczęście każ- 
dego wodza. 

Mówiąc o pracach wojennych, zamało po- 
święciłem uwagi na dowodzenie niższego stop- 
nia, a to jest równie ważne, opiera się bowiem: 
na duszy dowódcy i duszy dowodzonych. 

Muszę się dziś zatrzymać na wszystkich 
rzeczach, które stanowią powikłania i Ssprzecz 
ności nieodiączne od pracy wojennej. Na tem, 
co nazwałem buchalterją wojenną, czyli plano- 
waniem, prawdziwą kuchnią, przygotowującą 
smakołyki dla wojska i dla dowództwa. 

Naczelny wódz w każdej wojnie stanowi 
część nieodłączną Państwa. Musi na sobie wy- 
trzymać ciężar polityki. Wojnę się prowadzi 
dla polityki, bez niej niema wojny — są one 
nieodłączne od siebie. 

Będąc głową państwa, znajdującego się w 
boju, spotkałem się na tem polu z czynnikanii, 
politycznemi które nie mogły być zupełnie od- 
suniete od planów wojennych. 

Określenie czasu operacji musi być zawar- 
te w rozkazie dziennym. Ja oznaczylem sobie 
ten czas — na wiosnę, lecz to był termin nie- 
sosły, spóźniona wiosna w 1919 r. dawała mi 
ten czas, o który mnie błagali organizatorowie 
i którego wymagała praca pod Lwowem, ale 

był inny termin opuszczenia Grodna przez 
Niemców pomiędzy 28 kwietnia a 1 maja. 

Jeżeli kiedy żyć mogła moja koncepcja, 
to tylko wtedy, kiedy w Grodnie nie było nie- 
przyjaciela, 

Przed 28 kwietnia Wilno musiało być mo- 
je, gdyż bolszewicy nie mogli sięgać po Gro: 
dno, mając Wilno zajęte przezemnie. 

Krótkie obliczenie — do 23 muszę być w 
Wilnie — pięć dni na Grodno wystarczy. Mu- 
szę zdążyć z organizacją wyprawy. Do calej 
sprawy jednak wtrąciły się czynniki polityczne, 
Poprostu, przez kucharki, czerpiące wiadomo. 

ści od legunów z Ostrowia, rozchodziły się 
wieści o marszu na Wilno. 

— Jeśli wiedziały o tem kucharki, to cóż 
dopiero czynniki polityczne! Zawrzało jak w 
ulu — delegacje, burze, sprzeciwy, komisje i 
nieskończone kłótnie. й t 

Grożono zaburzeniami i maniiestacjami 

przeciw  „zdrożnej* chęci rzucenia wojska 
gdzieindziej, jak pod Lwów. Burza nad moją 
głową. 

Ale trafili na chytrego Litwina. — nadcho- 
dzą święta Wielkiejnocy — rozjadą się na wa- 
kacje sejmowe — mam czas, nie zadzierając 
zbytnio, rzeczy dokonać. 

Woła zaczynała pracować, zdecydowałem 
przyśpieszyć tempo, uratować moją koncepcję 
1 brać Wilno natychmiast. 

9 poszły rozkazy. Zaczynam 15, by 
mieć tydzień czasu konieczny dła przebycia 
fatalnych dróg wiosennych. Zamiast 9-ciu bao- 
nów 1 dywizji idzie 6, zamiast 9-ciu drugiej — 
5 tylko. Reszta ma przyjść później. Przepoła- 
wiam swoje siły — biorę to na siebie. Wojsko 
nie jest wyćwiczone i wyekwipowane — bio- 
rę to na siebie. 

Jedenastego, burza w sejmie, — na posie- 
dzeniu niocnem szukają formidki, któraby mnie, 
Naczelnemu Wodzowi, postawiła przeszkodę, 
a mój pociąg stoi już gotów w Rembertowie. 

Nazajutrz rozjechaliśmy się: sejm na wy- 
wczasy — ja pod Lidę. 

Nie ja jeden przechodziłem takie zawikła- 
nia; francuski generał Nivelle miał w swoim 
czasie równie ciężkie starcia z czynnikami poli 
tycznemi. 

Uważałem, że mam obowiązki współpracy 
z moim rządem — lojalność była mojem pra- 
wem, obowiązkiem. a 

Gdy oświadczyłem wyraźnie panu Pade- 
rewskiemu, który jeszcze przed ierjami sejmo- 
wemi, wyjeżdżał do Paryża, że idę na Wilno, 
i pytałem go, czy mu nie przeszkodzę w {е- 
go akcji dyplomatycznej, nastąpiła jak zwykle, 
niewyraźna dyskusja i życzenia powodzenia, 
wkońcu zaś obietnica decyzji telegraficznie z 
Paryża. 

Oświadczyłem, że tylko w razie kategory- 
cznego żądania z podaniem powodów — соте 
zamierzony pochod. 

Otrzymałem telegraficzną decyzję, gdy Wii 
no było już w mojem ręku. 

Radzono zaczekać na przybycie „istotnc- 
go“ wojska pod wodzą Hallera. Jednym przy- 
chyłnym człowiekiem w tej sprawie był miai- 
ster spraw wewnętrznych, obecny prezydent 
Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski. O- 
biecał pieniądze i poparcie. Wdzięczny mu je- 
stem za jedyną pomoc, którą wtedy doznałem. 
Ciężko wyzna. — byłem naczelnym wodzem 
sił polskich, lecz wiedziałem czemu zawdzię- 
czam to stanowisko: bo nikt nie śmiał — bo 
każdy przed tym ciężarem by się cofnął. Gdy 
wojska prawie niema, to ce jest, wygląda jak 
żebraki, gdy wokoło rewołucja kładnie t*u- 
pami oficerów, wszyscy się cofają. Ja wzią- 
łem to na siebie Śmiało i spokojnie, lecz do- 
brze wiedziałem, że brak mi autorytetu. Wszak 
byłem tylko brygadjerem — do naczelnego do- 
wództwa -— sx«ok olbrzymi. Gdzież doświad- 
czenie — gdzież jest pewność, że podwładny 
mi nie zarzuci, że on jest mądrzejszy i bar- 
dziej zdatny odemnie. 

Gdy Państwo wybiera wodza, szuka ludzi 
silnych, ambitnych, wierzących w siebłe, Ambi- 
cji tej miałem poddostatkiem. Szukałem tego 
egzaminu, by dowieść, że co ja zrobię, tego 
nikt nie zdoła. Piętrzyłem trudności, szukałem 
nadzwyczajności, by dowieść, że mogę zwy- 
ciężyć. Wilno bylo moim egzaminem. 

Szukałem ludzi, którzyby mi powiedzieli, 
„ia to potrafię". 

Mój przyjaciel gen. Henrys, patrzał na pro 
jekt wileński jak na szaleń х 

Szeptycki nie wierzył w powodzenie i 
uważał za niedopuszczalne, by  Naczelnikowi 
Państwa groziło odcięcie od państwa. 

Gdym 12 kwietnia siadł do pociągu, roz- 
brzmiał on cały śmiechem, ufnością i weselem, 
Więc moja koncepcja, moje dziecko żyje, sta- 
je się jawne, idzie! Z drogi inne'! 

Napoleon powiedział: „śpieszę do wykona- 
nia, od męki ucieknę*, Woła nie dawała czasu 
na wahania. Mus więc wołał! Raz, a nie wię- 
cej dokoła! ‚ 

Przechodzę do wykonania. 13-go w głów- 
nej Kwaterze, w Skrzybowcach, ogarniają mię 
dawne wspomnienia: te sosenki i szare chat- 
ki, kościołek na cerkiew zamieniony... Znam, 
zanadto dobrze. znam. jestem więc tam, gdzie 
być chciałem. Koncentracja skończona, jeszcze 
parę brakujących bataljonów, jeszcze zaopa- 
trzenia, jakieś braki z powodu pośpiechu, do 
jakiego mię zmusiły czynniki polityczne. 

Zarządziłem wzmożoną pracę na kolei, 

myśl zrodzona w samotnym Belwederze, nabie 
ra coraz żywszych barw. Pędzę autem do Li- 
dy, zobaczyć to wojsko, które ją zdobywa. 

Następują rozmaite przeszkody i тето- 
źliwości: popsute mosty, braki aprowizacji ste. 
które rozstrzygam słowem „musi być”. I to 
słowo jest skuteczne. 

, Powoli wyładowuje się wojsko. Żołniecze 
łażą, klną i żartują z kraju, gdzie tak dużo 
błota, prawie jak ów grenadjer Napoleona, któ 
ry się zdziwił, że to nazywają oni ojczyzną. 
Jenerałowie zatruwają mi życie: Belina zakli- 
na się, że nie może ruszać bez owsa, prędzej 
bez chleba dla żołnierzy, stajni niema, konie mu 
Się niszczą. Śmigły dopomina się jakichś me- 
nażek dła piechurów, którzy noszą zamiast mis 
miednice pod pachą, Lasocki kiwa głową nad 
Lidą, do której podobno przysłali bołszewicy 
8 pułków marynarzy. 

Szeptycki ze swą niewiarą w powodzenie, 
zwraca uwagę na wzmożoną obronę Słonima, 
który od Mińska otrzymał posiłki. Następują 
ostatnie obliczenia, ordre de bataille, wszyst- 
kich moich sił Ten już podlega  rysunkowi, 
to już jest t. zw. buchalterja wojskowa. Miałem 
32 tysiące nieprzyjacielskich bagnetów; na po- 
łudnia 8 — 9, reszta na północy. Nasze Siły 
były większe tylko jazdą i armatami. 

Pod Lidą miałem Suwalski p.p. 7 pułk, 
ułanów i hałaśliwe 15-ki. Belinę z ułanami 
pchnę boczną drogą na Wilno. Niech da sta: 
wę swej ukochanej broni, raidem  utaūskim, 
40-kilometrowym dnia pierwszego, niech do 
trze niepostrzeżenie pod samo Wilno, niech 
wpadnie- do miasta gwałtownie od wschod- 
niej strony, gdzie się nie mogą nikogo spodzie- 
wać. 

Trzymać się w mieście za wszelką cerę, 
aż przyjdzie lub przyjedzie piechota, Tyś nosi- 
ciel, opiekun mego dziecka, niech żyje! Pozo- 
stawiony sam sobie, prowadzi ułanów! 

W tym czasie ruch na kolei ogarnia dziw- 
na senność: ledwie się ruszają, kolejarze zmy- 
kają od oficerów, którzy klną i iają, tworzą 
się jakieś zatory, zakorkowują się rozpaczliwie 

pociągi, maszyniści bez telefonów nie chcą je 
chać „na warjata*, wszystko staje. 

Rozpoczęcie akcji musiałem odłożyć do dnia 
następnego (16 kwietnia). 

Nagle zjawia się niewiadomo jak, przejeż- 
dżając przez te zatory major Brzozowski na- 
gle dzieje się cud woli jednego człowieka nad 
wszystkimi, kolejarze ruszają się, jak wesole 
mroweczki, lokomotywy gwiżdżą, pociągi idą, 
jest ruch, życie, impułs dany. Jedna silna woła 
porusza wszystkie słabe. Kończąc na tym przy 
kładzie silnej woli pozostawiam na następny 
odczyt opowieść o triumfie zdanego egzaminu. 

Zatrzymaliśmy się na momencie rozpoczę- 
cia na dobre pracy wojennej. Miałem za sobą 
stracony dzień z powodu zatorów kolejowych, 
wreszcie wszystko ruszyło, 16 Belina poszedł 
naprzód, Śmigły za nim, bez dwóch bataljonów 
Które musimy podesłać mu, gdy tylko nadjadą. 
Czy przyjdą w porę? Na moście żegnam idącą 
kawalerję. Moją było rzeczą dodać im ducha, 
zaświadczyć, że jestem z nimi ciągle, duchowo 
obecny, że wraz z nimi biorę udział w każdej 
chwili akcji. Przyjemnie mi było zeznać, że 
mioja obecność dodawała ducha żołnierzom, 
mówił mi o tem Piskor i Belina, każdy szwole 
żer mię czuł przy sobie. 

jedna kompanja wyrwała się naprzód, wpad 
ła w zasadzkę, i zaczęła się cofać w trwodze, 
Pułkownik Mackiewicz zatrzymał ją i uporząd 
kował, ja Się tem nie zajmowałem, bo nie wol- 
ro dowódcy za dużo dowodzić. Każdy musi 
mieć cząstkę swobody rządzenia, żądam od lu- 
dzi duszy: niech ona ma swe prawa, niech pod 
władni moi sami rozstrzygają węzły psychiczne, 
zawiązane przez meldunki. 

Wracamy do Skrzybowiec i czekamy. Cze- 
kać jest losem: Żołnierza, a często i dowódcy; 
słychać strzały, gwar bitwy, dusza się wyrywa, 
a tu stać trzeba, nerwy się szarpią i siły stab- 
ną. Dowódca musi umieć czekać i trwać w we 
sołości i sze:zyć ją koło siebie, inaczej owiną 
niu się koło serca żmije niepewności i trwo- 
gii innych też ugryzą. 

Czekanty ciągle... Niespodzianka: pociąg pa 
ncerny broni Lidy i praży piekielnym ogniein 
niedoświadczonego +ekruta, który niemniej i- 
dzie dzielnie do ztaku, ale się wreszcie Coia 
pod ogniem. Wtem wybuch! Pancerka rozbita, 
źapaliły się frochy od naszych pocisków, zniy 
ka z trupami poszarpana, więc Lida wnet bę- 
dzie moja! Cichnie głos armat,... Godzina, dwie 
upływają, nadlatuje autem Kasprzycki: „cofa- 
my się: Lida nie wzięta". Prędzej auto, prędzej 
bataljony Smigłego, dopiero co przybyłe! 
Pekam je z płk. Gromadzkim na Lidę, lecę sam. 
Doježdžam do baterji! Czemu milczą, czemu? 
Amunicji niema!!! Posłać do Skrzybowiec- A 
tymczasem sam was poprowadzę, tę jedną ba- 
terję, która jeszcze ma czem strzelać. Niechęt 
na, strwożona musi iść za mną... Owionął mnie 
nagle znany, dawno słyszany gwizd, śpiew kul, 

kule śpiewają śpiew Śmierci. Duszo wojenna! 
Jakże ty złożona jesteś... Myśl leci nagle ku 
dawnym legjonowym wspomnieniom... Chłopcy 
moi w dalekich grobach leżący, oto wasee ma 
rzenia się spełniły, Wasza komenda jest wo- 
dzem Połski, bądźcie z nim! Niech duch wasz 
towarzyszy moim żołnierzom! Dajcie mi Wilno 
na święto Wielkiej Nocy!! Bataljony nadchodzą 
— walka się wznawia, na noc przerwa, niech 
odpoczną suwalczanie, Lida otoczona o świcie 
będzie, musi być wzięta! 

Nadchodzą mi raporty o ruchach wojsk wo 
koło: Belina mełduje, że jest już w Żyrmunach, 
że nieprzyjaciela nie widzi, że oddziały czołowe 
w marszu naprzód ód na północ, w Bastunach pa- 
trol bolszewicki, ostrzeliwują Ż. i posłali 2400 
marynarzy do Lidy, błoto  grząskie, czekamy 

na tabory. Śmigły mełduje rozpaczliwe wieści 
o stanie swej nieszczęsnej piechoty, która Ignie 
w błoto, niema kontaktu z taborami, ludzie nie 
mają co jeść, tabory grzęzną, konie padają ze 
zmęczenia i z głodu, iść nie 

bój, trudności, Od Baranowicz idzie ostry 
od Grodna wieść, że Niemcy tam grabią i po 
bili się z naszemi posterunkami. Koło Łunny 
mają być oddziały litewskie, w Dzięciołewie- — 
bolszewickie, Z Mińska _podwożą siły pod 
Brześć, pod Baranowiczami walka też się wzma 
ga. Zawistowski jest w niebezpieczeństwie, za- 
mało mamy kawalerji, a ta co jest, wycieńczo- 
na. Pod Słonimem bardzo niebezpieczna sytua 
cja: przygotowania do ataku. 
‚ Ostatnią depeszę, jaką otrzymuję 16-g0, — 

jest meldunek majora Bobiatyńskiego, który ko 
ło Leśnej prosi o posiłki. Podobno zwycięstwo 
pod Baranowiczami wykluczone, krótko walczę 
z sobą. Rady, naturalnie rady w imię rozsąd- 
ku: iść ze wszystkiemi siłami pod Baranowi- 
cze. Każdy dręczy moją koncepcję: temu bło- 
to przeszkadza, ten niema papierosów dla żoł- 
nierzy, oto taniec kochanki dowódcy i błęd- 
ny krąg: raz dokoła... Niech stoją, niech się 
zorjentują. Lida 16-g0 wieczorem jest niewzię 
ta 1 broni się zajadle. 

To był pierwszy dzień, gdy nieprzyjaciel 
mię zatrzymał; dałem obrazki tych wszystkich 
wrażeń i uczuć, towarzyszących pracy dowó- 
dcy, a te same przecie prawa rządzą i duszą 
poawładnego, który otrzymawszy rozkaz, musi 
potem sam dalej tworzyć i męczyć się tem. 

Wódz będzie zawsze bronił swej koncepcji 
i myśli, żądając od innych ich duszy, dając 
im swoją wzamian za ofiarę zaprzeczenia ich 
jestestwa. 

Lida padła 17-go i od tej chwili wszystko 
stało się łatwem i szybkiem. Co prędzej po - 
ciąg do Wilna! Tor zepsuty, ale się naprawia, 
musimy się związać wieścią z wojskami pod 
Wilnem, co tam się dzieje? Telefony cały dzień 
— nic nie możemy osiągnąć... Druty zepsute. 

(Dokończenie na stronie 2-giej). 

  
Sztandar szwadronu 4 p. Ułanów 

który brał udział w wyprawie wileńskiej 
(lewa strona).



2 SŁ 

Marsz. Psudski o wyprawie wileńskiej 
(Początek na stronie 1-szej), 

Ze Skrzybowiec muszę się jeszcze rozmówić z 
Wojciechowskim. Godzinę całą słyszę w apara 
cie it— it ende— ende i nic więcej. Ktoś 
podsłuchuje i wiącza się do prądu. 

Dnia 19 kwietnia jestem w Lidzie: wszyst- 
kc w porządku; tor naprawiony, łączniki utrzy 
mane, robota sprawdzona. Obiaduję właśnie u 
suwaiczan, święcących " swe-- zwycięstwo, aż 
wpada ostatkiem tchu oficer od Beliny: Wilno 
wzięte! Wilno ukochane miasto jest moje! 

Belina prosi nagwałt piechoty, wagony go- 
towe, przynoszą mi depeszę z Paryża: „Cze- 
kać z Wilnem na armję Hallera!" A ja jadę 
do Wiłna.. Wtem depesza od pułkownika Dzie 
wulskiego: że bołszewicy idą od boku na nas 
przez Bastuny, czy Bieniakonie, Co u licha!? 
Natadzam się z Radziwiłłem, on sprawdza: 0- 
kazuje się, że jakiś proboszcz o tem powiedział 
a puikownik Dziewulski nie miał nic pilniejsze- 
go, jak alarmować, ulegając własnej trwodze. 
Wyruszam do Wilna, w wagonie rozbrzmiewa - 
jącym radością. 

Prowadziłem Was, moi państwo, przez ana- 
lizę pracy mojej duszy, dając analizę duszy do 
wódcy, mówiłem tem samem i 0 niższych stop 
niach, bo każdy na wojnie jest kolejno dowód 
cą, a prawa rządzące duszami są te same. 

Mogę o tem mówić objektywnie, bo: lata 
strawiłem na badaniu sztuki dowodzenia, pcha- 
ło mię do tego moje przeznaczenie i może zdol 
nosci. Musiałem żądać jestestwa ludzkich dusz 
na rzecz triumfu i zwycięstwa, bo sam kład- 
łem w to duszę całą. 

Tworząc koncepcję  wileńską, 
tworzę rzecz piękną. 

Wiązałem ze sobą prace wojenne, by pano- 
wać nad niemi, wszystkie wiązadła zrobiłem je 
dnak niepewne pod znakiem zapytania: „dla- 
czego“? bowiem szukając pewności, tracąc na 
szybkości, a ta ilęż oszczędza siły i życia żoł- 
nierza!, Młodzieńcza siła, która mi dała myśl 
o Wilnie, pozwoliła tak dziwną koncepcję ży- 
ciem obdarzyć. To też doznałem rozkoszy tri- 
uimiu, wszyscy się cofali, ja jeden nie. Autory- 
tet zdobyty, egzamin złożony. jestem  Naczel- 
nym Wodzem, który umie sięgać po rzeczy 
wielkie,! Ukochane, drogie Wilno... Jadąc, u- 
czyłem moich olicerów kochać to miasto Mic- 
kiewicza i Słowackiego, ich miłość śpiewała je 
szcze w przestrzeni, bo jest nieśmiertelna, ich 
to stopy wędrowały po tych borach i łąkach, 
takich znanych mi, tak ukochanych, tak nioc 
nemi węzłami związanych z moją duszą! 

Myśl moja wraca do mnie triumfalnie, czy- 
sta i niezbrukana z rąk tych, co ją wykonali, 
nie spaczyli, nie zepsuli. Do żadnego miasta 
zdobytego przeze mnie nie wjeżdżałem z ta- 
kiem uczuciem jak do Wilna. Te słodkie pies- 
mit dzieci, te trwożne oczy matek, te łzy, te 
wzruszenia... Wjeżdżałem konno... Czekało mia 
sto moje... Trium duszy był zupełny, a ileż 
pracy nowej i słodkiej było jeszcze przede - 
mrą. 

Tak więc widzicie, panowie koledzy: trze. 
ba iść na zasadzkę, bo inaczej koncepcja nie 
ożyje. Kto duszy żąda, duszę dać musi. Kto 
sięga po duszę — duszą swoją płaci. Ž 

Kończąc sprawę wileńską, traktowaną z 
punktu tylko przeżyć Wodza, w ostataim Od- 
czycie szukać będę dróg triumiu i w innych 
wodzach i w ich przeżyciach. 

czułem, że 

Przystępując dzisiaj do analizy duszy, do- 
wódcy, zacznę od tego, któremu się pierwsze 
miejsce należy, albowiem nie miał sobie równe 
go od Napoleona. On, ten genjusz wojny, pi- 
sze sam 0 sobie: 

„Niema człowieka, bardziej trwożliwego, 
bardziej małego sercem, gdy przystępuję do de 
cyzji wojennej; widzę wszystko czarnem, ię- 
kam się, jak dziewczyna, która ma rodzić, ale 

  

gdy decyzja powzięta, męka skończona —śpie 
szę do wykonania. Ilustrację tych słów dałem 
na sobie Wola męki nie chce, szuka siły, Nie- 
raz wspominał Napoleon o swem austerlickiem 
słońcu dłatego, że to była jego najpiękniejsza, 
najśmielsza koncepcja, bitwa najryzykowniejsza 
walczyło przeciw niemu trzech cesarzy. Są w 
bojach zdawałoby się niewzruszone prawidla, 
Napoleon lekceważy je, robi po swojemu, nie- 
spodzianie, nieobliczalnie, i zdumiewa koncep- 
cją, której nikt przewidzieć nie mógł. Dla po- 
wzięcia takiej decyzji, z pewnością męczył się 
i iamał, tak jak musiał się łamać ze sobą, 
gdy po Waterloo szedł na wyspę Św. Heleny 
z duszą zmęczoną zdradami i upokorzeniem. 
Ale i tu męka jego nie była słabością, bo 
czasami dusza potężna męki szuka. 

Sięgnijmy po przykłady systemów, koncep- 
cyj do własnej historji. Wežmijmy Prądzyn- 
skiego i Skrzyneckiego: Prądzyński ma ciągie 
nowe i Śmiałe koncepcje, które się Skrzynec- 
kiemu i jego szefowi sztabu Chrzanowskiemu 
wydają często szałeństwem nie do spełnienia. 
Prostym planom Prądzyńskiego tamci dwaj 
przeciwstawiają ironiczne uśmiechy; blagai 
Wodza na kołanach o spełnienie prośby, zaczę 
cia działań wojennych zaczepnych. Skrzynecki 
ustępuje, ale niechętnie i bez wiary. To też 
spełnienie planu nie ma żywotności, robota do- 
wodzenia nie ma siły. Dałej jednak zwycięstwo 
pod Dębem Wielkim i znużenia Dybicza, cze- 
go Skrzynecki wyzyskać nie śmie, i nie umie. 
Koncepcja zaakceptowana połowicznie, zgóry 
skazana na zamarcie. Wódz jej nie kocha, a 
twórca widzi, że ją maltretują. Wiemy, że 
po zwycięstwie pod Dębem, pogoń za rozbitą 
arniją rosyjską jest bardzo leniwie prowadzosia 
przez ospałego Łubieńskiego. Zdarza się cu- 
downie pomocniczy wypadek, jaki się nigdy nie 
traiia; papiery Dybicza wpadają w ręce ро!- 
skie, plany jego odkryte, i tak Skrzynecki z 
tego nie korzysta, tylko się naradza i waha, 
a na blagania Prądzyńskiego odpowiada „że nie 
chce, jak Kościuszko, kończyć Maciejowicami. 
Skończyło się Ostrołęką... Oto przykład, co się 
dzieje, gdy wódz nie ma silnej koncepcji, ale 
przyjmuje koncepcję otoczenia, kilka planów 
rozpołowionych, niedostatecznie żywotnych, by 
mieć siłę i wiarę wzbudzać. 

Inna strona sprawy: wspominałem o tarciach 
z czynnikami politycznemi. Każdy wódz ma te- 
tarcia. Wódz jest częścią polityki kraju, praca 
wojenna wpływa na politykę kraju, zawsze na- 
stępują tarcia, o ile Wódz nie jest też Dyktato 
rem, to jest koncentrującym w jednej 050 - 
bie wszystkie koncepcje i wybór wśród nich. 

Przykiadem starcia z czynnikami politycz- 
nemi i upadku w tej walce jest generał Nivci- 
le. W roku 1916, gdy wypadki rosyjskie pozba 
wiły Niemców jednego przeciwnika, na czele 
armji francuskiej stał Nivelle, który na to wy- 
sckie stanowisko zaawansował szybko z rangi 
pułkownika artylerji, wykazawszy znakomite w 
tym kierunku zdolności. Właśnie armja była rzu 
cono w największe pieklo pod Verdun; Nivelle 
wygrał boje, w czasie których padło miljon 
iudzi, ale Nivelle osiągnął, czego chciał, i suk 
ces jego planów był taki, że Lloyd George za- 
żądał, by ten generał francuski kierowai też ar 
miją angielską. Ale gabinet Briand'a padł a 
Ribot nie chciał się zgodzić na „napoleońskie 
zamysły* Nivella, do których ściągnięto nowy 
niljon ludzi. Zarzucają mu, że nie szanuje ży- 
cia ludzkiego, że szafuje krwią. Przybywa da 
Faryża, protestują przeciw zdobywaniu fortu 
Uouamont, bo może zginąć 60.000 ludzi a 
tam było 4000 tylko. W sporach o to doszio 
do takiego stanu rzeczy, że się Nivelle musiał 
podać do dymisji. W czasie Wielkiej Rewoiu- 
cji iraacuskiej, krępowano wodzów jeszcze wię 
cej, bo każdy miał swego anioła stróża z Con- 
wentu i jego się musiał pytać, i składać ra- 
porty. Napoleon jeden nie brał ich pod uwagę 
i pisze do żony: „Nie radziłem się nikogo, 

osłabiłbym sprawę, gdybym się naradzał, i o- 
słabił duszę w kontakcie z innymi". 

Przechodzę do przykładu opartego na wiel- 
kiej, wspaniałej bitwie pod Mukdenem. Oyama 
1 Kuropatkin, generał rosyjski, operujący zua- 
nemi systemami, japoński, działający niespo- 
dzianką i szybkością. jeden z generałów japon 
skich ma prowadzić atak demonstracyjny, by 
odciągnąć. siły rosyjskie. Kuropatkin trzymał się 
kurczowo kolei, więc Japończycy uderzają po- 
zornie na ten punkt. Ppłk. Kawekami prowa- 
dzi dwa szwadrony, złożone z 12 oficerów i 
150 żołnierzy, tak, by wypłynęli na tyłach nie- 
przyjaciół i zniszczyli tor. Póltora dywizji ro- 
Syjskiej miało strzec kolei i szukać tego maie- 
go oddziału a on się mnożył, straszył, robił 
ciągłe napady, zdawał się być w kilku miej- 
scach naraz, odciągnął półtora dywizji z pod 
Mukdenu. Japończyk przystępuje do demonstra 
cji Ruszył o 4 dni wcześniej i dzień po dniu 
zdobywał pozycje, trwożył i niepokoił wiek- 
sze siły rosyjskie. Tak pomieszał pojęcia o tem 
gdzie są największe siły japońskie, że pierw- 
szy korpus syberyjski maszeruje na obronę, 
rzekomo zagrożonego odcinka, poto, by się do- 
wiedzieć, by właśnie o 80 wiorst stamtąd  iest 
potrzebny i że wnet wracać musi. 

Generał dowodzący demonstracją tracił iu- 
dzi, ałe nie prosił posiłków, wiedział, że jeśli 
on zginie, to dlatego, by inni przeszii. Żył i 
umierał jak prawy żołnierz. To przykład najcu- 
downiejszy. Koncepcja, twór powiewny, ma 
płynąć z woli podwładnych i w ich duszach 
zawiązywać węzeł psychiczny, który niemi kie 
ruje.. Najwspanialszem zwycięstwem jest to, 
gdy wola zawiąże w duszy przeciwnika taki 
węzeł psychiczny, że im ulegać musi, że staje 
się on stabym tam, gdzie ja chcę by był. Kon- 
cepcja, żelazną wolą kierowana, wdziera się w 
koncepcję nieprzyjaciela i niszczy ją. Wtedy, 
pod Mukdenem, dusza Kuropatkina była jakby 
harią, na której grał nieprzyjaciel. To nie nale- 
ży do cudów sztuki dowodzenia, jesteśmy ko- 
ledzy, w wiełkiem i w małem przechodzimy 
przez pracę dowodzenia. Po tych przykładach 
wielkich bojów, wspomnę o przykładzie zaczer 
pniętym z bliskich doświadczeń. Opuściłem Be 
linę, gdy sam z memi rozkazami szedł rai- 
dem ułańskim na Wilno, mając uderzyć niespo 
dzianie, zdemoralizować nieprzyjaciela i utrzy 
mać się do przyjścia piechoty. Pierwszego dnia 
osiągnął według instrukcji pół drogi. Stanął w 
Bieniakoniach. Tam nie doczekał piechoty, na- 
zajutrz ruszył dałej i w Pawłowie otrzymuje 
spóźniony rozkaz: „Stać i czekać na piechotę 
w Solecznikach*. Ależ on ich, nie minął, więc 
ma wracać?! 

Waha się i męczy, ma tylko 1100 ludzi, ko 
ni i szabel, ale on tak kocha swoją broń, pier 
wszy raż mają dokonać coś tak ważnego, i 
miałby innemu ustąpić chwały zdobycia Wilna? 
Więc koncepcja zmieniona? Co robić? Wahał 
się w męce. Szli strzelać do celu na losy, ky 
oderwać myśl męczącą. I zdecydowali iść. Bo 
chwilowe ciągnienie losów było odpoczynkiem 
myślowym, ja muszę się przyznać, że kładę w 
takich razach pasjanse, i gdy jestem bardzo 
niespokojny, wybieram najłatwiejsze, żeby się 
udały. 

Prowadziłem was do tajników powodzenia, 
szukając prawdy. Dowodzenie ma tę dziwną 
tajemnicę, gdyż sięga niezmiernie głęboko w 
duszę podwładnego i ma tak silne panowanie, 
jakiego Świat nie zna większego. To też zasa- 
dą dowódcy musi być: duszę bierzesz — du- 
szę daj! 

Trudno o własnej duszy prawdę powiedzieć 
i o niej myśleć. Starałem się jednak wam tę 
prawdę szczerze wypowiedzieć. Gdy chcesz 
pracować dowodzeniem, szukaj prawdy duszy. 
Patrz jej w oczy, prawda jest Silna i jest mocą 
duszy!- To bogini! Słaby nie znosi wzroku pra. 
wdy, i tarza się przed nią w prochu, silny na 
wet się chwieje, ale nigdy nie pada i on wy- 
czyta w oczach bogini rozkaz woli. 

  

Inponujauų obchód 1d-tej roczolcy oswobadzenia Wilna 
Od wczesnych godzin tłumy: ludności 

śpieszyły ku  Placowi Łukiskiemu, gdzie 

miała się odbyć msza polawia, rewja wojsk 
i defilada. Wieść, iż (defiladę przyjmować 

(będzie osobiście (p. Marszałek, poruszyła 

rwszystikich, Przeglądu ustławionych ma 

placu wojsk: dokonał inspektor armji gen. 

Dąb-Biemacki. 

. POLOWA MSZA ŚWIĘTA 

Punkiiualnie o godz. 10,30 rozpoczęła 
się polowa msza św., którą przy ołtarzu, 

zbudowanym w pośrodku ogromnego pla- 

eu Łukiskiego, eelebrował biskup polowy 
wojsk polskich (ks. Józef Gawlina. Przed 
olttarzem zajęli miejsca p. premjer Pnys- 
tor, prezes pułk. Sławek, wojewodowie wi- 
leński i białostocki, licznie weprezentowa- 
ma generalicja, posłowie i senatorowie, 
pnzedstawiciele społeczeństwa. wileńskie- 
go, a dalej zaległy, plac itysiączne szeregi 
żolnierzy i tłumy publiczniości, Na mszy 
św. obecna była również pani Mamszałko- 
wa Piłsudska iwiraz z córkami /Wiandą i Ja- 
gódką. W ezasie mszy św. podniosłe (kaza- 
nie wygłosił proboszcz wojskowy ks. Ed- 
mund Nowak z Nowiej (Wilejki, poczem ks, 
biskup Gawlina udzielił błogosławieństwa 
pasterskiegio. 

Po skończonem. miabożeństwie oddziały 
wojskowe odmaszerdwały z placu i usta- 

wiły się w kolumnie mairszowej. 

MARSZ. PIŁSUDSKI NA TRYBUNIE 

Na godz. 12 w południe zapowiedziany 
byt przyjazd p. Marszałka, oczekiwany z 
napięciem przez zebiraniych,  (Punikiualinie 
o godzinie 12, (pnzybył samochodem p. 

Marszałek 'i wszedł na osobną (iryfbumę, 0- 
zdobioną godłem: państwiowem. Trybuna u- 
starwiona była u wyllotu ul. Ofiannej, bli- 
sko mtmurowanej ma! gmachu sądów pa- 
miątkowej tablicy ku czci bohaterów pow- 
stań marodowiych. Za p. Marszałkiem na 
trybunie stanęli: szef gabinetu mwoj- 
skowego ppłk. dypl. Sokołowski, 
ppłk. Busler i kpk. Ligpedki, 

Przy mybumie p. Mamszałka z jednej 
stnony stanęli dostojnicy wojskowi: ks. bi- 
skup polowy: Gawliina (w otoczeniu genera- 

"lieji, Pp. generałowie Lucjan! Żeligowski, 
Orlicz- Dreszer, dowódca O. K. 3, gen. inż, 
Ditiwimowicz, gen. Marjam (Przewłocki, do- 
swódcy: jednostek wojskowych, korpus ofi- 
cerilkii. 

Po idnugiej tsromie trybuny na podjum 
stamęli: p. prezes Rady Mimistrówi Pinys- 
tior, płk. Sławek, wojewodowie niileński 
Jaszezolłt i białostocki Kiościałkowski, po- 
słowie sejmowi, senatorowie, wybitni 
pirzedstatwiciele społeczeństwa miejscowe- 
30, najwyžsi pnzedstaimiciele sądownictwa, 
(pnokiaratiuny, Oikr. Tzby: Kiomntiroli, szefowie 
władz, (duchowieństwo, dziennikarze war- 
szawscy i miejscowi i w. i. 

Powyżej podjum tego zbudowana była 
obszerna trybuna, na której zajęła miejsca 

rodzina p. Marszałka, wśród niej p. Mar- 
szalkowa Piłsudska z córkami. Trybunę tę 
wypełniły modziniy wojskowych, Pirzygilą- 
dali się stąd również defiladzie (dwaj u- 
myślnie pmzybyłli. dziennikarze zagramicz- 
mi: profesor Sorbony Henri Bidou, który. 
jest wispółpracowiuilkiem „Le Temps* i 
„Excelsiora'* w Paryżu, oraz red. van Hen- 
gel, przedstawiciel .,Aliigeme ne Handels- 
blad” z Rotterdamu. 

RAPORT GEN. DĄB-BIERNACKIEGO 

Niiebawem mozpoczęła się /defilada. — 
Prowadzący defiladę imspekitor armji gen. 
Dąb-Bierniadki podjechał na koniu ku try 
bunie jp. Marszałka i złożył następujący 
raport: 

„Panie Marszałku, melduję posłusznie, 
że oddziały, malleżące (do wyprawy iw moku 
1919, dla wyzwolenia Wilna, maszerują w. 

defiladzie, 
Następnie |defilowały głównie oddziały, 

które lat fiemu eztermaście, oswobodziły 
nasze miasto, wśród mich pierwszy pułk 
szwoleżerów: im. Józefa (Piłsudskiego. 

DEFILADA 

[Pierwsza przedefilowała sprawnie pie- 
chota, pod dowódziiwem gen. bryg. Skwar- 
czyńskiego. 

Teraz nastąpił majwspanialszy moment 

defilady. Ukazał się na koniu pułkownik 
Belina - Prażmowski w: mundurze szwołte- 
żerskim, witamy, oklaskami przez zgroma- 
[dzone 'tlumy. Za nim defilował kłusem naj- 
pierw dywizjon 1 pułku szwależerów, któ- 
ry. salutiując p. Manszailka dobybemi sza- 
Iblami, witał Go z komi gromkiemi okrzy- 
kami „Niech žyje!“. Okrzyki te poddhixy- 
city zgromadzone ma trybunach i wzdłuż 
ulie tłumy. Entuzjazm powszechny był mie 
do opisaniia, Następnie przejechały szwa- 
drony pułków ułanów) 4, 13 i 10. Za kawa- 
lerją jechała baterja 3 d. a. k. 

Kawalenji przygrywały do defilady 
trzy orkiestry, ułańskie, które ustawiły się 
konno po |drugiej stronie ulicy, napnze- 
eiwiko itrubumy, p. Marszałka, 

Wśklad za konmiicą ruszyła do defilady 
antylerja, pod dowództwem płk. Schroet- 
itera. 

Defiladę zamykały oddziały; Pnrzyispo- 
sobienia Wiojskowego. Ołtlwierał je oddział 
Strzelca, witając Komendanta owaeyjnemi |, 
oknzykami, Grupą oddziałów PW dowodził 
major Stanisław Zamncha. 

Po defiladzie p. (Marszałek zszedł z try 
bumy i przed odjazdem mozmawiał (przez 
krótki czas z przybyłymi na defiladę do- 
stojnikami oraz z modziną. Defilada skoń- 
czyła się o godzinie 13,30. 

REZUREKCJA WILEŃSKA 
KAZANIE KSIĘDZA 

, Po odniesionem zwycięstwie przez pa- 
tirjanehę Abrahama mad mieprzyjadiolmi 
jego symowiea Lota, król Salem i kapłan 
Najwyższego złożył ofiarę Bogu z chleba 
i wina. I my dzisiaj zebraliśmy się w: 14-tą 
radosną rocznicę wyawioleniia naszego mia- 
sta, aby zwyczajem naszych ojeów i dzia- 
dów. złożyć (dzięki: Pamu Zastępów za. od- 
miiesiomie słaiwne zwycięstwo nad wrogami. 

Do dzisiejszej madosnej uroczystości, 
można zasłiosować słowa Pisma Św.: „I 
stało się wybawienie wielkie dniia onego". 
'Wybaiwiiemie, mai które z utęsknieniem о- 
czekiwaliśmyj przez 125 lat, przeszedłszy 
piekieł ofichłanie, prześladowania i katusze 
od ciemięzców i okupantów. I oto w dzień 
Zmartwychwstania Pańskiego Bóg pozwo- 
lił maszej zwycięskiej armiji zrzucić kamień 
grobowy niewoli. Ten jest dzień rezurekcji 
mtileńskiej, który uczynił nam: IPan!: waduj- 
my się i weselmy; się iw nim! 

Dzięki naprzód składajmy Najwyższe- 
mu, że to miasto, tak drogie sereu każdego 
Polaka, miasto wieszezów i bohaterów, 
miasto Kirólowej Ostrobramskiej, Atemy 
polskie półniocnie,  slirażnicę  marodową, 
„perłę sławnej Korony Polskiej, — jak je 
nazwaili okupanci milemieccy, wróciło na 
Ojczyzny towio. Cieszmy się, że sprawiedli- 
wość dziejowa wvięła górę, że miejsce 
święte, Ostra Brama, świątynie (Pańskie z 

KAPELANA NOWAKA 

grobami maszych kmólów i bohaterów 'oca- 
lały, że sława ryceriska! narodu iniaszego w 
pelmi zajaśniała, przysięgi: umijnie od miel- 
niekiej (do lubelskiej iadniowione, ofiara z 
senca królowej Jadwigi nie zmarnowana! 

Aczkolwiek: [Pam Bóg sam daje zwycię 
stimo, to jednak sprawy swoje | 
przez swoich wybnanicow. „Pirizez jedniego 
opatnzniościiowego człowieka, Ojczyzna by- 
wa oswiobodzona, pokolenie miiezbożnych 

spusitioszone“ (Elkikl.) | 
Naprzód tedy, po Bogu hołd i dzieki 

złóżmy sprawcy sławnego onego zwiycię- 
stwa, Naczelnemu (Wladzowi,  Piemwszemu 
Marszałkowi Polski, którego Opatrzność 
Boża zesłała Narodowi, ciemiężonemu na 
czas, który „jalkio lewi wielkością i mnogto- 
ścią miieprzyjaciół zastraszyć się miedał*. 
On (tio wbrew! wszelkim: chłodnym. rachiu- 
bom, a: nawet. madom niektórych osób, ser- 
ieem. wiiedziony, do umiłowanego swego 
miasta z gamstką bohaterskich żołnienzy 
"wszedł į dokonał nezurekcji z długoletniej 
ciężkiej miawoli, 

Któż Ci się wydziękuje, Zwycięski Wo 
dzu i Miłośniku Ojezyzmy: za (tyle ttirudów, 
zmiojów: i lofiiar? 'Wiszyscy: wiołajmy ze Skar 
gą:  „Zwycięskiemu, miestnudzonemu Na- 
czelniemu Wodzowi sława 'wieczna i u Bo- 
ga odplata!“ 

Złóżmy dzięki Najwyższemu, że „dał 

owo 

Zahamowanie spadku dolara 
WARSZAWA PAT. — Po wczoraj- 

szem silnem załamaniu się dolara dziś na 
stąpiło pewne uspokojenie. 

Kurs dewizy amerykańskiej na posz- 
czególnych giełdach europejskich kształ- 
tował się niejednolicie: Dzień wczorajszy 
charakteryzuje natomiast dość znaczna 
zwyżka kursów funta szterlinga na wszy 
stkich większych giełdach europejskich. 
W Londynie płacono za 1 funt 89.50 fran 
ków fr. (wczoraj 87,08), 18,245 franków 
szwajc. (wczoraj 17.87), 31.37 złotych 
polskich (wczoraj 30.75). Dolar notowa 

no dziś: w Zurychu — otwarcie 4.70, za 
mknięcie 4.65 (wczoraj 4.60), w Paryżu 
— otwarcie — 22.80, zamknięcie 22.95 
(wczoraj 22.46). 

Natomiast w, Berlinie w zamknięciu 
notowano dolar 3.84 (wczoraj 3.90), a 
więc jeszcze niżej niż wczoraj. W Londy 
nie mimo zwyżki funta w stosunku do 
walut amerykańskich, kurs dewizy ame- 
rykańskiej utrzymał się mniej więcej na 
poziomie dnia wczorajszego i wynosił 
w otwarciu 3.895, następnie 3.88 —3,90, 
a w zamknięciu 3.895 (wczoraj 3.89). 

Mac Donald 

Mac Donald przybył de New Yorku 
OWY YORK PAT. — Mac Donald 

przybył dziś do Nowego Yorku. 
NOWY YORK PAT. — Natychmiast 

po wylądowaniu na ziemi amerykańskiej 
Mac Donald wygłosił przed mikrofonem 
przemówienie, w którem oświadczył: 

— Przybyłem na zaproszenie prezy- 
denta Roosevelta, ażeby omówić z nim 
zagadnienia przyszłej światowej konie - 
rencji gospodarczej. jadąc do Ameryki, 
krerowałem się tym samym duchem 
współpracy i dobrych uczuć  sąsiedz- 
kich, który przyprowadził mnie tu rów- 
nież w roku 1929. 

NOWY YORK. PAT. — Mac Donald 
oświadczył, że odstąpienie przez Stany 
Zjednoczone od parytetu złota nie odbije 
się niekorzystnie w Anglji. W oświadcze 
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niu, złożonem na piśmie, 
stwierdza: 

„Mam nadzieję, że przeprowadzimy 
z prezydentem Rooseveltem szczerą wy- 
mianę zdań w kwestjach gospodarczych 
" 4 politycznych. Nie można, oczywiście, 
spodziewać się, że w krótkim czasie 0- 
siągnie się określone układy, chodzi tu 
bowiem nietylko o Auglję i Stany Zjed- 
noczone, ale także o szereg innych zain- 
teresowanych państw. Musimy przedc- 
wszystkiem przygotować drogę dla przy- 
szłej wspólnej akcji.Wierzę, że spotkanie 
nasze jest koniecznym etapem na drodze 
do tego celu. 

W godzinach popołudniowych Mac 
Donald odjechał do Waszyngtonu . 

W Nowym Yorku w otwarciu Kursy 
dewiz europejskich, z wyjątkiem Berlina 
w dalszym ciągu zwyżkowały Notowano 
Londyn 3.88 (wczoraj 3,81), Paryż 4.37 

" (4.305), Zurych 21.50 (21.25), Beriin— 
25.25, (26,05). 

W Warszawie urzędowy kurs dewizy 
amerykańskiej notowano na giełdzie 8,10 
— 8,05. W obrotach giełdowych płaco- 
no za dolara gotówkowego w godzinach 
rannych i południowych 8,15 — 8,25 - 
— 8,20, a około 7,30 wiecz. — 8,22 —- 
8,23. Bank Polski piacit przecigtnie 7,90 
Pod wpływem wiadomości z zagranicy 
kurs funta szterlinga zwyżkował w War- 
szawie o około 40 groszy i wynosił w 
przekazie na Londyn 31.15. W obrotach 
międzybankowych za funta gotówkowe - 
go płacono 31.25. 

WASZYNGTON PAT. — Poprawka o cha- 
rakterze inilacyjnym do projektu ustawy o po- 
imocy dla rolników ma upoważniać prezydenta 
Roosevelta do porozumienia się z Federal Re- 
serve Bankiem co do zakupu przez ten ostatni 
bonów państwowych na sumę 3 miljardów do- 
larów. Znajdowałyby się one w posiadaniu Fe- 
deral Reserve Banku w ciągu określonego cza- 
SU. 

Gdyby nie doszło do porozumienia z Federal 
Reserve Bankiem, prezydent Roosevelt byłby u- 
poważniony do emisji biletów skarbowych na 
sumę 2 miljardów dołarów. 

Emisja ta pozwoliłaby skarbowi wywiązać 
się w terminie z ciążących na nim zobowiązań. 
— W myśl opracowanego projektu prezydent 
mógłby również zgodzić się na przyjęcie czę- 
ściowej spłaty długów wojennych nie w złocie, 
lecz w srebrze, obliczanej po cenie maksymal- 
nej 50 centów za uncję. 

  

orgonowej 
(Telefonem ed własnego korespondenta z Krakowa) 

TEMAT DLA KARYKATURZYSTY 

Jakiś dowcipny karykaturzysta usado- 

wił się w sali sądowej i twiomzy coraz 'to 

nowe karykatury, (które cieszą się wiel- 

kiem: mwzięciem wśród publicznośc, prece- 

sowej. Wiszysłikie główne postawie proce- 

su padły już ofiarą złośliwca, A. jednak 

rajleoszy temat, który prosi się wprost 

pod ołówek karykaiurzysty, nie z:stał jesz 

cze wykorzystany. Może go ktoś podejmie: 

Proces Gorgonowej w roku pańskim 1960. 
Co za pyszny obraz: Na ławie cskarżo- 

nych siedzi zgrzybiała staruszka, a obok 
nej panna va wydaniu: Kropelka, nieco już 
starszawa. Trybunał — sami staruszkowie 
Sędziowie przysięsii, prekuratorzy, cbro- 
та — iwszyscy o siwych brsdach, długich 
po pas. Do stołu sędziowskiego podchodzi 
trzęsącym Się krokieii Staruszka, «irżącą 

ręką ogląda strzępki chusteczki, czy nie 
ma ua niej śladów: krwi..., 

Rzeczoznawca... porzuómy, żarty na 
bok. Jest fakltem niezbitym, że proces prze 
diluża się poprostu już mąprawdę w nie- 
skończoność. Powoli zaczynamy na serjo 
wątpić, czy (kiedylkoliwiek się zakończy. To 
marnotrawienie czasu ludzkiego, którego 

jesteśmy świadkami, w procesie Gorgono- 
wiej, przechodzi poprostu wszelkie poję- 
cie. Nie zdarzyło się jeszcze, by tego ro- 
dzaju proces nie odbywał się rano i [po po- 
łudniu. Tymczasem. Kraków: jest, sobie wy- 
godny. Zaczynają się rozprawy, z reguły 
po godz. 10-tej, o 12-tejj jesłi przeszło go- 
dzinna przerwa (popularna kmajpika „Ko- 
sza.* w pobliżu gmachu sądowego mie wie, 
co to kryzys), a o godz. Zciej koniec — 

nam ma czas“ takiego wybawcę i prośmy 
przez przyczynę nlaszydh świętych patro- 
nów oraz maszej Osłirobramskiej Królowej, 
by zachował Go nam iwi najdłuższe lata. 

Biada bowiem. marodowi, który talkich 
mężów, takich zwycięzców mie mia. 

Dzięki złóżmy i tym bohatenskim rwo- 
dzom, którzy, zagnzani: przykładem Wodza. 
Naczelnego, ufni w: Jego genjusz, „dali si 
iw, miebezpieczeństiwo* z garstką miewyćwi- 
czomiego, ale ofiarnego żołnierza i iwielką 
nieśmiertelną sławą oręż polski ozdobili. 
Histonja złotemi głoskami: wpisała ich czy 
my; Ikliore zostaną po wsze czasy iwe widzię- 
iezniej pamięci modaków. 

Bohafienska girupa  kawaleryjska pik. 
Beliny, wypróbowana i wsławiona w licz- 
miych bojach bohaterskich I dywiizji legjo- 
mowej, samoobrona wileńska, POW, dziel- 
nai brać kolejowa i policja chlubnie zapi- 
siały Swie imię mia kartach historji: Girodu 
Gedymina, 

  

    

  

Na: osltaliiku cześć należy się iwszysitkim 
patrjotom, którzy w jakikolwiekbądz spo- 
sób wspierali walczącego żołmierza. Nieje- 
den! w wygłodzonem pnzez uciążliwych ©- 
kupantów Wilnie od ust sobie odejmował, 
by nakarmić upadającego ze znużenia żoł- 
nierza, śpieszył z narażeniem wiłasnego ży- 
cia, by go wespmzeć lub zaopałtmzyć jego 
ramy. Społeczeństwo wileńskie dowiodło 
najlepiej włtedy swej polskości. 

Zaislie wielkie tu wesele było, gdy po 
raz pierwszy od 'wielu, wielu lati ujrzano 
polskie znaki z orłem i pogonią, gdy za- 
łopotalły polskie chorągiwiie i sztamdany, 
sldy po raz pierwszy wiechał do miasta 
swego jalko oswobodzieiel, syn tej ziemi, 
Naczelnik Państwia Polskiego Józef (Piłsud 
ski. — Radośnie zabiły iocalałe jeszcze od 
gjrabieży domy: na świiątymiach wileńskich, 
ludmość śpieszyła do świątyń skiładać dzię- 
ki Temu, który „nieprzyjaciela (podeptał, 
nad mędznymi się zlitował*. Radośnie za- 
brzmiało naprawdę wesołe i ftriumfalne: 
„Alleluja!“ 

Nauczmy się «z (tej umoczystości praw- 
dziwej miłości Ojczyzny, poszanowania i 

miaitki wszystkich małtek* tmudów i: ofiar, 
® соуп dla miej hazand z iwiłasniego życia, 
mauczmy: się gotowości do wszelkich dla 
niej poświęceń. 

[Pamiętajmy, że ami chwili mie wiolmo 
miam. spocząć mia! lamach. Zmacniajcie się 
— wołam iz prorokiem Jeremjaszem 
budujeie (Polskę w posiewie enót, w: pała- 
cach, dworach, u wiejskich wrót, bo w 
świecie złe ukazuje się i wzbumzenie iwiel- 
kie, Bo (tylko „rękła moenych panować bę- 

pond a która llemiwia jest, pod hołdem bę- 
je!" 
A Ty, go Jasnej bronisz Ozęstodhowy 

iw Ostrej świecisz Bramie, weż mas w 
Swoją opiekę. Amen. 

do domm. Dziś jednak mamy przerwę aż 
do wtorkm. 

PROKURATOR SPRZECIWIA SIĘ 

WNIOSKOM OBRONY 

Na mstępie dzisiejszej wozprajwiy zabie- 

ra głos prokurator, celem zajęcia stanowi- 

ska co do winiioskówi dowodowych, zgłoszo- 

nych przez obronę na rozprawie czwamt- 

kowej. Oczywiście, p. prokurator sprzeci- 

wia się wszystkim wnioskom obrony. Zda- 

niem pmokuratoma nie zachodzi sprzeczność 

pomiędzy: orzeczemiami biegłych: prof. Ol- 

brychta i prof. Hirszfelda. Nie trzeba (więc 

zasięgać opiniji  fakultetu medycznego, 

który z niech ma rację. : 
Dalej sprzeciwia się (prokurator wnio- 

skowi obrony o powołamie prof. Baley'a i 
Janusza, Konczaka @ Warszawy, jako psSy- 
chologów, kltórzy: mają wydać dodaflkową 
opinję o Stasiu Zarembie. Prokurator u- 
waża bowiem, że onzeczeniie prof, Zieliń- 
skiego, kitłórego wyznaczył senat! najstar- 

szej wszechmiey polskiej, wyjaśniło już 

wszystkie wątpliwości, bezapelacyjnie о- 

rzekło, że Słiaś jest. chłopcem normalnym, 
Zdaniem. prokuratora, pozbawiony uza 

sadnienia, jest: dalszy wniiosek obrony o 
zasięgnięcie 'wiajddomości dyrekcji szpitala 

Chlorodoń 

  

lwowskiego, że matka. Henryka Zaremby, - 
a bałbka Stasia leczyła się na Idelirium tre- 
mens. (Wniosek tem mwozbija prokurator 
zręcznym dylematem. Obrona mówi 
prokurator, sądzi, iż mord popełnił ktoś 
w_stiamie epileptycznego zamroczenia - 
oskarżena lub ktoś z domowników. Jeżeli 
"obrona; miała na myśli oskarżoną, to za- 
sięgnięcie wyfstiadu, czy, malłka Zaremby 
oddawała! sie nałogowi allkaholizmu, było- 
by bezeelowiem, ponieważ oskarżona nie 
jest matką Zaremby, ani spolkrewnioną, 
ani: spowinowaconą. Wyrażenie obronty, że 
„kłtoś* z domowników! jest sprawcą jest o- 

“ gėlnem powiedzeniem, mieznozumi tem.— 
Nie można uzasadniač wniosku fwierdze- 
miem jakiegoś miewiajdomego „ilks*. 

Z oświadczeniem prokuraltłora polemi- 
zuje mózg, sprężyna obroniy, adiwiokałt. Et- 
tingyer, wywiodząc, że wiłaśnie lte móżnice 
między orzeczemiami pp. profesorów Himsz 

felda i Olbrychita, wskazują, że eksperity- 
za prof. Zielińskiego o stanie umysłowym 
Stasia jest do niczego, że wogóle i zawsze 
wnioski obrońców są najzupełniej u asad- 
nione. 

Znowu półgodzinna narada trybumału. 
Olto co postanowił trybunał: Przedewszyst 
kiem drogą pytań, wystosowanych |do obu 
czcigęodniych profesorówi wydobyć od nich, 
jakie ich dzielą różnice mw kwestji krwi, 
zmaleziomej mia chusteczce, w szezególności 
co do obecności elementu „A, 

Co się tyczy owego delirium tremens 
matki starego Zaremby, trybunał postamo- 
wtł przed powzięciera ostatecznej decyzji 
co do wmiosku obrony, zapytać obronę i o- 
skarżoną, czy występują z tezą, że Słłaś, 
względnie Henryk Zaremba są spraweami 
mordu. Inaczej nie miałoby sensu uzasad- 
nienie wmiosku jw tem, że ktoś z domowni- 
ków dopuścił się zbrodni w przystępie za- 
mroczenia epilepityeznego. Obrona więc 
musi jasno się wypowiedzieć. 

DYSKUSJA, W KTÓREJ NIEWIELE 
SIĘ WIE 

W wykonaniu uchwały tnybunał przy- 
stępuje do wypyłtywania obu powaśnio- 
mych uczonych: prof. Hirszfelda i Olbrych 
ta. Pierwszy odpowiada Hiimszfeld, który 

raz jeszcze wypowiada swe credo. Brzmi 
ono, że element A, znaleziomiy ma chustecz- 

czei dla tych, którzy mie szczędzili dla „tej ce oskamżonej, a: więc należący do krwi 
Liusi, mėgti być (także innego pochodzenia, 
mógł mp. pochodzić z inmych płynów ustro- 
jawtych. Czy to więc była krew — nie wia- 
domo. Raczej należy przyjąć, że nie, 

Na tle tego orzeczenia wywiązuje się 
zniowu długa dyskusja między obu uczony- 
mi. Odnosimy znowu wrażejnie, że nie jes- 
fteśmy iw sądzie, ale ma jakimś zjeździe na- 
ukowym lekanzy - specjalistów. Oczywiś- 
cie, mili! literalmie ani słowa z tych uiczo- 

nych sporów. mie rozumie i przewod Iniiezą- 

cemu z ttrnidem przychodzi wyłuskijyać 
samą, istotę 5poru. Trudna przeprawa z ty- 
mi uczonymi. Wiadomo jedymie tyle, że 

wykrył 
na. chusteczce krew, o której prof. Hirsz- 
prof. Olbrychii metodą widmową 

feld powiada, że tto wcale nie musi być 
Krew. 

CHUSTECZKA ZNIKŁA 

Gdy więc z pośród itrzedh tez, wysunię- 
tych przez prof, Olbrychita, prof, Hirszfeld 
aikleeptuje tyllko! jedną, mie (pozostaje try- 
bunałowi nic innego, jak zapytać, czy; do- 
świadczenia z ichusteczką nie dałyby się 
jalkoś połwitórzyć, żeby: jedmalkk można było 

dojść do zgodnych rezultatów. Uczeni mil- 
ezą, MW tej chili odzywa: się najruchliw- 
szy i majimteligentniejszy z sędziów przy- 
sięgłych, p. Krowidki: 

— WI tteni sposób chusteczka ta: dla nas, 
jako dla sędziów: przysięgłych, mie ma już 
zmaczenia i znikła аКО idlowłód! rzeczowy. 

IProf. Hirszfeld słttwiendza, że stanowi- 
sko sędziego przysięgłego jest  zupelmie 

sluszne. W ikuluarach głowią się nad sen- 

sem oślwiadczenia: p. Krowickiego. Co ono 
oznacza: czy oznajcza omo, że ten wpływo- 
wy bardzo sędzia przysięgły przyłącza się 

do opinji prof. Himszfelida, korzystnej dla 

oskarżonej, iezy: też przeciwnie ltio, że sę- 
dziowie pmzysięgli, majwiet po wyelimino- 
waniu chusteczki, jako idowiodu mzeczowe- 
go, kltóry ma stwierdzić rwinę oskarżonej 
i talk mają dostalteczną podstawę do wter- 
dylktu zasądzającego? Gdyby można było 
odpowiedzieć ma to pytanie, mielibyśmy 
już gotowy wyrok. 

GORGONOWA NIE PODEJRZEWA 
NIKOGO 

Po długiem milczeniu odezwała się na- 
neszcie dzisiaj Rita: Giorgoniowa. [Wsitała, 
ruiehem prizecząjcym kiwnęła głową i sła- 
bym głosem powiedziała: tylko jedno zda- 
nie. Zdanie о brzmiało: 

— Nie, mie mogę tego powiedzieć. 
Mianowicie pnząsłodniczący, zgodnie 

z uchwałą trybunału, zajdał Gorgonowej 
pytanie, iezy, podejnzewa Stasia, względnie 
Hemryka: Zawembę io dokonanie zbrodni, — 
Odpowiedziała, że nie.- Potem to samo py- 
tamie zadał przewodniczący obronie, Wte- 
dy wistał adwokat Axer i oświadczył: 

Wysoki: Trybunale! Na pytanie, czy о- 
brona podejrzewa Słtamisława Zarembę lub 
Heniryka Zaremlbę о popełnienie tego mor- 
derstwa, obrona mie może udzielić odpo- 
wiedzi, uważa; bowem, że mogłoby: to być - 
uważanie za: próbę przerzucenia na obronę 
obowiązku znalezienia sprawcy zbrodni, a 
to, przekracza kompetencje obrony. Obro- 
na ośmiela się wyrazić przekonanie, że po 
stępowanie dowodowe ma za zadanie szu- 
kamie prawdy materjalnej, dlatego wydo- 
bycie wątpliwości w tej sprawie ma (takie 
Same znaczenie, jak ich usuwłanie. Henryk 
Zaremba, udzielając biegłym  informacyj, 
pominął okoliczność, że matka jego była 
chora na delinium tremens, co jesłt bamdzo 
ważme. Przy: tej sposobności donosimy, o 
czem dziś dowiedzieliśmy się dopiero, że 
siostra (Henryka Zaremby przebywała rów- 
mież w zakładzie dla mieuleczalnie chorych 
i była prawidopodobnie umysłowo chora. 

Po item oświadczeniu obrony, które wy 
'warło silne wrażenie ma sali, wywiązała 
się znawu dłuższa (dyskusja, czy takie de- 

liinium. tremens mioże wywrzeć wpływ: dzie- 

  

Przewiodniczący, zwrócił się z tem za- pytaniem do dra Janikowskiego. Ten wy- 
trawmy lekarz sądowy, na wszystikie dail- sze pytania wyjaśnia, że wyjście na. jaru 
mowych szczegółów roądzinnych nie może 
i tak wpłymąć na zmianę ekspertyzy: psy- 
chjatrycznej eo do Stasia Zaremby, albo- 
wiem badając tego chłopca, rzeczoznawcy 
zgóry już przyjmowali u niego obciążenie 
dziedziczne, a jednak okazał się on zupeł- 
mie normalnym na umyśle, 

iPod! komiea niozprawy ogłosił przewod- 
niczący nuehwałę trybunału, polecającą (profesonom Hirszfeldowi i i pomomtne zbadanie fatalnej chusteczki, czy 
miamowicie w miejscach nie zalkrwawio- nych znajdują się jeny A, wi jakiej i- 
lości i czy pochodzą z krwi. 

ie to mają wydać biegli wie 
wtorek 25 bm, Do tego dnia | od- 
toczono. (Po wysłuchaniu tego orzeczenia, 
trybunał poweźmie dopiera uchwałę, czy 
należy mawwócić się jeszeze — @о fakuitetu 

Narazie mamy przerwę do wtorku. 
L. A. Z.



M MORATORJUM 
Gekwalona prea Sejm ustawa z dnia 

29 marca 1933 r. o ulgach w zalkaresiie о- 
proczatowania i terminów spłaty m/ierzy- 
telności hipotecznych, wobec ogłoszenia jej 
w dziemniku ustaw, stała się m dniem 10 

Ustawia ta jest dalszym ciągiem wy- 

jątkowych pnaw kryzysowych, o których 

pisaliśmy w. swim czasie — mazywając 

te ustawy. „dekmetami rolniczemi '. 

Nowe ulgi odnoszą się już miietyfiko do 

wiierzytelmości rolniczych, ale > obejmują 

wszelkiego rodzaju wierzytelności, zalbez- 

pieczone hipoteką umowną (umowiniem 

grawem zastawu), bez wizględu na to, czy 

dotyczą mieruchomości wiejskich, czy też 

miejskich — oraz długów gruntoxiych. 

Najdoniioślejszym  pumktem ustawy 

jest przepis, że egzekucja kapitału powyż- 

szych wierzytelności miedopuszezałma jest 

do dnia 1 października 1934 r. 

Odsetki od wierzytelmości, należne za 

czas od 1 kwietnia, 1933, choćby już zasą- 

dzone, zostają obniiżone @ю 6 proc. w sto- 

sunku rocznym. 
Bgzekucja odsetek jest dopuszezalna 

— o ile jednak chodzi o sam kapitał, — to 

niefyllko egzekucja, ale mawiejt wymaganie 

spłaty przed upływem 1 października 1934 

jest. niedopuszczallnie. : 

Wszelkie uprzednie umowy między 

stromami, zmierzające do  zmzeczenia się 

dłużmika z kcrzystamiia z ulg mifniejszej u- 

stawy są tmiierwiażmie. ; 

Wienzyciel ma pranjp domagania 

wcześniejszej splaty kapitału tylko w 

wypadkach : - 

1) jeżeli zdolność płatnicza į miožilimo- 

ści gospodarcze dłużnika pozwalają mu mia 

spłatę wierzytelności, — przyczem о ©КО- 

lieznościach tych crzekają sądy, a wierzy- 

ciel obowiązany jest je udowodnić; 

2) w wypadkach, gdy dłużnik sam swo 

im czyniem sepowiodorniał zmniejszenie się 

wartości zalbezpieczającej kapitał hipotie- 
ki (np. zmiszczył umyślnie część mierucho- 

ści itp.) 
„* 

у Ustawa niniejsza nie dotyczy (wierzy- 

telniości zabezpieczonych kaucją hipotecz- 

ną (hipotekę zabezpieczającą), oraz 'mie- 

rzytelności instytucyj kredytu długotermi 
nowego, banków) państwowych, spółdziel- 
ni, komunalnych kas oszczędności i in- 
nych żego rodzaju instytucyj. 

Wejście w życie niniejszej ustawy ро- 

witają niewątpliwie z ulgą przedewiszyst- 
kiem właściciele nieruchomości miejskich, 
którzy w uciążliwym stopniu obanczenii są 
ustawą o ochronie ilokatorów, głównie dzię 
ki moratorjum dla bezrobotnych, a którzy 
dotychczas z ulg ustawodawstwa kryzyso- 
"wego nie korzystali. 

—-—0—— 

“ „Tydzień Dziecka 
Dnia 20 kwietnia br. w: Dużej Sali Kon- 

fereneyjnej odbyło się pierwsze Zebranie 
Organizacyjne _ Wiajenłódzkiego Komitetu 
„Tygodnia Dziedka* przy udziale 60 osób, 
przedstawicieli władz i organiizacyj spo- 
tecznych. lei 

„Tydzień  Dziecka“ odbędzie się w 
czasie od 22 maja do 28 maja włącznie, 
pod łaskawym. protekitioraliem Pana Wiaje- 

| wody Wiadysławia. Jaszczołta i Pana Ku- 
raliora Okręgu Szkolnego Wileńskiego — 
Kazimierza Szelągowskiego. 

Po Zagajeniu posiedzenia przez Nacz. 

Wydziału (Pracy, Opieki i Zdwowia p. dra 

  

się 
2 2 

‚ Malecki, 
Diłuższa dyskusja, wyjaśniająca cele 

i zadania Komiitetiu, zakończona została u- 
konstytucmtaniem się Komitetu (w składzie 
następującym : ką 

Do Komitetu Wykonawczego weszli pp: 
| „Jani Malecki jako przewodniczący, Komrad 

Jo jako wiceprzewodniczący, Eugenja 
Sianiewiezowia _ jalko (wiceprzewodniiczący, 

_ Jadwiga Szelągowska, Wanda: Pelczyńska, 
Dr. Zofja Świdowa, dr. Cemach Szalbad, 
członikoąnie, Helena Sławińska sekretarka. 

_._ Nadto do wszyskikich sekcyj zapisało 
` $ wiele osób w  dharaktenze czynnych 

„Tydzień odbywać się będzie pad ha- 
słem: „Dajmy dzieciom więcej powietrza 

_ isłońca" i ma ma celu z jednej stinony 
_ zwrócenie (uwagi społeczeństwa zapomocą 
| odczytów, pogadanek, radja ma wychowa- 
_ uiie dziedka miogóle, z drugiej zaś stmony 

zebranie funiduszów, iaby! jakniajwiększej 
iłości dzieci umożliwić pobył: ma wsi: przez 

> ich w! roku bieżącym ma. Ikiolonje 
.. й ® 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 

" UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBiŁ 
9 TE KLĘSKI I POPIERAJ] WALKE 
ŹLICZE”! POPIERA CIE BUDOWĘ SANA. | TORJUM BOD WILNEM. 

  

  

Rudzińskiego, pnzewodhniictwo objął p. Jan , 

SE 

KRONIK 

wita 
F SOBOTA 

Dsiś 22 

Setera i Ksja 
Jatro 

Jerzego Ż 
masei 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z 21 KWIETNIA 

Ciśnienie średnie: 757. 

Temperatura średnia: 4. 

Temperatura najwyższa: 

Temperatura najniższa: +2. 

Opad: 12.6 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.I.M.-z 
na dzień dzisiejszy: 

Po rannych lekkich mgłach iub chmur= 
mnym. slianie mieba, pagoda słomieczna 0 za- 

chmurzeniu umiarkowanem. Noe jednak 
przymrodkami, Stabe wialimy miejscowe. 

ŽALOBNA 

— żAŁOBNA MSZA ŚW. ZA SPOKÓJ 
DUSZY ŚP. KS. BISKUJPA WŁADYS- 

ŁAWA  BANDURSKIEGO, odprawiona 
będzie dzisiaj, 22 bm, o godz. 10-tej 'w ko- 

ściele Bonifratrów. 

— NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA 
SPOKÓJ DUSZY ŚP. IGNACEGO BOER- 
NERA, ministra poczt i telegr., odprawio- 

ne zostanie dzisiaj o godz. 10 ramo, w ko- 

Kcjiele ewamig.augsburskim, przy ul. Nie- 
mieckiej, 

Wschód słońca g, 4,04 

Zachód słońca g. 6,31 

Ele 

    

MIEJSKA 
— BUDOWLE KOŁO GÓRY BOUFAŁ 

ŁOWEJ. Magistrat opracował przepisy, re 
gulujące wzmoszenie budowli w okolicach 
Góry Boufałłowiej. Przepisy, przewidują 
zakaz budowania na 'terenach, przezmaczo- 
nych pod park miejski, 

— STACJA AUTOBUSÓW ZAMIEJ- 
SKICH. Budowa stacji autobusów zamiej- 
skich odsunięta została na dalszy ternmim. 
Odpawiediniego miejsca dla stacji osta- 
teczniie nie znialeziono, zaś brak kredytów 
całkiowicie spnawę pogrizebał na czas (dłuż- 
szy. 

SKARBOWA 

— ZEZNANIA O DOOHODZIE. Osta 
teczny termin składania zeznań o docho- 
dzie, osiągmiętym 'w roku 1932 upływa 30 
b. m. Zeznanfia składają osoby, dochód któ 

rych pnzekiracza 1.500 zł. rocznie, 

— Dyrekcja Gimnazjum OO. Jezuitów w 
Wilnie udziela w sprawie przyjęć do gimnaz- 
jum na rok szkolny 1933—34 informacyj 
w związku ze zmianą ustroju szkolnego — w 
kancelarji od godziny 11.30 — 13-ej. 

SZKOLNA 
*  — REORGANIZAOCJA  SZKIOLNIIC- 
"TWA. Zapowiadana reorganizacja войсо!- 
nictrwa średniiegio zostanie zapoczątkawana 
jeśli chodzi o okręg wileński, już w poło- 
wiie ozenwcea. 

Od mowego moku szkolnego gimnazja 

i seminanja będą już miały, tylko 4 klasy, 
z tem, że 1 klasa będzie odpowiiadała do- 
tychczawawiej 3-ciej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ZARZĄD ZWIĄZKU LEBGJONIS. 
TEK POLSKICH W WILNIE, podaje do 
wiadomości członków! związku, oraz sym- 
patyków, iż wi dniu 25 bm. o godz. 18 w 
lokalu zwiiązku ul. Żeligowskiego 4, od- 
będzie się odczyt z dziedziny. Obnony Prze 
idiwgazowej, ilustnowianty (przeźroczami. 

Odczyt miygłosi p. major Kamiński. 
— Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

CHEMICZNEGO W MWILNIE. Podajemy 
do wiadomości (Pp. słuchaczy Kumsów O- 
brony Przeciwgazowej, że wykład płk. dra 
Dobaczewskiego o ratownietwie odbędzie 
się we witiorek 25 bm. w godzinach od 19 
do 21, w sali wykładowej Imstytutu Ję- 
diszeja. Śniadeckiego, przy ul. Nowiogródz- 
kiej 22, 8 

RÓŻNE 
— WIOJIEWÓDZKI KOMTTET ZBIÓR 

KI NA FUNDUSZ SZKOLNICTWA POL- 
SKIEGO ZAGRANICĄ. (W! idniiu 11 bm. w 

CÓŻ ZA KŁOPOT z TYM SKARBEM! 
Wpadł mi kiedyś do ręki ilustrowany 

tygodnik rosyjski, wychodzący w Pary- 
żu. Emigracja rosyjska, jak to emigracja, 
posiada sporą dozę „Galgenhumoru*. Na 
przykład taka karykatura: „Co robią lu-. 
dzie, by posiąść miljon dolarów? (wte- 
dy jeszcze nie notowane 7,90). Oto An- 
glik jedzie do kolonji i robi interesy. 
Amerykanin zaczyna tradycyjnie od czy- 
szczenia butów. Francuz niesie swe 0- 
szczędności do kasy. Niemiec wyrabia 
kiełbasy. A Rosjanin — chodzi po ulicy 
i poszukuje zgubionych przez kogoś 
dwóch banknotów po 500 tysięcy dola- 
rów*. Taki charakter. Wszystko na 
„awoś', a już nie tyle na cudze pienią- 
dze, ile na znalezione, na skarb legendar 
ny, niezwykle jest ponoć łasy. Sami z 
siebie żartują. 

Ale wypadki chodzą po ludziach. 
Właśnie w Połsce znaleziono skarb i to 
znaleziono w ten sposób, że nikt go wła- 
Ściwie znałeźć nie może. Jest o wiele go- 
rzej, niż z niedźwiedziem, boć wiadomo, 
że ten mieszka w lesie, a przecie skóry 
na żywym się nie kupuje. O skarbie ani 
wiadomo nawet w jakiem województwie, 
a już w Paryżu i Belgji potworzyły się 
rosyjskie „Komitety Odzyskania Pienię- 
dzy”, działające na podstawie pogłoski, 
1ż pieniądze te należały do armji gen. 

__ Samsonowa. Pisaliśmy już o tem, że zja- 

wili się aferzyści, którzy nawet składki 
zbierają na rzecz... Komitetu. Policja tran 
cuska zainteresowała się członkami Ko- 
mitetu, bo wyglądają wcale podejrza- 
nie. Ma z niemi niesłychanie dużo kłopo- 
tów i zachodu. Wreszcie zdenerwowana 
przysłała pismo do policji wileńskiej, ko- 
leżeńskie: „Co jest z tym skarbem zno- 
wuż! 

Ledwo pisnąć słowem, już świat ca- 
ły wie, gada, jeden przez drugiego się 
wyrywa i krzyczy: moje! — Nieprawda, 
żeby Rosjanie w tym wyścigu po cudzą 
własność mieli pierwszeństwo. Skarb 
jest skarbem i basta: dla Anglika, Fran- 
cuza, Niemca, czy Buszmena. Można mó- 
wić o zasadniczych cechach narodowych, 
dopóki się nie mówi o złocie. Jak padło 
teralne słowo wszyscy są jako ci nasi 
prarodzice: dawać im jabłko! — A już 
że Polacy i w Raju nie staliby na sza- 
rym końcu w ogonku do jabłoni — do- 
wodzi historja ze skarbem. 

W „Slowie“ przed miesiącami, zamie 
ściliśmy wiadomość, że pewien ziemia- 
nin został poinformowany przez pewne- 
go szofera, że w pewnem miejscu, na je- 
go pewnych gruntach, znajduje się zako- 
pana skrzynia, a w niej jeden  miljon, 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy rubli w zło- 
cie. Co zrobić, żeby ją wydostać! Jak się 
podzielić? Czy skarb państwa nie odbie- 

gabimecie prezyden(ia m. Wilna odbyło się 
likwidacyjne posiedzenie Kiomitetu. Pnrzy- 
jęto do zatwierdzającej wiadomości spra- 
wiozdanie z całokształtu prac oraz wysłu- 
chano sprawiozdania Kiomisiji Rewizyjnej. 
Ogólny wynik zbiórkii 2.058 zł, 21 gr., w 
czem. m. Wiilnio dažo 641,68 zł., resztę zaś, 
tj. 1.416.53 zł. powiiaty mmojew miileńskie- 
go. — Komitet składa serdeczne podzię- 
kowanie wszystkim ofiarodaweom, którzy 

dalikami swiemi przyczynili się do powiięk- 

szenia funduszow ma: talk (wiażinyy, ieel, jalkim 
jest polskiie szkolnictwio zagranicą. 

— BOJKOT TOWARÓW. BERLIŃ- 
SKICH. W' okresie przed bojkotem, war- 
tość towarów, miemieckich,  sprowadza- 
mych do Wilna, równała się prawiie 1 milj. 
zł. miesięcznie. „ 

Ostatnio triangalkeje z Berlinem zmacz- 
mie się zmniejszyły, a przychodzące towa- 

ny były zamówionie jeszcze przed! ogłosze- 
miem bojkotiu. 

— ODEZWA ANTYNIEMIECKA. — 
Wczoraj wozpilakałiowano wi mieście odez- 
wę, podpisemą jprzez 43 organizacje żydaw- 
skie, nawołującą do miasilenia bojkotu itlo- 
warów niemieckich, 

— FILMY NIEMIECKIE. Właściciele 
kimo-teatrów! w Wiilnie postanowili wstazy 
mać się ze sprowiaczaniem filmów pno- 
dukcji niemieckiej. 

BALE I ZABAWY 
— W sobotę 22 bm. w sali „Czerwonego 

Sztralla* (róg Tatarskiej) odbędzie się Dan- 
cing urządzony przez Koło Przyjaciół Akademi 
ka w Wilnie. Początek o godz. 23. Wstęp 2 
zł. akad. 1 zł. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Wielki na Pohulance — dziś 

22, jutro 23 i pojutrze 24 kwietnia gra kapi- 
talną komedją - satyrę Słonimskiego „Lekarz 
bezdomny” z Biernacką, Zielińską, Daczyńskim 
Grolickim, Szymańskim i Pawłowskim na cze- 
le. 

— Czerwony kapturek". — Bajka dla dzie- 
ci ukaże się na scenie teatru na Pohulance po 
cenach zniżonych w niedzielę 23 kwietnia o 
godz. 12 w poł. 

— „Czerwona limuzyna" Tadeusza Łopaiew 
skiego odegrana zostanie w niedzielę 23 bm. 
o godz. 4 po poł. w teatrze na Pohulance. — 
Ceny zniżone. 

— Premjera „Wesela* Wyspiańskiego. — 
W najbliższych dniach ukaże się na scenie tea 
tru na Pohulance potężne dzieło Stanisława Wy 
spianskiego „„Wesele“. 

— Telegram: — Królowa polskiego ekranu, 
Jadwiga Smosarska przyjeżdża do Wilna! 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Pożegnalae 
występy J. Kulczyckiej. — Dziś wystawiona 
zostanie barwna rewja w 20 obrazach „Pociąg 
wiosenny*. Ceny zniżone. Zniżki ważne. 

— „Carewicz“ na przedstawieniu popołud- 
niowem. — Jutro o godz. 4 p. p. ujrzymy wspa 
niały utwór Lehara „Carewicz*. Ceny zniżo- 
ne. 

— „Marica“. — Wtorkowa premjera prze- 
pięknej operetki Kalmana „Marica* zapowiada 
się nadwyraz interesująco.— W roli tytułowej 
wystąpi znakomita śpiewaczka Mela Grabow - 
ska. 

—- Pokaz szkolny Państwowego Instytutu 
Sztuki Teatralnej. — W drodze powrotnej z 
Łotwy zespół 50 osób Państw. Instytutu Sztu- 
ki Teatralnej poa dyrekcją A. Zelwerowicza za 
urządzenia interesującego pokazu, Pokaz ten 
trzyma się w Wilnie. we wtorek 25 bm. celem 
składający się z deklamacyj solowych, chóral 
nych, grupowych ćwiczeń plastycznych i tań- 
ców odbędzie się w teatrze Lutnia we wtorek 
25 bm. o godz. 5 p.p. na rzecz Wojewódzkie- 
go Komitetu do Spraw Bezrobocia. Bilety już 
są do nabycia w Urzędzie Wojewódzkim (po- 
kój nr 16) oraz w kasie teatru Lutnia. Ceny 
minimalne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Pod Twoją Obronę. 

HOLLYWOOD — Król to ja. 
LUX — Ajda trojka! 
CASINO: Ekstaza. 

HELIOS — W cieniu krzyża, 
IPAN — Miumja 
ŚWIATOWID — Quo Vadis 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Drobne kradzieże. — Wiercińskiemu Do 

ratowi-Kazimierzowi (Mostowa 13) skradziono 
w mieszkaniu Wojniusza Michała (Kalwaryjska 
80) z kieszeni marynarki zegarek oraz 25 zł. 
w gotówce. Stwierdzono, że kradzieży dokonał 
sam gospodarz Wojniusz Michał, którego nara- 
zie nie zatrzymano. Zegarka i gotówki nie zna 
leziono. 

Z niezamkniętego składzika na podwórzu 
domu nr 16 przy ul. Cmentarnej skradziono w 
nocy 2 szynki wędzone, 8 kg masła, i 3 kury 
należące do Wiśniewskiej Jadwigi. Ustalono, 
że kradzieży dokonał Olechnowicz Jan (Osz- 
miańska 5). Narazie nie aresztowano go. 

Dziedziulowi Władysławowi, m-cowi folw. 
|araszyszki gminy solecznickiej skradziono w 
mieszkaniu Marciszkiewiczowej przy ul. Stało- 
wej 7 13 złotych. Sprawcą kradzieży okazał 
się Marciszkiewicz Paweł. 

rze złota? Może tak, może nie. Rada w 
radę postanowili zapytać. Skarb Państwa 
powiada: odbiorę. Zaraz też zawiadomił 
policję, urzędy administracyjne, urzędy 
skarbowe i t.d. polecając — szukać. Po- 
nieważ wzmianka o tem była w „Słowie*', 
przeto szukają na Wileńszczyźnie. Naj- 
bardziej przejął się całą sprawą Urząd 
Skarbowy, zapewne przez samą nazwę, 
bo o skarb przecie chodzi. A sekwestra- 
torzy, też nie mniej od emigracji rosyj- 
skiej. — Podatków to, podatków to wie- 
le! — Spadkowy — bo spadek po Ś.p. 
gen. Samsonowie; dochodowy — bo, ho, 
ho! gruntowy — bo w ziemi znaleziono; 
od darowizn — bo połowę ziemianin ma 
odstąpić; drogowy — bo szofer znalazł 
i td. i td. Szukają więc i szukają 
skarbu w ziemi jak 'wiatra wpolu. A wła-- 
ściciel przyczaił się razem z szoferem i 
odszukać go niepodobna. Sam się do zie 
mi zakopał, czy co u licha?! 

Nie. Oddał sprawę adwokatowi, me- 
cenasowi Święcickiemu. Ten wszczął z 
Prokuratorją Generalną rokowania. Sy- 
tuacja przedstawia się zawile. Adwokat 
Święcicki wychodzi z założenia, że w 
myśl Art. 716 Kodeksu Cywilnego wła- 
sność odkrytego skarbu należy do zna- 
lazcy. jeżeli zaś skarb znaleziono w cu- 
dzej nieruchomości, przeto połowa jego 
należy się właścicielowi gruntów. Spra- 
wa jasna. — Ale Prokuratorja General- 
na zapytuje: 

— Przepraszam, co znaczy skarb? 
Skarb to jest cenny przedmiot, którego 

ow © 

Tajemnica zgonu Haniewiczowej SILVA RERUM 
Omai nię doszło do samosądu 

WILNO. — Przy ulicy Bełwederskiej 21 za 
mieszkała od 3 miesięcy rodzina Haniewiczów 
składająca się z Jana Haniewicza, jego żony 
Zofji oraz 10-letniego synka Henryka. 

Haniewicz trudnił się graniem na podwór- 
kach domów oraz w piwiarniach na peryferjach 
miasta. Wskutek pijaństwa głowy rodziny Ha- 
niewicze cierpieli głód i nędzę. 

Małżonkowie żyli niezgodnie, zaś w przed- 
dzień świąt wielkanocnych doszło do wiełkiej 
awantury, która zakończyła się tragicznie. 

Haniewicz jako bezrobotny, otrzymał z Ko- 
mitetu zasiłek w naturze, którego nie przyniósł 
jednak do domu. lecz pod Halą miejską sprze- 
dał za 5 złotych. Pieniądze następnie przepił. 
Do domu powrócił późno w nocy w stanie pod 
chmielonym. Gdy żona zaczęła robić mu wy- 
mówki, Haniewicz — jak twierdzą sąsiedzi — 
chwycił połano i stłukł kobietę do utraty przy 
tomności. 

Nieszczęśliwa kobieta mocno zachorowała i 
nie opuszczala łóżka. Po niespelna dwóch 
dniach Zofja Haniewiczowa zmarła. Zawezwa- 
ne na miejsce wypadku pogotowie stwierdziło 
zgon. 

W dniu zgonu Haniewicz sprowadził leka- 
rza rejonowego dra Brodzkiego i przedstawił 
recepty na dowód, że żona jego leczyła się od 
wady serca i poprosił o wystawienie świadec- 
twa zgonu. Lekarz obejrzał zwłoki i nie zau- 
ważył śladów gwałtownej śmierci. — Stwierdził 
więc, iż Haniewiczowa zmarła naturalną Śmiec- 
cią i wydał zaświadczenie. 

Kiedy Haniewicz udał się do miasta, celem 
zdobycia pieniędzy na kupno trumny oraz wy- 

brania z komisarjatu pozwolenia na urządzenie 
pogrzebu, które to pozwolenie zostało mu wy- 
dane na mocy przedstawionego zaświadczenia 
lekarza rejonowego, sąsiadki Haniewiczowej, 
które opiekowały się jej zawsze głodnym Sy- 
nem, postanowiły ubrać zwłoki zmarłej w po- 
šmiertne szaty. 

Poaczas przebierania stwierdzono, na zwło- 
kach ślady sińców, które szczególnie widoczte 
były ua plecach i piersi oraz rany na głowie, 
10 upewnilo sąsiadki, że pogłoski, iż śmierć 
Haniewiczowej z powodu pobicia jej przez mę 
ża odpowiadają rzeczywistości. Nie zwiekając 
dłużej, powiadomiono drugi komisarjat. 

Zeznania ich zaprotokułowano, poczem po- 
wiadomiono 0 wszystkiem prokuraturę. Władze 
śledcze odrazu cofnęły wydane już pozwolenie 
na urządzenie pogrzebu oraz wydały zarządze 
nie zatrzymania Haniewicza, jako podejrzanego 
o zamordowanie żony. z 

W chwili, kiedy policja przybyła do miesz- 
kania Haniewicza celem aresztowania go, przed 
demem zebrał się tłum silnie podniecony. 

Zebrani, szczególnie kobiety, przyjęły wzglę 
dem Haniewicza bardzo wrogą postawę. Hanie 
wicz przestraszony schował się w mieszkania 
u zwłok zmarłej żony i spotkał przybyłych fun 
kcjonarjuszy policji z widoczną ulgą. Bał =© 
jednak wyjść z mieszkania, tak, że policja nie- 
mal że siłą zmusiła go do tego. W chwili uka- 
zania się aresztowanego — zebrany tłum na- 
parł na policję, której z trudem udało się obro 
nić Haniewicza przed samosądem. 5 

Sekcja zwłok ustali przyczyny zgonu jego 
żony. 

Desperacki skok z Zielonego Mostu 
WILNO. — Wczoraj w dzień około godzi- 

ny 1 p. p. na oczach licznych przechodniów 
skoczył z Zielonego Mostu do Wilji jakiś męż 
czyzną. Nim zdołano zorganizować pomoc, sa 
mobójca zniknął w wodzie i dopiero po pew- 
nym czasie wydobyto go Koło szpitala šw. Ja 
kóba już nieżywego. 

Co zrobić ze Stefanem? 
19-letni Stefan Swiolkień  (Filarecka 

30), rzucił się wczoraj z siekierą ma matkę 
— Zabiję! — ryknął w pasji. 
Miatika. uciekła. Niepnzytommia: dopadia 

posterunkowego. Co zrobią z synem —nie- 
wiadomo. Może wsadzą gło do więzienia, 
Może matlka, i syni pogodzą się, To znaczy: 
serce matki zwycięży i daruje symowi 

zbrodmię, której chciał dopuścić się. Serce 
matki jest talkie, że zawsze przebacza. 

Ale dlaczego 19-letinii młodzieniec pod- 
miiósł siiekierę na: matkę? Dlatego, że mat- 

ika zmuszała gło do pracy. Stara jest, zmę- 
czona, ji. trudno jej podołać samej ciężarom 

ulinzymania domu. A właśnie nadarzyło 
się zajęcie, w sam raz dlła zdrowiego, sil- 
negio chłopicą. Matak pnosiła, przekonywa- 
ła, tlumaczyta, wineszcie kazała. Bez skut- 
ku. Wybuchla więc: 

1 talkim razie wymoś się z domu! 

Ja stara mie będę hanoxłać dla ciebie. 
[Pirecz! 

I wówczas syn chwiycił siekierę. 
Co zrobić ze - Stefanem Swolkiieniem ? 

Matka napewno zapomni mu jego :frasz- 
ny czyn. Ale gdyby naprawdę można go 
zmusić do ciężkiej, mieustającej, bez wyt- 
dhnienia pracy, wi którejby jego dziewięt- 
miastoletniia enengja umęczyła się i opły- 
męła potem. Znozumiajlby wówczas dużo. 

BRZEZIE RORETWON OCT PZTOEROTTZZAOTEZ 

-— Złodziejka z sąsiedztwa. — Z mieszkania 
Sieniawskiego Wojciecha _(Tyzenhauzowska 
25) skradziono 300 zł. Dopuściła się tego ko- 
bieta, zamieszkała w jednym z sąsiednich do- 
mów. 

— POŻAR. — Wskutek defektu w przewo- 
dach elektrycznych powstał pożar w mieszka- 
niu Wulfa Ganesa przy ul. Kolejowej 11. 

DZISNA 
— POŻAR. — Z nieustalonej narazie przy- 

czyny w kol. Kupiele gminy į na szko- 
dę Grybowicza Antoniego spalił się dom miesz 
kalny, sprzęty domowe, artykuły spożywcze i 
A, r SAS oblicza swe straty na 

W tymże dniu spalił się również w m. Dok 
szycach dom mieszkalny i 2 chlewy Rubiaa 
Hirsza. Straty wynoszą 1000 zł. 

MOŁODECZNO 
— Pobił teściową. We wsi Połoczany, tej 

samej gminy, Stan. Hermanowicz, miejscowy 
włościanin, pobił swą 80-letnią teściowę Pauli- 
nę Kaczanowską, zadając jej według orzeczenia 
lekarza ciężkie obrażenia. Kaczanowska ma ra- 
nę na czole i wybitych kilka zębów. Przyczy::ą 
zajścia była najpierw kłótnia, potem bóika na 
tle nieporozumień majątkowych. Sprawą zajął 
się p. wiceprokurator w Wilejce. 

— POŻAR. We wsi Duszkowo gm. rakow - 
skiej spalił się dom mieszkalny ze sprzętami do 
niowemi, spichrz ze zbożem i inne zabudowania 
gospodarskie, będące własnością Caprjana Po- 
tapowicza, który oblicza swe straty na 5.000 zł. 
Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

właściciel nie jest znany. A tu wszystko 
jak na dłoni: 

Hindenburg nie byłby dziś prezyden- 
tem Rzeszy, bo nie byłby dowódcą — эг- 
mji niemieckiej na wschodzie, ani Feld- 
marszałkiem, ani wreszcie wodzem  na- 
czelnym wszystkich sił zbrojnych  Nie- 

- miec — gdyby nie świetna kampanja w 
Prusach Wschodnich. : 

Genjalny manewr wojsk niemieckich 
osacza całą Ill Armję rosyjską w błotach 
Mazurskich. Ceglasto-bure szynele pie- 
choty rosyjskiej ścielą się pokotem pod 
ogniem karabinów maszynowych. Od- 
wrót! Niema przejścia! Piechota, kawale- 
rja, artylerja wali się w błota, topi, gi- 
nie, żywcem się grzebie w bagnach, mo- 
czarach, wraz z końmi i rynsztunkiem. 

A na suchych przejściach, na wysepkach 
piasczystych, ponad karłowatą sośniną 
i nikłemi brzózkami błot, gwiżdżą kule 
i trzeszczą karabiny maszynowe — ta- 
ta-ta-ta! Pod Tanenbergiem załamał się 
oręż rosyjski, Największa klęska, cała 
armja zniszczona, a jej dowódca, nie 
mogąc przeboleč straszliwego ciosu, 
strzela sobie w łeb. ; 

Otóż ś.p. generał Samsonow posiadał 
w swem rozporządzeniu 1,350.000 rubli 
w złocie pieniędzy rządowych. Oficero- 
wie sztabu wycofali się z matni, wraz z 
kasą Armji. Uchodzili przed pościgiem, 
a deptały im po piętach szwadrony nie- 
mieckich dragonów. Dłużej ryzykować 
było niepodobna: „Baba z wozu koniom 
lżej”, a cóż dopiero taki skarb! Zakopali 

Denatem okazał się 36-letni J. Bluj, bez sta 
łego miejsca zamieszkania, bezrobotny. Przed 
niedawnym czasem Bluj, wówczas pracownik 
miejski wydziału egzekucyjnego, został zreduko 
wany i wpadł w ostatnią nędzę. Ciało zmarłe 
go przewieziono do kostnicy przy szpitalu 'šw. 
Jakoba. 

Z SĄDÓW 
SPRAWA O PRZYPADKOWE ZABój- 

STWO NA POLOWANIU 

W dniu 21 października ub. r, majątek 
(Cieležyszki mi (powiecie oszmiańskim był 
miiejscem nasiiępującego tragicznego wy- 
padku: 

W! dniu fiym odbywało się tam: polowa 
nie, ma które między innemi przybył mie- 
szkaniec Wilna, Czesław Zawadzki. 
Polon łaniie dobiegało już ku końcowi, 

gdy nagle powracający do domu myśliwi 
usłyszeli strzał z pobliskiego zagajnika. 

Jednocześnie prawie mozległ się jakiś 
krzyk ludzki. Gdy: wszyscy prawie z obec- 
miych udali się ma miejsce strzału, zniale- 
ziłomio tam sliojącego 'w przerażeniu Za- 
wadtzikiego, obok zaś leżał ma murawie 
immy uczestnik polowiamia Michał -Łoku- 
cjewski, Jak się okazało, ten ostatnii został 

miesizczęśliiwie postnzelony przez Zawadz- 
kiego, podczas przekładamiia z ręki do ręki 
dibeltówki i pomimo szybkiej stiosunikawo 
pomocy lekanskiej, nie odzyskując pnzy- 
tomności, zmarł, 

Sprawa :o fatalne zabójstwo oparła się 
o Sąd! Okręgowy, który skazał przypadko- 
wego spnawicę nia 1 mok więzienia, zawie- 
szając wykonanie kamy ma przeciąg lat 
czterech. > 

   

  

Skazianiy, apelował, wobec czego powyż- 
sza sprawia miezoraj właśnie zmalazła się 
na wokandzie Sądu Apelacyjnego. Po po- 
mownem jej mozpattrzeniu, Sąd Apelacyjny 
zatwierdził iwyrok popnzedniej instancji z 
tą wóżnicą, że wykonanie kary zawiesił o- 
skamżonemu tym razem na 2 lata. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.I 

WESOŁA „SMORGONJA* OBOK SMU- 
TNEJ CELI KONRADA. — KSZTAŁTU - 
JĄCA SIĘ FIZJOGNOMJA ARTYSTY - 
CZNA WILNA. WIT STWOSZ -- 

DERMATOLOG. — 

Gazeta Polska (108) w koresponder- 
cji z Wilna informuje stolicę o naszem ży 
ciu. Atrakcją wileńską jest naturalnic 
„Smorgonja“. 

Wsobotę 1 kwietnia w siedzibie Związku 
Literaiow odbył się wieczór inauguracyjny Klu 
bu artystyczno - towarzyskiego. Klub nazywa 
się „Smorgonja* i grupuje nietylko artystów 
ale i ludzi wartościowych dla wileńskiego ży 
tia artystycznego — jak powiedział prof. L. 
Śleńdziński w wywiadzie, udzielonym „Kurjeco- 
wi Wueūskiemu“. Ma się tu kształtować fizjo- 
gnomja artystyczna miasta. Pomału (w Wilnie 
wszystko robi się pomału) dojdzie i do tego. 

Na sobotnim wieczorze przeważali przedsta 
wiciele sztuki plastycznej. Oczywiście! bo prze 
cież miasto miało w swoich długich i  pięk- 
nych dziejach różne pory, a teraz jest w žy- 
ciu Wilna pora piastyki. 

Tak: miało Wilno „porę poezji* i 
byli wówczas filomaci i filareci, teraz 
nadeszła „pora plastyki”, jest „Smorgo- 
nja“ z cyganami i niedźwiedziami. W 
Smorgonji tej ma się kształtować fizjo- 
gnomja artystyczna miasta. Bawiono się 
na otwarciu wesoło: 

Każdy dobry żart witano hucznemi. oklaska 
mi. Nie wiadomo, czy mury po-bazyljańskie 
słyszały kiedy tyle rozbawionych głosów. Są- 
siadująca przez Ścianę cela Konrada daleka by 
ła w tym wesołym Śmiechu i samotna. Tak 
oto nad przeszłością zamyka się zawsze fala 
życia. A jednak to sąsiedztwo było jakby tro- 
chę krępujące. 

Nie trzeba jednak zbytnio się przej- 
mować tem „trochę krepującem sąsiedz- 
twem*'. 
Renesansowa swawolność fraszki Kochanow 

skiego, żartobliwość starycn piosenek francus- 
kich, aktualność wierszyków i śmiech szcze- 
ry i zdrowy nie mogły drażnić w niczem prze 
szłości, a zresztą w mnurac.. po-bazyljańskich 
spiewano nietylko pieśni zemsty, ale raczej i 
napewno częściej „precz, precz od nas smutek 
wszelki* — bo tak zawsze śpiewa młodość. 

„Przecież w „Oubliette* paryskiej, w miejscu 
najstraszliwszych kaźni i ponurych tortur mie 
ści się dziś artystyczny kabaret, gdzie -przy 
dźwiękach szpinetu śpiewa się stare piosenki, 
be:geretki, itp., pełne uroku i wdzięku, choć 
niezawsze skromne. 

Od wileńskich płastyków, twórców 
„Śmorgonji*, całkiem uzasadnione jest 
przejście do ich starszego kolegi, Witz 
Stwosza. ` 

Naprzód (89) podaje ciekawe spo- 
strzeżenia, dotyczące gruntownej znajo- 
mości przez Stwosza chorób zewnętrz- 
nych: 

żołnierz chwytający Chrystusa za włosy, 
posiada brodawkę skóry na grzbiecie nosa i 
rozpadającą się brodawkę na prawym policzku. 
Jest to zespół objawow, na zasadzie którego 
można stwierazu, że żołnierz cierpi na raka 
skurnego i liczy lat około 50. Pachołek, trzy 
mający pocnodnię nosi na szyi wielką narośl. 
Myliłby się ten, kto sądziłby że jest to wėl. 
Narośl ta, to zwyczajny a przykry włókniak. 
Faryzeusza gaiki oczne wytrzeszczają z kwa- 
dratowej czaszki w zbieżny zez, obserwując z 
przykrością własny siodełkowaty nos. Biedny 
raryzeusz cierpi na wrodzoną kiłę. Objawy tej 
samej choroby wykazuje jeden z uczonych, bio 
rących udział w dyspucie. Śpiący żołnierz ma 
skórę sino - czerwoną i koniec nosa pokryty 
czerwonemi linjami naczyń krwionośnych. Śpia 
cy żołnierz jest dotknięty trądzikiem różyczko- 
wym. Szatana z głową ptaka zjada choroba, 
zwana w medycynie wilkiem żrącym (lupus). 

Stwosz napiętnował budzącemi obrzydzenie 
chorobami osoby znęcające się nad Chrysta- 
sem. Ponadto pragnął w ten sposób przypom- 
nieć łudzkości nicość jej ówczesnego žycia.— 
Przecież celem sztuki gotyckiej było budzen:e 
w grzesznikach obawy przed wi; ści 

Zdumiewające!.. Wiedza średniowie- 
cznych mistrzów była doprawdy encyklo 
pedyczna!. Lector. 

  

Dziś pierwszy mecz o mistrzostwo Wilna 
Walczą: Makabi — Drukarz 

Dziś o 3 min. 30 na boisku Makabi 
mozpoczęty. będzie długi łańcuch walk dru- 
Żyni piłkarskich, ubiegających się o zasz- 
ezytny” tytuł mistrza okręgu, eo w kon- 
sekwencji daje możniość zmierzenia sił w 
tuudnej iwiallce o promocję do Ligi. 

Rozpoczyna ten cykl jedna ze star- 
szych (choć ostaliinio modna (odmžodzonia) 

go więc z ziemi i uszli cało, a wraz z ni- 

mi szofer sztabowy. Którędy? Na Suwa!- 

skie, dalej przez Niemen do Wileńszczy- 
zny? A może w Łomżyńskie? A może w 
Płockie? Gdzieś pod Mławą, Ciechano- 

wem, może szli na Włocławek, czy Kut- 
no? Może dopiero za Wisłą ogarnął ich 
rozsądek? Czy gdzieś w widłach Narwi 
i Bugu? — A może to wogóle wszystko 
nie tak było?... 

Ale Prokuratorja Generalna twierdzi, 
że tak właśnie. Pieniądze te były ukryte 
w tym celu, by je następnie odzyskać. 
Właściciel jest znany. Należały do skar= 
bu państwa rosyjskiego, jako będące w 
posiadaniu jego armji. Teraz winny na- 
leżeć do skarbu państwa polskiego. Nie 
jest to żaden „skarb*, tylko cudza włas- 
ność. 

Na takie dictum mecenas Święcicki 
replikuje w ten sposób: jest to rzecz „ni- 
czyja”, albo t. zw. „„rzećz utajona”. Zna- 
lazca może nawet rościć pretensję o wy- 
nagrodzenie za zdobycie rzeczy ukrytej... 

— (Co?! wynagrodzenie! a nie łaska 
6 miesięcy aresztu za przywłaszczenie 
rzeczy znalezionej, na mocy art. 262 no- 
wego Kodeksu Karnego! Hę?.. A i pan 
mecenas, też tego ...bo jeżeli znalazca 
jest przestępcą, to ten, kto go ukrywa... 

— Gadaj tu! Skąd zaraz „przestęp- 
ca*. Mówmy spokojnie, Rozważnie pano- 
wie, rozważnie. Tu nie o fatałaszkę cho- 
dzi, a o 7 milj. złotych w złocie. Przede- 
wszystkiem proszę się nie łudzić, że znaj 

drużymi Wilna Malkabi, mając za pnzeciw- 
mika benjaminka kl. A. R.KS. „Drukarz* 

Ciekawie zapowiada się ta walka. Ma- 
kabiści wniosą do miej rutynę, Drukarz 
zapał młodego zespołu. Czy tego wystar- 
czy w; wallee z niemniej ambitną jedenast- 
ką biało-czarnych ? 

UA mo, zobaczymy «wa, 

dziecie sami owego właściciela i jego 
szofera... Ja ze swej strony... 

— O, tak to lubimy. Pogadajmy. Tyl 
ko bez żadnych legendarnych „skarbów* 
— dobre to było za czasów Dąbrówk:. 
Więc możemy pójść na zawarcie pewne- 
go układu polubownego. 

— Ale czy Prokuratorja Generalna, 
ze swego stanowiska nadal uważa, że 
znalazca dopuścił się przestępstwa, przy 
właszczając miljony? 

— Niewątpliwie, 
— W takim razie niema żadnego u- 

kładu! 
— Dlaczego? 
-— Dlatego, że istnieje 1131 Art. Ko- 

deksu Cywilnego, który mówi, że układ 
oparty na podstawie niegodziwej, może 
być obalony. Można go zawrzeć, a póź- 
niej unieważnić jako umowę niemoralną. 

— Będziemy sami szukać! 
— śmieję się z tego.. 
Oto jak sprawa utyka i jak wiele 

kłopotów mają ludzie z 7mioma miljona- 
mi złotych polskich, których nam tak 
brakuje. A tymczasem emigracja rosyj- 
ska denerwuje się zupełnie niesłusznie. 

Cóż my, którzyśmy w tej sprawie pi- 
sali pierwsi, możemy dodać? Chyba wy- 
jaśnienie, że skarb wcale się na Wileń- 
szczyźnie nie znajduje. A zresztą kto go 
wie... dawno było. Ale że to żaden pri- 
maaprilis — to fakt. aż.
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Powrót inżynierów angielskich z Moskwy 
POWITANIE PRZEZ DZIENNIKARZY ANGIELSKICH 

STOŁPCE PAT. Dzisiaj o godz. 
13 mia. 15 przybył do Stołpców pociąg, 
wiozący powracających z Rosji Sowiec- 
kiej dyr. Monkheuse, inż. Nordwalla, z 
żoną oraz Cushny'ego i technika Grego 
ryego z firmy Meropolitain Wickers. 

Z pośród obrońców powrócił adwo- 
kat Turner. Na dworcu w Stołpcach spo 
tkali powracających przedstawiciele 
pism angielskich w liczbie 14 z przed- 
stawiciełem biura Reutera w Berlinie Bot 
kerem na czele. Angielscy korespondenci 
przylecieli częścią na samolotach, częś- 
ścią przyjechali koleją i samochodami. 
inżynierowie angielscy powracali z Mo- 

Na pytania dziennikarzy odpowie- 
dzieli, iż nic bezwzględnie nie wolno im 
mówić. Po spożyciu obiadu w restauracji 
na dworcu inżynierowie wraz z dzienni- 
karzami odjechali vw dalszą drogę do 
Warszawy, : 

BARANOWICZE. — 21 kwietnia 1933 roku 
z Londynu via Berlin i Warszawę wylądowa 
ła na totnisku w Baranowiczach jedna z trzech 
—awionetka trzyosobowa angielska typu „A- 
vion Percival Gott“ — GACGC. pilotowana 
przez pilota angielskiego p. Styrana — posaže 
rami byli dziennikarze angielscy wysłani przez 
pismo „Daily Sketch* w Londynie p. p. Ber- 
tram, D. Wieson i Balloch z Londynu, Po zao- 
patrzeniu się w benzynę, i sfotografowaniu się 
wystartowała do Stołpców na powitanie inży- 
nierów angielskich, wydalonych z Rosji. 

Odlot nastąpił o godz. 11,25, 
Druga awionetka przeleciała obok Barati) - 

wicz i o godz. 11 wylądowała w Stołpcach. 

BARANOWICZE. PAT. Dowiadujemy 
się, że żona inż. Nordwałlla, będąca obywatelką 
sowiecką, którą Nordwali poślubił przed kilku 
miesiącami, na kilka godzin przed wyjazdem u- 
zyskaia w drodze wyjątku i wbrew zwycza- 
jom pozwolenie na przyjęcie obywatelstwa bry 
tyjskiego. Paszport dyplomatyczny został jej 
wydany na dwie godziny przed odjazdem. 

jeden z wydałonych Anglików oświadczył, 
że w więzieniu byli traktowani dobrze, a na 
granicy z kurtuazją. 

Adw. Turner siedzi wraz z wydalonymi w 
wagonie restauracyjnym i nie porzuca taktyki 
przyjętej od chwili ia granicy pol- 
skiej — piliowania i przerywa niedyskretne 
pytania korespondentów, i uśmiechając się — 
czyni złośliwe przycinki, 

Przedstawiciel „Daily Mail* odjechał ze 
Stołpców samolotem o 13.30, dokonawszy na 
miejscu szeregu zdjęć fotograficznych. 

Kilku przedstawicieli pism londyńskich przy 
tywszy o godzinie 8 do Baranowicz, nie miało 
już połączenia kolejowego do Stołpców, Naczel 
nik stacji nie mogąc porozumieć się z dyrek- 
cją kołejową w Wilnie, dał im na własną od- 
powiedzialność motorową drezynę, czem byli 
zachwyceni dziennikarze angielscy. 

* * * 

„ WARSZAWA (tel. własny). — Z 
Londynu donoszą, że według wiadomo- 
ści z Moskwy w tamtejszych kołach dy- 
plomatycznych przeważa zdanie, że CIK 
ZSRR odrzuci prośbę skazanych o uła - 
skawienie. 

Wprowadzenie zakazu przywozu to- 
warów sowieckich do Anglji zaostrzyic 
konilikt i sprawa uwolnienia skazanych 
inżynierów jest teraz kwestją prestiżową. 

Na spotkanie uwolnionych inżynierów 

W dniu wczorajszym przybył do Warszawy berliński. korespondent 

  

& 

„Daily Express“ p. D. 
$. Delener, który dziś rano wyleciał na specjalnie wynajętym samolocie PLL. „Lot“ do Bara 
rowicz, aby spotkać tam jadących z Moskwy inżynierów angielskich z firmy Wickers Com 
pany, uwołnionych w słynnym procesie moskiewskim o sabotaż. Na zdjęciu naszem widzimy 

p. Delenera (x) na chwilę przed startem. 

AKSA ES STS STT IESKO NASS NISSAN 

Sąd Doraźny w Poznaniu 
ч SKAZAŁ ZABÓJCĘ LISTONOSZA NA KARĘ ŚMIERCI 

TORUŃ PAT. — W piątek o godzinie 13,30 
sąd doraźny po dwudniowej rozprawie ogłosił 
wyrok, skazujący Edwarda Mossakowskiego, 
pomocnika handlowego na karę śmierci przez 
powieszenie za zabójstwo listonosza Rypińskie 
go. Zabójstwo było dokonane z premedytacją. 
Przez pewien czas Mossakowski przesyłał prze 
kazy pieniężne na niewielkie sumy pod swoim 
wi adresem. 

W dniu morderstwa kiedy listonosz przybył 

nowodtódzka 
— URZĘDOWA. W dniu wczorajszym 

p. wojewoda Stefan Świderski przyjął p. 
G. Szymańskiego, posła ma' Sejm Rzeczypo 
spolitej. 

— POSIEDZENIE KASY STEFCZY- 
KIA W NIBEOHNIEWICZACH. W ubieg- 
łym tygodniu w: Niehniewłiczach odbyło 
się wialne doroczne zebranie członków Ka- 
sy Stefczyka, na którem po przyjęciu spra 
wiezdań, powołano mowy zanząd, w oso- 
bach: Jana Kojdera jako prezesa, Pioruń- 
skiego Ignacego jalko buchaltena, Stiamisia 
'wia Jóźwiaka, Mamuszko Antoniego, Ławnii 
kiewicza Stefama, Sadowskiego Francisz- 
ka, Sobieraja Michała, Lasotę Jiuljania — 
jalko członków, zarządu. Do Rady: Nadzor- 
ezej powbłanio: i Amftoniego, 
jako prezesa, Pudło IPiotra ma zastępcę pre 
zesa ij Derilaliko Idziego na sekretamza. — 

W końcu zebrania omawiano sprawę wy- 
remontowania. budyniu, zajętego przez Ka 

sę, oraz przystąpienia Klasy ma członka 
spółdzielni „ Jedniość" i im. 

— WŁ, WALTER W NOWIOGRÓDKU 
W dmim 24 bm. przybywa: do Niowogródka. 
na, gościnine jy znany artysta scen 
polskich, hiumorysta (Wł. Walter z zespo- 
łem pierwezonzędnych artystów scen wiar- 5 
szawskich. Zapowiedziany przyjazd Wł. 
Waltera budzi w! Nowogródku powszechne 
zainteresowanie, 

— OO GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM 
Od dmia wezorajszego „Powrót do życia” 
z Jamet Gaymbr i Oharles Farrel'em w ro- 
lach głównych. 

Dźwiękowe Kino „APOLLO“ 
Dominikańska nr. 26, 

Wielki program świąteczny 
Egzotyczny film, pochodzący z wyspy Kuby. 

„« Nenita, 
Hawanny kwiat 

Upajające melodje! Egzotyczne tańce! Emocjo- 
nująca treść! żywiołowy humor! Koncertowa 
gra! Koncert rumby! Pocz. seansów o godz. 
2, 4, 6, 8, i 10.15. W rol. gł. LAWRENCE 

TIBBETT i LUPE VELEZ, 
WSTĘP 49 GROSZY. 

  

      

Wydawca: Stanisław Mackiewicz, 

do Mossakowskiego z przekazem na sumę 1 
zł. 03 gr., — Mossakowski uderzył listonosza 
młotkiem w głowę, poczem zadał mu jeszcze 
kilka pchnięć nożem, a później dusił ręcznikiem 
Po zrabowaniu 3.160 złotych morderca zbiegł 
do Poznania, gdzie po kilku dniach usiłował 
popełnić samobójstwo, przecinając sobie żyły 
na rękach. W czasie ratowania go morderca 
przyznał się do zbrodni. 

KRGSSZYKAKZEC, 

— ZEBRANIE KOMITETU ORGANI- 
ZACYJNEGO OBCHODU WIELKICH 
ROCZNIC. — We wtorek w godzinach po- 
południowych odbędzie się zebranie komi- 
tetłu ongamizacyjnego obchodu  400-1ecia 
nadania Słonimowii praw majgdeburskich, 
300-1ecia śmierci Lwa Sapiehy i 150-lecia 
otwameia kanalu Ogińskiego. Na zebraniu 
zoktanie wyłonidny | Monikai: wyfkonatńany 
oraz sekcje. 

— ZJAZD LEGJIONU MŁODYCH. — 
(W związku z mającym się odbyć w. dniu 
23 |bm. wi Słonimie zjazdem delegatów ob- 
wodowych Legjonu Młodych, rw dniu 22 
bm. przyjeżdżają do Słonima delegaci posz 
azegėlnych obwodów, a mianowicie z IPiń- 

sika]; Brześcia, Nowogródka, iBaranowicz, 
Lidy, Nowego Dworu, Kobrynia i Koso- 
wa poleskiego. W dniu 21 bm. przybył do 
Słonima, komendant: grupy wschodniej Le 
gjonu Młodych Biliński. Na zjazd przyjeż- 
dža do Słonimą wojewoda mowogródzki dr, 
Stefan Świderski, 

— WYCIECZKIA KRIAJOZNIAWCZA. 
Zarząd Słonimskiego Oddziału Tuwa Kra- 
Jozmawiczego organizuje wycieczkę Ikrajo- 
zmawczą pociągiem popularmym do War- 

Bzawyj, Wycieczka odjedzie ze Słonima dn. 
maja wieczorem i powróci do Słomima 

w dniu 8 maja o godzinie 23,30. Zamząd To- wanzystwa Krajoznawczego zwrócił się 
do dyrekcji kolejowej w: Wilnie z prośbą 
o. Przyznanie uczestnikom wycieczki 66- 
procentowej zniżki kolejowej w obie stro- 
my, ponieważ wycieczka ta ma mieć 250 osób. a mieć ponad 

Ваг аб 
— NOWY ZARZĄD KOŁA AKADE- 

MIKÓW. — Na odbytem walnem zgroma- 
dzeniu Koła Alkajdemików, po złożeniu i 
przyjęciu sprawozdań, wybrano nowy za- 
rząd w składzie: Kmita Bolesław, Ćwirikó- 
wna Walerja, Isajewicz Kazimierz, Kupce- 
wicz Wiitiold ij Gołębicki Walerjam, 

— WŚCIEKŁY PIES. We wsi Dobro- 
myśl pojawił się pies rasy wilezej, podej- 
rzamy o wściekliznię, który pogryzł КИКа 
Pow oraz (tinzodę chlewną. Pies został za- 

ii. 

      

TELEGRAMY 
FAŁSZYWE POGŁOSKI O NOWEJ OB- 
NIŻCE UPOSAŻEŃ URZĘDNICZYCH. 

  

. jen BRODZISZ — BOGDA — WALTER — TRAPSZO — SAMBORSKI — LINDORFÓWNA. Najnowsze — Najw NS AS a) INSULA EDO WEZE == Najwspanialsze —Najpiekniejsze— Polskie — Arcydzieło — Filmowe!; Początek o godz. 4-ej., w 
dz. 2-ej. Bilety honorowe i odwołania. 

miki warszawskie doniosły, jakoby w ko- 
łach urzędniczych rozeszła się pogłoska o 

mającej mastąpić już z dniem 1-go maja 
obniżce płac. Według tych pogłłosek. miał- 
by, być skasowany t. zw. dodatek rodzinny 
na żonę i (dzieci oraz dodatek mieszkamio- 
my. Jak się dowiaduje Wasz korespondent 
ze źwódeł miamodhujnych, pogłoski te po- 
sbawiome są wszelkich podstaw i są wy- 
tworem bujnej fantazji, mie pozbawionej 
cech złośliwiago Siania zamętu. 

REWIZJA UMOWY HANDLOWEJ 

"WARSZAWA (tel. wł.) Jak słychać, 
w lecie br. podjęte zostaną rozmowy po- 
między rządem polskim a rządem francus- 
kim w sprawie rewizji umowy hamdlowej 

polsko - framceuskiej. Rokowania te ze sbro 
my polskiej prowadzić będzie vice-minister 
Przemysłu i Handlu p. Doleżal. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
KOLEJOWA 

WARSZAWA. PAT. — W dniach od 
20 de 26 bm. obraduje w: Amsterdamie mię 
dzynamodowa konferencja kolejoxa z Ц- 
działem przedstawicieli kolei angielskich, 
hiolenjderskich, niemieckich i polskich. — 
Konferencja obraduje nad sprawą ożywie- 
nia ruchu tumystyicznego pomiędzy Amglją. 
Holandją i Polską, oraz zorganizowania 
ruchu firamzytowego pnzez Polskę do Rosji 

POCIĄGI POPULARNE 

WARSZAWA. PAT. — Ministerstwo 
Kiomuniikacji nozesłało do wszystkich dy- 
rekicyj kolejowych okólnik w sprawie u- 
ruchomienia t. zw. pociągów: popularnych, 
celem  uprzystępnienia . przejazdów do 
miejse wiycieczkowych ma niedziele i świę- 
ta oraz ma: obchody, i umoczystości. Ceny 
biletów ma przejazd pociągiem popularnym 
wycieczki, w której bierze udział comaj- 
mniej 300 osób, ioblicza się ze zniżką 662,/3 
ipmocent. Jeżeli w. wycieczce bierze udział 
comajminiiej 350 osób, zniżka wymosi 70 pr. 
[Pociągi popularne wyjeżdżać będą wi mie- 
dzielę Iub święto mano i powracać będą te- 
go samego dniia wieczorem, względnie w 
soboty lub dni pnzedświąteczne po połud- 
miu i powracać w pomiedziałki dub dań ро- 
świąteczne rano. Pociągi: popularne mogą 
być uruchomione na zamówienie biur po- 

dróży, towarzystw krajoznawezych, organi 
zacyj (ttumystyczniych i sportowych, 

KRÓL GUSTAW V-ty w BERLINIE 
BERLIN. PAT. W dniu 21 bm. 

przybył do Berlina król szwedzki Gustaw, 
który zamieszkał w gmachu poselstwa. — 
Król wydał śniadanie na cześć prezydenta 
Hindenbumga. W! śniadaniu wzięło udział 
szereg członków rządu, z ikamelerzem Hit- 
lerem i wicekandlerzem Papenem ma czele. 

BERLIN. PAT. — Prof. Pinstein z0- 
stał skreślony m listy członków kuratorjum 
fizykallno - (techmicznega zakładu Rzeszy. 
Zawządzemie to motywiowane jest stano 
wiskiem, jalkie prof. Einstein zajął wobec 
ruchu hitlemowskiego w Niemiczech. 

PADEREWSKI CHORY 

NOWY YORK. PAT. — Po silnym a- 
taku lumbago, któremu uległ przed kilku 
dniami Paderewski, odwołał wszystkie 
koncerty ii obecnie leży w hotelu w Nowym 
Yorku. Stam jego nie jest niebezpieczny. 
W dniu 29 kwietnia Paderewski zamierza 
wyjędhać do Europy. 

TESTAMENT GALSWORTHY'EGO 
LONDYN. PAT. — Ogłoszontiy tu z0- 

stał testament znalkomifiego pisamząa Jiohma 
'ego. Zmarły pozostawił spa- 

dek w: wysokości: 80 tysięcy fumtów szter- 
lingów. Znaczną część tej sumy  Gals- 
(month zapisał swej żonie, której jedno- 
cześnie powierzyi opiekę nad swą spuś- 
cizną literacką. (Po śmierci: żomy opieka. ta. 
mia przejść "w ręce siosłtnzeńca, znamego pi- 
samza Rudolfa Sautera. Testament: przewi- 
duje pozatem między inmemi, że żadna bi- 

a grą Galswonthy'ego mie bę- 
ie mogła być ogłoszona bez 

spadkobierców, AZ 
TEROR POLITYCZNY NA KUBIE 
HAVANA. PAT. Kubę ogarnęła 

mjowa fala terroru polityeznegio, W. ciągu 24 godzin w Havanie rzucono 7 bomb. — Policja zastirzeliła! dłwióch młodych Tudzi, podejnzamyjch o alkcję terroru. 

« GUARANTY TRUST WYSYŁA 3 MIL;. 
PARYŻ. PAT. Dzienniki podają, že 

Guaranty Trust: otrzymał zeawłolenie od! — 
Federal Reserve Board ma wiyelkispedjowa= 
mie do Paryża złota wartości 3 mitjonów 
dolarów. Wysyłka ta ma nastąpić w; dniu 
jutrzejszym, Jednocześnie Chase Bank 0-- 
trzymal! zezwolenie na dokonanie analogi- 
mua” która nastąpi w: najbliższy 
! 4 
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Giełda warszawska 
WARSZAJWIA. PAT. — Giełda: Dewi- 

zy: Belgja 124,35 124,66 124,04. 
Gdańsk 174,43 — 173,57, Holandja 359— 
359,90 — 358,10. Lomdym 31,11 — 31,30— 
31,00. Nowy York 8,05 — 8,09 — 8,01. Nio- 
my. Yorik kabel 8,10 — 8,05 — 8,12—8,03. 
[Paryż 36,11 — 35,20 — 35,02. Szwiajearja 
172,50 — 172,98 — 172,07. Włochy 46,00— 
46,23 — 45,77. Berlin w: obrotach nieofic- 
jalnych 2061 — 204, Tend, mocniejsza. 

PAPIERY IPROC.: iPożyczka buda xlla- 
na 41,25. Inwestycyjna 100,50. Seryjna 
106,25. Kionwersyjna 43,25. 6 proc. |dollamo- 
iwa. 54,50 — 58,75 — 54, 4 prłoe. premjowa 
dolarowa 54,25 — 58,75. 7 proc. stabili- 
zacyjna 53,25 — 52,38 — 53.; 59 (setki), | 
54 (drobne). 8 pmoc. kom. BGK 93. 45 
proe. ziemskie 39,75, 39 (drobme). 8 pmoie. 
warszawskie 40 — 40,25 — 40,13. 

AKCJE: Bamk Polski 75,25 — 
Lilpop 10,75, Starachowice 8,80. 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: 
Dolarowa 56, Dillonowska 62 3/8. Stabili- 
zacyjnia 55,50. Wiarszawisika 38. Śląska 43. 

Dolar tg obrotach pryw. 8,20—8,25— 
8,12. — Rubel złoty 4,85. 

75,—. 

Drukarnia Wydawnictwa „SLOWA“ 
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DRAMAT POLSKIEGÓ LOTNIKA 

bezpłatne bez- względnie nieważne 

spanialsze — Najpiękniejez 
> niedziele i święta © go 

aż 

  

Artystyczna uczta w kinie „CASINQG'”. Sensacja, rewelacja arcydzieł. 
Najnowszy film Gustawa MACHATY'EGO twórcy „Eroticonu” 

EKSTAZA 
  

  

Dziś! Najwybitniejsze arcydsieło Czeskiej Sztuki filmowej. — Film gwałtownych namiętności i syzytowych 
walk o szczęście! 

„CASINO” EKSTAZA 
Płomienna piesń o szsłeńczej miłości dwojga ladzi. Fascynująca akcja! Niespotykany artyzm zdjęć! 

Uduchowiona gra artystów z HEDY KESLER w roli głównej. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
  

  

Pan 
tel. 528 

£ziś długooczekiwana premjera! 

MUMI 
W roli mumji wskrzeszonej do życia niezrównany następca LON GHANEYA—BORYS 
KARLOFF (niezapomniany „Frankenstejn“). Któż to się oprze pokusie ujrzenia „Mumii*? 

;— „Mumja* podniecała umysły całego Świata i zainteresuje całe Wilao 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. 

Wielki film współczesnego Egiptu pełen niesamowitościi grozy 

(Grzeszna miłość 
egipskiego kapłana) 

  

Seanse 4, 6, 8 i 10,15 

  

Arcydzieło. koncert SZEŚCIU 
najwybitniejszych gwiazd: GRETĄ GARBO 

Joan Grawford, John i Lionel Barrymorowie, Wallace Beery i Lewis Stone 

„LUDZIE W HOTELU" 
  

w*g pow. 
Vicki Baum 

  dym względem 

Film ten to największy 
wy!az artyzmu pod każ- 

tt 
Wkrótce w kinie HELI 

31     

  

  
  

„Midi (ZAGŁADA RZYMU) 

Spies cie ujiz CI Dziś tyko w kinie Helios! Monumentalne arcydzieło 0 rekordowem powodzeniu 

W CIENIU KRZYŻA 
realizacji króla reżyserów Cecila B. de Mille'a. 

  

Dźwiękowe kino 

Mickiewicza 22 

tel. 15-28 
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Parcelacja maj. 

Landwarow 
letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaltej wielkości. Działki 
Kemunikacja pociągami 
Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami 

Cena od 5600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wlieńska Spółka Parcelacyjna, 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

Radio wileńskie 
SOBOTA DNIA 22 KWIETNIA 

11.40: Przegląd prasy, kom. meteor. czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 12.30: Komun. meteor. 
14.40 Progr. dzienny.; 14.45 Muzyka żydowska 
(płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Wiadomo 
ści wojskowe; 15.40 Audycja dla młodzieży; 
16.05 Utwory Manuela de Falia (płyty); 16.20 
„Odrodzenie państwa polskiego" — odczyt dla 
maturzystów — wygłosi W. Lipiński; 16.40 — 
„Wychowanie u starożytnych Greków i Rzy- 
mian“ — odczyt wygł. E. Wichtel; 17.00 Aud. 
dla chorych:, pogadanka i muzyka; 17.30 — 
„Co nas boli?" — przechadzki Mika po mieś- 
cie, 17.40 Odczyt aktualny; 17.55 Program na 
niedzielę; 18.00 „Europa wobec powstania sty 
czniowego* — odczyt dla maturzystów wygł. 
prof. H. Mościcki; 18.20 Wiad. biež.; 13.25 — 
Ulubieńcy polskiego kabaretu (płyty); 18.40-- 
Tygodnik litewski; 18.55 Rozmaitości; 19.00— 

„Codz. odc. powieść. 19.10 Rozmaitości; 19.15 
Kecytacje w wykonaniu Alfreda Szymańskiego 
art. dram. — Fragment z misterjum Oskara 
Miłosza „Don Miguel Manara". 19.30 Na wid- 
nokręgu; 19.45 Pras.dziennik radjowy; 20.00-— 
Godzina życzeń (płyty); 20.55 — Wiadomości 
Sportowe; Dodatek do pras. dz. radj.; 21.05-— 
Kencert poświęcony twórczości Straussów; — 
22.05 Koncert chopinowski; 22.40 Nowoczesna 
magja — feljeton wygl. J. Warnecka; 22.45 —- 
Kom. meteor. 23.00 Muzyka taneczna; Wiado- 
n:cści dla polskiej ekspedycji polarnej. ; Muzy- 
ka taneczna. 

FYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYTY 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

Leczeita Litewsk. Stow. Pom. Sanitarnej 
Wilno, ul. Wileńską 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 
GABINET RENTGEN ELEKTROLECZNICZY 

(kwarc. Solux, Djatermija) 

czynny od 11 — 6 popołudniu 

Opłata za utrzymania i wszelkie zabiegi 
lekarskie i rentgen. została obniżona. | 

  

Dziś! 
HóLLYWOGD bohater niezapomnianych filmów 

naszym ekranie w swojej niezrównanej podwójnej kreacji króla i jego sobowtóra w doskonałym arcyprze- 

bojowym filmie p.t. KRÓL To ja Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek © godz. 2-ej. 

  

  

       
Rama 

„C. K. Feldmarszałek* „On i 

  

c= — — — 

i autobusem co godzinę. 

miesięcznemi, 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, | 
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/            САИ 

RUBIKON — Nr. 1. Ukazał się pierwszy 
numer dwutygodnika naukowo-literąckeigo p.t. 

„Rubikon*, pod redakcją p. Macieja Wieliczki. 
Pismo zawiera 18 następujących działów: 

Na forum życia; Wiadomość ze świata wiedzy; 

Biesiady literacko-artystyczne; Szkice historycz- 

ne; Magazyn beletrystyki; Pamiętniki; Parnaso- 

wa Kuźnia; Przegląd Ezoteryczny; Refleksje; 

Rozmaitości i uwagi- Wykładnia porównaw= 
cza 7 języków; Powieść; Poradnia prawnicza; 
Lekarz domowy; Lamus humoru, Panopticum; 
Doroczny skorowidz wiadomości ważniejszych; 

Rozrywki, informacje i t.p. przyczem na każ- 

dy dział składa sięę po kilka artykułów. 

        

WLA$STA BURJAK 
jego siostra” i „Pod kuratelą" ukaże się na « 

  

PŁUGI, ВАОНУ 
oraz wsżelkie inne maszyny i narzędzia rol- 

nicze sszonu wiosennego 

poleca 

Żygmunt Kagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

| CREWIESPSKC 

UDZIAŁY 
Wytwórni Mechanicznej Pie- 
czywa Pol. Sp-ki Piekarskiej 

sp. Z 0. o. 
SĄ DO NABYCIA po zł. 100) za 1 ndz. w 
Banku Towarzystw Spółdzielczych, ul. Mic 
kiewicza 29. — Biuro sp-ki S:kaplerna 4. 

Tel. 19-11* 

    

  

Sprzedaję DRUT KOLCZASTY 
na ogrodzenia 

Z Kessler Wilno, Zawalna 19 
" 

  

      
  

  

  

tel. 18-09. 
Wysyłam także na zamówienia 

УРА 

DEM THPISITKIS 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

šredka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

EE M IE S ZKANIE 

  

3 pekoje, la:ienke, bal 
Lekarze kon. sucre, słoneczne. 

AGZOZCOREFE DRES DO WYNAJĘCIA 
PW RY DSESRENJENE Biatistocks 6. Dozorcs 
DOKTOR wskaże 

choroby weneryczne — DO WYNAJĘCIA 
skórne i moczopłciowe. 4 — 3 i 2 pokijowe 
WIELKA 21, tel. 921. Skopówka 6. 
ой 9 — 113 — 8 

POK6] W.Z.P. 23 
———— — z niekrępującem wej- 

Ściem do wynajęcia. — 
Lokale Mickiewicza 22 m. 42. 

"JYYYWYWYTEYCYYYTYY е 

Posady 
TETETPTYWWYYE 3 

  
  

  

31 5 - POKOJOWE 
MIESZKANIA 
odremontowane z wy- -- ——— 
godami do wynajęcia. po TRZEBNA 
informacje 9 — 11 ra- panienka do Z-letniego 
no lub 4 — 6 po poł. dziecka, na wyjazd lab 
Zawalna 60 — 10. w Wilnie, Świadectwa 
— — — -— -— -- i praktyka wymaętane. 

Zgłaszać się 21, 22123 
  

Wileńskie Koncesjonowane < 

Kursy Samochodowe 

į motocyklowe 
Zapisy i informacje zauł. Bernacdyński 8 w godz. 

' 10 — 13 1 16 — 20 

b. m ed 2 — 3 hotel 
Georges — Kwistkow- 
ska. 

  

TORENZEEHZA CHRŻEBCIE, 

Rožne 
i ai 

KURSY KROJU 
szycia i robót гест- 
nych. Królewska 5 
11. — Nauka solidna 
za dostępną opłatą. — 

   
  

  

Tani 
Domek z placem obszaru 1500 sążni kw. 

neczna. Wiadomość w Adm.   Sołtaniszkach do sprzedania. Las sosnowy. Miejscowość sło- 

   
   

   

    

PRA 
lico DOBRA $ 

  KOPIOWANI 
uroczo położony ną IK LANOW, 

R wilnio 3 
„Słowa”. > Ne 
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