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że w Wielki 
Niżej podpisane* banki 

    

miejscowe—150%%0 drożej. Układ 

zawiadamiają, 
Piątek, dnia 15-go 

kwietnia i w Wielką Sobotę, dnia 
16-go kwietnia kasy banków BĘDĄ 

CZYNNE do godz. 11-ej. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, sxs 

Oddział w Wilnie, 
Bank Handlowy 

Oddział w Wilnie, 
Bank Towarzystw Spółdzielczych, 

Oddział w Wilnie, 
Bank Związku Spółek Zarobkowych, 

Oddział Wileński, 
Wileński Prywatny Bank Handlowy. 

w Warszawie, 

Zbliżenie włosko- węgierskie. 
Przed kilku dniami podpisany 

został w Rzymie włosko-węgierski 

układ przyjaźni. Jak inne podobne 
traktaty, przewiduje on załatwianie 

wszelkich ewentualnych sporów na 
drodze postępowania polubownego, 

na drodze 

warte zostało pod różnemi forma- 
mi porozumienie w kilku bardziej 

konkretnych kwestjach, a więc w 
sprawie „dostępu do morza dla 
Węgier”, że użyjemy tu nomenkla- 
tury prasy włoskiej i, według nie- 
sprawdzonych jeszcze doniesień, 
w przedmiocie formy rządu na 
Węgrzech. 

Jeśli wiadomości, dotyczące tej 
ostatniej sprawy, są prawdziwe, to 
mamy do czynienia z aktem dużej 
wagi. Chodzi mianowicie o to, że 
decydujące na Węgrzech czynniki 
polityczne dążą do powrotu Habs- 
burgów na tron, niesie on bowiem 
sobą związki z Austrją i na- 

wrót do tradycji wielkiej monarchji 
naddunajskiej. 

Z tych właśnie powodów dąże- 
nie do powrotu Habsburgów napo- 
tykało dotąd na sprzeciwy wśród 
państw zwycięskich w wojnie, a 
przedewszystkiem wśród Francji. 
Wątpić należy,. by polityka włosko- 
węgierska gotowa jednak była do 

» popierania unji austro-węgierskiej, 
wobec czego sensacyjne doniesie- 
nia prasy (w pismach włoskich nie 
spotkaliśmy żadnej wzmianki na 
ten temat), zdaniem naszem, tra- 
ktować należałoby b. ostrożnie. 

Inne jednak punkty programo- 
wę porozumienia włosko-węgier- 
skiego wskazują, że ma ono dwo- 
jakie oblicze: ściśle polityczne i e- 
konomiczne. 

Ten ostatni moment posiada 
przytem na dłuższą metę znaczenie 
poważniejsze. Jest to sprawa Fiu- 
me (Rjeki). Według półurzędowego 
komunikatu włoskiego. węgierski 
handel morski cieszyć się będzie 
stosunkiem największego uprzywi- 
lejowania, jakie we Fiume otrzy- 
mają towary jakiegokolwiek inne- 
go państwa. W praktyce staje się 

- Flume dla Węgier wolnym portem. 
W układzie tym zainteresowane są 
obie strony. Z jednej Włochy wo= 

© bec tego, że Fiume dziś z braku 
. odpowiedniego Hinterlandu zamie- 

_ ra, z drugiej Węgry, dla których nie- 
_ zmiernie ważne szlaki handlowe ku 

_ Mdrjatykowi są dotąd zamknięte. 
Droga do Fiume prowadzi przez 

terytorjum jugosłowiańskie. Wyko- 
rzystanie układu w sprawie Fiume 
możliwe jest tylko przy porozu- 
mieniu gospodarczem węgiersko- 

jugosłowiańskiem. W przeciwnym 
razie pozostaje parcie z dwu stron 
na Jugosławię, mogące spowodo- 
wać poważne, a dla Belgradu przy- 
kre następstwa. Dlatego też układ 
w Sprawie Fiume ma następstwa 
polityczne dużej wagi w postaci 

okrążenia i osłabienia pozycji Ju- 
goslawji. 

Zbliżenie włosko - węgierskie, 
jakeśmy powiedzieli, ma swój wa- 
lor w ściśle politycznych stosun- 
kach międzynarodowych. Jest on 
przedewszystkiem sukcesem  Wę- 
gier, które dotąd były zdane cał- 
kowicie na mniej lub więcej dob- 
re stosunki z państwami, które 
przegrały wojnę. Nowy układ sto- 
sunków wyrywa je z tego pier- 
ścienia solidaryzmu wojennego, w 
którym tkwiły do ostatniej chwi- 
li. Nie można ani na chwilę wątpić, że 
podsyci to dążenie Węgier do rewan- 
żu, do odbioru oderwanych od nich 
prowincyj. Sądząc zarówno z uczuć, 
jakie w stosunku do swych sąsia- 
dów żywią Węgry, a także z o- 
becuego układu stosunków nad 
Dunajem,kierunek energicznej eks- 
pansji ku Czechosłowacji ma naj. 
więcej cech prawdopodobieńswa. 

Dla Rzymu zbliżenie z Pesztem 
nie jest również bez znaczenia. 
Z okazji ratyfikacji przez Włochy 
układu, przyznającego Besarabję 
Rumuaji, pisaliśmy o wielkich suk- 
cesach Włoch pod egidą Anglji. 
Włochy zmierzają ku zbliżeniu z 
Rumunją, Węgrami, Bułgarją i Gre- 
cją i co za tem idzie do kierowni- 
ctwa polityką bałkańską. 

Oznacza to rozluźnienie wę- 
złów, łączących Małą Ententę i 
osłabienie roli Jugosławji i Czech. 
Motywy są w pierwszym rzędzię 
ekonomiczne. Na północy idzie o 
Dunaj, na południu o pobrzeże 
andrjatyckie, wymarzone Mare 
Nostro! 

Włochy szukają dla siebie dróg 
ekspansji gospodarczej i w tej 
dziedzinie idą ostatnio od zwycię- 
stwa do zwycięstwa. 

W tej części Europy jawniej, 
niż gdzieindziej, czynnik ekono- 
miczny występuje, jako nervus 
rerum w wielkiem współzawodnic- 
twię narodów- B. W, 

Sprostowanie, We wczorajszym ar- 
tykule wstępnym skutkiem opuszczenią 
przez zecera wyrazu „nie” uległ odwró- 
ceniu sens następującego frazesu: 

„Czy więc pożyczka ta jest dla nas 
dostateczna, czy zaradzi wszystkim bo- lączkom? Bezwątpienia nie”. 

  

LEKARZ-DENTYSTA 
I. FELDSZTEJN 

przeprowadził się z ul. Wielkiej 
na ul. Wileńską 16. 2806 

  

ą 4zł. Zagranicą 7zł. CENA OGŁ 
dla poszukujących ргасу—50% znižki, 
ogłoszeń 6-cio łamowy na IV stronie 1 

Wilno, Sroda 13 kwietnia 1927 r. 
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GŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy 

благле chmury nad bilwą, 
BERLIN. 12. IV. (Pat). Z Kowna donoszą, że prezes Ra- 

dy Ministrów Waldemaras podpisał dekret o rozwiązaniu 
Sejmu. Spodziewają się ogłoszenia dyktatury wojskowej. Na- 
stąpią zapewne liczne aresztowania. 

Podjęcie rokowań polsko - nie- 
mieckich. 

BERLIN. 12.IV, (Pat). Między pełnomocnikiem polskim do roko- 
wań polsko-niemieckich dr. Prądzyńskim, a niemieckim urzędem spraw 
zagranicznych w Berlinie osiągnięte zostało porozumienie w sprawie 
dalszego prowadzenia rokowań w kwestjach prawnych i rozrachunko- 
wych oraz podpisany został protokuł, w myśl którego w drugiej poło- 
wie maja podjęte zostaną rokowania w sprawach następujących: 1) mo- 
ratorjum, 2) rozrachunków między korporacjami prawno-publicznemi, 
przeciętemi granicami, 3) zasiłków wypłaconych przez gminy rodzinom 
zmobilizowanych i 4) waloryzacji wzajemnych pretensyj. 

Podpisanie pożyczki w połowie maja. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Koła finansowe liczą się z tem, że przedstawiciel konsorcjum ame- rykańskiego p. Konnet przyjedzie do Warszawy po świętach. 
W tym czasie podjęte zostaną końcowe rokowania. Podpisania pożyczki spodziewać się należy w połowie maja. Ma to nastąpić w Warszawie. 

Porażka komunistów w Chinach 
SZANGHAJ, 12. IV. (Pat.) Przywódca związków zawodowych zo- stał aresztowany wczoraj wieczorem przez oddziały Czang-Kai-Szeka, prowadzące akcję przeciwko komunistom. 
Stawiony następnie przed sąd wojenny oświadczył on, iż otrzymał zapłatę za przygotowanie morderstwa przywódcy prawego skrzydła Kuo- Min-Tangu. Aresztowanego skłoniono następnie do podpisania rozka- zów, wzywających związki zawodowe do złożenia broni. 
W ciągu nocy 5000-ny oddział wojsk działających przeciw komu- nistom zajął dworzec kolei południowej. Po zaciekłej walce oddziały komunistyczne cofnęły się, ponosząc znaczne straty. 

Armja Sun-Szuan-Fanga idzie naprzód. 
LONDYN, 12. IV. (Pat.) „Timeg* donosi z Szanghaju, posuwania się wojsk Sun-Szuan-Fanga flagi 

stopniowo w Szanghaju flagi Kuo-Min-Tangu. 
W pobliżu Hang Czou brygada piechoty usiłowała stawić czoło wojskom Sun-Szuan-Fanga, lecz została otoczona i zmuszona do poddania się. 
W Pu-Kou wojska południowe przygotowują się gorączkowo do obrony miasta. 
Krążą pogłoski, że marszałek Wu-Pei-Fu miał zastąpić syna Czang- Tso-Lina na stanowisku dowodzącego siłami zbrojnemi pod Fen-Jang. 

Prasa japońska o zatargu Chin z Sowietami. 
TOKIO. 12.1V. (Pat). Cała prasa japońska jest zdania, że stosunki 

pomiędzy Rosją a Pekinem wytwarzają sytuację jak najbardziej poważ- 
ną, która być może mogłaby doprowadzić do wciągnięcia w grę 
Japonii. 

Prasa wyraża jednak zapatrywanie, 
użycia broni. : 

Sowiety posądzają Anglję i Włochy o inspirowanie wy- 
stąpień antysowieckich w Pekinie. 

MOSKWA, 12 IV. (Pat). „Izwiestja“, ogłaszają artykuł, w którym podnoszą, że ostatnie wiadomości, dotyczące najścia na poselstwo so- wieckie w Pekinie, nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do tego, kto jest rzeczywistym inspiratorem tych prowokacyj. 
Komentarze prasy angielskiej w związku z najściem na poselstwo w Pekinie nie pozostawiają żadnej wątpliwości co do stanowiska Angiji. Nie Byłoby nic dziwnego, gdyby zostało ustalone, że jednym z inspira- torów tego zajścia był przedstawiciel Włoch, których polityka idzie w ostatnich czasach stale po linji polityki angielskiej. 
Co się tyczy Francji, to jeśli nawet nie należała 

rów najścia na poselstwo, w każdym razie nie 
uchylić się od udziału w tej sprawie. 

Prowokacja pskińska dała Anglji 
wspólnego wystąpienia mocarstw i do 
wzięcia udziału w akcji antysowieckiej. 

Nie dając się sprowokować i nie pozwalając na wciągnięcie ZSSR do wojny, co właśnie mają na celu wspomniane prowokacje, opinja pu- bliczna sowiecka, kończą „Izwiestja“ protestują tem goręcej przeciwko prowokacyjnej agitacji. 

Manifestacje antychińskie w Moskwie. 
RYGA. 12. IV. (ATE) Wczoraj w Moskwie odbyły się olbrzymie manifestacje, protestujące przeciwko ostatnim wypadkom w Chinach. Agitatorzy przemawiali do tłumu. Ruch tramwajowy został wstrzy- many, ' 
Demonstracje trwały do zmierzchu. 

dzą ze wszystkich większych miast. 

że w miarę 
republikańskie zastępują 

że Moskwa nie ucieknie się do 

ona do inicjato- 
uczyniła ona nic, aby 

sposobność do zorganizowania 
skłonienia innych państw do 

Podobne wiadomości nadcho- 

  

Reorganizacja polskiego szkolnictwa 
średniego w Litwie 

KOWNO, 12.IV. W poniedziałek 11 kwietnia o godz. 10 rano roz- poczęły się tam obrady Zarządu Generalnego T-wa „Pochodnia* w sprawie polskiego szkolnictwa średniego w Litwie. W obradach biorą udział przedstawiciele wszystkich gimnazjów polskich w kraju. 
Ną porządku dziennym: 1) różniczkowanie programów  gimnazjal- nych i 2) kwestja wychowawczą. W kwestjach tych wygłoszono cały szereg referatów, 

przed tekstem—25 gr., 
ogł. zagraniczne—50% drożej, ogł. cyfrowe i tabelow 
0-cio łamowy. Terminy druku ogłoszeń mogą być pi 

  

w tekście—30 gr., za tekstem—10 gr., ogł. mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz petitowy 

Cena 20 groszy. 

Redakcja i Administracja: JAGIELLOŃSKA 3,- 

Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. 

Naczelny redaktor przyjmuje od 2—35 ppoł. 

Redaktor działu gospodarczego przyjmuje 

od8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Konto czekowe P. K. O. 80.750. 
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e o 20% drożej, Ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10%0 drożej, w dnie świąteczne i zs. 
rzez administracię dowolnie zmieniane. 
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Na nadchodzące święta 
8 żądajcie wszędzie! 

PIWO imu „DOJLIDY* 
Ks. Lubomirskiego. Szczególniej polecamy nowy, wyższy gatu- 

nek piwa pod nazwą 
któ i óżni yjemnym „LUKSUSOWE* "5,35 yyróżnia przyjer 

Od 20 butelek dostarczamy do domu. Obstalunki przyjmuje 
się: Wilno, ul. Lelewela 1/3 róg (Wileńskiej 48) tel. 460. 
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kład delegocji polskiej na  konio- 
rencję ekonomiczną w Genewie, 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Skład delegacji polskiej na mię- 
dzynarodową konterencję ekono- 
miczną w Genewie został już usta- 
lony, 

Na czele delegacji stoi b. mini- 
ster Gliwic, a członkami delegacji 
zostali mianowani: pos. Diamand. 
w.-min. Doleżal, w.-prezes Banku 
Polskiego Młynarski i sen. Stecki. 
Pozatem w pracach delegacji bierze 
udział p. Sokal stały delegat Pol- 
ski przy Lidze Narodów. 

miany na placówkach zagra- 
nicznych. 

(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Na miejsce posła Lasockiego w 
Pradze mianowany będzie dotych- 
czasowy poseł polski w Belgradzie 
Okęcki. 

ddwołanie posiedzeń. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Zapowiedziane na wczoraj po- 
siedzenie komitetu ekonomicznego 
Rady Ministrów zostało odwołane, 
jak również i dzisiejsze posiedzenie 
Rady Ministrów. 

Tydzień obecny stoi już pod 
znakiem świąt. 

Marszałek Piłsudski spędzi święfa 
w Sulejówku. 

Marszałek Piłsudski wyjedzie na 
okres świąteczny do Sulejówka. 

   
    

  

    

  

   

NA RATY, 
solidny sprzęt radjo amator- 
ski. Kompletne instelacje z 
nowoczesnych odbiorników. 

Ceny niskie. Bezpłatne po- 
rady poleca najstarsza Firma 

Radjowa w Wilnie. 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 
Mickiewicza 23, tel. 405. 4115-3] 

RADJO| 
   

    

   

  

    
Potrzebna maszynistka 

biegle i poprawnie pisząca na ma* 
szynie oraz obznajomiona z pro- 
wadzeniem biura. Oferty z poda- 
niem dotychczasowej pracy pod 
„Potrzebna“ składać w Admini- 
stracji „Kurjera Wileńskiego". 4132 wę jaw 0 -LRĄ EA WAŚĆ ODA 

Powrót p. hłynarskiego. 
(Telefon. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem przybył z 
Paryża do Warszawy wice - prezes 
Banku Polskiego dr. Młynarski, 
który w imieniu rządu polskiego 
prowadził na terenie paryskim ro- 
kowania o pożyczkę. 
2 = Młynarski bawił w Paryżu 

ni. 

Przeszkolenie starostów. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

23 kwietnia rozpoczyna się w 
Warszawie trzeci z rzędu kurs sta- 
a” który potrwa do 29 kwie- 
tnia. 

1 III IST OIS TI D ESS 

Po Warszawie-— Wilno. 
Rozwiązanie Rady Miejskiej w Wilnie. 

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Po rozwiązaniu Rady 
ma obecnie kolej na Radę 

Miejskiej w Warszawie 
Miejską w Wilnie. 

przyjść 

Decyzja powzięta została na skutek wyniku lustra- cji, dokonanej przez naczelnika Wydziału Samorządowego p. Strzeleckiego. 
Lustracja wykazała, że 

stała na wysokości zadania. 
wileńska Rada Miejska 'nie 

III ITS TIK NN KISS 

4 Rosji Sowieckiej 
Rykow o wypadkach w Chinach. 

MOSKWA. (Pat). Wczo- 
raj obradował tu 13 wszechrosyj- 
ski kongres sowiecki w którym 
wzięło udział 1403-ch delegów, z 
których 418-tu miało tylko głos 
doradczy. 

Przewodniczącym kongresu o- 
brany został jednomyślnie Kalinin. 

Rykow złożył sprawozdanie o 
działalności rządu sowieckiego 0- 
az omówił wypadki w Chinach. 

Zerwaliśmy— powiedział Rykow 
— stosunki dyplomatyczne z rzą- 
dem pekiūskim, aby zaprotesto- 
wać przeciw naruszeniu naruszeniu 
naszych praw. Związek Sowiecki 
jest państwem, które nie wysłało 
ani jednego żołnierza na teren 
chiński. 

Ostatnie wypadki w Pekinie or- 
ganizowane były w porozumieniu 
z tamtejszym korpusem dyploma- 
tycznym. W międzyczasie kilka mo- 
carstw oświadczyło, że nie chce 
mieć nic wspólnego z gwałtami 
pekińskjemi. Do mocarstw tych nie 
należy ani Angija, ani Włoćhy. 

Jasnem jest, że chcą nas spro- 

wokować do zbrojnej interwencji 
w Chinach. Jasnem jest również 
jednak, że podjęcie wojny przeciw 
rządowi północno-chińskiemu wy- 
rządziłoby rewolucji chińskiej naj- 
większe szkody, 

Nie damy się wciągnąć do 
wojny i dopowiemy na wszystkie 
prowokacje stanowczą gotowością 
do pokoju. Jesteśmy, dzięki na- 
szym walkom legalnym i nielegal- 
nym, tak zahartowani że nikt nie 
może liczyć na słabość naszych 
nerwów. 

Stanowisko Ameryki w sprawie 
ograniczenia zbrojeń na morzu. 
GENEWA, 12-1V. (Pat). Komi- 

$а  przygotowawcza konferencji 
rozbrojeniowej odbywa w dalszym 
ciągu pierwsze czytanie projektu 
konwencji. 

W toku dyskusji przedstawiciel 
Stanów Zjeonoczonych Gibson o» 
świadczył, że o ile osiągnięta bę- 
dzie zgodą w głównej sprawie 
ograniczenia tonażu floty, to sprawa 
ograniczenia personelu morskiego 
nie będzie stanowiła, zdaniem Sta- 
nów Zjedn. żadnej przeszkody dla 
dojścia do skutku konwencji. 

 



Maiszaua przygotowuje wybory. do Rady Miejskiej, 

Prędko kolej na Wilno? 
Dobrze się stało, że drugi Zko- 

lei wiec wsprawie samorządu war- 
szawskiego zwołano tego samego 
dnia, w którym dzienniki obwie- 
Ściły radosną wiadomość o podpi- 
saniu przez Prezydenta Rzplitej de- 
kretu rozwiązującego warszawską 
Radę Miejską. 

Do lokalu kinoteatru „Komedja* 
przybyło około 800 osób, aby za- 
manifestować z jednej strony ra- 
dość z powodu usunięcia cuchną- 
cego trupa (mowa o b. Radzie M.) 
z drugiej zaś strony, by podkreślić 
oburzenie z tego powodu, że czyn- 
niki rządowe tak długo tolerowały 
klikę, która rządziła Warszawą, 
tworząc wokół korupcje i tamując 
wszystkie poczynania stowarzyszeń 
i związków, zmierzające do pracy 
twórczej. Wiec wczorajszy zwołany 
był przez Partję Pracy pod hasłem 
stworzenia zwartego obozu ludu 
pracy, którzyby zamiast czczych 
frazesów dali obywatelowi znośne 
warunki bytowania. Partja Pracy 
przystępuje do wyborów do Rady 
Miejskiej m. st. Warszawy. Nie wy- 
suwa jednak żadnego programu 
politycznego. Łączy się z ugrupo- 
waniami gospodarczemi i związka- 
mi zawodowemi, oraz ze stanem 
średnim, aby przyszłej Radzie Miej- 
skiej dać ludzi, którzyby faktycznie 
reprezentowali interesy mas i któ- 
rzyby obeznani byli z gospodarką 

_ samorządową. 
Na wiecu przemawiali: pp.Zwierz- 

chowski, Lempke, Ebert, Wyrostek, 
Langner i Orlik. | 

Wszyscy mówcy poddali ostrej 
krytyce dotychczasową gospodarkę 
magistracką, za którą całkowitą wi- 
nę ponosi. b. Rada Miejska, która 
nie umiała się zdobyć na to, aby 
stać się sumiennym kontrolerem i 

doradcą Magistratu. 
Synekury dla pp. radnych były 

interesem ważniejszym Od wszyst- 
kich zagadnień natury społecznej i 
dlatego 8-letnie rządy endeckiego 
Magistratu sprawiły, że Warszawa 
jako miasto nietylko że się nie ro- 
zwija, ale stanęła nad przepaścią, 

grożąc z dnia na dzień katastrofą 
kompletnej ruiny. 

Słusznie mówcy podkreślali, że 
pewne stronnictwa polityczne zdoby- 
ły sobie monopol na „patrjotyzm*, 
z którego stworzyły „szczytne* hasło 

iidąc do poprzednich wyborów tu- 
maniły wyborców tem właśnie has- 
łem, nic wspólnego nie mającem 
z pracą pozytywną. 
„ Wogóle samorząd polski jest 

zabagniony. 

Nie politykomanów nam trzeba 

w samorządzie, lecz ludzi pracy, 

którzyby od podstaw zabrali się do 

reorganizacji wszystkich Magistra- 

tów w Polsce. 
Z tego założenia wychodzi rÓw- 

nież Partja Pracy i idzie do wyborów 

radzieckich w Warszawie z myślą 

leczenia ran warszawskiego Samo- 

rządu. Tego dzieła muszą się podjąć 

ludzie pracy, ludzie, którzy. są wy- 

razicielami opinji wszystkich oby- 

wateli stolicy. 

———— 

Powtórne wybory do rady gminnej 

М. оМОМ. 
KATOWICE, 12-IV. (Pat). Nie- 

dzielne wybory do rady gminnej w 
Knurowie dały następujące wyniki: 
listy polskie uzyskały 1413 głosów 
(1 mandatów), listy niemieckie — 
1472 głosy (8 mandatów). Są to 
ponowne wybory, gdyż przeprowa- 
dzone w listopadzie 1926 roku zo- 
stały unieważnione na skutek pro- 
testu. Owczesne wybory przyniosły 
Polakom — 5 mandatów, a Niem- 
com — 10 mandatów. 

Urzędowanie w czasie Świąt. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Ministerstwo spraw  wewnetrz- 

nych zarządziło, że urzędowanie w 

urzędach jemu podległych w pią- 
tek odbywać się będzię do godz. 

1 p. p., w sobote do godz. 12, 
normalna zaś praca zostanie pod- 
jęta we wtorek. 

W Katedrze Wawelskiej spoczną zwłoki Słowackiego. 
Zebrani w dniu 10 kwetnia w 

Krakowie na posiedzeniu komite- 
tu obywatelskiego sprowadzenia 

zwłok Słowackiego do kraju przed- 
stawiciele komitetów z poszcze- 

gólnych miast Rzeczypospolitej, 
Wśród tych: Lwowa, Poznania, Ło- 

dzi, Krakowa, Kalisza, Tarnowa, 

wraz z przedstawicielami komite- 
tów młodzieży akademickiej War- 

szawy i Krakowa, w czasie aka- 

demji urządzonej w dniu 10 kwiet- 

nia w auli Uniwersytetu Jagiell. 

jako uroczystem zagajeniu zebra- 
nia komitetu, otrzymali z ust p. 
ministra d-ra Dobruckiego oświad- 

czenie, że rząd Rzeczypospolitej, 
łącząc się z uczuciami narodu od 

lat czterdziestu wyrażanemi w dzia- 
łalności młodzieży i komitetu oby- 

watelskiego, podjął się sprowadze- 
nia prochów Wieszcza do Ojczyz- 
ny i złożenia ich na Wawelu. 

.Przedstawiciel rządu zakomunikował 
równocześnie, że od gospodarza 
Katedry Wawelskiej, ks. Metropo- 
lity Sapiehy, po przedstawieniu mu 
osobiście przez p. ministra pisma 
p. Marszałka Piłsudskiego w spra- 
wie decyzji rządu złożenia prochów 
Słowackiego na Wawelu, otrzymał 
po myśli rządu odpowiedź, że ks. 
Arcybiskup, podzielając uczucia na- 
rodu, nie sprzeciwi się wprowa- 

dzeniu do Katedry Wawelskiej pro- 
chów wielkiego poety i gotów jest 
omówić z rządem dalsze z tą spra- 
wą związane szczegóły. 

Wobec podanych niżej faktów, 

decydujących o doniosłej sprawie 
przywrócenia drogich sercu pol- 

skiemu relikwij, zebrani pod przew. 

prof. Uniw. Jag. d-ra J. Kallenba- 
cha przedstawiciele komitetów po- 
szczególnych miast Rzeczypospoli- 
tej i młodzieży akademickiej przy 

uczestnictwie przedstawicieli świata 

nauki, prof. Ign. Chrzanowskiego, 
d-ra Tad. Grabowskiego, d-ra Hah- 
na, d-ra J. Kleinera, d-ra Jana 

  

Waclaw Sieroszewski. 

Wrażenia z podróży. 
Jestem już w Anglji około mie- 

siąca i mogę sobie pozwolić na 
pewne uogólnienia. Do tej pory 
spotykałem Anglików jedynie we 
własnych ich kolonjach Oraz w 
cudzoziemskich hotelach. Ani tu 
ani tam nie byli przyjemni. Przy- 
kro uderzała ich wyniosłość i bez- 

wględność. Na każdym kroku za- 
chowaniem się swem zaznaczali, 
że uważają się za rasę wyższą i 
na tej zasadzie żądali dla siebie 
szczególnych przywilei. Miałem na- 

Gwalberta Pawlikowskiego, wyra- 

żając rządowi Rzeczypospolitej głę- 
boką wdzięczność za podjęcie się 

zrealizowania doniosłej dla narodu 

sprawy, zwracają się z usilną proś- 

bą i gorącym apelem do przedsta- 
wicieli nauki, literatury, sztuki, 
oraz całego społeczeństwa, do wszy- 
stkich organizacyj, stowarzyszeń i 
związków, tak naukowych, lite- 

rackich, artystycznych, jak też spo- 
łecznych, aby w obliczu już speł- 
nić się mającej tęsknoty pokoleń 

poszczególnemi wystąpieniami nie 
wszczynali nowych szkodliwy ch dla 

sprawy dyskusyj i rozstrząsań na 
temat, gdzie złożyć prochy Poety. 

Przedstawiciele Komitetu Oby- 
watelskiego wyrażają przekonanie, 
że jest obowiązkiem społeczeństwa 
Polski odrodzonej urzeczywistnić 

przekazany przez pokolenia Polski 
pod zaborami testament, wskazu- 

jący Katedrę Wawelską, jako naj- 
bardziej godne miejsce dla królew- 
sxiego ducha poety i wielkości 
narodu. 

+ * 
* 

Gdzież spocznie Słowacki? 
Czy w podziemiach katedry, CZY, 
jak było projektowane, na dziedziń- 
cu wawelskim? Zapewne będzie to 
rozstrzygnięte przez ściślejszy Ko- 

mitet, który się utworzył w Kra- 

kowie z przedstawicieli wszystkich 

większych miast polskich ze Lwo- 
wa, der W. Hahn, d-r Gwalbert 
Pawlikowski i d-r Kleiner, d-r T. 
Grabowski z Poznania, p. J. Droz- 
dowiczówna z Warszawy, Tarnów, 
Łódź i Katowice były też repre- 
zentowane. 

Tylko Wilno świeciło nieobec- 
nością! Cóż na to Związki Prasy i 
Literatów, ani słowem się o tem 
nie odezwały, ani o delegacie do 
"Krakowa, ani o wejściu do Komi- 
tetu nie pomyślały! 

Czy to tak można? 

wet z tego powodu z nimi nieraz 
małe starcia, które zresztą zawsze 
kończyły się przyznaniem mi bro- 
nionych przezemnie słusznie praw. 
Jadąc do Anglji byłem więc na- 
strojony nieco zaczepnie i przygo- 
towany do  utarczek i obrony 
przed agresją angielską. Mile jed- 
nak zostałem zdziwiony,  kiędy 
przekonałem się, że wcale to nie 
jest potrzebne. Anglicy u siebie w 
domu są zupełnie inni: są wzglę- 
dem cudzoziemców grzeczni, uczyn- 
ni i wyrozumiali, jak rzadko kto. 
Nieraz gdy konduktor omnibusu 
(bussy) nie mógł zrozumieć źle 
wymówionej przezemnie nazwy u- 
licy, publiczność brała udział w 

KUR J ER wILENSKI 

Litwa gotowa jest porozumieć -się 2 Polską! 
RYGA, 12.V. (Ate). 

Londynu, 
waniu przez 
Polską, 

Wszystkie dzienniki zamieszczają depeszę z 

powołującą się na „Daily Telegraph* 0 rzekomem zdeklaro- 

Litwę wobec Anglji gotowości rozpoczęcia rokowań z 

„Rigasche Rundschau“ zaopatruje to doniesienie w komentarz, w 

którym twierdzi, że nieoficjalnie rokowania polsko-litewskie właściwie 

już się odbywały podczas pobytu delegacji litewskiej na pogrzebie zna- 

nego działacza litewskiego Basanowicza w Wilnie. ć 

_ Rokowania te nabrały charakteru bardziej oficjalnego. W ubiegłą 

sobotę miał rząd Waldemarasa wyrazić gotowość rozpoczęcia rokowań 

z Polską pod warunkiem jednakże, że sprawa wileńska będzie rozpatry- 

wana w duchu żądań litewskich. 
Z doniesień prasy angielskiej nie można wnioskować, aby nowe 

propozycje Litwy różniły się od poprzednich warunków. Według „Riga- 

sche 
zwiększyły. 

Rundschau* widoki na porozumienie polsko-litewskie wcale się nie 

Pogłoski o zmianach w rządzie 
litewskim. : 

KOWNO, 12-IV. (ATE). Utrzymują się uporczywie pogłoski o 

mających nastąpić zmianach w rządzie. Między partją chrześcijańsko- 

demokratyczną a związkiem włościańskim zaszły poważne różnice zdań, 

które mogą doprowadzić do kryzysu gabinetowego. 

Szaulisi żądają nowych wyborów do Sejmu, skrajna prawica doma- 

ga się dalszego stosowania terroru na wypadek kryzysu. 

Liczą się z rządem, złożonym z nacjonalistów i skrajnej prawicy. 

Sprawa aresztowanego posła w Litwie. 

KOWNO, '12.V. (Ate). Specjalna komisja sejmowa, wyłoniona do 

zbadania sprawy aresztowanego pos. Pajauisa, odbyła wczoraj swe 

pierwsze posiedzenie. 
Według informacyj „Prawdy* materjał, przedłożony komisji przez 

rząd, jest mocno obciążający dla aresztowanego posła. 

Bezpośrednie rokowania Włoch 
z Jugosławją. 

BIAŁOGRÓD. 12.V. (Pat). Włochy porozumiały się z Jugosławią 

w sprawie podjęcia bezpośrednich rokowań, które zaczną się w tym 

tygodniu. 
Francja i Anglja zaproponowały Włochom, 

aby na wypadek zajść na granicy albańskiej, 
Jugosławii i Albanii, 

w czasie toczących się ro- 

kowań, attaches wojskowi Francji i Anglji wraz z funkcjonarjuszami po- 

selstwa niemieckiego udali się na miejsce, celem usunięcia wszelkiej 

możliwości zaostrzenia się zatargu w czasie rokowań. Wszystkie trzy 

rządy przyjęły tę propozycję. 

BRTWRZEREWTKERZA COBRA WBERAERWZA ZSR WET. DERRIEŃ SERC SZEOZ GO 

Metody władz gminnych. 
Już tyle razy pisaliśmy 0 nie- 

moralnym w najwyższym stopniu 

systemie, stosowanym przez miej- 

scowe władze szczególniej w Od- 

niesieniu do Białorusinów i ruchu 

białoruskiego. Owocem tej polity- 

ki jest bezwzględna nieufność, jaką 

okazuje białoruska ludność wiejska 

w stosunku do _ przedstawicieli 

władz polskich. г 

Ležy przedemną list jednej Z 

nielicznych nauczycielek szkoły 

powszechnej Białorusinki. Pisany 

do jednego z księży Polaków po- 

zbawiony jest oczywiście wszelkiej 

tendencyjności, wynikającej ecru 

z momentu agitacyjnego. Autor 

listu pisze w ie słowa: 
„Chcieliśmy na zapusty wysta- 

wić sztuczkę białoruską. Możeby i 

była, ale policja pomieszała wszyst- 

kie szyki. Zrobiono rewizję w nie- 

których domach podejrzanych o 

pylitykę. 23 lutego r. b. wysłałam 

list do p. X. prosząc © zakupienie 

książek białoruskich. Wysłałam 5 

zł. w liście. Prosiłam żeby kupiw- 

Szy książki zachował je u siebie. 

Dobrzeby zrobił, gdyby mi je przy- 

słał, ale nie pod adresem księgar- 

ni. Bo księgarnia mogłaby ściąg- 

nąć podejrzenie. Służbę  lichą 

mam, ale i tę mogłabym stracić, 

a tego mie bardzo mi się chce. 

Wójt naszej gminy, człowiek prze- 

biegły. Proponował mi wiele rze- 

czy. Szczególniej, bym mu donosi- 

ła,co się dzieje we wsi, o ruchu 

białoruskim i komunistycznym. Dał 

mi dwukrotnie pieniądze niby ja- 

ko zapomogę na opłacenie mego 

mieszkania. Ale biedak pomylił się. 

Czyż ja mu będę głupstwa dono- 
siła na szkodę biiźnich. Pieniądze 

przyjęłam, bo to gminne i naopła- 

cenie mieszkania. Za szpiegostwo 
nie przyjęłabym nigdy. 

Człowiek ten nie tutejszy, po- 

dobno z Galicji. Ludzie mi mówili, 

że pięciu kandydatów było na 

wójta, ale ani jednego z nich sta- 

rosta powiatowy /nie zatwierdził. 

Wystawił swoją kandydaturę i lu- 
dzie musieli wybrać". : 

Oto treść listu naiwnej, młodej 
nauczycielki z zapadłego kąta Wi- 

leńszczyzny. Charakteryzuje on na- 

sze stosunki lepiej, niż wszelkie 

uczone memorjały. W. 

naszej rozmowie i przychodziła mi 
życzliwie z pomocą. Innym razem, 
gdy błądziłem w odległej dzielnicy 
Londynu w nocy, nie mogąc od- 
czytać napisów w słabo  OŚwietlo- 
nych ulicach, jakaś młoda miss 

wraz z towarzyszącym jej młodym 

człowiekiem sami zaofiarowali mi 
się na przewodników i doprowa- 
dzili prawie do miejsca. W bibljo- 
tekach, muzeach, galerjach obra- 
zów, w sklepach i teatrach chętnie 
dawali wyjaśnienia, krótkie, treści- 
we i zupełnie wystarczające... Nie 
mówię już o stosunkach towarzy- 
skich, które nacechowane Są zaw- 
sze niezmiernie życzliwą uprzej- 
mością, ba, nawet troskliwošcią... 

NOWOŚĆ! 
W związku z obchodzonem uroczyście 

w całym świecie 

stuleciem śmierci BEETHOVENA, 
świeżo ukazała się na półkach księgar- 

skich, nakładem księgarni Św. Wojcie- 
cha, w wytwornem wydaniu książka 

WITOLDA HULEWICZA 

Przybłęda Boży 
Beethoven: Czyn i Człowiek. 

Stron 388—portret Beethovena—okiadka 
Stanisława Matusiaka. Cena 11 złotych. 
Do nabycia we wszystkich Z 
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O okultyžmie. 
(Niedzielny odczyt p. Eweliny Ka- 
rasiówny, wiceprezesa Polskiego 
Tow. Teozoficznego p.t. „W obro- 

nie okultyzmu”). 

Dosyć już mamy naszej mater- 
jalistycznej cywilizacji: zmęczona 
kataklizmem wojennym, nie ma- 
jąc nadziei rychłego uwolnienia się 
od niesłychanie gnębiących ją jego 
następstw— ludzkość, instynktownie 
szuka pokrzepienia w świecie du- 

cha. 
Na tem tle poczyna się w spo- 

łeczeństwach współczesnych ruch 
odrodzeńczy. Przybiera on najroz- 
maitsze formy, różaemi drogami 
do duchowego przetworzenia Świa- 
ta dąży. Jedną z form takich jest 
działalność teozoficzna, szerokie 
dziś już roztaczająca kręgi. Polega 
ona na szerzeniu idei powszechne- 
go braterstwa w całem tego słowa 
znaczeniu, tak, aby nareszcie poło- 
żyć kres ustawicznej walce człowie- 
ka przeciw człowiekowi; na szuka- 
niu jakiejś syntezy z istniejących 
obecnić religij, wzajemnego ich u- 
zupełnienia wraz z odnowieniem 
zapoznanych ich wartości, na wy- 
korzystaniu dla polepszenia nasze- 
go współczesnego życia, mocy nie- 

znanych olbrzymiej większości lu- 
dzi, praw natury i ukrytych sił 
człowieka. 

I tu się zaczyna okultyzm, wiel- 
ka tajemnicza wiedza, którą Osiąga 
najłatwiej ten, kto wzniósłszy się 
na pewne wyżyny etyczne, wyzbył 
się egoizmu, przejął ideą powszech- 
nego braterstwa i, zapominając o 
sobie, gotów jest służyć innym, 
aby potęgą swej wiedzy czynić ich 

A jednak... poczucie wyższości 

swej rasy żyje na dnie duszy każ- 
dego Anglika i prześwieca z pod 

najbardziej subtelnych form towa- 

rzyskich, jak przeświecają omsza- 

łe głazy z dna wartko bieżącej 

rzeki. 
Składa się na to przedewszyst” 

kiem wielkie powodzenie i rozwój 

życia angielskiego na wszystkich 

polach, dumne poczucie potęgi, 

która oparła się zwycięsko wielu 
przeciwnościom dziejowym, wresz- 

cie niesłychane nagromadzenie bo- 

gactw, które dawało ogromną prze- 

wagę Anglikom w rywalizacji czy- 

sto gospodarczej czy intelektualnej 

o wpływy na bieg dziejów świata. 

lepszymi i szczęśliwszymi. Po tem 

się prawdziwego okultystę poznaje, 

że w promieniu jego działalności 

prędzej, czy później ginie zło i nie- 

szczęście. 
Techniką okultyzmu jest magja, 

ale nie ta czarna czy inna podob- 

na, o której popularnie coś niecoś 

wiemy, jeno magja pojęta jako głę- 

boka znajomość człowieka, praw 

które jego losem kierują. Okulty- 

sta znając prawa, wewnętrznem Žy- 

ciem człowieka rządzące, z łatwoś- 

cią opanowuje jego naturę niższą, 

dając się przejawić wyższej. Mag 

okultysta jest władcą przyrody, 

człowiekiem, który odkrył jej bo- 

skie prawa. Jasnowidzenie i intui- 

cja — ta siła miłości, jak ją na- 

zywa Bergson, to są dwa po- 

tężne środki, któremi się okultysta, 

rozwijając je ciągle, w każdej Swo- @ 

jej pracy posługuje. 
Ale biada temu, kto zechce 

zdobyć, a posiadłszy użyć tej całej 

wiedzy dla złych, egoistycznych ce- 

lów. Nietylko nie posiądzie naj- 

wyższej tajemnicy okultyzmu, Ścież- 

ki od człowieka do nadczłowieka, 
ale szkodząc innym, prędzej czy 

później zniszczy samego siebie. 

Z pośród licznych zarzutów, 

stawianych okultyzmowi, najczęst- 

Szy jest ten, który mówi o jego 

niesprawdzalności, mylny jak i in- 

ne zresztą. Okultyzm bowiem nie 

różni się pod tym względem od 

innych nauk ścisłych (do nich na” 

leży), bardziej znanych, jak mate- 

matyka, fizyka czy chemja. Na to, 

aby móc sprawdzić jakiekolwiek 
twierdzenie fizyczne trzeba nieraz, 

nietylko poznać szereg innych, ale 

często i całą fizykę, albo conąj- 

mniej jej odnośny dział. To samo 

jest z okultyzmem, z tą różnicą, że 

poznanie okultyzmu jest nierównie 
trudniejsze, wymaga znacznie wię” 

cej czasu niż przeciętne studja 

uniwersyteckie, codziennego, nie- 

ustającego wysiłku przemagania 
własnej natury w ciągu szeregu lat. 

Drugi zarzut to tajemniczość okul- 
tyzmu. Tkwi ona w charakterze 

jego głównych prawd tak wielkich 

i prostych zarazem, że aż trudnych 
do pojęcia, a tembardziej przecięt- 

nego stosowania w życiu. „Bóg 

mieszka w sercu każdego człowie* 

ka'—kto taką prawdą pojmie w 

myśl jej postępować będzie, ten 

ma drogę otwartą do całej okul- 
tystycznej wiedzy. 

Każdy teozef jest w mniejszym 

albo większym stopniu okultystą. 

Najwięksi z nich to słynna twór- 

czyni ruchu teozoficznego, nieżyjąca 

już Bławacka, z żyjących — Annie 

Besant, jeden z największych pe- 

dagogów współczesnych Arundale, 

pastor Leadbeater, Hindus Jina Ra- 
jadasa, poeta i zarazem uczony, 
autor dzieła o zastosowaniu nauki 

współczesnej w okultyzmie i inn. 

Po prelekcji odbyła się w loka- 
lu P. Tow. Teoz. (Ognisko Wileń- 

skie) ciekawa dyskusja, której stre- 
szczenie, niestety, już w ramach 

niniejszego sprawozdania nie zmie- 
Ściło się. 

S—n Kl-ski. 

Listy do Redakcji. 
Wielce Szanowny 

Panie Redaktorze! 

W Nr. 78 krakowskiego dzien- 
nika „Ilustrowany Kurjer Codzien- 
ny* z dnia 20 marca r. b. w dzia- 
le „Kronika Wileńska” ukazała się 
wzmianka, podpisana literami „Hr.*, 
a zatytułowana „Niebywałe stano- 
wisko urzędnika wobec emerytury 
dla literata". Autor tej notatki, p. 
Hr. oskarżył w niej kierownika 
Oddziału Sztuki przy Wileńskim 
Urzędzie Wojewódzkim, jakoby od- 
mowną swoją opinją uniemożliwił 
nestorowi literatów wileńskich, p. 
Czesławowi Jankowskiemu, uzyska- 
nie emerytury rządowej na wnio- 
sek wileńskich organizacyj literac- 
kich i dziennikarskich. Kierownik 
Oddziału Sztuki, p. Jerzy Remer, 
zwrócił się jako członek Z. Z. L.P. 
do niżej podpisanego Zarządu z 
prośbą o przeprowadzenie docho- 
dzenia. Powołana przez Zarząd Z. 
Z. L. P. Komisja w osobach: dy- 
rektora Bibljoteki Uniwersyteckiej 
w Wilnie, dr. Stefana Rygla, p. 
Stanisława Węsławskiego i dr. Ta- 
deusza Szeligowskiego po zbada- 

Czy ostatnia wojna wraz z wy- 
wołanemi przez nią następstwami 

nie poderwały w Anglikach tej 
wiary w bezwzględną ich supre- 
mację nad innemi narodami?.. Za- 
dawałem sobie nieraz to pytanie, 
przeglądając gazety angielskie, roz- 
mawiając z rozumnymi Anglikami, 
"śledząc za biegiem polityki angiel- 
skiej w kolonjach a obecnie... w 
Chinach. Stawiałem nawet wprost 
to pytanie inteligentnym  Angli- 
kom: 

— Czy nie uważacie, że po de- 
mokratyzacji stosunków wewnętrz- 
nych w państwach, musi nastąpić 
konsekwentnie demokratyzacja sto- 

sunków międzynarodowych. Że 

„tę sprawę, 
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NA MARGINESIE. 

Szczególny noworodek. 
Na mieście pojawił się w ubiegłą so- 

botę nowy przybysz, który budził sen- 
sację swym niezwykłym tytułem, a mia» 
nowicie „Monarchista Wileński", 

Byli dotąd monarchiści w Pipidówce i 
w Psichkiszkach, dlaczego więc nie miał do 

tego przybyć jeszcze wileński. 
Pojawienie się świstka wyborczego 

naszych monarchistów nie było dla nas 

niespodzianką, ile że świat zwykli oglą- 

dać przez różowe okulary, właściwa im 

skłonność do przepowiedni podpowiada 

więc im zapewne multum mandatów, ja- 

kiemi obdarzą ich naiwni wyborcy, po- 

wołani do decydowania o przyszłym Sej- 

mie na podstawie demokratycznego pra- 

wa wyborczego. 
Był dla nas natomiast niespodzianką 

kiepściutki poziom tego pisma, którego 

ozdobą jest wizerunek Matki Boskiej O: 

strobramskiej, niewiadamo poco wcią- 

gniętej do agitacji. 
Odezwę, podaną na wstępie, podpi* 

sał... zespół redakcyjny owego „Monar- 

chisty“. Wśród podpisanych jest coś oko- 

ło trzydziestu nazwisk, nigdy i nigdzie 

nieznanych i jedno znane stąd, że jego 

posiadacz brał udział we wszystkich o ile 

zdaje się, partjach, jakie się w ciągu osta- 

tnich lat w Wilnie organizowały. Nie 

przysporzył jednak trwałości żadnej z 

nich. Pismo, sądząc z jego tonu, prze” 

znaczone jest dla tych, których bratnie 

„Słowo” traktuje jako durny plebs, z 

którym liczyć się niema poco. 
Po monarchistycznych żubrach przy- 

szła pora na organizowanie monarchi- 
stycznego plebsu. 

Narodzie, ciesz się, ale... nie śmiej 

się! a. 

m Z A PE p wen 
  

  

niu sprawy i uzyskaniu osobistych 

wyjaśnień od p. wojewody wileń- 

skiego Władysława Raczkiewicza, 

przedłożyła Zarządowi Z. Z. L. P. 
protokół, który opiewa: 

1) p. prof. Jerzy Remer nie 
miał sobie powierzonego do za- 

opinjowania żadnego wniosku w 
sprawie emerytury p. Czesława Jan- 
kowskiego; 

2) gdyby nawet prof. Remer 
miał przekazaną do zreferowania 

to nie mogłaby ona 

\ 

\ 

} 

wyjšė z.Wilefskiego Urzędu Woję.. <" 
wódzkiego inaczej, jak pod oso! 
stą odpowiedzialnością jego szefa, 
t zn. p. wojewody, który jak naj- 
kategoryczniej oświadcza się za 
niezbędnością przychylnego załat- 
wienia sprawy emerytury, ze wzglę- 
du na wybitne zasługi p. Czesława 
Jankowskiego. 

Wobec powyższego Zarząd Związ- 
ku Zawodowego Literatów Polskich 
w Wilnie piętnuje wspomnianą wy- 
żej notatkę pana Hr. w Nr. 78 
„Ilustrowanego Kurjera Codzienne- 
go” z dn. 20 marca r. b. jako; 
złośliwą insynuację i oszczerstwo. 

O łaskawe zamieszczenie po- 
wyższego oświadczenia naszego w 
poczytnem Jego piśmie upraszamy 
Wielce Szanownego Pana Redaktora, 
pozostając z wyrazami prawdziwe- 
go poważania 

Zarząd Związku Zawodowe) 
Literatów Polskich w Wilnie: 

Profesor Marjan Zdziechowski, 
prezes. 

Rektor Stan. Pigoń, w.-prezes. 
Helena Romer - Ochenkowska, 

członek zarządu. 
Witold Hulewicz, sekretarz. 
Doktór Tadeusz Szeligowski, 

skarbnik. 
* * 

* 

Ze swej strony stwierdzamy, že 
posługiwanie się insynuacją, jako 
bronią przeciwko niemiłym sobie 
osobom, nie poraz pierwszy ma 

miejsce ze strony p. Hr. Nie od- 
krywając kryptonimu, czujemy się 
jednak w obowiązku zaznaczyć, że 
działalność „dziennikarska* p. Hr. 
doznała niejednokrotnie oceny w 

postaci doraźnych aktów ze Stro- 

ny mniej cierpliwych osób. . Jest 

ona natomiast z dziwnym stoicyz- 

mem tolerowana przez redakcję te- 
go dziennika, w którym p. Hr. w 

Wilnie pracuje. Redakcja tego dzien- 
nika nie może się więc dziwić, że 

zupełnie niezależnie od barwy po- 
litycznej, która przecie nikomu 
ujmy nie przynosi, stosunek pu- 
blicysty polskiego musi być wobec 

niej bardzo powściągliwy. Red. 

w 

państwa, składające się z obywateli, 

przyzwyczajonych do uważania, że 

wszyscy ludzie mają jednakowe 

prawa i niosą jednakowe obowiąz- 

ki, muszą dążyć do wprowadzenia 

tych samych zasad w stosunkach 

z innemi państwami?..— pytałem. 

— Zapewne. Do tego zdaje się, 

świat idzie, ale to nastąpi nie pręd- 

ko, a my, Anglicy, nie lubimy wy- 

przedzać wypadków—odpowiadano 

mi wstrzemiežliwie. 

I nie dostałem nigdzie w An- 

gljj stanowczej odpowiedzi na to 

zasadnicze pytanie, co znaczy, po 

prostu mówiąc: będziemy trzymali 

świat za łeb, dopóki się da! 

Londyn. 
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Zycie gospodarcze. 
Podzial kredytow siewnych w woje- 

wództwie nowogródzkiem. 
W miesiącu lutym r. b. woje- 

wództwo nowogródzkie otrzymało 
dodatkowo 100 tysięcy kredytu na 
pomoc siewną. 

Kredyt ten został podzielony w 
ten sposób, iż na pow. nowo- 
gródzki przypadło 80 tys., a na 
pow. stołpecki 20 tys. 5 

Ostatnie przeznaczono specjal- 
nie dla 3-ch najbardziej zniszczo- 
nych gmin powiatu (jeremicka, 
rukowicka oraz mirska). 

W miesiącu marcu r. b. przy- 
znano  województwu nowogródz- 
kiemu 100 tys. kredytu, który w 
wysokości 44 tys. był przeznaczony 
na zakup siemienia Inianego i 55 

tys. na pomoc siewną. Kredyt po- 
wyższy rozłożono na powiaty w 
ten sposób: 

Pow. lidzki 12 tys. w naturze 
(len) 6 tys. w pieniądzach. 

Pow. wołożyński 12 tys. w na- 
turze (len) 5 tys. w pieniądz. 

Pow. nowogródzki 7 tys. w na- 
turze (len) 9 tys. w pieniądz. 

Pow. baranowicki 8 tys. w na- 
turze (len) 7 tys. w pieniądz. 

Pow. stołpecki 5 tys. w natu- 
rze (len) 5 tys. w pieniądz. 

Pow. słonimski 12 tys. w pie- 
niądz. 

Pow. nieswieski 12 tys. w pie- 
niądz. 

Ze zjazdu spółdzielni budowlano- 
mieszkaniowych. 

W dn. 9 i 10 m. b. odbył się 
w Warszawie w Sali „Domu zbio- 
rowego“ na Żoliborzu zjazd przed- 
stawicieli spółdzielni budowlano- 
mieszkaniowych. 

Na zjeździe obecnych było 79 de- 
legatów od 66 spółdzielni oraz 
liczni goście i przedstawiciele rzą- 
du w osobach p. min. rob. publ. 
J. Moraczewskiego i dyrektora dep. 
nauk. M. S. W. p, Weisbroda. 

Po przemówieniu p. ministra 
oraz wysłuchaniu referatów wywią- 
zała się ożywiona dyskusja, w wy- 
niku której zostały zgłoszone 2 
rezolucje. 

Pierwsza brzmiała: 
„Opierając się na przepisach 

ustawy o spółdzielniach, należy 
prowadzić budowanie domów mie- 
szkalnych przez spółdzielnie na za- 
sadach prawa własności poszcze- 
gólnych członków spółdzielni ce- 
lem pobudzenia szerokich mas lud- 
ności do oszczędzania i zachowa- 
nia tych oszczędności na własność. | 
Rezolucja ta została przyjęta 59 
głosami przeciw 32, 

Obóz zaś przeciwny zapropo- 
nował wniosek, domagający się 
kontroli nad obrotem domów 
względnie mieszkań i nad wysoko- 
ścią czynszów, pobieranych od 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Walne zebranie Związku Prze- 
mysłowców Leśnych. 

W niedzielę 10 kwietnia odbyło 
się zebranie zarządu Związku Prze- 
mysłowców Leśnych, na którem 
uchwalono zwołać na dzień 21 b. 
m. doroczne walne zgromadzenie 
członków Związku. 

Na zebraniu tem złożone bę- 
dzie Sprawozdanie ustępującego 
zarządu, wybory nowego zarządu i 
uchwalenie nowego statutu. (s) 

O wymiarze podatku dochodo- 
wego. 

Jak wiadomo urzędy skarbowe 
dość często wymierzają podatek 
dochodowy na podstawie posiada- 
nych pośrednich i luźnych dowo- 
dów, a nawet przypuszczeń, co do 
źródeł zarobkowania płatnika. O- 
becnie władze odnośne wyjaśniły, 
że nie można wymierzać podatku 
dochodowego od dochodu, płyną- 
cego z ubocznych źródeł zarobko- 
wania płatnika, jeżeli dochód ten 
nie został z całą Ścisłością stwier- 
dzony. (s.) 

W sprawie opłat za przechowa- 
nie towarów na placu kolejowym 

Centrala Związku Kupców zło- 
żyła w Ministerstwie Komunikacji 
obszernie uzasadniony memorjał w 
Sprawie opłat, pobieranych przez 
władze kolejowe za przechowanie 
towarów na placu kolejowym. 
Mianowicie, jeżeli ktoś oddaje na 
przechowanie na placu kolejowym 
pewną ilość towaru, a później część 
pozostawia, resztę wycofując, to 
jednakże pobiera się opłatę od 
całego nadeszłego towaru. Wobec 
tego Centrala prosiła w swoim 
memorjale, by Ministerstwo Komu- 
nikacji zarządziło, by opłatę stałą 
pobierać tylko od tej ilości towa- 
rów, jaka faktycznie jest na placu 
przechowywana. (5.) 

KRONIKA KRAJOWA. 
Rząd objął 10 czynnych fabryk 

zapałczanych. 

Zgodnie z ustawą o monopolu 
zapałczanym na mocy rozporzą- 
dzenia ministra Skarbu z dn. 6 b. 
m. rząd objął w całkowite posia- 

= danie 10 czynnych fabryk zapałek 

1
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przed uskutecznieniem wykupu о- 
bejmowanych objektów. 

Na audjencji w Ministerstwie 
Skarbu z dn. 22 lutego r. b. p. 
minister Skarbu zapowiedział dele- 
gatom komitetu wykonawczego 
zjazdu akcjonarjuszów i właścicieli 

sublokatorów. Odstępowanie miesz- 
kań, względnie domów, powinno 
być dopuszczalne tylko w odnie- 
sieniu do członków spółdzielni, o- 
raz ich rodzin. 

W głosowaniu rezolucja ta u- 
zyskała 47 głosów za i 47 głosów 
przeciw. 

W myśl regulaminu obrad wnio- 
sek upadł, Wobec powyższego, p. 
WŁ. Śliwiński przedstawiciel Związ- 
ku Spółdzielni Spożywców odczytał 
w imieniu związków organizują 
cych zjazd i Związku Spółdzielni 
Śląskich deklarację, która stwier- 
dza, że zasady rezolucji, przyjętej 
przez zjazd, są przeciwne podsta- 
wowym cechom spółdzielczości 
mieszkaniowej i budowlano-miesz- 
kaniowej, bez stosowania których 
spółdzielczości tej grozi wynaturze- 
nie i przeistoczenie się faktycznie 
w spółki, obliczone na zysk. 

Z tych powodów związki po- 
wyższe uważają rolę swą na tym 
zjeździe za zakończoną. Po odczy- 
taniu tej deklaracji część uczestni- 
ków zjazdu wraz z komitetem or- 
ganizacyjnym i prezydjum tegoż 
opuściła salę obrad. Pozostała na 
sali większość uczestników zjazdu 
w liczbie 59 kontynuowała nadal 
obrady, uchwalając szereg rezo- 
lucyj. 

fabryk zapałek, że w sprawie do- 
browolnego ustalenia cen wykupu 
10-ciu czynnych fabryk w najbliż- 
szym czasie odbędzie się specjalna 
konferencja. 

W sprawie godzin handlu. 

Jak się dowiadujemy, ułatwienia 
handlu w niedzielę dotyczyć będą 
jedynie przedsiębiorstw IIl i IV ka- 
tegorji, przyczem sklepy spożywcze 
będą mogły być otwarte od 8—10 
rano, a inne od 12 do 3 popoł. 

W wyżej wymienionych przed- 
siębiorstwach, zatrudniających na- 
jemnych pracowników, ci ostatni 
nie będą mogli pracować « w nie- 
dzielę. (s) 

SPRAWY PODATKOWE. 

Nowe skarbowe blankiety na- 
dawcze. 

Celem ułatwienia  płatnikom 
wnoszenia podatków oraz obrotu 
pieniężnego pomiędzy instytucjami 
państwowemi, zaprowadzone będą 
specjalne skarbowe blankiety na- 
dawcze na P. K. O. dla wpłat na 
corito czekowe Centralnej Kasy Pań- 
stwowej.  Blankiety te polecono 
wszystkim urzędom pocztowo-tele- 
graficznym przyjmować bez żad- 
nych zastrzeżeń narówni z innymi 
blankietami skarbowymi. (s) 

Giełda Wileńska w dniu 
12, IV. r. b. 

° żąd. płac, tranz, 

8,91 8,91 
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Zakład introligatorski „KORWIN“ 
Wilno, Tatarska 19 m. 6, róg Ludwisarskiej 
przyjmuje wszelkie roboty intro- 

ligatorskie i drukarskie. 
CENY KONKURENCYJNE. 

KUP JE ŁR WI L BE NS Ki 

Wiešci i obrazki z kraju 
Uroczystość otwarcia starostwa mo- 

łodeczańskiego. 
(Telef. od specjalnego wysłannika „Kurjera Wileńskiego”. 

MOŁODECZNO. 

Wczoraj o godz. 10 rano na 
uroczystość poświęcenia starostwa 
w Mołodecznie wyjechali z Wilna 
Pp. wojewoda wileński Raczkiewicz, 
prezes Dyrekcji Kolejowej Staszew- 
ski, prezes Izby Skarbowej Malecki, 
kurator okręgu szkolnego Rynie- 
wicz oraz naczelnicy wydziałów 
wojewódzkich p. p. mjr. Kirtiklis i 
Dworakowski. Pozatem szereg u- 
rzędników. 

Powitanie. 
O godz. 2 po południu pociąg 

stanął w Mołodecznie, gdzie na 
dworcu p. wojewodę Raczkiewicza 
oraz wszystkich wyżej wymienio- 
nych powitał wójt gminy moło- 
deczańskiej Jan Drozd. 

Z dworca udano się do gmachu 
starostwa. Woj. Raczkiewicza oraz 
wszystkich przybyłych powitali 
przedstawiciele komitetu organiza- 
cyjnego otwarcia starostwa. Wójt 
gminy wręczył p. wojewodzie 
chleb i sól. 

P. woj. Raczkiewicz przemó- 
wił do zebranych, podnosząc fakt 
otwarcia nowego starostwa, jako 
reprezentacji władz centralnych na 

e wschodnich Rzeczypóspo- 
tej. 

Następnie w imieniu miejsco- 
wego społeczeństwa przemawiał 
prezes Związku Ziemian p. Ł Cheł- 
chowski. 

Poświęcenie gmachu starostwa. 

Jego ekscelencja ks. biskup 
Bandurski odprawił w przedsionku 
starostwa krótkie modły, a potem 
poświęcił wszystkie lokale sta- 
rostwa. Po dokonaniu poświęce- 
nia ks. biskup Bandurski wyszedł 
przed gmach starostwa, i wygłosił 
piękne okolicznościowe kazanie, 
wskazując na podniosłość chwili, 
w której została otwarta nowa 
reprezentacja Rzeczypospolitej na 
rubieżach wschodnich. 

Przysięga sołtysów. 

Po kazaniu ks. bisk. Bandur- 
skiego odbyła się na podwórzu 
przed gmachem starostwa przysięga 
sołtysów, złożona na ręce p. wo- 
jewody Raczkiewicza, poczem wszy- 
scy uczestnicy uroczystości udali 
się na pierwsze piętro gmachu sta- 
rostwa, gdzie odbyło się inaugura- 
cyjne posiedzenie sejmiku powia- 
towego. 

Pierwsze posiedzenie sejmiku. 

O godz. 16 p. wojewoda Racz- 
kiewicz otworzył pierwsze posie- 
dzenie sejmiku powiatowego. Na 
posiedzeniu przemówił do p. wo- 
jewody Raczkiewicza członek  sej- 
miku gospodarz Józef Gan, który 
wyraził uznanie p. wojewodzie za 
staranie w sprawie uruchomienia 
starostwa w Mołodecznie oraz zło- 
żył hołd Marszałkowi Piłsudskiemu, 
zawdzięczając któremu powiat mo- 
PO z 

Ceny w Wileńszczyźnie z 
dn. 12-go kwietnia 1927 r. 

w hurcie. 
  

      

  

w Wilnie 

Ziemiopłody: 

Żyto za 100 klgr. 43—44 
wies 39—43 

Jęczmień browarowy 41—45 
na kaszę 38—40 

Pszenica 50—52 
Oleje: 
Inany 2.20 
pokost 2.50 
makuchy 43 gr. 

W detalu: 

Mąka amer. za 1 kg. 110—120 
» żytnia 50 proc. 60—70 
»  Tazowa — 

Mięso: % 
wolowe za 1 kg. 2.60—2.70 

cielęcina 1.60—1.70 
baranina 2.40—2.60 
wieprzowina 2.60— 2.80 
gęsi 10—15 
aczki 5.00—9.00 

Tłuszcze : 
słonina kraj. 1 gat. 4.00—4.60 
smalec wieprzowy 4.50—4,80 
Nabiał : 
masło niesolone 1.00—7.80 

„, Solone 5.00—6.00 
śmietana za 1 litr 2.50—2.60 
twaróg 1.50— 1.60 
Jaja za 10 sztuk 1.20—1.60 

Skóry: 

miejsc. wyrob. (podeszwa)| 
za I kg. 10.00—14,09 
chrom za stopę 2.70—4.50 
gemza 4.50—6.50 
Drzewo wóz: sosna 10—14 

brzoza 11—14 

Ceny na giełdzie warszawskiej : 
Żyto 100 kgl. . . 41,50—42 
Pszenica. . . . 56,50 
Jęczmień browar. 39 
Jęczmień na kaszę 38—37,50 
Own i 1 4 37 

łodeczański stanowi integralną część 
Rzeczypospolitej. 

Po tem przemówieniu członków 
sejmiku mołodeczańskiego pożeg- 
nał starosta wilejski p. Nitosławski, 
dziękując im za ofiarną pracę Sa- 
morządową. 

Kierownik starostwa mołode- 
czańskiego p. Suchorski wyraził 
swą radość, że jako przewodniczą- 
cy sejmiku zaczyna swą pracę z 
ludźmi przygotowanymi do spra- 
wowania funkcyj w samorządzie 
powiatowym. 

Poświęcenie Domu Ludowego. 

O godz. 5 po południu po- 
święcono nowootwarty Dom Lu- 
dowy. 

„ Depesze. 

Z okazji tych uroczystości Sej- 
mik Powiatowy w  Mołodecznie 
otwarty przez p. wojewodę Racz- 
kiewicza, uchwalił wysłać następu- 
jące depesze: 

„Do Pana Prezydento Rzeczy- 
pospolitej w Warszawie. 

„Sejmik mołodeczański w dniu 
swego inauguracyjnego posiedzenia 
i otwarcia starostwa mołodeczań- 
skiego przesyła Ci Panie Prezy- 

dencie wyrazy hołdu, czci i synow- 
skiego przywiązania do Rzeczypo 
spolitej Polskiej”, 

Przewodniczący Sejmiku 
Starosta (—) Suchorski. 

„Do Pana Marszałka Piłsud- 
skiego, Prezesa Rady Ministrów w 
Warszawie. 

„Sejmik mołodeczański na inau- 
guracyjnem posiedzeniu w dniu o- 
twarcia starostwa mołodeczańskie- 
go oraz sołtysi zebrani dla złoże- 
nia przysięgi, jako przedstawiciele 
miejscowej ludności na wschodnich 
rubieżach Rzeczypospolitej — prze- 
syłają Ci, Panie Marszałku, uznanie 
za dokonanie tak wielkiego czynu, 
jak przyłączenie tego kresowego 
powiatu do Macierzy i zapewnienia, 
iż pod Twoim przewodem zraie- 
rzamy drogą realizowania zamie- 
rzeń rządu dla dobra Rzeczypo- 
spolitej. 

Przewodniczący Sejmiku 
Starosta (—) Suchorski. 

Do Ministra Spraw Wewnętrz- 
nych. gen. Składkowskiego w War- 
szawie. 

Sejmik mołodeczański na inau- 
guracyjnem posiedzeniu w dniu 
otwarcia starostwa składa podzię- 
kowanie za otwarcie samodzielnej 
placówki powiatowej, tak niezbęd- 
nej dla „podniesienia dobrobytu 
miejscowej ludności i zapewnia p. 
Ministra, iž w pracach swoich bę- 
— zmierzał drogą wytkniętą przez 
rząd. 

Wieczorem odbył się bankiet, 
na którym przemawiał cały szereg 
mówców. 

WILEJKA. 
Z półodu starościńskiego spro- 

stowania. 

Przed kilkoma dniami starosta 
wilejski p. Nitosławski zamieścił w 
„Kurjerze* sprostowanie naszej ko- 
respondencji z Wilejki, odkrywa- 
jącej kulisy dziwnych zaiste sto- 
sunków, panujących w Wilejce, 
pochwyconych na gorącym uczyn- 
ku na tle balu Zw. Strzeleckiego. 
Obecnie otrzymujemy następujące 
ciekawe informacje, dające nieocze- 
kiwaną nawet dla nas odpowiedź 
na sprostowanie p. starosty. 

Po pierwsze. P. starosta twier- 
dzi, że nie jest prezesem ,„Sokoła". 
Tymczasem faktem jest, że w stycz- 
niu r. b. został na to stanowisko 
wybrany i że na żadnem zebraniu 
zarządu rezygnacji z tego stano- 
wiska nie złożył. Nic również po- 
noć nie wiadomo o ustąpieniu p. 
Nitosławskiego innym członkom za” 
rządu, którzy byli twierdzeniem p. 
starosty zaskoczeni i zdziwieni, są” 
dząc, że dla p. Nitosławskiego naj- 
widoczniej maj objawił się nagle w 
styczniu. 

Ze swej strony zauważymy, że 
jest to w. każdym razie dość 
Późno. 

Po drugie. Nieprawdą jest, że 
przy zaproszeniach na bal |pomi- 
nięty został „ogół urzędników". 
Prawdą jest natomiast, że pomi- 
nięcie dotyczyło niektórych urzęd- 
ników. Fakt ten tłumaczy się nie- 
zwykłemi stosunkami, panującemi 
w Wilejce. P. starosta prawdopo- 
dobnie nie będzie wymagał zapro- 
szenia przez Zw. Strzelecki urzęd- 
ników zamieszanych do znanej 
afery p. Augustowskiego, jest to 
bowiem towarzystwo Związkowi 
Strzeleckiemu dalekie. Sądzimy, że 
jest również dalekie p. staroście. 

Po trzecie — Dochód z impre- 
zy urzędniczej, przeznaczony, jak 

  

twierdzi p. starosta, również na 
Zw. Strzelecki, dotąd do kasy ob- 
wodu w Wilejce, ani okręgu w 
Wilnie nie wpłynął. 

Wreszcie po czwarte jest p. 
starosta, jako prezes Powiatowej 
Rady Przysposobienia Wojskowego 
i Wychowania Fizycznego obowiąza- 
ny do współdziałania z największą 
organizacją, w tej dziedzinie pra- 
cującą, a mianowicie ze Zw. Strze- 
leckim. Jeśli „Strzelec* organizuje 
imprezę o wybitnie reprezentacyj- 
nym i propagandowym charakterze, 
to obowiązkiem p. starosty jest ją 
poprzeć, a nie usprawiedliwiać zor- 
ganizowanie innej imprezy przez 
urzędników wilejskich, w znacznej 

  

3 

części jemu podległych; wzbudza 
to bowiem przypuszczenia, których 
chcielibyśmy uniknąć, że był ojcem 
duchowym konkurencyjnej imprezy 
posłusznych zwykle urzędników, 
którzy, jak się okazuje, byli na tyle 
dowcipni, że nawet dochód prze- 
znaczyli na „Strzelca“. | 

Tylko, że „Strzelec tej pomo- 
cy nie odczuł. 

Wreszcie jedna uwaga. Pseudo- 
nimów się nie otwiera, Panie Sta- 
rosto, (bez względu na to czy do- 
mysłjest słuszny, czy nie!) tak Sa- 
mo, jak nie podnosi się damskich 
masek na maskaradzie, bo to do 
obyczajów, przyjętych w kulturalnym 
świecie, nie należy. K. 

SERIO 

KRONIKA. 
  

      

Dziś: Hermenegilda M. 
Sroda | Jutro: Walerjana M. 

15 Wschód słońca—g. 4 m. 53 
kwietnia] Zachód („  g.18 m.23 

KOŚCIELNA. 
— Pienia religijne w Bazyli- 

ce. Chór męski „Echo*, wspólnie 
z Chórem Alumnów Seminarjum 
Duchownego, w dniu 13, 14 1 15 
kwietnia wykonają, w Bazylice Wi- 
leńskiej o godz. 5 ej po południu, 
pienia religijne pod kierownictwem 
prof. Wł. Kalinowskiego. 

URZĘDOWA 

— Urzędowanie w piątek i 
sobotę. W związku ze Świętami 
wielkanocnemi władze centralne wy- 
dały zarządzenie, na mocy którego 
urzędy podległe województwu wi- 
leńskiemu będą czynne w piątek 
do godziny 13-tej i w sobotę do 
godziny 12-tej w południe. 

We wtorek po Świętach urze- 
dowanie we wspomnianych urzę- 
dach rozpocznie się normalnie o 
godzinie 8 m. 30.' 

MIEJSKA. 

— Stan zdrowotny Wilna. Za 
czas od 3 do 9kwietnia b. r. Sek- 
cja Zdrowia Magistratu m. Wilna 
zanotowała następującą ilość za- 
stabnięć na choroby zakaźne: 

tyfus brzuszny — 1 (zmarło 1) 
plamisty — 3, płonica — 4; błoni- 
ca — 2; ospówka — 3; róża — 1; 
zausznica — 1; zapalenie opon 
mózgowych — 2; gruźlica — 6 
(zmarło — 4); wodowstręt — 2 
(zmarło — 2). (S), 

Z KOLEI. 
— Nowy przystanek kolejo- 

wy. Wileńska Dyrekcja Kolei prze- 
słała do Ministerstwa Komunika- 
eji wniosek na uruchomienie no- 
wego przystanku kolejowego mię- 
dzy stacjami Łosośną a Kužnicą. 
W razie zgody Ministerstwa nowy 
przystanek nosiłby nazwę „Todor- 
kowce*. 

— Kradzież słupów kolejo- 
wych. Przed dwoma dniami na 
linji kolejowej Wilejka — Królew- 
szczyzna została dokonana kradzież 
169 żelaznych słupów kolejowych. 

lady prowadzą w kierunku 
Wilna. 

ARTYSTYCZNA 

— Spóźniony Prima Aprilis. 
Doskonała, tryskająca  niepoha- 
mowanym humorem Szopka Cyru- 
lika Warszawskiego rozpocznie w 
najbliższą środę  rozšmieszanie 
wilnianek i wilnian w sali Kasy- 
na Oficerskiego. Świetna ta Szop- 
ka miała do Wilna zjechać na 
pierwszego kwietnia, lecz tłumy 
publiczności warszawskiej udarem- 
niły jej wyjazd, żądając przedłuże- 
nia spektakli o całe dwa tygodnie. 
Wreszcie teraz udało się całej zgra- 
nej trupie wyjechać na objazdy. W 
barwnym kalejdoskopie ujrzymy 
złośliwe kukły wszystkich wybii- 
nych osobistości ze Świata polity- 
cznego, wojskowego i artystyczne- 
go, nie wyłączając najpopularniej- 
szych osobistości wileńskich. 

— Środy Literackie. Ubiegła 
siódma z rzędu, Środa Związku 
Literatów, zawierała referat ks. P. 
Śledziewskiego na temat fotografji 
artystycznej. "W dyskusji brali 
udział m. in.: dyr. Rackiewicz, 
inż. Krukowski, p. Jan Bułhak, dr. 
Szeligowski i p. Turski. Następnie 
zebrani wysłuchali pieśni, pięknie 
wykonanych przez p. Potopowi- 
czównę, oraz wiersze p. Wyszomir- 
skiego w jego własnej recytacji. 

W najbliższą; Wielką Środę, nie 
odbędzie się Środa Literacka. O 
ósmej Środzie, która odbędzie się 
zaraz po świętach, nastąpi osobne 
zawiadomienie. 

— Chesterton w Wilnie. Do- 
wiadujemy się, że w najbliższym 
czasie, na zaproszenie Polskiego 
Klubu Literackiego w Warszawie 
(Pen-Clubu) przyjeżdża do Polski 
na okres kilku tygodni znakomity 
pisarz angielski G. K, Chesterton. 
W Wilnie odbędzie się przyjęcie 
świetnego przedstawiciela literatury 

angielskiej staraniem Związku Za- 
wodowego Literatów Polskich, któ- 
ry już podjął kroki, celem zebrania 
komitetu przyjęcia z _ udziałem 
przedstawicieli instytucyj i społe= 
czeństwa miejscowego. 

O szczegółach programu poda- 
my niebawem bliższe dane. 

SPRAWY PRASOWE 

— Katalog pism Polski i W. 
M. Gdańska. Nakładem Tow. Re- 
klamy Międzynarodowej Rudolf 
Mosse w Warszawie, ukazał się 
obszerny katalog pism Polski i W. 
M. Gdańska na r. 1927. Katalog 
ten poświęcony jest zarówno pra- 
sie codziennej, jak i perjodycznej. 
Pozatem katalog posiada spis 
miejscowości, w których wychodzą 
pisma codzienne i szeroki dział 
reklamowy. 

a wileńskim bruku. 
— Nie wszystko złoto, co się świe- | 

ci. Pan Jan badowski z zaścianku Nie- 
dzieniszki (gm. worniańska) żeni się, 

Zaraz po świętach ma się odbyć we- 
sele i ślub. Przygotowuje się więc pan 
Jan, jak może do tej uroczystości. W 
domu zarżnął piosiaka, przygotował mą- 
kę na pirogi i kołacze, a do Wilna przy- 
jechał, aby zakupić trochę słodniej wód- 
ki (są przecież delikatni goście, którzy 
sam gonki pić nie mogą), różnych sma- 
kołyków—no i obrączki ślubne, 2 

Wszystkie sprawunki udało mu się 
jakoś szczęśliwie załatwić, tylko z ob* 
rączkami, ani rusz nie mógł sobie pora- 
dzić, Zaszeał do jednego złotnika, do 
arugiego —obejrzał, przymierzył, potargo-, 
wał i—nie kupił, gdyż wszędzie było za 
drogo. 

Jedzie więc ulicą zmartwiony i my-. 
Śli sobie, co to będzie, gdyż narzeczona 
wyraźnie mu zapowiedziała, żeby bez 
obrączek, i do tego złotych, nie śmiał jej 
się pokazywać na oczy. © я 

Naraz patrzy—aż tu idą naprzeciw 
niego dwie damy... Coś go odrazu tknęło, 
że one wybawią go z kłopotu. Podszedł 
więc do nich i zwierza im się. Damy wy* 
słuchały go ze współczuciem i powiada- 
ją: Panie Janie, p. się musiał w czepku 
urodzić, właśnie my mamy do zbycia 
dwie złote obrączki i to jak ulał dla pa- 
na i pańskiej narzeczonej, a kosztują 
tylko 10 złotych. ‚ z : 

Ucieszony p. Jan, nie targując się 
nawet, zapłacił grzecznym damom 10 zł., 
zabrał obrączki i poszedł. 

Po drodze spotyka swego znajomego. Ё 
— Coś taki ucieszony? 
— Kupiłem obrączki złote za 10 zł.— 

powiada p. Jan. : 
— Pokażno, te obrączki? 
Oglądają—i co się okazuje, że ob- 

rączki rzeczywiście są ze złota... ale „Sa- 
mowarowego*,, 

Tu p. Jana szlag trafil Dam tych 
niema, ale od czegóż policja? 

Idzie więc do niej po radę. | 
W policji pokazali p. Janowi cały 

szereg pięknych zdjęć różnych dam, wśród 
których poznał obie. у : 

Jedna z nich to Frania Daniszewska 
z Turgielskiej 16, druga—Ksienia Tołka- 
czewicz z Nowoświeskiej 11. || 

Dalszym ciągiem tej historji zajęła 
się już sama pol'cja. 

— Zatrzymano Chona Zusmana z 
Zawalnej 57, wraz z 9„kilogramamy* litew- 
skiego tytoniu. : 

— Samobėjstwo chcial popełnić przez 
wypicie esencji octowej Witold Roma- 
nowski lat 23, zam. Pańska 1. Wezwane 
pogotowie ratunkowe przewiozło go do 
szpitala żydowskiego. 

— Okradziono Bbiuro Odbudowy Pa- 
lestyny „Kierenchajernt“ przy ul. Ludwi- 

„sarskiej 4. Łupem złodziei stała się ma- 
Szyna do pisania oraz nieokreślona ilość 
weksli na ogólną sumę 150 dolarów. 

— Oporni. Co przeskrobai p. Stani- 
sław Piotrowski z Piasków 1. — nie- 
wiadomo. Jednak widocznie coś tam by- 
ło nie w porządku, gdyż poster. Krasiule- 
wicz, ten z 3 komisariatu, okropnie go 
prosił, żeby z nim poszedł, niedaleko, 
tylko na Tatarską, róg Mickiewicza, zda- 
je się drugie piętro. 

"A on niel... „Oparł się czynnie”, i 
ani rusz... No, ale Krasiulewiczowi znów 
tak w kaszę dmuchać nie można, więc 
go „wziął* i zaprowadził. 

Podobno było też i z p. Olesiem 
Kuklisem z Archangielskiej 3, którego 
znów zapraszał poster. Korejwo. | 

Pan Oleś też się „czynnie opierał”, 
ale jakoś tam się w końcu dogadali i p. 
Oleś znalazł się w komisarjacie. 

Co się obecnie dzieje z „opornymi* 
komunikat policyjny milczy. 

Aj, co podrzut:ów! Tygodniowe- 
go chłopaka znalazł poster. Kiczajło pod 
14 numerem przy ul. Wielkiej, dziewczyn= 
kę znów 6-cio tygodniową także przy ul. 
Wielkiej na schodach frontowych domu 
numer 19 znalazła dozorczyni tego domu. 

Para ta powiększyła liczbę lokato- 
rów przytułku Dzieciątka Jezus, 

Byłby jeszcze i trzeci podrzutek i 
to dziewczynka, tylko, że przeszkodził 
post. M chał Hajduk z 1 kom,, który za- 
trzymał Marję Karłowiczównę, aż ze wsi 
Berdanolesie (gm. niemeńczyńska) gdy 
na schodach domu Nr. 23, przy ul. Ost- 
robramskiej, chciała zostawić swą T-i0 
miesięczną córeczkę,



Bao. ; ROZNE. 
— Ofiara wściekłego wilka. 

Jak już swego czasu donosiliśmy 
w dniu 16-g0 marca b. r. w gmi- 
nie komajskiej powiatu wileńsko- 
trockiego wściekły wilk pokąsał 
szesnaście osób, które zostały 
przewiezione do zakładu Pasteu- 
rowskiego w Wilnie, celem  lecze- 
nia. Otóż, jak się obecnie dowia- 
dujemy, ofiara, wściekłego wilka 
mieszkaniec wsi Rudnia gminy ko- 
majskiej, powiatu wileńsko - troc- 
kiego zmarł w dniu 10 b. m. Jak 
ustalono, śmierć nastąpiła wskutek 
komplikacyj na tle wścieklizny. 

— P. wojewoda Raczkiewicz 
członkiem honorowym Stowarzy- 
szenia Miłośników Sportu Ryb- 
nego. Naostatniem zebreniu czton- 
ków Stowarzyszenia Miłośników 
Sportu Rybnego, które się odbyło 
w dniu 10 b. m. w sali Klubu 
Szlacheckiego, postanowiono zapro- 
ponować p. wojewodzie wileńskie- 
mu Władysławowi Raczkiewiczowi 
przyjęcie godności członka hono- 
rowego wspomnianego Stowarzy- 
szenia. Jak się dowiadujemy p. wo- 
jewoda godność tę przyjął. 

"Teatr i muzyka. 
— Reduta na Pohulance. Ostatnie 

przedstawienie „„Snu*. Dziś o godz. 8 w. 
w. Reducie na Pohulance !po raz ostatni 
„Sen* F. Kruszewskiej po cenach zniżo- 
nych, w celu uprzystępnienia najszer- 
szym warstwom poznania tej sztuki, któ- 

Przed przedstawieniem wygłosi prze- 
mówienie o „Snie* prof. S. Srebrny. 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis* 
(Mickiewicza 11) od g. 5-ej popoł. zaś 
w kasie Teatru. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś ostatnie przedstawienie przed świę- 
tami komedji St. Kiedrzyńskiego „Nie 
trzeba się niczemu dziwić”. 

— Kalendarz repertuarowy Świą- 
teczny. Niedziela 17 kwietnia o godz. 3 
m. 30 popoł. „Mecenas Bolbec i jego 
mąż”, o godz. # т. 15 wiecz. „W rai- 
skim ogrodzie*. 

— W poniedziałek 18 kwietnia O g. 
3 m. 30 popoł. „Płomienna noc", wie- 

czorem 0 godz. 8 m. 15 „Nie trzeba się 
niczemu dziwić". 

— We wtorek 19 kwietnia o godz. 3 

min. 30 popoł. „Szał* (Obłęd), wieczo- 

rem o godz.8 m. 15 „W rajskim ogrodzie”. 
Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

Kasa Teatru Polskiego czynna co- 
dziennie od godz' il-ej r. do 9-ej wiecz. 
dez przerwy. 

r Wieiki koncert religijny. W czwar- 
tek 14 kwietnia o godz. ś-ej m. 15 wiecz. 

odbędzie się w Teatrze Polskim wielki 
koncert religijny połączonych chórów: 

„Bazyliki* „Ogniska Kolejowego" i"Echa" 
pod dyrekcją prof. Władysława Kalinow- 

skiego. 
artje solowe wykonają: pp. Skowroń- 

ska-Szmurłowa, Malinowski i Nowicki. 
W programie: Schubert, Moniuszko, 

Gruberski X., Sulivan, Surzyński X., 
Guonod i Rheinberger. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 

Radjo. 
SRODA 13 kwietnia. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 
15.00. Komunikaty: gospodarczy i meteo- 

rologiczny. 
15.30. Odczyt dla maturzystów szkół śre- 

KU RWIE R Wc i 

16.00. 5-ty odczyt dla maturzystów szkół 
średnich z cyklu „Nauka o Polsce 
współczesnej* wygł. prof. Aleksander 
Janowski. > ю 

16.45. Program dla dzieci (p. Marjusz Ma- 

szyński). 
17.15. Koncert popołudniowy. Wykonawcy 

orkiestra P. R., prof. Józef Ozimiński 
(dyrekci”), Stanisław Frydberg (skrzyp- 
ce) i prof. Jerzy Lefeld (akomp.). U- 

twory Aubera, Schuberta-Wilhelmi, Ru- 
binstein-Moreny, Karłowicza, Chopina 
1 in. 

18.40. Rozmaitości—wygł. p. Lawiński. 
19.00. „Skrzynka do listów* korespon- 

dencję bieżącą omówi p. dr. Marjan 
Stępowski. 

19.30. Komunikat rolniczy. 
19.45. Odczyt p. t. "Gospodarstwo kra- 

jowe* wygłosi prof. Aleksander Janow- 
ski (z cyklu „Co każdy o Polsce wie- 
dzieć powinien '). 

20.30. Koncert wieczorny. Muzyki treści 
religijnej. Wykonawcy: Chór Stowźrzy- 
szenia Miłośników Dawnej Muzyki pod 
dyr. Bronisława Rutkowskiego, orkie- 
stra P. R,, prof. Jan Dworakowski (dy- 
rekcja), Adam Dobosz (śpiew) i Hele- 
na Zalewska (akomp.). Utwory: Men- 
delsohna, Liszta, Bacha, Saint-Saensa, 
Moniuszki, Gomółki (psalmy) i in. 

Sygnał czasu. Komunikaty prasowe. 

Program koncertów zagranicznych. 
Rzym 422,6 m. 

17.15. Koncert wokalno-muzyczny. 

Wiedeń 7 kw. 517,2 m. 

20.15. Koncert orkiestry symfonicznej. 

Wrocław 322,6 m. 
20.15' Staroniemieckie misterjum wielka- 

nocne. 

O radjostację dla Wilna. 

Miasto nasze, jak słychać, ma po- 

L: KN: SE: I 

odegrać niezmiernie doniosłą rolę. Zwią- 
zek Zawodowy Literatów Polskich zwró- 
cił się do p. wojewody wileńskiego z 
obszernym memorjałem, uzasadniającym 
potrzebę istnienia takiej stacji ze wzglę- 
dów kulturalno-artystycznych. W memor- 
jale wskazano na radjost:cję, jako pod- 
stawę istnienia orkiestry symfonicznej, 
kursów odczytowych i tylu innych środ 
ków propagandy umysłowej kultury. 

Jest rzeczą pożądaną, aby inne or- 
ganizacje ze swej strony jak najenergi- 
czniej poparły uzasadnionemi memorja- 
łami akcję p. wojewody, zmierzającą do 
uzyskania dla Wilna tak ważnej płaców= 
ki, jaką będzie nadawcza stacja radjowa. 

B salių. 
Epilog zabėjstwa na ulicy 

Lwowskiej. 

18-go maja 1924 r. wieczorem 
przejeżdżający ulicą Lwowską do- 
rożkarz z niewytłumaczonych na- 
razie powodów dał strzał z rewol- 
weru do przechodzących tamtędy 
2 uczenic i ranił ciężko w brzuch 
Teklę Krotowiczównę, która zosta- 
ła przewieziona do szpitala miej- 
skiego i w dwa miesiące później 
zmarła. 

Świadkowie tragicznego zajścia 
zauważyli numer dorożki i na tej 
podstawie na drugi dzień policja 
aresztowała sprawcę zbrodni, doroż- 
karza Zenona Kondratowicza. 

Aresztowany nie chciał się przy- 
znać do popełnionej zbrodni, o- 
świadczając, że ani nie posiadał 

  

jeżdżał w krytycznym dniu przez 
ulicę Lwowską. Śledztwo jednak 
wykazało co innego. W przeddzień 
dokonania zbrodni Kondratowicz 
był u swojej narzeczonej, która ka- 

zała mu wybić sobie z głowy pla- 
ny o małżeństwie. Ta odmowa zde- 
terminowała go i zapędziła do szyn- 
ku, gdzie się upił i w stanie pija- 
nym wyjechał dorożką na miasto. 

Resztę dopowiedzieli świadkowie 
tragicznego zajścia. 

Sąd Okręg. skazał Kondratowi- 
cza na 10 lat ciężkiego więzienia. 
Sąd Apelacyjny zredukował mu 
karę do lat 5 więzienia. 

W drodze kasacji sprawa ta 
przeszła do Sądu Najwyższego, 
który przekazał ją do ponownego 
rozpatrzenia w nowym składzie sę- 
dziowskim Sądowi Apelacyjnemu. 
Równocześnie Sąd Apelacyjny zlecił 
poddać skazanego ekspertyzie le- 
karskiej, dla ustalenia jego poczy- 
talności. 

Przeprowadzona wczoraj w Są- 
dzie Apel. ekspertyza lekarska, któ- 
rą przeprowadzili dr.dr. Podwiński, 
Odyniec i mjr Malinowski, dopro- 
wadziła do stwierdzenia u oskarżo- 
nego do pewnego stopnia zmniej- 
szonej poczytalności. 

Sąd więc w składzie sędziów: 
Dmochowskiego, Sągajłły i Eydry- 
giewicza wydał wyrok, skazujący 
Zenona Kondratowicza na 5 lat 
ciężkiego więzienia z zaliczeniem 
mu 3 lat aresztu prewencyjnego. 

  

Nr. 85 (834) 

Kobieta-szatan przed są- 
dem. 

Znana krwawa bandytka Zbłoń- 
ska-Zboińska vel Sapieha, ma, zda- 
je się, niewyczerpany rejestr zbrod- 
ni na sumieniu. Wielokrotnie ska- 
zana na śmierć przez Sądy Okręg. 
w Białymstoku, Grodnie i Wilnie, 
(wraz ze swoim bratem - mężem, 
rozstrzelanym w Wilnie) obecnie 
znów stanie przed sądem. 

Dn. 14 bm. Sąd Okręg. w Piń- 
sku na sesji wyjazdowej w Kobry- 
niu będzie rozpatrywał 2 sprawy 
Zbłońskiej - Zboińskiej, oskarżonej 
O zabójstwa w chęci zysku. 

Pierwsza sprawa jest o zamor- 
dowanie i ograbienie w 1921 r. w 
okolicach Kobrynia furmana, dru- 
ga— o podobne morderstwo i gra- 
bież popełnioną w 1922 r. w oko- 
licach Janowa. 

Zbłońskiej i tym razem grozi 
kara Śmierci. 

ligalna pasta do zębów 
Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

tarsza, intel. osoba 
została pobita i wy- 

rzucona z mieszkania. 
Jest bardzo chora i znaj- 
duje się w krytycznem 
położeniu; prosi o pomoc. 
Garbarska 16, m. 16 lub 
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Wielka Wielki wybór 
fotograficznych przybo” 
rów. Wydaje okulary po 
receptach Kasy Chorych. 

b 

00000000 
UWAGA! Pierwszorzędny Zakład Krawiecki, 

ul. Mickiewicza 33/a, Wilao, L. Kulikowski. 
Przedświąteczna wyprzedaż gotowych garni- 
turów i palt męskich od najtańszych do 

najwykwintniejszych. 
NA SEZON WIOSENNY poleca materjały w 

największym wyborze świeżo otrzymane. - 

Przyjmuje obstalunki z własnych | powi 
rzonych materjałów. Gotowe ubrania wyko- / 

nuje się we własnej pracowni. 

la gotówkę i na raty! póĘCNE KUL 0 

Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp oraz pierwszorzędny 

rado) NA RATY. we 

  

4 zł. 95 gr. 
Prenumerata mieszana „ROJU* 

na Il kwartał 1927 r. (1.IV—30.VI 1927 r.). 

1. Bibljoteka powieściowa. jącemu ogółowi. Tym razem daje оп nam 

507. Norbert Jaques „Kupiec z Szang- rasową polską „powieść awanturniczą“, 

haju* 2 tom. (nowoprzybywający ргепи- cena księgarska 95 gr. 

meratorzy otrzymują I t t 
95 gr.). edita ienas aka II. Bibljoteczka histor.-geogr. „ROJU*. 

Z cyklu „Polacy na szlakach świata”. czyński, cena księg. I zł. 25 gr. 

508—509. Melchior Wańkowicz „W ko- Al. Junosza-Gzowski „Król Kir- 
Zz: apo papierze gizki aa Chone (z mapką). 7 

ustracjami, cena księ- Z cyklu kryminalnego. 
73. A.F. Koszko, b. szef ros. policji śled- 

garska 1 zł. 95 gr. 
510. Jack London „Szkarłatna dżuma". czej „Różowy brylant". 

Z cyklu „Rosja na rubieży”. 
Zbiór autoryzowanych opowiadań jeszcze 
nie drukowanych po polsku. Z angielskie- 

„Zabójstwo pułk, Sudiejkina', szefa pe- 
tersburskiej „ochrany”. 

go tłumaczyła St. Kuszelewska-Matuszew- 14. 

Jan Sokolicz-Wroczyński „Wik- 
ska, cena księgarska 1 zł. 25 gr. 

Zoszczenko „Opowiadania“. Jest to 15. < ocz 
tor Griin“, kat robotniczej Warszawy. 

Z cyklu szpiegowskiego. 
zbiór humorystycznych opowiadań tego 
sowieckiego Awerczenki, pozwalających 

„Tajniki szpiegostwa austrjackiego". 

Z cyklu „Zdobywcy i odkrywcy świata". 

Wiłeńskie Tow. Handlowo-Zastawowe 

„LOMBARD 
Plac Katedralny — Biskupia 12 

wydaje pożyczki bez ograniczeń na 
zastaw złota, srebra, brylantów, ubrań, 

fortepianów, towarów i t. p. 
Przyjrmuje na przechowanie kosztowno- 

šci, futra, kufry i t. p. 
Biuro czynne od 9 do 1-ej i od 4 do 6-ej. 

Procent obniżony. 4032-2 

radiowy 
Oddziały: Głębokie—Zamkowa 29, Wołkowysk—Zamkowa 9, tel. 108, 

Lida—Suwalska 65. 3898-9 

   

  

   
    

    

    

   

     

    

     

     
   
   

    
     

  

    
  
  

    

        
   

Piękność—Powab. 
Ostatnie nieznane kosmetyczne nowości. 
Najrozmaitsze ręcznę aparaty do samoómasażu. 

Ostatnie nowości. Żądajcie katalogów, załą- 
czając znaczek pocztowy. 4053 

D. H. LABOR, Bydgoszcz, skrzynka poczt. 61: 

Т-0 
WYDAWNICZE 

  

  

  

12, Znany w kraju i zagranicą 
psycho-grafolog BOŃCZA. 

Jego trafne rady i wskazówki dodają sił 
i hartu woli. Daję rady potrzebującym 
we wszystkich sprawach, określam wady, 
zalety i zdolności fachowe, przepowia- 
dam ważne wypadki w życiu z linji ręki 

i pisma. 
B. Bończa, ul, Mickiewicza 37—6, 

III piętro, front, 
Od 10—1 pp. i od 4—8 g. wiecz. 4068 

  

„Dio 
Sp. Z ©. ©. 

DRUKARNIA „PAX* 
Ul. Św. IGNACEGO 5. WILNO. 

Telefon Nr —93 
Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

Cerata, linoleum, chodniki Jutowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u 1. WIŁDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 
3 3897 Ceny najtańsze. 

511. 

zajrzeć za kulisy życia Rosji. Z rosyjskie- 
go tłumaczył M. Wańkowicz, c. księg. 95 gr. 16. 

Jerzy Bandrowski „Po tęczowej 
      512.     

    obręczy”, O Jerzym Bandrowskim mówić | 77. Dr. J, M. Majewski CZASOPISMA, OKAZYJNIE „ai 

nie trzeba, zbyt dobrze znany jest czyta- „Wyprawa Liwingstona“. N owo š 611 KSI BAC A B do sprzedania "a EO i 

Prenumerątę można wpłacać bezpośrednio do „Roju”, (Warszawa, Kredytowa 1). 3931 4071-3 TABELE, REY PLAKA samochód budynkami, w pobliżu 
ŚWIĄTECZNE powinszowania 

z własnemi FOTOGRAFJAMI 
wykonuje FOTOGRAFJA 

: TY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE Wilna, sprzedamy nie- 

CENY NISKIE. 
WYKONANIE DOKŁADNE 1 SUMIENNB. 

nowego typu, europejka, 
landolet na now. oponach 
starter, dynamo, w b. do- 
brym stanie. Cena 4300 zł. 
3-go Maja 2—1. 4083-1 

„Bylyk=Rabin” „za ze: 

drogo. 
Dom H/K. „ZACHĘ- 
TA“, Gdafska 6, I pię- 
tro, tel. 9-05, 4120-2 

29 

  

    

   
    

   

  

            

    Z dniem 13-go b. m. 

SKŁAD APTECZNY 
prow. B. USZYŁŁY 

Gotówkę 
w każdej sumie loku- 
jemy najdogodniej pod 
mocne i pewne za- 

bezpieczenia. 

WAJSBORDA, W. Pohulanka 5. | 600060600000860000 

NANZNZNZNANZNI 

    

Największy wybór 
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lecz...* wahał się Daug- twój murzyn wylądujemy na Wy- nas nie będzie w tem obrzydliwem 
JACK 1 ONDON | : 

i - ło raz, może powtórzyć się zno- + 

JACK LONDON. Lecz... 
całą ostrożnością do domku w dru- rzy | - 

у 
i - iem podwórku domostwa doktora wu. Zdarzyło się, że steward, de 

= K rs Ea zagoi 5 Kar, gdzie uwięziono Mika. Del Mar i Mik siedzieli razem przy 

„Jeśli tego nie uczynisz, nie wają tam pełnej swobody. Niema „Mam samochód, czeka nas. stole w różnych okolicznościach, 
: 43) 

MIK. 
Stary Marynarz wstał z krzesła, 

jak poruszony zapomocą sprężyny. 
Bezsilny gniew starca i cała szla- 
chetność duszy malowały się na 
jego obliczu, gdy zawołał: 

„Przeciwnie, zdaje się pan nie 
rozumie, że jesteś moim przyjacie- 
lem, a ja twoim*. 

: Nagle pod wplywem uniesienia 
wyciągnął rękę. 
" „Stewardzie, Daughtry, panie 
Daughtry, przyjacielu, lub jak mam 
cię nazwać, to już nie bajeczka 
otwartej łodzi, O pokładach bez 
nazwy i o skarbie na sążeń pod 

piaskiem. To rzeczywistość. Mam 
Serce. Tak, panie* — tutaj zaczął 
poruszać wysuniętą ręką tuż pod 
nosem Daga — „to moja ręka. 

Jedno tylko powinieneś uczynić, 
musisz uczynić, zaraz, w tej chwili. 
Powinieneś wziąć tę rękę do twej 
ręki, i uścisnąć ją, wkładając twe 
serce w dłoń tak, jak moje spo- 
czywa w mej dłoni”, 

odejdę z tego miejsca. Pozostanę 
tutaj. Tutaj umrę. Wiem, że jesteś 
trędowaty. Nic mi o tem nie po- 
wiesz nowego. Oto moja ręka. 
Czy ją ujmiesz? Serce moje spo- 
czywa tu na tej dłoni w każdym 
nerwie, aż do końca palców. Jeśli 
jej nie weźmiesz, uprzedzam, że 

usiądę tutaj, na to krzesło i umrę. 
Chcę, byś rozumiał, że jestem męż- 

czyzną, gentlemanem. Jestem przy- 

jacielem, kolegą. Nie jestem tchó- 
rzem. Dusza moja w Sercu i w u- 
myśle, panie, nie w tym nędznym 
szkielecie, który zamieszkuję cza- 
sowo. Podaj mi rękę. Potem po- 
rozmawiamy*. 

Dag Daughtry nieśmiało wy- 
ciągnął rękę, łecz Stary Marynarz 
schwycił ją i uścisnął staremi pal- 
cami, až do bólu. 

„Teraz możermy mówić", rzekł. 
„Obmyśliłem wszystko. Odjeźdża- 
my na Bethleem. Gdy ten zły czło- 
wiek odkryje, że nigdy nie dosta- 
nie ani grosza z mych bajecznych 
skarbów, Oopuścimy go. Rad będzie 
nas się pozbyć. Wówczas ty, ja i 

Wydawca Tem. Wydaw. „„Podoś* #р. & ой Ada. 

  

żadnych przepisów pod tym wzglę- 

dem. Widziałem ich. Będziemy wol- 

ni. To istny raj w tym kraju. Weź- 

miemy się razem za gospodarstwo. 
Chatka słomą kryta — więcej nam 

nie trzeba. Praca iekka. Będziemy 

używali swobody wybrzeża, mórz 

i gór. Będziesz miał łódź, pływa” 

nie, rybołóstwo i polowanie. Są 

kozy górskie, dzikie kury i dzikie 

bydło. Banany i inne drzewa bę- 

dą rosły nad naszemi głowami, 

również jabłka i inne owoce. Pa- 

pryka rośnie tuż przy drzwiach, 
będą kurczęta i jaja. Kwaque  zaj- 

mie się kuchnią. Będzie też piwo. 
Wiem oddawna, że stale masz 
pragnienie. Będzie piwo, po sześć 

kwart dziennie i więcej. 
„Prędko. Trzeba ruszać nie- 

zwłocznie. Przykro mi, że napróż- 
no szukałem twego psa. Opłaci- 

łem nawet detektywów, którzy byli 

niegdyś rozbójnikami. Doktór Emo- 

ry ukradł ci Killeny Boya, lecz w 

ciągu dwunastu godzin skradziono 
go doktorowi, iKamień na kamie- 
niu nie pozostał, szukałem wszę- 

dzie. Niema Killeny Boya, jak i 

Szofer opłacony. Obiecałem, że go 

zabiję, jeśli mię zawiedzie. Stoi 

nieco na północ za wzgórzem 
piaszczystem na drodze po tamtej 

stronie tego Śmiesznego lasku... 
Tak jest, tam. Ruszajmy. Mówić 
możemy później. Spójrzcie! Zaczy- 

na świtać. Wartownicy nie powin- 
ni nas widzieć...* 

Wyszli w noc burzliwą. Kwaque 

z sercem bijącem z radości zamy- 
kał pochód. Daughtry z początku 

szedł sam jeden, lecz gdy pierwszy 
silniejszy podmuch wiatru o mało 

nie uniósł starca, ręka Daga ujęła 
jego ramię, i podpierając go i po- 

magając iść po głębokim piasku, 
wyruszył w Świat z nim razem. 

„Dziękuję ci, stewardzie, dzię- 
kuję, przyjacielu*, szepnął Stary 
Marynarz, gdy wiatr przycichł na 
chwilę. 

XXII. 

Mik poszedł za Harrym Del 

Mar wśród ciemności nocy nie zu- 

pełnie wbrew swojej woli, pomimo, 
że nie lubił tego człowieka. Przy- 
szedł on jak złodziej, cichutko, z 
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Mar zbyt dobrze znał teatr, by sto- 

sować jakiekolwiek efekty melodra- 

matyczne, naprzykład latarkę elek- 

tryczną. Znalazł pociemku drogę 

do drzwi samotnego domku, Otwo- 
rzył je i wszedł cicho, szukając 

ręką sukienki z twardej szerści. 
Mik człowiek-pies, lew-pies w 

każdym calu, najeżył się cały w 

chwili nadejścia, lecz zachował mil- 

czenie. Powąchał wchodzącego i 

poznał go. Nie lubił tego człowie- 

ka, jednak pozwolił mu założyć 

sobie powróz na szyję i wyszedł 

za nim w milczeniu na boczną 

ścieżkę za rogiem domu, potem 

wszedł z nim do oczekującego tam 
samochodu. 

Rozumowanie jego — o ile nie 

odmówimy mu rozumu — było 
nader proste. Niejednokrotnie spo- 

tykał tego człowieka w towarzy” 

stwie stewarda. Istniała przyjaźń 

pomiędzy nim i stewardem, siady- 

wali bowiem przy jednym stole i 

pili razem. Sterward zginął. Mik 

nie wiedział gdzie go znaleźć i sam 

został uwięziony w podwórku nie- 
znanego sobie miejsca. Co się zda- 

Bardzo prawdopodobne, że taki 

zbieg okoliczności nastąpi znowu, 

teraz właśnie, w tym samym jasno 
oświetlonym szynku, on usiądzie 
na krześle, del Mar po jednej stro- 

nie, po drugiej zaś ukochany ste- 
ward, przed nim szklanka piwa — 

wszystko to razem może doprowa- 

dzić do konkluzji; do takiej konlu- 

zji doszedł Mik i działał na jej pod- 
stawie. 

Mik nie doszedł do tego wnio- 
sku drogą rozumiowania, ani też 

nie wyraził go słowami. „Przyjaźń” 

naprzykład, nie istniała w jego świa- 

domości jako wyraz. Czy wniosek 

ten był wynikiem jego rozumowa- 
nia w szybkich obrazach i w szyb- 

kiem łączeniu ze sobą tych obrą- 

zów, czy nie, zagadnienie to Ocze» 

kuje dotąd, by ludzkość je rozwią- 
zała. Najważniejsze jest: on myślał. 

Jeśli mu tego odmówimy, musiał » 

działać wyłącznie instynktownie — 

co zdawałoby się jeszcze dziwniej- 

sze, niż przejście pewnego niejas= 

nego a myšlowego. 
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