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Belgja i Holandja. 
Paryż, dnia 2 kwietnia. 

Od wieków istnieje w Europie 
„sprawa“ ujść trzech wielkich rzek 
zachodnio europejskich, Skaldy, Mo- 
z i Renu, które wpadają do morza 
ółnocnego na przestrzeni kilkudzie- 

sięciu zaledwie kilometrów. Skalda i 
Moza „przepływają terytorjum belgij- 
skie, ale ujścia obu tych rzek należą 
do Holandji. Belgja, jak wiadomo, 
oderwała się od Holandji w roku 
1830 drogą rewolucji. Ponieważ An- 
glja widziała w niepodległości  Belgji 
zwycięstwo Francji, ponieważ w Lon- 
dynie pamiętano słówko Napoleona o 
tem, że „Antwerpja — to pistolet w 
sercę Anglji wymierzony”, przeto rw 
roku 1839, w Londynie, narzucono 
Belgji, wbrew Francji, traktat odbie- 
rający jej ujście Skaldy i oddający 
Holandji część Limburgu belgijskiego 
z |Maastrichtem. Pierwsze postano- 
wienie uzależniało rozwój Antwerpji 
od polityki holenderskiej, a drugie 
odgradzało od Antwerpji niemiecki 
„hinterland“, na czem mógł wygrzć 
tylko Rotterdam, leżący w ujściu Re- 
nu. Pozatem traktat z roku 1839 
ustanawiał wieczystą _ neutralność 

Belgji. ? 
W roku 1914, Niemcy, jeden z 

gwarantów, podarły ów «świstek pa- 
pieru». Traktat Wersalski zniósł neu- 
tralność Belgji. Ale jeden z gwaran: 
tów, Hołandja, Traktatu Wersalskiego 
nie podpisał. Pozatem Belgja miała 
wiele innych spraw do załatwienia ze 
swym północnym sąsiadem. 

Nacjonaliści belgijscy, zorganizo- 
wani w Komitecie Polityki Narodowej, 
zażądali zwrotu Limburga holender- 
skiego z jednej, a Flandrji zelandz- 
kiej z drugiej strony. Rozwiązałoby 
to oczywiście sprawę tranzytuj i po- 
zwoliłoby Antwerpji swobodnie się 
rozwijać, ałe — ponieważ Holandja 
nie zamierzała tych terytorjów oddać 
dobrowolnie, a Mocarstwa polecily 
Belgji, w roku 1919, porozumieć się 
bezpośrednio .ze swym sąsiadem — 
trzebaby chyba uciec się do wojny... 
Ani w Brukseli, ani w Hadze nikt o 
tem nie myślał na serjo. . 

Zaczęto  rokować Rokowania 
trwały pięć łat. Dnia 3 kwietnia 1925 
pp. Paul Hłymans i van Karnebeck, 
ministrowie spraw zagranicznych Bel- 
gli i Holandji, podpisali traktat, który 
miał na celu rozluźnienie więzów 
krępujących port w Antwerpji. Mię- 
dzy innemi, rząd holenderski zabo- 
włązywał się wykopać kanał z An- 
twerpji do Moerdijck (w ujściu Moz', 
na terytorjum holenderskiem), który- 
by odciążył zgęszczony bardzo ruch 
w ujściu Skałdy. Pozatem Holandja 
uznawała zniesienie neutralności Bel- 
gii i zezwałała na to, aby okręty wo- 
jenne zawijały do Antwerpji. 

Kupcy ioterdamscy, oraz prote- 
stanci holenderscy, nienawidzący ka- 
tolickiej Belgii, Sprzymierzyli się za- 
taz przeciwko temu traktatowi. Pomi- 
mo to Izba Posłów ratyfikowała go 
13 listopada 1926 roku 50 głosami 
przeciw 49, Atoli Senat holenderski 
odrzucił traktat 24 marca 33 głosami 
przeciw 17. P. van Karnebeck podał 
Się zaraz do dymisji. Zarówno w 
Brukseli, jak i w Paryżu przypuszcza- 
Ją, że wpływy angielskie nie są obce 
takiemu obrotowi sprawy. 

Jak widzimy, nie chodzi tu tylko 
o konkurencję dwu wielkich portów: 
Antwerpji i Rotterdamu. Holenderzy 
nie mogą zapomnieć Belgom, że są 
«buntownikami» i že zbronią w ręku 
zerwali węzły łączące ich z Domem 
Orańskim. w jęcej: współczesna Bel- 
ga w mniejszym oczywiście niż za 
zasów Traktatu Westfalskiego (1648) 

stopniu, jest nadal terenem dyploma- 
tycznej rywalizacji francusko-angiel- 
skiej, przyczem Holandja jest tylko 
figurą w ręku brytyjskiego gracza. 

Kazimierz Smogorzewski, 

SMALL DRA AAS 

Międzynorodowe Targi 
Р Poznaniu S 

jod 1 do 8 maja 1927 r. 
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Do nabycia we wszystkich księgarniach 

YĆ) 

Rokowania ołosko-jugosłowinńskie. 
BIAŁOGRÓD, 6—IV. PAT. Wczoraj rozpoczęły się bezpo- 

średnie rokowania między Mussoiinim a posłem Jugosiawji w 
Rzymie, Racziczem w sprawie uregulowania wlosko-jugoslo- 
wiańskiego zatargu. 

Pośrednictwo Niemiec. ' 
BERLIN, 6—IV. PAT.. Dzienniki donoszą, że ambasadorowie angielsk! 

i francuski zwrócili się do niemieckiego ministra spraw zagranicznych 
z propozycją, aby Niemcy wzięły udział w projektowanej akcji pośredni- 
czącej pomiędzy Włochami a Jugosławią, i ażeby wydelegowały jednego 
ze swych urzędników dyplomatycznych do komisji, która w razie jakiegoś 
incydentu na granicy albańskiej rozpatrzyłaby natychmiast stan rzeczy. 
Prasa stwierdza, że Niemcy oświadczają zasadniczo gotowość wzięcia 
udziału w takiej komisji pod dwoma warunkami: 1) ażeby oba zaintere: 
sowane mocarstwa na to się zgodziły i 2) aby funkcje projektowanej 
komisji były ściśle określone. 

= i LA 2 ? 

Treść traktatu włosko-węgierskiego. 
RZYM, 6.IV. PAT. Traktat włosko-węgierski wyraża we wstępie prag- 

nienie obu narodów ustanowienia między niemi stosunków prawdziwej 
przyjaźni oraz skierowania wspólnych wysiłków w celu utrzymania pokoju 
i porządku, mogącego dać obu narodom nowe rękojmie ich rozwoju w 
przyszłości. Artykuł pierwszy traktatu głosi, iż między Włochami i Węgra- 
mi istnieć ma tewały pokój i wzajemna przyjaźń. Art. 2-gi zaznacza, że 
obie strony zawierające traktat zobowiązują się do poddawania procedurze 
pojednawczej, a w razie nie osiągnięcia rezultatów na tej drodze, proce- 
durze rozjemczej wszelkich różnic zdzń, które nie mogłyby być załatwione 
we właściwym czasie w drodze- dyplomatycznej. 

Art. 3 zaznacza, iż wrazie nie osiągnięcia pojednawczego załatwienia 
sprawy, każda ze stron będzie mogła żądać, aby spór był przekazany są- 
dowi rozjemczemu pod warunkiem, iż przedmiotem sporu będą sprawy 2 
charakterze prawnym. 

Art. 5 zaznacza, że traktat ten nabiera ważności po ratyfikowaniu 
go przez oba kraje, a wymiana dokumentów ratyfikacyjnych ma nastąpić 
w Rzymie w czasie, kiedy to się okaże możliwe. Traktat ważny jest na 
lat 10 od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, wrazie zaś gdyby w 
ciągu roku przed terminem jego wygaśnięcia mie został wypowiedziany, 
będzie on obowiązywać na daiszy okres 10 letni. 

Budżet Rzeszy niemieckiej przyjęty: 
Budżetu Reichswehry nie zmniejszono. | 

BERLIN, 6—IV. PAT. Na posiedzeniu popoludniowem Reichstag u- 
chwalił dziś w trzeciem czytaniu budżet 238 głosami przeciwko 166 przy 
6 wstrzymujących się od głosowania. W dalszem głosowaniu odrzucony 
został wniosek demokratów żądający zmniejszenia budżetu Reichswehry o 
40 proc. Odrzucono również głosami większości koalicyjnej wniosek de- 
mokratów, wypowiadający się przeciwko konkordatowi Wniosek o wotum 
nieufności dla ministra pracy Braunsa został odrzucony. Następnie przy- 
jęta została rezolucja zgłoszona przez demokratów, aby zamiast dotych- 
czas istniejącego w Niemczech obywatelstwa poszczególnych krajów, wpro- 
wadzone zostało obywatelstwo Rzeszy Niemieckiej. 

Król rumuński umiera, 
PARYŻ, 6, Vi, PAT. Według dzienników ks. Karol rumuński otrzy- 

mal wiadomość, że stan zdrowia króla Ferdynanda jest beznadziejny. Ks, 
Karol przygotował się do natychmiastowego wyjazdu dofBukaresztu, dokąd 
uda się po otrzymaniu od królowej wezwania. 

Uspokajające wiadomości. 
BUKARESZT, 6—IV. Pat. Według biuletynu oficjalnego stan  zdro- 

wia króla Ferdynanda uległ znacznej poprawie. W kołach urzędowych 
sprawa następstwa tronu uważana jest za zupełnie nieakiualną, tembar- 
dziej, że wszystkie stronnictwa polityczne, nie wyłączając i narodowego stron- 
nietwa chłopskiego porozumiały się co do ' onieczności podtrzymywania obo- 
wiązujących w tej sprawie ustaw. 

Ponowne wybory w Rydze. 
RYGA, 6. Vi. PAT. Ponieważ wczorajsze wybory prezydenta repu- 

bliki nie dały wyniku, Sejm zbierze się jutro na nadzwyczajne posiedzenie, 
na którem odbędzie się ponowne głosowanie. Zdaje się, że socjalni de- 
mokraci wysuną obęcnie kandydaturę posła w Londynie Vesmanisa, któ- 
rego szanse są poważne, Ażeby być wybranym, kandydat uzyskać musi 
conajmniej 51 głosów. Przy wczorajszym wyborze kandydat bloku włoś- 
ciańskiego Kwviesis uzyskał tylko 45 głosów, a kandydat centrum Jura- 
szewski 41. 

' Szanse kandydata socjalistów. ' 
RYGA, 6 4, PAT. Sytuacja w związku z wyborami na prezydenta 

republiki jest w dalszym ciągu niewyjaśniona, Socjal-demokraci zamierzają 
postawić własną kandydaturę byłego przewodniczącego sejmu  Vesmanisa - 
obecnego posła łotewskiego w Londynie. Przejście tej kandydatury jest 
w znacznej mierze uzależnione od stanowiska centrum, którego kandydat 
Juraszewski odpadł. Związek włościański w dalszym ciągu wysuwa jako 
kandydata na prezydenta Kviesisa. 

Niedoszły putsch na Litwie; 
Urzędowy komunikat. 

KOWNO, 5—1IV. Elta. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych komunikuje: 
Na początku marca policja polityczna wpadła na trop organizacji, której celem 
było obalenie przy pomocy zbrojnej siły obecnego rządu i powołanie nowego 
z ludowców i socjaldemokratów. Policji politycznej udało się wykryć plan za- 
machu oraz spiskowców, z których główni zostali aresztowani, inni, po prze- 
oz PRZ oddani do dyspozycji sądu doraźnego, trzeci wreszcie są 
eszcze badani. $ 

Ze znalezionego materjału, zeznań Świadków i oskarżonych wynika, iż 
przewrót miał się odbyć 14—15 marca, zka ; 

- Jednym z głównych przywódców organizącji był poseł do Sejmu dr. Pa- 
jauis, którego wykryto w toku jego działalności i aresztowano w nocy 3 b. m. 
w Szawlach. Na badaniu dr. Pajanis przyznał się. O areszcie jego rząd podał 
do wiadomości Marszałka Sejmu, dalsze zaś prowadzenie sprawy polecił od: 
nośnym urzędom. : 

Spisek został zlikwidowany. 
® 

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, które się odbyło 
4 b. m. o godz. 8 min. 30 rano, posłowie frakcji ludowej 1 socjaldemokratycz- 
nej wobec aresztowania dr. Pajauisa, który jest członkiem partji ludowej i Ko- 
misji Spraw Zagranicznych, opuścili na znak protestu posiedzenie Komisji. 

Pos. Toluszys zażądał oda Prezesa Ministrów p. Woldemarasa natychmia- 
stowego zwolnienia aresztowanego posła Pajauisa, wskazując na złamanie Kon- 
stytucji i uniemożliwienie przez to pracy w Sejmie. ‘ 

F-RGETZZSAW ARKO CZASY OWA BOOKER DTÓOWE PASEO OSTROWCA 

Dla uczczenia pamięci najstarszego i wyjątko- 
wo cenionego i lubianego pracownika Wileńskiego 

Banku Ziemskiego Ś. p. Wilhelma MALINOWSKIE- 

GO, Bank w dniu Jego pogrzebu 7-go kwietnia 

r. b. będzie zamknięty. 
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Przed rewolu 
Cerkiew prawosławna w Polsce 

przechodzi ciężki kryzys. Ma ów kry- 

zys źródło podwójne. Jedno to spra- 
wy przemijające—niezadowolenie pew- 

nych, dość szerokich sfer ludności i 
duchowieństwa ze stanu rzeczy za ku- 

lisami Synodu Cerkwi polskiej, nieza- 
dowołenie z polityki metropolity Dyo- 

nizego i jego otoczenia; inne źródło 

kryzysu — głębsze i niebezpieczniej- 

sze—to dążność do ukrainizacji Cer- 
kwi drogą rewolucji, jakiej chcą do- 

konać w najbliższym miesiącu działa- 

cze ukraińscy, organizujący zjazd pra- 

wosławny w Łucku. 

Dowiedzieliśmy się niedawno z komu, 

nikatu jednej z agencyj prasowych, ze 
w kołach, zbliżonych do Cerkwi pra- 

wosławnej w Polsce wielkie wrażenie 
wywołała odezwa, wydana przez or- 

ganizatorów ukraińskiego zjazdu cer- 
kiewnego w Łucku, odezwa skierowa- 
na do organizacyj ukraińskich w Pol. 
sce i do osób duchownych wyznania 
prawosławnego. Odezwa ostro kryty- 
kuje władze Cerkwi prawosławnej w 
Polsce, które prowadzą rzekomo po- 

litykę rusyfikacyjną w Cerkwi. Odez* 
wa ta obwieszczając o zjeździe ukra- 

ińskim w Łucku, precyzuje żądania 
organizatorów zjazdu. Sprowadzają się 

one do następujących, bardzo waż- 

nych punktów: 
1) wyodrębnienie Cerkwi ukraińsk'ej w 

Polsce, i 

2) obranie ukraińskiego metropolity pra- 

wosławnego, 
3) utworzenie dwuch prawosławnych 

djecezyj ukraińskich oraz pięciu katedr bi- 
skupich, 

4) powołanie ukraińskiej Rady Cerkiew- 
nej, zatwierdzenie jej statutu i w następ- 
stwie przekształcenie jej w Synod Cerkwi 
ukraińskiej w Polsce, 

5) zerwanie stosunków z polską Cerkwią 
prawosławną, ' : 

6) nieuznawanie rozporządzeń tej Cer- 
kwi, 

17) usunięcie ze stanowisk parafjalnych 
„ wszystkich duchownych, narodowości nie 
ukraińskiej, lub nie będących zwolennikami 
ukrainizacji Cerkwi i nabożeństw, 

8) wyświęcenie nowych kapłanów z po- 
śród Ukraińców, 

9) ukrainizacja nabożeństw prawosław- 
nych wogóle, w wojsku polskiem również, 
usunięcie z duchowieństwa wojskowego du- 
chownych narodowości rosyjskiej, 

10) zaprzestanie udzielania przez organi: 
zacje ukraińskie pomocy materjalnej Cerkwi 
prawosławnej w Polsce. 

Ta długa lista żądań Ukraińców 
wymownie charakteryzuje stan rzeczy 

rewolucyjny w pewnych odlamach 

Cerkwi. Żądania tc godzą w podsta- 
wę obecnej organizacji polskiej Cer- 
kwi, w jej hierarchię naczelną, wresz-_ 

cię w duchowieństwo pochodzenia 
rosyjskiego, to znaczy w olbrzymią 

część duchowieństwa prawosławnego 

wogóle. 
Jak wobec tych poczynań zwolen- 

ników narodowej ;Cerkwi zachowały 

się władze cerkiewne? Oto Synod 
świątobliwy, inaczej Sobór biskupów 
Cerkwi polskiej, zastanawiając się nad 

tą sprawą stwierdził: 
1) że celem zjazdu jest omówienie i zde- 

cydowanie ważkich duchownych i religijnych 
potrzeb narodu ukraińskiego w Polsce, tym- 
czasem uczestnikami zjazdu w myśl statutu 
tegoż muszą być tylko osoby duchowne» 
które przeprowadziły w swych świątyniach 
zasadę ukrainizacji nabożeństwa, pozatem 
osoby Świeckie z prasy i organizacyj oświa*. 

towych ukraińskich, — w tym stanie rzeczy 
jest niecelowe i niesłuszne by przypadkowo 

i doraźnie zebrane osoby decydowały o po" 
trzebach całego społeczeństwa ukraińskiego 
w zakresie spraw duchownych i cerkiewnych; 

2) z bractw cerkiewnych zostały uwzględ- 
nione tylko Łuckie, z pominięciem Krzemie- 
nieckiego i Ostrogskiego, co uznać należy 
za jednostronne i niesłuszne postawienie 
sprawy; я 

3) artykuł lil statutu zjazdu przewiduje 

rozpatrywanie sprawy kanonicznego ustroju 
wewnętrznego całej Cerkwi Prawosławnej w 
Polsce, tymczasem rozważanie tej sprawy 

należy wyłącznie do legalnego, zwołanego 
przez władzę Cerkiewsą, zgromadzenia du- 
chowieństwa i wiernych całej Cerkwi Pra- 

wosławnej w Polsce, nie może zaś być te- 
matem rozważań, ani tembardziej uchwał 
jednostronnego, narodowościowego zjazdu, 

„jakim jest projektowany w Łucku; 
4) prawomocnemi i legainemi zgroma” 

dzeniami dla omawiąnia i decydowania kwe- 
styj religijnych i spraw kościelnych są takie, 

' które zwołuje Metropolita dla całego Kościo- 
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cją w Cerkwi. 
ła, Biskup dla swojej djecezji, wszystkie zaś 
inne zjazdy i zgromadzenia, zwoływane przez 
osoby świeckie i prywatne, muszą być uzna- 
ne za samowolne i przyrównane do tych, 
które zostały zakazane w 13 postanowieniu 
Soboru Laodycyjskiego; 

5) Inicjatywa zwołania Zjazdu Łuckie- 
go wyszła od redakcji pisma <Na warti>, 

znanego ze swej wrogości w stosunku do 

prawosławnej hierarcji cerkiewnej w Polsce 
i z widocznej przychylności wobec samo- 
zwańczej hierarchji ukraińskiej <samowy- 
święconych lipkowców», co nie poręcza de- 
cydowania spraw w duchu Cerkwi Prąwo- 
sławnej; : 

6) władza cerkiewna w Polsce postano- 
wiła już według możności w najbliższym 
czasie zwołać Sobór Prowincjonalny Polskie- 
go Kościoła Prawosławnego, który zajmie 
się zdecydowaniem wszystkich kwestyj za- 
wartych w programie zjazdu łuckiego, wo- 
bec czego ten drugi staje się zbędny i bez- 
przedmiotowy; 

1) w myśl przepisów cerkiewnych i ka- 

nonów prezbytrzy i inni duchowni nie mo- 
gą nic czynić bez woli i błogosławieństwa 
swego biskupa.—Wobec stwierdzonych po- 
wyżej punktów Synod uważał za wskazane 
uznać zjazd ukraiński w Łucku za niecelo- 
wy i niepotrzebny, nakazać całemu ducho- 
wieństwu prawosławnemu nie brać udżiału 
w tym zjeździe i jego pracach, zalecić wier- 
nym powstrzymać się od udziału w zjeździe, 
który prowadzi do rozbicia Cerkwi. 

Z uchwał Synodu wynika jasno, 
że biskupi prawosławni, doceniając 
konieczność Soboru prowincjonalnego 
dla całej Polski, potępili projekt u- 
kraińskiego zjazdu ze względu na je- 
go charakter raczej polityczny, niż 

wyznaniowy. Ta zdecydowana posta- 

wa Soboru Biskupów, od których za- 
leźne jest duchowieństwo, nie skore 
zresztą na rewolucyjne wołania i po- 

czynania polityków, podziałała otrzeź- 
wiająco poniekąd na organizatorów, 
bo oto, jak się dowiadujemy z pisma 

„Za Swobodu“, inicjatywa zjazdu 
przeszła z rąk redakcji pisma „Na 

Warti* do rąk komitetu organizacyj- 
nego zjazdu, złożonego z przedsta- 

wicieli organizacyj ukraińskich. Komi- 
tet ten zwrócił się z odezwą do spo” 
łeczeństwa ukraińskiego. w Polsce, 
przestrzegając je przed jakiemikolwiek 

poczynaniami niezorganizowanemi, któ- 

reby mogły wywolać stosunek nega* 
tywny ze strony władz świeckich lub 

cerkiewnych. 
"Ten zwrot w organizacji zjazdu 

należy powitać z uznaniem, a to dla- 
tego, że odpowiedzialne, w poczuciu 

interesu Cerkwi rozważenie postula- 
tów narodowych Ukraińców jest 
wskazane, podczas gdy rewolucyjne 

poczynania mogą zaszkodzić i Cerkwi 

i samym Ukraincom.į ; 

Wyniki obrad tego projektowane- 
go zjazdu zależą przedewszystkiem 
od poczucia dojrzałości i równowagi 
biorących w zjeździe udział Ukraiń- 
ców, którzy powinni zrozumieć @с 

niosłość sprawy i stronić od wszel- 
kiej pracy  destrukcyjnej, obliczonej 
tylko na efekt polityczny. 

Wyniki te zależą też w pewnej 
mierze od stosunku do zjazdu władz 
cerkiewnych i władz państwowych. 

Obie te władze zarówno są zaintere 
sowane, gdyż okoliczności tak wy- 

padły, że dobrze rozumiany, zdrowy 
interes i pomyślność Cerkwi niezależ- 
nej w Polsce leży jednocześnie w 
interesie państwa. Obie powinny spra- 

wę dokładnie rozważyć. 
Jakikolwiek będzie wynik zjazdu 

ukraińskiego w Łucku, jest on nie- 
zmiernie charakterystyczny dla stanu 
wewnętrznego Cerkwi prawosławnej 
w Polsce. Lubicz. 
AED VIT TTT STU INS 

Projekt konwencji Iotniczej 
polsko-rumuńskiej, 

Ministerstwo komunikacji opraco* 
wało już projekt polsko-rumuńskiej 
konwencji lotniczej i uzgodni go z 
innemi ministerstwami, Potem  roz- 
poczną się narady delegacji polsko- 
rumuńskiej w tej sprawie. Projekt 
konwencji, jak wszystkie międzynaro- 
dowe umowy lotnicze opiera się na 
zasadzie wzajemności. Konwencja ta 
będzie miała duże znaczenie dla ure- 
gulowania ruchu lotniczego między 
Polską a Rumunją ze wzgłędu zwłasz- 
cza na projektowane otwarcie linji 
łotniczej Lwów-Bukareszt. 

Sejm i Rząd. 
Narady w sprawie pożyczki, 

WARSZAWA, 6.V. (£el. wł. Słowa) 
Sprawa pożyczki zagranicznej nadal 
absorbuje uwagę kół politycznych, W 
dniu dzisiejszym odbyły się narady, 
na których omawiano plan finanso- 
wy prof. Krzyżanowskiego i vice- 
prezesa Młynarskiego. W naradach 
brali udział premjer marszałek Piłsud- 
ski, vice-premjer B :rtel, minister Cze- 
chowicz, który uprzednio kunferował 
z p. Monnet przedstawicielem banków 
amerykańskich. 

Wobec pojawiających się pogło- 
sek jakoby rząd otrzymał drugą ofer- 
tę pożyczki rzekomo pochodzącą z 
kół angielskich, których reprezentan- 
tem jest znany z afer finansowych 
Berger Burzyński, dowiadujemy się z 
kół zbliżonych do rządu, że wiado- 
mości te pozbawione są podstaw. 
Brany jest jedynie pod uwagę plan 
finansowy, który przywieźli nasi de- 
legaci z Ameryki. Panuje powszechne 
przekonanie, że rząd w ciągu dnia 
jutrzejszego wypowie się w tej spra- 
wie ostatecznie. 

Dar Papieża dla rodziny Mar- 
szałka Piłsudskiego, 

Papież, Pius X!, nadesłał dla ma:- 
szałkowej Piłsudskiej i córek jej trzy 
drogocenne różańce w osobnych pu- 
zderkach wraz ze specjalnem błogo- 
sławieństwem dla rodziny marszałka 
Piłsudskiego. Największy z tych ró- 
żańców składa się ze szmaragdów 
spojonych złotem. Marszałkowa Pił- 
sudska za pośrednictwem kardynałą 
Kakowskiego wystosowała do papie- 
ża podziękowanie za ten dowód pa- 
mięci i życzliwości. 

Konferencje p. w.premjera 
Bartla. 

WARSZAWA, 6—1V. Pat. W dniu 
dzisiejszym p. wicepremier Bartel od- 
był dwa raz konferencję z p. Prezy- 
dentem Rzeczypospolitej. Raz o g. 11 
a drugi o godz. 20-ej, oraz konfero- 
wał dwukrotnie z panem Prezesem 
Rady Ministrów Marszałkiem Piłsud- 
skim, raz o godz. 17, a drugi raz o 
godz. 21 min. 30 

Min, Skarbu nie będzie pros- 
towač niešcistych wiadomości 

0 požyczce,: z 
Wobec powtarzających się często 

w ostatnim czasie, a pochodzących z 
różnych źródeł krajowych i zagranicz- 
nych, wiadomości o. warunkach i 
szczegółach pożyczki zagranicznej 
dla Polski, których rozpowszechnia- 
nie ma niezawodnie w wielu wypad- 
kach na celu uzyskanie drogą wyjaś- 
nień oficjałnych danych co do toczą- 
cych się narad nad uzgodnieniem 
planu finansowego rządu, —Minister- 
stwo Skarbu zazn*cza z naciskiem, że 
nie będzie wyjaśniać ani prostować 
nieścisłych i nieprawdziwych pozba- 
wionych cech autentyczności donie- 
sień prasowych w powyższej sprawie. 

W chwili, kiedy czynniki miaro- 
dajne powezmą dezycję co do planów 
i zamiarów finansowych rządu, ogół 
będzie poinformowany za pomocą 
urzędowego komunikatu o faktycz- 
nym stanie sprawy. (PAT). 

RFS 

Nowy kodeks karny w Niem- 
czech. 

BERLIN, 6 IV. PAT. Rada pań- 
stwa Rzeszy przyjęła projekt ustawy 
© nowym niemieckim kodeksie kar: 
nym. Nowa ustawa rozszerza swobo- 
dę sędziego w wyborze kary. Kary 
za zbrodnie naogół zaostrzono. Kara 
śmierci będzie utrzymana, jednakże 
dopuszczone będzie złagodzenie tej 
kary w poszczególnych wypadkach. 
Wymiar kary za zbrodnię zdrady sta- 
nu pozostał zasadniczo nie zmieniony. 
Sprawa ułaskawienia zostaje uregulo- 
wana. Przedstawiciele rządu pruskiego 
uczynili wniosek o uzupełnienie usta- 
wy © ochronie republiki. Minister 
Rzeszy Hergt oświadczył, że gabinet 
Rzeszy ze wzgłędu na donioslošė 
polityczną sprawy ochrony republiki 
nie mógł z powodu krótkiego czasu 
sprawy tej dotąd załatwić. Projekt u- 
stawy o ochronie republiki będzie w 
najbliższym czasie przedłożony Ra- 
dzie Państwa. 
ada 
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Konferencje prof, Marjana Zdziechowskiego. 
(Le dualisme dans la philosopkie religieuse. Paris, Bloud et Gay). 

lluż w Polsce potrafi tak pisać. 
Śliczna, o najgłębszych problemach, 
książka, owiana dziwnym czarem. Z 
każdego zdania wydobywa się piękna 
dusza i gorące uczucie. Zdziechowski 
przenosi nas w inny Świat, w którym 
od tylu lat, nieraz samotny, przebywa. 
Oby książkę jak najprędzej przetłu- 
maczono, niechby u nas wiedzieli, że 
wśród powszechnej pogoni za ciężko 
zdobywanym chlebem są ludzie, któ- 
rzy myślą i piszą o duszy. 

Książka prof.  Zdziechowskiego 
zawiera cztery wykłady, które miał w 
marcu 1925 r. w Sorbonie. Dał im 
tytuły: Chomiakow i doktryna słowia- 
nofilska, Włodzimierz Sołowjew, ge- 
njusz religijny Połski i Dostojewski, 
apokaliptyzm. 

Książka wolna jest od pedanterji, 
balastu i tego szczególnego stylu, 
który tak często sprawia, że uczeni 
piszą tylko dia swego cechu, bo po- 
za nim nikt ich nie rozumie. A jed- 
nak jest ścisłą i systematyczną. Mimo 
tego obawiam się ją streszczać, bo 

" wszystko wydaje mi się godnem pod- 
niesienia i ważnem. Będę też bliższym. 
prawdy, jeżeli opowiem, jakie we mnie, 
w czytelniku, zbudziła myśli i o ile 
pomogła mi do rozwiązania pytań. 

Rosjanina nie porusza kwesija 
transcendentalizmu (Bóg oddzielony 
od natury), ani kwestja immanentyz- 
mu z jej końsekwencjami panteistycz- 
nemi (Bóg tkwiący w naturze), ale 
kwestja „zła* i jego potęgi. Z chwilą, 
gdy przyjmuje się dobro absolutnie 
nie jako abstrakcję, ale jako Boga 
żywego, otwiera się przed umysłem 
tylko droga dualizmu. Jeżeli, jak mó- 
wi Plutarch, nic nie może się dziać 
bez przyczyny i jeżeli dobro nie mo- 
że się stać przyczyną zła, to dla zła 
musi istnieć osobna przyczyna, odręb- 
ne szczególne źródło. lstnieje więc 
Ormuzd i Ariman, Bóg i Szatan. Oto 
oś, około której obracają się docie- 
kania rosyjskich myślicieli. jeżeli przyj- 
mie się, że świat jest. jednością ze 
złem, to albo trzeba go opuścić, albo 
zmienić. Rosjanin przyjmuje tę drugą 
alternatywę, lecz nie w formie trans- 
formacji ewolutywnej i powolnej, ale 
w formie apokaliptycznej,j w formie 
wizji nowego nieba i nowej ziemi. 

Czy ta umysłowość rosyjska jest 
niezrozumiałą dla Zachodu? Z pawnu- 
ścią dla tych, którzy odróżniają po- 
znanie od moralności, którzy prawdy 
nie identyfikują z dobrem, którzy hoł. 
dują racjonalizmowi. Ale dla tych, 
którzy rozumowi stawiają granice, a 
poza nim otwierają w swej duszy 
wrota dla wiary, dla tych filozofja 
rosyjskich myślicieli jest zrozumiałą, 
jako  filozofja  antypozytywistyczna, 
antyracjonalistyczna, jako filozofja mi- 
styczna, przyczem mistycyzm przyjąć 
należy w tak szerokiem znaczeniu, 
jak to czyni np. Russell, to jest w 
znaczeniu 'irracjonalizmu. To samo 
twierdzi Mereżkowski: „nasza wola 
najtajniejsza czyni z nas mistyków”. 

Sądzę, że tak postawiona kwestja 
tłumaczy wiele. Dawna Rosja nie by- 
ła zrozumiałą dla tego Zachodu, któ- 
ry myślał tylko pozytywistycznie. Dzi- 
siejsza Rosja bolszewicka jest obcą 
inwazją, jest niewolą, jak ongi tatar- 
ska, dla wszystkich tych Rosjan, któ- 
rzy nie dali się zmechanizować, w 
szczególności dla chłopów rosyjskich, 
bolszewizm bowiem jest dzieckiem 
pozytywizmu. Widzimy też od same- 
go początku najazdu bołszewickiego, 
że największą troską jego rządców 
jest załatwienie kwestji chłopskiej, 
czyli doprowadzenie do jakiegoś mo- 
dus vivendi między racjonalistycznym 
i ateistycznym bolszewizmem a reli- 
gijaym chłopem rosyjskim. Drogę 
obrano najprostszą, chłopa należycie 
zadowolić co do jego materjalnych 
potrzeb, postawiono go więc na rów- 

  

AKTUALNOŚCI. 
Na sprowadzenie zwłok Słowackie- 
go... krótka glossa do odezwy Straży 
Piśmiennictwa Polskiego.—Tajemni- 
czy odczyt warszawski p, Karin Mi- 
chaelisowej.— Wyśpiański i Zdzie- 
chowski na horyzoncie paryskim, — 

Wierszyk ze „Zwrotnicy*. 

Jak dreszczem przebiegła przez 
prasę polską wiadomość: „Sprowadze- 
nie zwłok Słowackiego do Polski jest 
rzeczą postanowionąl  Przewiezione 
będą drogą morską, na statku pol- 
skim. Wylądują na morskiem wy: 
brzeżu polskiem, w Gdyni". : 

Nie žaden komitet, nie žadne „gro- 
no“ dopelni aktu sprowadzenia do 
ojczyzny prochów Juljusza Słowackie- 
go. Dopełni aktu pełnej pietyzmu 
gloryfikacji jednego z największych 
poetów świata sam rząd odrodzonej 
Polski. : 

Gdy również rząd, — królewski 
Ludwika Filipa — wysłał po zwłoki 
Napoleona na wyspę św. Heleny flo- 
tyllę pod dowództwem królewicza 
księcia de Joinville, kwestji nie było 
gdzie mają spocząć na wieczne czasy 
prochy zwycięzcy z pod Austerlitzu i 
Jeny. Rozumie się—w Paryżu! Takiej 
jednomyślności wobec sarkofagu Z 
prochami twórcy „Króla Ducha* i 

| „Anhelli'ego*=niema. 
Rząd wziąwszy na siebie sprowa- 

dzenie zwłok Słowackiego do ojczyz: 
ny, zadekretował, że złożone być 
mają. w . Krakowie „na  wzgó. 
rzu Wawelskiem". Nie precyzując: czy 
obok trumny Mickiewicza, czy w ja» 
kim innym przybytku godnym takiego 
jak Słowacki potentata Poezji, a za- 

ni z pożytecznemi zwierzętami, które 
trzeba odżywiać, aby mogły praco- 
wać. Wskutek tego tłem, na którem 
powstała i trwa dalej w ukryciu opo- 
zycja w łonie rządzącego bolszewiz- 
mu, jest różnica w  pogłądzie na 
przyszły rozwój włościanina rosyjskie- 
go. Ci, którzy przewidują, że nadej- 
dzie chwila uświadomienia chłopa ro- 
syjskiego, boją się, że będzie ona 
końcem bolszewizmu. Ze zrozumienia 
tego problemu płynie najzaciętsza, na 
wszystkich polach staczana walka 
bołszewików z religią, stąd płynie 
bolszewicka filozofja mechanizacji czło- 
wieka, stąd strach przed przed pozo- 
stawieniem w duszy chłopa rosyjskie- 
go choćby śladu Boga 

Książka prof. Zdziechowskiego 
pomaga do oświetlenia problemu ro- 
syjskiego, ale zarazem jest memento 
dla tego Zachodu, który nie chce 
widzieć nic, co się roztacza poza nau- 
kami przyrodniczemi. Jak każdy zbroj- 
ny nejazd, a takim jest najazd belsze- 
wieki, może i on być odparty przez 
inną zbrojną obcą siłę. Ale jeżeli to 
się nie stanie, to końca bolszewizmu 
można się dopiero wówczas spodzie- 
wać, gdy w Rosji powstanieżdość sil- 
ne stronnictwo, które, oparte na reli- 
gji, odwoła się do religijnej na- 
wskroś duszy rosyjskiej. Czy i kiedy 
to nastąpi? Któż obliczyć kiedykol- 
wiek mógł, jak długo niewola narodu 
trwać będzie. 

Jest Rosja ostrzeżeniem dla Za- 
chodu, bo bolszewizm jest rezultatem 
ubóstwienia rozumu, a dawna Rosja 
myślicieli okazała się bezpłodną, nie 
dopuszczona bowiem do czynnego 
działania, pozostać musiała w dziedzi- 
nie mistycyzmu i dociekań. 

Ludzkość przechodziła przez róż- 
ne okresy, ale historja wykazuje, że 
ilekroć jeden kierunek cogitationis zdo- 
bywa hegemorję, okres ten kończy 
się katastrofą. Idzie o syntezę, o har- 
monję, którą cieszyły się pewne wieki 
i którą osiągali wielcy ludzie. Apoka- 
liptyzm jest takim samym ekstremem 
mistycyzmu, jak mechanizacja jest ek- 
stremem ateizmu. Rozwiązanie nie 
tkwi przeto ani tu, ani tam, ale w tej 
transformacji wewnętrznej człowieka, 
© której mówi chrześcijaństwo  „Za- 
przej się siebie". 

Jest rozdział w książce prof. Zdzie- 
chowskiego, mówiący o genjuszu re- 
ligijnym polskim. Zdziechowski jest 
jedynym w Polsce, któryby potrafił 
odkryć te najgłębsze tajnie duszy 
polskiej i rosyjskiej, który wytłuma- 
czył, jak się to dzieje, że np. w Tru- 
beckim i w Hoene Wrońskim znajdu- 
jemy tak podobne wizje. 

Nie przestanę powtarzać, że Rosja 
jest dla nas, Polaków, najpoważniej- 
szem polem badań. Nie przestanę po- 
wtarzać, że Polska i Rosja są temi 
wieikiemi państwami, w których więke 
szość ludności jest rolniczą, a ziemia 
kształtuje ludzkie dusze inaczej, jak 
miasta z ich ciągłym ruchem i lot- 
nością. Doświadczenia Rosji uchronić 
nas mogą od nieszczęść, ale też w 
drodze kontrastu wzmacnia w nas 
ideologję, która odrzuci z całą siłą 
mechanizację człowieka. 

W takich czasach szczególnie po- 
trzebne jest apostolstwo, o którem 
pisał niedawno w swym Liście paster- 
skim ks. kardynał Kakowski. Ilekroć 
myślę o apostolstwie, staje mi 
przed oczami Marjan Zdziechowski. 
Życzę mu, aby dzieło jego życia za- 
częło wydawać owoce. Mnożą się о- 
znaki, że tak się stanie, że ludzkość, znu- 
żona nieziszczonemi obietnicami wieku, 
w którym panowały nad umysłami na- 
uki przyrodnicze ze swemi ;metcdami 
myślenia, odnajdzie ów cudowny śro- 
dek, w którym się styka i zlewa w 
harmonijną całość: natura i wolność. 

Władystaw Leopold Jaworski. 

razem barda narodowego najwyższe 
siĘ 

„ Dość, że w Krakowie; dość, że 
na Wawelu. A gdzieżby jeżeli nie w 
Krakowie? Gdzieżby jeśli nie na Wa- 
welskim naszym Akropolu? 

A jednak—nawet i w takiej spra- 
wie, zdawałoby się nie nasuwającej 
żadnego distinguo „wybuchnął” rozłam 
w opinji publicznej Podniosła głos 
sprzeciwu... ktoby pomyšlai?. sama 
elita literatury współczesnej polskiej, 
mianowicie Straż Piśmiennictwa Pol- 
skiego. Co to jest Straż Piśmiennic- 
twa Polskiego, już potroszę zdążyło 
przeniknąć do świadomości społe- 
czeństwa. Jest to gremjum najznako- 
mitszych i .najzasłużeńszych pisarzy   

ЗОО 

Rozbicie ambasady Sowieckiej w Pekinie. 
PEKIN, 6.IV. PAT. Na podstawie upoważnienia, udzie'onego 

przez ciało dyplomatvczne, stu żołnierzy Czang-Tso-Lina wtarg- 
nęło dziś w godzinach rannych do ambasady sowieckej w Pe- 
kinie. Po krótkiej wymianie strzałów wyparto Rosjan z gmachu 
ambasady. W lokalu ambasady znaleziono kulom ot, 15 karabi- 
nów i zapas amunicji. Sowieckiego charge d'affares i innych 
funkcjonarjuszy poselstwa zatrzymano pod strażą w bydynku 
ambasady sowieckiej, zajętym przez žolnerzy chińskich. Kilku 
Rosjan i około 20 Chińczyków odprowadzono z ambasady do 
urzędu policyjnego. Według pogłosek przyczyną ar:sztowania 
Rosjan i Chńczyków z ambasady sowieckiej była uprawia- 
na przez nich agitacja. : 

Japończycy uciekają: 
i - “LONDYN, 6. VI. PAT. Do „Daily Mail“ donoszą z Tokio: Rząd ja- 
poński postanowił, ażeby wszyscy Japończycy porzucili miejscowości po- 
ożone w Środkowych Chinach i zebrali się w Hankou gdzie wsiądą na 
okręty japońskie. : 

Kanton w drutach kolczastych. 
„ SZANGHAJ. 6.IV. PAT. Dla uniknięcia powtórzenia się wypadków, 

jakie zdarzyły się w Nankinie i Szanghaju dzielnica turopejska w Kanto- 
nie została otoczona zagrodami z drutu kolczastego. Na wodach Kantonu 
stoi na kotwicy kilkanaście kanonierek cudzoziemskich, których załoga 
gotowa jest do wylądowania na wypadek zamieszek, Okopy francuskie 
zostały już zbudowane, jak również schrony dla oddziałów policyjnych. 

Wstrzymanie broni niemieckiej dla Chin 
HAMBURG, 6. Vi. PAT. Związek właścicieli linji okrętowych uchwałił 

nie przyjmować ani do portów niemnieckich, ani też na niemieckie * okręty 
żadnych ładunków broni i amunicji przeznaczonych do Chin, 
T VA ii i L i A ОН L IA ITA DES TS 

Tranzyt materjałów wojskowych przez Gdańsk 
GENEWA, 6. Vi. PAT. Dziś odbyło Się posiedzenie stałej komisji 

doradczej w sprawach wojskowych, morskich i powietrznych. W komisji 
zasiadają przedstawiciele członków Rady Ligi, \ 

Przedmiotem obrad było przekazane komisji przez Radę Ligi zapy- 
tanie Wysokiego Komisarza van Hamela w sprawie tranzytu i magazyno- 
warmia na terenie w. m. Gdańska materjałów wojskowych przeznaczonych 
dla innych po za Polską krajów. W sprawie tej Rada Ligi, dnia 23 
czerwca 1921 roku wydała następujące postanowienie: Tranzyt i czasowe 
magazynowanie materjałów wojskowych jest zakazane z wyjątkiem uprzed- 
niej zgody Rady Ligi. Poprzedni Wysoki Komisarz ustalił praktykę wyda- 
wania zezwolenia według swego uznania, przedstawiając następnie Radzie 
Ligi odpowiednie sprawozdanie. Na dzisiejszem posiedzeniu komisja wy- 
powiedziała się za pozostawieniem Wysokiemu Komisarzowi prawa wyda- 
wania zezwoleń według swego uznania z warunkiem natychmiastowego 

Wrażenia teatralne. 
R. Bernauer i R. Oesterreicher: 

„W rajskim ogrodzie". 

Literatura i Sztuka, 
w Aleksandrowi Świętochowskiemu 

Komedja w przyznano nagrodę literacką miasta Łodzi 

4 aktach Przekład z niemieckiego, 
Wystawiona w Teatrze Polskim. 

Teatr Polski cofnąwszy się do 

wynoszącą 10 000 zł. Kiedyż to ukaże się 
na forurm pubiicznem nagroda fiteracka mia- 
sta Wilna, mającego chyba okazalsze tra. 
dycje literackie niż «polski Minchester»? 

©  Kuit Beethovena daleko sięga... 
ogranego jak mało która sztuka po W Jerozolimie, w auli hebrajskiego uniwer- 
wszystkich scenach polskich, melo- Sytetu odbyła się uroczysta Akademja na 
dramatycznego po dziurki od nosa uczczenie setnej rocznicy zgonu Beethovena. 

я © Kino a książka. W W. ki „Szału*, cofnąwszy się aż tak bardzo Klubie Artystycznym odbgł się na powyższy 
wstecz „„aby tem piękniej skoczyć, temat wieczór dyskusyjny. Wzięli w nim 
wystawił onegdaj bardzo ładną, bar- udział zarówno miłośnicy kina jak przeciw- 

zawiadamiania Rady. 

Tajemniczy spisek w Chicago. 
CHICAGO, 6.1V, <United Press». Mimo daleko idących środków ostrożno- 

Ści, w dniu wyborów burmistrza w pobliżu głównej siedziby partji demokra- 
tycznej przyszło do starcia. Eksplodowały dwie bomby, skutkiem czego zostało 
rannych dziewięć osób. Władze poczyniły natychmiastowe zarządzenia w celu 
zapobieżenia niepokojom. Cała gwar: ja narodowa została zmob lizowana. Pięć 
tysięcy policjantów, jako też 35 oddziałów kulomiotów pilnuje ulic. W lokalach, 
w których zbierają się spiskowcy (?) przedsięwzięła policja liczne obławy przy- 

onfiskowano tysiące rewolwerów, karabinów a nawet pewną ilość kulo- 
miotów. Przywódca spiskowców Vincent Drucci został przez policję zastrzejony. 

IAL ASS 

Wyniki likwidacji „Hramady" i N. P. Ch. 
O wynikach ostatecznych likwidacji poszczególnych placówek B.W.R. 

„Hramady*, dokonanej w dniu 21 marca r. b. na skutek zarządzenia p. 

Ministra Spraw Wewnętrznych dowiadujemy się: 

W Wilnie rozwiązano: Centralny Komitet, Centralny Sskretarjat, Ko“ 
mitet miejski, Koło Miejskie Centralne oraz dwa hurtki w dzielnicach Sni- 

piszki i Nowy-Świat. 
W powiecie Święciańskim rozwiązano 5 hurtków wiejskich. W po- 

wiecie Brasławskim rozwiązano ogółem 69 hurtków wiejskich. W pow 
Dziśnieńskim rozwiązano Kom. Powiatowy w Głębokiem oraz 158 hur- 

tków. W pow. Oszmiańskim rozwiązano 8 hurtków wiejskich. W pow. 

Mołodeczańskim rozwiązano Komitet Powiatowy, 3 Komitety Gminne oraz 
132 hurtki wiejskie. W pow. Postawskim rozwiązano Komitet Powiatowy 
w Postawach oraz 104 hurtki wiejskie. W pow. Wilejskim rozwiązano 

Kom. Pow. w Wilejce oraz 68 hurtków, 
Likwidacja nie objęła terenu powiatu Wileńsko-Trockiego, ponieważ 

B. W. R. Hromada nie posiadała tu swych placówek lokalnych. Ogółem 
więc na terenie całego Wojew. Wileńskiego w dn. 21. Ill zlikwidowane 
558 lokalnych organizacyj Hromady. Likwidacja wszędzie odbyła się zu- 

pełnie spokojnie. Nigdzie nie ujawniono najmniejszej niechęci lub oporno- 

ści ze strony ludności białoruskiej względem organów policyjnych wyko-. 

nywujących rozkaz władz administracyjnych o rozwiązaniu placówek Hco- 
mady. 

Odnośnie likwidacji poszczególnych placówek N. P, Ch. dokonanej 
w dniu 21 IHi r. b. dowiadujemy się, że w Wilnie rozwiązany Sekretarjat 
Wojewódzki tej partji, w pow. Wil. Trockim rozwiązano 5 kół N. P. Ch., 
w pow. Święciańskim rozwiązano 3 koła N. P. Ch., w pow. Brasławskim 
rozwiązano Komitet powiatowy i 2 koła w Ozierowcach. Na terenie pow. 
Oszmiańskiego, Postawskiego, Dzisieńskiego Wilejskiego i Mołodeczań- 
skiego N. P. Ch. nie posiadała organizacji lokalnych. Przebieg likwidacji, 
która objęła ogółem 12 placówek. N.P.Ch. był wszędzie zupełnie spokojny. 

  

įSlowackiego, i cała organizacja du- 
chowa Słowackiego i poezja Słowackie- 
gol Czyliż może być kontrast bardziej 
szalony? Czy może być dla nastroju 
u grobu Słowackiego miejsce jak 
najmniej odpowiednie i _ sprzyjające 
jak właśnie teraźniejsza Warszawal 

Metropolja polityczna odrodzonej 
Rzeczypospolitej, rynek i targowisko 
interesów, salon reprezentacyjny.« 
wszystko, co chcecie, panowie i spe 

Akademicy, ale tylko nie campo santo 
dla. grobowca ; najsenzytywniejszego 
poety, najsubtelniejszego w przedziw- 
nym, najszlachetniejszym artyzmie. Kto 
przez zgiełk i tumult Warszawy pój- 
dzie obcować z duchem Słowackiego 

u jego grobowca w katedrze Św. Jana, 
polskich, kwiat literatury rodzimej. do której nikt nie zagląda bez jakiej 
Jest to zawiązek mającej powstać 

i liczyć dwadzieście i jednego człon- 
uroczystej potrzeby! 

Straż w odezwie swojej zwraca 
"ka Akademji Polskiej. uwagę, że w podziemiach katedry 

S. P. P. nie zgadza się aby choć- warszawskiej „tryskały z serc ofiar- 
by nawet w grobach królewskich 'nych ognie Kordjanowego spisku”..: 
miano złożyć na Wawelu popioły Sło- Cóż z tego? „Pan Tadeusz" calutki 
wackiego! Broń Bożel Czeka na nie 
—jak czytamy w odezwie Straży opu- 
blikowanej w prasie— Warszawa, naje 
droższa, rzekomo, sercu poety. 

Wołał оп przecie: 
O ty! gotowa twą krew Chrystusową 
Rzucić na twarze wątpiące i blade, 
Warszawo! tę pieśń ci pod nogi kładę 
l nóg skrwawionych twoich sięgam 

3 [głową. 
1 jeszcze (o kolumnie pisał war- 

szawskiej króla Zygmunta, i o ka- 
tedrze św. Jana i o Starem Mieście, i 
w poemacie Dantyszku znajdziemy ist- 
ny „wybucn wulkaniczny miłości -dla 
Warszawy”... Ergo—postawmy trumnę 
uljusza w podziemiach katedry św. 
ana w Warszawiel 

Warszawa... teraźniejsza,—i prochy 

rozgrywa się w Nowogródzkich stro- 
nach a Mickiewicz leży na Wawelu. 
I nikt jego prochów nie myśli spro- 
wadzać do Nowogródka. Duch zaś 
ze Słowackiego trumny płomieniejący 
—jak czytamy w odezwie Straży— 
może aż nadto dobrze „wskazywać 
narodowi drogi coraz gorniejsze“— Z 
Wawelskiego wzgórza. Nawet rychlej 
go będzie naród wypatrywał uxa- 
zującego się stamtąd — niż z nad 
warszawskich dochodowych kamienic. 

Co zaś do wpatrywania się Sło- 
wackiego w Warszawę, co do płomien- 
nych alokucyj skierowywanych przez 
poetę do Warszawy nie do innego 
jakiego miasta, to wytłumaczenie tego 
faktu leży jak na dłoni. Dla przeby- 

wającego na emigracji Słowackiego 
była Warszawa politycznym symbo- 
lem Polski. Gdy Słowacki woła: „Ja 
nie wierzę, abyś ty się, Warszawo, 
złękła carskiego czoła i carskich ry- 
cerzy etc" to ma przecie na myśli 
nie specjalnie Warszawę lecz Polskę 
wogóle. Operuje postyckiem pars pro. 
toto. To przecie aż nadto jasne. 
„Specjalnego, jak się to mówi, nabo- 
żeństwa Słowacki dla Warszawy nie 
miał. Pragnął ją mieć za stolicę 
wskrzeszonego Państwa Polskiego, 
jak wszyscy ją mieć pragniemy i nikt 
z nas, broń Boże, stołeczności War- 
szawy nie myśli i nigdy nie pomyśli 
tknąć—ale niechże Straż P: P. wszystkie 
swoje dłonie na sercu położy i przy: 
zna, że jeśli kiedy pomyślał Słowacki 
o tem gdzie też spoczną jego popio- 
ły, to z pewnością do warszawskich 
bruków nie zatęsknił. Rychlej mu już 
we wspomnieniach Ikwa podkrzemie- 
niecka mogła zaszumieć... a jeżeli o 
Wisłę chodziło mu, to przecie równa 
Wisła pod Warszawą . Wiśle z pod 
Wawelu. 

Natomiast rację kompletuą ma 
Straż Piśmiennictwa Polskiego ро- 
wstrzymując Od sprowadzania do 
Polski, wespół z prochami Słowackie- 
go skromnego pomnika, pod którym 
na Montmartre spoczywały przez lat 
tyle. Był on, ów pomniczek — jak 
pięknie wyraża się odezwa—,jednym 
ze słupów wbijanych na obczyźnie 
przez rozproszony naród". 

Niech tam pamiątką po tułactwie 
naszem zostanie. 

Melancholji pustego grobu mieć 
nie będzie. й 

Podobno sprawa sprowadzenia 
zwłok Słowackiego ma pójść w tem- 

dzo sympatyczną, efektowną a głęb- 
= dwóch autorów niemiec- 

ich. 
Rzecz polega na tem, że dobra i 

dzielna dziewczyna, sama jak palec 
na świecie, poniewiera się jako Śpie- 
waczka kabaretowa w mocno prowin- 
cjonalnym Klausenburgu (przed woj- 
ną na Węgrzech, obecnie w Rumu- 
nii). 5й55е5 Маае!... jak mówią w 
Wiedniu, prawie z rozrzewnieniem w 
oczach. Łatwo domyślić się co nie- 
szczęsna Tilly Hasselbsrger przecho- 
dzi.. za kulisami (z „separatką“) ta- 
kiego klausenburskiego Palais de Pa- 
ris. Tem łatwiej zaś domyślić się, po- 
nieważ pierwszy akt sziuki jest, wcale 
nawet drastyczną, demonstracją tego, 
co prześliczna a dzielna i cnotliwa 
dzieweczka przechodzi w „zakładzie” 
pani Siiss wiaścicielki owego nocnego 
szantanu.;j 

. Czuwa jednak los dobrotliwy nad 
sierotą, co gotowa jest rychlej rzucić 
się na bruk z trzeciego piętra niż 
uledz... namowom rp. takiego p. dy: 
rektora Glessinga. Znajduje najtkliw- 
szą opiekunkę w osobie pewnej au- 
tentycznej baronowej, które jąa—adop- 
tuje. Tym rzeczy składem staje Tilly 
Hasselberger na ślubnym kobiercu z 
potomkiem wysokiego rodu, pięknym 
chłopcem ale i niecnym karjerowiczem 
Gebhardem von Wernecke. Staje na 
ślubnym kob ercu, ale... jedną tylko no- 
gą. Do ślubu—nie dochodzi. Nagłe i 
niespodziewanie bomba pęka. Wszys- 
cy dowiadują się, że Tilly Hasselber- 
ger jest tylko świeżo upieczoną baro- 
nówną, zaś jest z zawodu ..Śpiewacz- 
ką z nocnego szantanu. Awantura, 
skandal! Oczywiście cała rodzina von 
Wernecke odsuwa się od panny mło- 
dej jak od zapowietrzonej. A najgo- 
rzej, że i piękny Gebhard całkiem tra- 
ci serce dla źakiej narzeczonej! Wów- 
czas dziełna i szlachetna Tilly Hassel- 
berger ciska pod nogi wszystkim von 
Werneckom irodzonemu narzeczone- 
mu nietylko rodzinne klejnoty oraz 
koronki prababeczne lecz i—o zgro- 
zol—zdartą z siebie zawadjackim ge- 
stem... ślubną suknię. A tu właśnie 
wchodzi do salonu, pan ministe*, 
największa okrasa mającej się odbyć 
weselnej uroczystości. 

Niebywały skandal w „tajwyž- 
szych sferach towarzyskich“ roztrąbi- 
ły gazety na świat cały. Baronowa i 
Tilly bez grosza. Nawet nie mają za 
co wyjechać... gdzie oczy poniosą. 
Czarna rozpacz. Familja von Wer- 
necke proponuje Tilly hojne odszko- 
dowanie... byle tylko wyjechała z ma- 
mą swoją choćby na koniec świata. 
Tilly drze 50-cio tysięczny czek. Ko- 
cha swego Gebhard'a; „odszkodowa* 
nia" nie przyjmie. W krytycznym tym 
momencie i w życiu interesującej he- 
roiny i sztuki, zjawia się nad wyraz 
Sympatyczny Deus ex machina, jest 
to 75-letni książę Ebersmark, w do- 
datku jeden z najbogatszych ludzi w 
Niemczech; trochę dziwak a całą gę- 

9.0: 

   

  

   

e Błażejewicz ® 
Inżynier Mierniczy Przysięgły 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ na ulicę 
Objazdową 8 (w bliża Urzędu 2 

Ziemskiego), telefon 12—30, y 
Pomiary, parcelacja, koma: 
Fkwidacja alto) OE 

sądowa, kreślenie 

  

planów. , 

  

pie o wiele szybszem niż — wiele in- 
nych u nas spraw. . 

Uroczystość obejmie niewątpliwie 
środowiska kulturalne całej Polski. 
Czy—Wilno o tem pamięta? Czy nie 
wypadałoby już teraz zacząć przygo- 
towywać się do godnego powitania 
prochów Słowackiego przybywających 
do Polski? W Gdyni w przystani 
portowej nie będzie chyba Wilno świe» 
cić—nieobecnością? Możeby pomyśleć 
o popularnem wydawnictwie okolicz- 
nošciowem... A i w dniu uroczystość 
wawelskiej mie sposób že będzie 
zagrać w Teatrze Polskim... cap-łap. 
w pośpiechu... „Damy i huzary“, jak 
tu się omal nie zdarzyło 19-go 
marca..; ы 

nicy. 
« Katedrę języka polskiego i litera- 

tury otwarto w Stanach Zjednoczonych w 
Hannoverze, w tamtejszem  Darthmouth 
Coliege. Objął ją prof. Eric P. Kolly, który 
miał dwa lata temu szereg wykładów na 
wszechnicy Jagielloūsk eį w Krakowie. 

© Miłośnicy Sceny Polskiej w Pa- 
ryżu urządzili. głównie za przyczyną i sta- 
raniem p. Edwarda Woronieckiego przed- 
stawienie złoż ne z części literackiej i kon. 
certowej, Odegrano dwie jednoaktówki St 
Dobrzańskiego. 

„© Zygmunt Dygat. dał w Paryżu, w 
sali Erarda, recital foriepianowy. : 

© Na międzynarodowej 

  
wystawie 

muzycznej w Genewie. komisarzami-de- | 
legatami Polski będą pp. L. Binenihal i H. > 
Opieński. į 

c [Na międzynarodowej wystawie | 
grafiki we Florencji będzie urządzał dział 

np uęi i Polskę reprezentować Władysław 
koczylas. а | 

© Stolecie Romantyzmu będzie ob- 
chodzone we Francji w roku bieżącym z 
niemałą uroczystością. Już się rozpoczęły 
poszczególne momenty związane z obcho- 
dem. W Paryżu, w domu Balzaka odbyła 
w uroczystość na cześć Szopena. O tem aby 

ilno przypomniało sobie ile zawdzięcza 
blasku Romantyzmowi literackiemu — jakoś 
nie słychać. | 

© «Król trędowaty», taki ma tytuł | 
<sensacyjny» najświeższa powieść Pawła 
Benoit—już przerabiana na film. 

bą szlachetny człowiek; z tradycjami 
we krwi naprawdę wielkich rodów. 

Zna z gazet całą sprawę do naj- 
drobniejszych szczegółów. Zachwy» 
cony jest postępkiem dzielnej, słod- 
kiej dziewczyny. Przychodzi ofiarować 
jej swoją rękę, swoje książęce nazwi- 
sko i całą swoją olbrzymią fortunę— 
po najdłuższem oczywiście życiu, któ- 
re, mój Boże, nie zanosi się już chy- 
ba na długowieczne. 

Czy może być piękniejsze uwień 
cenie, wzruszającej naprawdę prz 
gody! 

Niema komedja lekkości francu 
skiej, wszelako wcale zręczna, z mo- 
mentami rzetelnego humoru. Wzru- 
sza i pobudza do zastanowienia się. 

Początkowo zdawać by się mogło, + 
że p. Piaskowska za mało jest i być 
może „słodką dziewczyną* w typie 
wiedeńskim; gdy atoli autorowięrza- | 
częli sypać dramatycznemi rysami, 
zdobyła się p. Piaskowska na bardzo 
ładne akcenty dramatyczne, nietylko 
pełne ognia lecz i ujmującej szcze: 
rości. Dodajmy frapującą urodę, a 
będziemy mieli tajemnicę bardzo 
pięknego premjerowego sukcesu. Lecz 
nikt tak nie zawojował widowni jak 
p. Wołłejko. Z postaci księcia zrobił 
cacko aktorskiej roboty. Wszystko, 
co dodał tej figurze, łącznie z machi- 
nalnem parskaniem śmiechem jest 
wręcz przepyszne. Sypały się oklaski 
przy otwartej scęnie. P. Wyrwicz nie 
dał siebie ubiedz nikomu w opano- 
waniu roli i trzymaniu jej w cuglach 
—a łatwo ją było niesmacznie prze- 
jaskrawić. Wogóle należy „W raj- 
skim ogrodzie“ do sztuk najlepiej 
granych — i wyreżyserowanych — w 
Teatrze Polskim. Publiczności podo- 
bała się bardzo. 

‚ Czesł, Jankowski, 
OEĘPYYPOOOOOGEOGOGEG1 

Nowość wydawnicza | 
WITOLD ŚWIDA 

„POJEDYNEK“ '* 
. ze stanowiska polityki kryminalnej. ® 

  

no go nawet nazwać zgola nie pra- 
ktykowanym. Sala odczytowa nie jest 
"zazwyczaj... łazienkami rozdzielonemi 
wysoką ścianą na „dła pań* i „dla 
panów”, To też nie dziw, że sensa- 
cyjny zakaz — jak piszą gazety war- 
szawskie—wzbudził niezaspokojoną 
ciekawość mężczyzn i zaintrygowal | 
kobiety, które wypełniły salę po brze- 
gi. Prelegentka zwróciła się do  pu- 
bliczności z prośbą, aby treść jej re- 
feratu pozostała między słuchaczkami 
i nie przedostała się, szczególniej za 
pośrednictwem prasy, nazewnątrz. 

„Jeszcze gorzej] Wszak to już 
RE nie można wytrzymać. е 5 

O czem że takiem mogła mówić Ai po alejach parkowych w Ja- Ką szunach możeby już -cienie Ludki M. rin Michaelis kobietom, że o tem 
ężczyznom... „ani słowal* Rąbek Śniadeckiej i twórcy „Godziny myśli” 

zaczęły nocą księżycową ukazywać się 
ludziom przypominając im, że już, już 
mają odezwać się na całą Polskę wa- 
welskie dzwony? . 

tajemnicy — aczkolwiek zachowując 
nieskazitelną lojalność uchyla w „Ма- 
szym Przeglądzie" pani Paulina Ap- 
penszlakowa, która rozumie się па 
a: mei 

' į s ' - Karin Michaelis rozwiji i 
Karin Michaelis, wielka literatka ciekawe i mądre ia 22 

duńska, autorka słynnej książki „Nie- na żywotną i palącą sprawę jaką 
bezpieczny wiek” (kobiet), działaczka jest... problemat zdrady u mężczyzny 
społeczna osobliwie na niwie niewie- ; kobiety. Szalenie drażliwy temat... 
ściego ruchu emancypacyjnego bawi- — Pani Appenszlakowa wzdycha: „ja-- 
ła przez czas dłuższy w Warszawie ka szkoda, że muszę zrezygnować ze 
przyjmowana nader serdecznie i wy- sprawozdania z odczytu. Był to od- 
stawnie przez warszawskie nietylko czyt tak piękny i głęboki, że wypada 
literackie sfery lecz i rządowe. | tylko żałować mężczyzn, którym 

Po wygłoszeniu jednego odczytu wstęp był wzbroniony:* 
„dla wszystkich*, wygłosiła Karin Pani Appenszlakowa zechce wie- 
Michaelis odczyt drugi specjalnie i rzyć, że najbardziej poszkodowanym 
wyłącznie dla kobiet. Do tego stop- jest piszący te słowa. Co by to mo- 
nia specjalnie i wyłącznie dla kobiet, gło być za sprawozdańkol 
że wstęp na odczyt był mężczyznom * 
wzbroniony. 
Nie sk to wypadek zwykły. Wol- Wychodzi w Paryżu kwartalnik
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KURIER GOSPODARCZY 
Rolnictwo a wałka z 

drożyzną. 
W okresie obecnych zmagań z 

drożyzną, stanowiących dziś jedno z 
głównych zagadnień naszego życia 
gospodarczego, wszyscy interesują się 
żywo środkami, zmierzającemi do sa- 
macji tego stanu, a zadaniem prasy 
jest zwracać społeczeństwu uwagę 
nietylko na istotę i źródła drożyzny, 
dłecz także na fakta świadczące o po- 
stępie sanacji. 

Nikt nie wątpi, że stan drożyzny 
zależy od wysokości kosztów  pro- 
dukcji, które w niepomiernym stop 
niu obciążane bywają kosztami hand- 
iowymi z tytułu pośrednictwa handlo- 

miejsce jak dytychczas niejednokrot- 
nie praktykowano, ziarnem zbożowem 
о otrębami, środkiem stanowczo 
tańszym, co wpłynąć musi na wzmo- 
żenie podaży zboża, jako też na ob- 
niżenie kosztów hodowli bydła i nie- 
rogacizny, a temsamem przyczyni się 
również do obniżenia cen mięsa. 

Nie wątpimy, że akcja ta odnie- 
sie skutek pożądany. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— (0) Zasadnicze wyjaśnienia 
w sprawie podatku obroto- 
wego. Ustawa o podatku przemy- 
słowym od obrotu posiada wiele bra« 
ków i niejednokrotnie władze central- 
ne były zmuszone do wyjaśnienia 

wego drogą z właściwej _interpre- 
Ё FU _ tacji przepisów i postanowień tej 

Walcząc z drożyzną winniśmy dą ustawy. Okólników tych jest a żyć w pierwszym rzędzie do usunię- 
cia pośrednictwa handlowego. Zasa* 
sda ta winna być hasłem wytwórców, 
a szczególnie wytwórców rolnych i to 
zarówno przy nabywaniu surowców i 
półfabrykatów, jako też przy sprze- 
<daży produktów, 

Realizacja tego. nie wymaga zbyt- 
mich trudów i wysiłków, niemniej 
niezbędnem jest otrząśnięcie się pro- 
ducentów rolnych z dotychczasowej 
obojętności, czy też bierności i ko- 
mieczna jest dobra wola z żywszem 
zainteresowaniem odnośnych sfer na- 
stręczającymi się im korzystnymi wa- 
runkami. 

Do szczególnie korzystnych dla 
wytwórców rolnych okazji kupna za- 
łiczyć wypada wystawiane na  sprze- 
daż przez wojskowość a uzyskiwane 
przy przemiale, zbędne dla zarządu 
wojskowego otręby. 

Czytając świeżo wydane odnośne 
rozporządzenie M. S. Wojsk. Dep. 
VIL Int. Ł. 41974/26. W. Z. podnieść 
należy konsekwentnie przez władze 
wojskowe rozwijaną akcję oswobodze- 
nia się od pośredników i zbliżenia 
się do producentów rolnych. 

Celem odebrania pośrednikom 
handlowym możności nabywania otrąb 
w celache spekulacyjnych i na wywóz 
zagranicę — głównie jednak z myślą 
pozyskania rolników dla bezpośred- 
nich dostaw zboża chlebowego i owsa 
— intendentura wojskowa zmieniła 
praktykowany uprzednio sposób sprze- 
daży otrąb w drodze przetargu i 
obecnie przydziela je bez przetargu 
organizacjom i zrzeszeniom rolniczym, 
celem rozdziału pomiędzy ich człon- 
ków, przyczem obowiązuje proceder 

następujący: 
llość _ otrąb przeznaczona do 

sprzedaży, z równoczesnem postawie- 
niem do dyspozycji i wymienieniem 
ceny kupna, względnie sprzedaży — 

moc, że urzędnicy skarbowi nie mo- 
gą często wybrnąć z zawikłań i we- 
dług własnego widzimisię interpretują 
odnośne przepisy, co niejednokrotnie 
wywoływało sprzeciwy i narzękania 
ze strony sfer gospodarczych. Jak 
wiadomo, ostatnio odbywały się w 

tów, 
darzy miasteczka Miadzioł, pow. Po- 
stawskiego, oraz gruntów należących 
do kościoła katolickiego i prawosław- 
nego w Miadziole. Pozatem był za- 
twierdzony układ dobrowolny 6 likwi- 
dacji służebności, obciążającej mają- 
tek  Rafałow, pow.  Brasławskiego, 
własność Aliny Niezabytowskiej na 
rzecz wsi Burewszczyzna. Następne 
posiedzenie Komisji 'odbędzie się w 
dn. 5 i 6 maja r. b. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
6 kwietnia 1927 t. 

Dewizy i waluty. 
Tranz Sprz. Kupno 

Dolary 8.92 8.94 8,90 
Funty angielskie 43.47 4358 43.36 
Hoiandja 358,12 35902 357,20 
Londyn 4347 43,58 43.36 

Nowy-York 8.93 8.95 8,91 
Paryż 35,10 35,19 35,01 

26 51 26.57 26,45 
Szwajcarja 172,15 17258 171.72 

Wiedeń 125.83 126.14 125.52 
Włochy 43,20 43,31 43,09 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 60,75 
8 proc. pożyczka konw. 98.75 

stanowiących własność gospo 

o 

Tajna klinika ginekologiczna. 
Sensacyjne Ei, policji šled- 

czej. 
Rodzinie zmarłego w 

Malinodskiego 
W dniu wczorajszym funkcjonarjusze ‚ * 

Urzędu śledczego dokonali rewizji w mie- 
szkaniu akuszerki Marji Brzezina (Mickiewi- ® 
cza 44/17), co do której od dłuższego czasu 
zachodziło podejrzenie, że trudni się ona nie- 
dozwoloną praktyką ginekologiczną 

'W momencie, kiedy funkcjona:jusze urzę- 
du śledczego wkroczyli do mieszkania Brze- 
ziny, czyniono właśnie przygotowania do “ 
zabronionej operacji. browaru „Szopen 

długoletniego członka Komisji 
w Wilnie, wyraża najgłębsze 

  

dniu 5 kwietnia 1927 r. 

Rewizyjnej T-wa Akc. 

Operacji tej poddać się miała mieszkan- wspolčzucie 
ka m. Szumsk p. K. W kuchni wygotowy- z 
wano właśnie narzędzia chirurgiczne. Chora Zarząd bro waru „Szopen Ę 
zeznała, że zabieg uskuteczniony w dniu 
wczorajszym nie udał się wobec czego go- 
spodyni mieszkania miała ponowić go. Panią 
K. przewieziono natychmiast do szpitala, a 
właścicielkę mieszkania aresztowano i oSa* 
dzono w więzieniu. * 

Do rąk Urzędu Śledczego dostał się 
dziennik przychodowy pomysłowej akuszer - 
ki prowadzony bardzo skrupulatnie od po- 
czątku 1925 roku. W dzienniku tym 'wymie- 
niane były nazwiska klijentek, rodzaj zabie- 
gu zastosowanego oraz sumę otrzymianą Za 
to. Po podliczeniu tego okazało się, że w 
roku 1925 Marja Brzezina zarobiła sumę 
12686 zł. W 1920 sumę 12,007 zł. W prze- 
ciągu trzech miesięcy roku bieżącego 4,135 
zł., a w przeciągu pięciu dni kwietnia bieżą- 
cego 420 złotych. 

W ten sposób przy pomocy niedozwo- 
łonych operacji w tym okresie do kieszeni 
przedsiębiorczej damy wpadło 29,248 zł. 

Jak się okazało nasiępnie Brzezina ma 
w jednym z banków gotówkę w sumie 45 
tysięcy. Nic więc dziwnego, że lokal zajmo- 

zaułek Ś.to Michalski Nr 10, 

W dniu wczorajszym _funkcjonar- 

poszczególnych izbach skarbowych 
zjazdy naczelników urzędów skarbo- 
wych i na zjazdach tych wyniesiono 
szereg rezolucyj w kierunku spowo- 
dowania kodyfikacji wszystkich obo- 
wiązujących przepisów odnośnie po- 
datku obrotowego. 

szej sprawie został wydany przez 
Min. Skarbu obszerny okólnik. Okól- 
nik ten definjuje pojęcie hurtu i de- 
talu, ustala odpowiednie stawki po- 
datkowe od niektórych artykułów, co 
do których dotychczas istniały sprze- 
czne poglądy, jako też reguluje kwe- 
stją postępowania odwoławczego i 
egzekucyjnego. 

wej Ziemskiej Komisji w Wilnie. 
W dn. 4 i 5 kwietnia odbyły się po- 
siedzenia Okręgowej Komisji Ziem- 
skiej w Wilnie. Przewodniczył prezes 
O. U. Z. p. St. Łączyński. 

lenia gruntów poszczególnych wsi 
województwa wileńskiego i postano- 
wiła wdrożyć szereg postępowań sca- 
leniowych, m. in. na obszarze grun- 

Pożyczka kolejowa 103 
Dolarówka 52,50 52.40 52.75 
6 proc. pożyczka dolarowa 84 75 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 86.50 

-8 pr. Pafistw. Baaku Rol. 86 86,50 
4,5 proc, listy Kred. Ziem. 53,75 53.60 53.75 
4 proc. listy kredytowe ziemszie 47,75 
8 proc. listy zastawnewarsz. złot. 71,70 75,11 
5 proc. warszawskie zł. 69, 59,10 || 
7 proc. listy Tow. Kred Przemysł Polski ,75 
10 proc. m. Siedlec 79,50 80. 
6 proc. obligacje m. Warszawy z 1925-16 34,50 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 6 kwietnia 1927 r. 

* Banknoty. 

Dolary St, Zjedn. 8,911/, 
Ruble łotewskie 0,04 

Listy zastawne. 

Wil. B, Z. zł. 100 43, 
8 proc. dol. Wil. B. Z. 1 d, 7,35 « 

Złoto. 

Ruble 4,681/4 4,671/: 
Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 52 
Akcje. 

Wil. Pryw. Bank Ziemski r. 250 75. 
Bank Polski zł. 100 128 

Jak się dowiadujeray, w powyż- 

- 

— (0) Z posiedzenia Okręgo- 

Komisja zatwierdziła projekty sca- 

  

wany przez nią jest urządzony z komfortem. 
rzezina dała się już poznać w Łodzi, 

gacie przez szereg lat uprawiała ten proce- 
er. 

Obecnie karjera jej skończyła się, bo- 
wiem Kodeks Karny obowiązujący u nas 
przewiduje b. surową karę za te przewinienie. 

Czas wakacyjny — odpoczynkowy — 
trwa 2 tygodnie wiosną i 2 jesienią. 

Przyjęcie uczniów odbywa się 2 
razy do roku: jesienią przed rozpo- 
częciem kursu teoretycznego i wiosną. 
na kurs praktyczny na budowie. 
Uczeń po ukończeniu kursu uzysku- 
je Świadectwo szkolne uzdolnienia 
zawodowego w obranym fachu. Na- 
uka w szkole bezpłatna. Przy szkole 
dla niezamożnych uczniów jest bez- 
płatna b :rsa (internat), gdzie ucznio- 
wie dostają wyżywienie i wspólne 
mieszkanie. Warunki przyjęcia: 1. 
Ukończenie 16 lat, a więc metrykę 
urodzenia. 2. Ukończenie 3 oddzia- 
łów szkały powszechnej lub egz. od- 
powiedni. 3. Świadectwo moralności 
z parafji. 4. Świadectwo szczepienia 
ospy. 5. 2 fotografje. ! 

Podania przyjmuje oraz informuje 
Kancelarja Szkoły codziennie od go- 
dziny 7 rano do 12 w południe w 
Wilnie, przy ul. Kopanica Nr. 5. 

Dyrekcja Szkoły. 
— (x) Projekt budowy nowe- 

usze 4 komisarjatu Pol. P. w Wilnie 
ujęli 11-sto-letniego chłopca Czesława 
Hołubowskiego i niejaką Weronikę 
Pawlowską  .w czasie gdy 
puszczali w obieg fałszywe 50-cio 
groszowki, 

Sprawą powyższą zajął się natych- 
miast osobiście kierownik pomienio- 
nego komisarjatu p. podkom. Łicho- 
dziejewski, który też niebawem wy: 
krył miejsce fabryki fałszywych  pie- 
niędzy. 

Jak się okazało, głównym fałsze. 
rzem 5S0-ciogroszówek jest szewc Jó: 
zef Hołubowski, zamieszkały przy ul. 
Raduńskiej 39, który wspólnie z ro- 
dziną swą już od dłuższego czasu u- 
prawiał ten proceder. 

Hołubowski po skonstruowaniu 
narzędzi do odlewania 50 ciogroszó- 
wek wyrabianych z ołowiu i cyny, 
wysyłał swą siostrzenicę Weronikę 

  

a. P. Juljusz Syrkin 
zmarł w dniu 5 kwietna o godz. 7-ej wiecz. przeżywszy lat 66. 

Pogrzeb odbędzie się 7 kwietnia o godz. 12 pop. z mieszkania 

O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 

Rodzina, 
SORCERER ARDO COOKA 
Fabryka fałszywych 50-ciogroszówek w Wilnie, 

Pawłowską wraz z synem C:esławe u 
na miasto, gdzie Weronika mając 
większą ilość sfałszowanych monet 
dawała zwykle po jednej 50-ciogro- 
szowce 11-stoletniemu Czesławowi, 
który wchodząc do pierwszego lepsze- 
go sklepu kupował zazwyczaj za 5— 
10 groszy cukierków, otrzymywaną 
resztę oddawał Weronice i w ten spo- 
sób zmieniali fałszywe  50-ciogro- 
szówki. 

Natychmiastowa rewizja u Hołu- 
bowskiego ujawniła wszystkie przy- 
rządy do fałszerstwa, jak również 
znaleziono większą ilość gotowych 
już sfałszowanych monet. Wobec 
dowiedzionej winy, Hołubowski przy: 
znał się do zarzucanego mu  prze- 
stępstwa, zaznaczając, iż dopuścił się 
tego czynu z nędzy. 

Z wraz z rodziną 
aresztowano i oddano do dyspózycji 
władz sądowych. 

Sześć osób ofiarą wściekłego psa. 
Szerząca się w pow. Wileńsko- 

Trockim epidemja wścieklizny i trud- 
ności walczenia z nią są zmorą drę- 
czącą władze powiatowe. Niedawno 
pisaliśmy o pokąsaniu przez wściekłe- 
go wilka kilkunastu osób, teraz 
znów mamy do zanotowania podob- 
ny fakt. Posterunek policji w Konia- 
wach zawiadomił władze, żę we wsi 
Michałczunach wściekły pies pokąsał "KRONIKA 

  

(CZWARTEKI tojereja Jana Kraskowskiego. 
7 Dziś Wsch, sł. o g. 4 m. 50 Akt przysięgi odebrał p. Wojewo- 
a 3 da Raczkiewicz w obecności Vice- 

Spalacze Zach. sł. o g.18 m. 17 Wojewody p. O. Malinowskiego, 
bol, N.M.P. Kierownika Oddziału Ogólno-Prezyd- 

jalnego p. P. Raue i Kierownika Od-   

go miejskiego gmachu szkoln:go 
w Kup'janiszkach. |Jak wiadomo, 
magisirat przystąpił ostatnio do bu- 
dowy gmachu szkolnego przy zbiegu 
ulic Rydza Śmiglego i Szeptyckiego, 
który to gmach jeszcze w roku bie. 

Marję Miszkinitową 1. 50, dwoje jej 
dzieci: Władysława 1. 7 i Kazimierza 

Wczoraj, w godzinach wieczoro- 

1. 4 oraz iroje członków rodziny Ko- 
walewskich: Helenę 20 1. Pawła 18 
L i Marję 11 lat. Prócz tego chore 
zwierzę  poszarpało cielę i dwie 
świnie. 

Psa zastrzelono. Pokąsane zwie- 
rzęta izolowano. Ofiary wściekłego 
psa pomimo opierania się przewie- 
zione zostały do Wilna do zakładu 
pasteurowskiego. Tam też odesłano 
głowę zabitego drapieżnika celem 
zbadania. 

Strzały koło prochowni na Antokolu, 
które jednak z racji ciemności chybi- 

wych, koło prochowni przy ul. Rowy ły, Wysłane natychmiast patrole nie 
Sapieżyńskie nieznany osobnik dał zdołały ująć sprawcy czy sprawców 
kilka strzałów z rewolweru. Żołnierz 

żącym będzie ukończony i przezna- podają Rejonowe Kierownictwa Inten- 
czony na pomieszczenie dla kilku 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład działu W: . W. Piotrowicza. 
dantury, znajdujące się w Wilnie, S U zzz P Meteorologji U. S. B. Na zwrócone przez Pana Woje- podejrzanych strzałów. 
Grodnie i Wołkowysku do wiado- z dnia 6—1V 1027 r. : : szkół powszechnych. Obecnie magi- : A 2 
mości znajdującym 6 AŽ denio BD Ciśnienie | = ex m: ei Dod strat zamierza przystąpić do budowy wartownik odpowiedział strzałami, 

nego rejonu intendantury zrzeszeniom е od„owiedział nominat, zapewniając o jeszcze jednego gmachu | szkolnego SZABGEEZODUWCAYSZYAKIZARY WIADOLENEYKYJE  CHK4CI TZOWDZRCYOZROOZYGOZZYEŻ I SYZ 

rolniczym, jako to: spółdzielniom rol- aa") Ча wierności Kościółowi Prawosławne- W. MUprianiszkach. Budowa tego „. Leon Dubiejkowski wyglosi od- tów zjazdu mającego się odbyć w 
niczym, związkom ziemian i małorol- średnia й ; mu i Państwu Polskiemu, Po tym gmachu zależną będzie jedynie Od czyt na temat: «Odbudowa wsi imia- Wilnie po raz pierwszy. | 

nych, kółkom rolniczym i t. p. Kup: Opad xa 2 akcie p. Wojewoda udzielił ks. Kras- UZYSKania odpowiednich pożyczek od stęczęk», Koncert zapowiada się bardzo in- 
mo otrąb uskuteczniają rolnicy na 
podstawie asygnat tychże organizacyj 
rolniczych za gotówkę — we wska- 
zanych przez Rejonowe Kierownictwa 
Intendantury Rejonowych Zakładach 
Żywnościowych. 

- Realność ceny sprzedażnej gwa- 
rantuje okoliczność, iż ceny te usta- 
łane są przez Rejonowe Kierown. in- 
tendantury komisyjnie, przy współ: 
udziale dwóch przedstawicieli miejsco- 
wych organizacyj rolniczych. 

Akcja powyższa rokuje poważne 
korzyści rolnikom, gdyż daje im 
możność karmienia inwentarza — w 

, ` 

e w, 

poświęcony rozważaniu i analizie naj- chodzi... Nowy zeszyt, jedenasty z 
donioślejszych problematów aktual- kolei od zapoczątkowania wydawni« 
nych. Tytuł: «Cahier de la Nouvelle ctwa, ukazał się temi dniami. Są 

Zeszyt każdy obejmuje ilustracje, tak zwane „kompozycje* 
200—250 stronic. Bardzo poważne i tym razem p. Wł. Strzemińskiego. Są 

„ poezje .. 

Journć:». 

interesujące wydawnictwo. 
Najświeższy zeszyt, poprzedzony 

wstępem podznaczonym przejrzystym Elinówny: 
kryptonimem P. A. (Paul Archam- 
bault), mający zbiorowy podtytuł «Du- 
Sza rosyjska», zawiera oprócz drob* 
niejszych prac i sprawozdań cztery 
kapitalne studja. Wśród nich znajdu- 
łemy odczyty Marjaną Zdziechow- 
skiego wygłoszone w marcu 1925-go 
w paryskiej Sorbonie. : 

Obok Żdziechowskiego zabierają 
w nowym zeszycie kwartalnika głos: 
A. Miroglio (o emigracji rosyjskiej), 
Mikołaj żem (o rosyjskiej idei 
religijnej) i Sergiusz Bułhakow. Studjum 
Bułhakowa rozpoczyna się słowami: 
Żadna katastrofa nie da się porównać 
pod względem nagłości, rozmiaru i 

_ potęgi niszczycielskiej z upadkiem 
monarchji w Rosji. Un miracle de 
mal a etė accompli..." | 

Zapoznawanie Francji z ruchem 
zagranicznym socjalnym, literackim, 
artystycznym i ekonomicznym ma na 

celu powojenny miesięcznik paryski „Le 
Monde Nouveau". W zeszytach grud- 
niowym, zeszłorocznym, styczniowym 
tegorocznym i lutowym (marcowego 
jeszcze nie otrzymaliśmy) mamy trzy 
pierwsze ciągi przekładu, wierszem, 
„Warszawiahki* Wyspiańskiego. Tłu- 
maczyła p. Lóonie' Knoli. Niestety 
jednak, przykład sporo pozostawia 
do życzenia. 

teraźniejszości jak wychodzi tak wy- 

bę w mm, 

Wiatr 
przewažający 

dobę—09:C. Maximum za dobę+-5, Ten- 
dencja barometryczna spadek ciśnienia, 

wanego członka Konsystorza 
Prawosławnego. W dniu wczoraj- 
szym odbyło się w gabinecie Pana 
Wojewody uroczyste zaprzysiężenie 
nowomianowanego członka Konsy- 
storza Prawosławnego w Wilnie pro- 

nej, pozbawionej wszelkiego związku 
z logiką tonalną. W sam raz byłaby 

A „Zwrotnica* (krakowska) z wy- wstawka melodeklamacji dla. której 
pisaną na swym sztandarze .Szłuką ze sztuk Witkiewicza. 

kowskiemu posłuchania prywatnego. 

| Poładniowo-Wschodni MIEJSKA. 

— (x) Przesłanie rotokulu 
uchwał Rady Miejskiej do za- 
twierdzenia. W dniu wczorajszym 
magistrat m. Wilna przesłał do p. 
Wojewody protokuł z posiedzenia 
Rady Miejskiej z dnia 31 marca rb, 
z prośbą o zatwierdzenie. 

— (x) Posiedzenie komisji dla 
stwierdzenia gospodarki na rze- 
źni miejskiej W dniu dzisiejszym 
o godz. 8 wiecz. odbędzie się w Ma- 
gistracie posiedzenie komisji, w celu 
zbadania gospodarki na rzeźni miej- 
skiej, jak również kiszkarni wydzier- 
żawionej w swoim czasie przez Ma- 

Uwagi: Pochmurno. Minimum za 

URZĘDOWA. 
— Akt przysięgi nowomiano- 

manowi. 
Komisja ta, jak wiadomo została 

wyłonioną na wniosek radriego p. 
Studnickiego, na posiedzeniu Rady 
Miejskiej w dniu 17 marca” r. b. W 
skład tej komisji weszli pp. radni: 

Sienkiewicz, Studnicki, Uziałło, Rudni- 

Šwiailo czerwone na jedwabiu ży- <Ki i inni. 
randola, — (x) Zatwierdzenie nad- 

Lubię zmierzch osiadły w błysku Zwycz. dodatku za zużycie ener- 
y zii elektrycznej. Urząd wojewódzki 

Oto przykład. Wierszyk p. Mili 

Lubię dzień konający w znużeniu 

papierosa, lek į 
Rozżagwiony niepokojem spójrze- W, Wilnie powiadomił w dniu wczo- 

nia cudzego rajszym Magistrat m. Wilna, iż Minie 
I piskiem mojej suczki w przed- Sterstwo Spraw Wewn. zatwierdziło 

sennem skomleniu, ostatnio uchwałę Rady miejskiej z 
z chrzęstu wiatr na dnia 24 lutego r. b. w Sprawie po 

bierania przez Magistrat dodatkowych 
opłat za energję elektryczną z wyso” 
kości 10 gr. od każdej kilowat go: 
dziny, które to sumy zużyte będą 
po Magistrat na bezrobotnych m. 

ilna. 

Za szybami 
drzewie hula, 

Umarłem słońcem liścia kłamie ga- 
łąź bosa. 

uż niema dnia letniego 
wszystkie koty na podwórzu pła- 
czą. 

A jestem spokojna jak dusza w SZKOLNA; 
okładce książki, 

Mam na szpilce motyle i miękki koc  $— Państwowa szkoła rzemiósł 
z pluszu, budowlanych w Wilnie ulica Ko- 

Pianę z brzozy w kominku Napo- panica Nr. 5. Zapisy na wydziały: 
leona. . murarski i ciesielski rozpoczynają się 

Więc czegoż cichutko firanki sze od dziś i będą trwały do 1-go maja. 
„pczą Kurs nauk zasadniczo trwa 2 lata 

Falszywym haftem w papierowe i dzieli się na 2 sezony zimowy i le- 
krążki, tni. Zimowy — teoretyczny — zaczy- 

Że nie dam gołębiom białego ryżu? na się od 1 listopada, a kończy się 
Wszystko dam skrzydlatym dzie- w marcu i obejmuje: religię, poloni- 

ciom pocztyljona! stykę, arytmetykę, geometrję, fizykę, 
Braknie tylko muzyki... bezforem- wiadomości początkowe z chemii, 

materjały budowlane, budownictwo, 
rysunek odręczny i zawodowy. Sszon 
zaś letni — zajęć praktycznych — od- 
bywa się na budowie, zaczynając od 
Wielkanocy aż do 15 października 

1. Ct. 

rządu. W tym to celu magistrat o- 
pracował odpowiedni projekt dla przed- 
łożenia go odnośnym władzom. 

— Zapisy w szkole głuchonie- 
mych. Inspzktorat Szkolny m. Wilna 
ogłasza, że zapisy na rok szkolny 
1927—28 w szkole głuchoniemych, 
przy ul. Witoldowej Nr. 37 odbędą 
się w dniach 11 i 12 bm. od godz. 
3 do 5 popoł. Jednocześnie Inspekto- 
rat powiadamia osoby zainteresowane, 
że przy szkole głuchoniemych niema 
internatu. 

AKADEMICKA, 

— Uzdrowisko Akademickie 
w Nowiczach. Zarząd Bratniej Po- 
mocy Pol. Młodz. Akadem, U. S. B. 
podaje do wiadomości, iż w czasie 

rody do Niedzieli Przewodniej bę- 
dzie czynne Uzdrowisko Akademickie 
w Nowiczach. Akademicy oraz człon- 
kowie ich rodzin życzący spędzić dni 
kilka na wsi, zechcą zgłosić do dnia 
12 b. m. w Sekretarjacie Bratniej Po- 
mocy dzień wyjazdu oraz ilość dni, 
które się zamierza przebyć w Uzdro- 
wisku. Opłata 4 zł. dziennie. 

; MYSLIWSKA. 
— Otwarcie toków gluszco- 

wych Zarząd Wil. T-wa Mysliwskie- 
go podaje do wiadomości swych 
członków, iż tokowiska głuszcowe 
otwierają się z dn. 8—!V, b.r. 

RÓŻNE. 
— Nalepki 3-go Maja. W Biurze Za- 

rządu Centralnego Polskiej" Macierzy Szkol- 
nej Z. W. Benedyktyńska 2—3 oglądaliśmy 
przygotowane na dzień Święta Narodowego 
barwne i piękne nalepki, pomysłu jednego 
z naszych majarzy, Jak długą i szeroką jest 
Polska cała, ozdobią one w dniu 3-g0 maja 
okna polskich domów, gdyż zostały jedno- 
myślnie przyjęte przez wszystkie Towarzy- 
stwa oświatowe Polski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne Zebranie Koła Wileńskie- 
go TNSW. Zarząd Koła TNSW. podaje do 
wiadomości, że w piątek dn. 8 kwietnia 
punktualnie o godz. 7 min. 30 wiecz. odb. 
dzie się w sali gimn. im. Ą. Mickiewicza 
doroczne Wajne Zebranie Koła Wileńskiego 
T. N. S. W. > 

Porządek dzienny obejmuje między in- 
nemi referat p, dr. Z. Fedorowicza ni. <Pra- 
gmatyka nauczycielska», sprawozdanie Za- 
rządu Koła oraz wybory władz Towarzy- 
stwa. 

Członkowie Koła proszeni są o jaknaj- 
liczniejsze przybycie na zebranie, Goście — 
mile widziani. 

— U techników. W piątek dnia 
8 b. m. o godz. 8 wiecz. inż. archit. 

2 Ч ch od Wielki 

gistrat m. Wiłna niejakiemu Sznejde- 2 pó aj jelkiej Red 

Wejście dla członków St-nia i 
wprowadzonych gości bezpłatne. 

TEATR i MUZYKA. 
— «Reduta» na Pohulance. Warsz. 

«Perskie oko> w Wilnie. Dziś o g. S-ej 
wiecz. w <Reducie» występ znakomitych ar- 
tystów warszawskiego teatru <Perskie oko> 
na czele z Zulą Pogorzelską, Konradem To- 
mem, Eugenjuszem Bodo i Anną Zabojkiną z 
jej słynnym baletem, składającym się z 1 
czarujących tancerek w oryginalnych kostju: 

mach. Program wypełnią ostatnie nowości 

warszawskie: skecze, piosenki i tańce. _ " 

Bilety do nabycia w biurze <Orbis» i 

od g. 5-ej pp. w kasie teatru. Jutro po raz 
ostatni występ <Perskiego oka». 

— Wznowienie <Śnu». W sobotę 9 
bm. Zespół Reduty wznawia «Sen — Е. 
Kruszewskiej, który wzbudził w Wilnie nie- 
zwykłe zainteresowanie ze względu na treść 
swoją, oraz formę sceniczną, jaką mu nadała 

uta, 
-Ceny miejsc zwykłe od 20 gr.$ 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <W 

rajskim ogrodzie». Teatrowi Polskiemu 
udało się w <Rajskim ogrodzie» zyssać nie- 
zmiernie kasową sztukę; na pierwszych dwuch 
rzedstawieniach tej ciekawej i malowniczej 
omedji, teatr był przepełniony, a ciągłe 

brawa przerywały akcję. 2 
«W rajskim ogrodzie» grane będzie, ze 

względów technicznych jeszcze tylko kilka 
razy. 

L «Nie trzeba się niczemu dzi- 
wić» — najlepsza komedja, według orze- 
czenia krytyki Er jaka ukazała 
się w ciągu ostatnich jat kilku (St. Kiedrzyń- 
skiego), grana będzie po raz pierwszy w 
poniedziałek. Główne role kobiece odtworzą 
pp, M. Malanowicz-Niedzielska, do niedaw- 
na artystka Teatru Narodowego w War- 
szawie, którą Teatr Polski specjalnie do tej 
sztuki pozyskał, oraz St. Perzanowska. Na 
premjerze obecny będzie autor. 

— Popołudniówka niedzielna w Te- 
atrze Polskim. W niedzielę o g. 3 m. 3 
„pp. grany będzie po raz ostatni w sezonie 
<Jedyny ratunek» — Molnara. W akcie Iil- 
cim na scenie próba jeneralna z jednoak- 
tówki <Ząb za ząb». й 

— Józef Turczyński w Wilnie. Świe- 
tny wirtuoz Józet Turczyński daje swój je- 
dyny recital w niedzielę 10:g0 bm. o g. 
1-szej pp. na poranku muzycznym w gma- 
chu Teatru Polskiego <Lutnia». Obszerny 
program zawiera utwory Chopina, Liszta, 
Skriabina, Sonatę Appassionatę — Beetho- 
vena, oraz po raz pierwszy w Polsce <Ra* 
psodją eo mapy współczesnego kom- 
pozytora włoskiego M. Castejnuovo -Tedesco. 
Zaiateresowanię koncertem b. silne, gdyż 
wybitna gra J. Turczyńskiego sprawia, Że 
zaliczyć go najeży do najwybituiejszych pja* 
nistów europejskich. 3 

Początek, z uwagi na palmową niedzić- yt5, 
lę og. 1-szej pp. 

bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
tru Polskiego od g. 11-tej r. do 9:tej w. — 
bez przerwy. 

— Koncert w Sali Sniadeckich 
Dziś w Sali Sniadeckich odbędzie się 
koncert urządzony staraniem akade- 
miczek sodalisek ma pokrycie kosz- 

4 i romanse we 

30 komunikaty, 

teresująco, ponieważ prócz dobrze i 
zaszczytnie znanych w Wilnie p. p. 
K. Święcickiej i J Sumorokowej bie- 
rze w nim udział prof. Wit. Jodko, 
którego produkcje na cytrze budzą 
zawszę wielkie zainteresowanie. Wiel- 
ką atrakcją tego interesującego kon- 
certu będą dawne francuskie pieśni 

anse we wspólnem wykonaniu 
p. zz i p. Jodki. 

e względu na bogaty j - jacy program, oraz Ma e. 
so po będzie prawdziwą 

akcją i ucztą duch. j 
publiczności. 3 rza 

RADJO 
= Erogous stacji 15.00—15.25, warszawskiej. 

Czy i meteorologiezoc "nikaty, 3 owoc 16.00—16.25. Trzeci : rzystów szkół średnich, + de. dka 6 Polsces, — wygt. prof. Aleksander Jano- jęz. я 
.00—17.25. Od > pt. Sprawa wł A w Polsce p rozbiorowej e yt. е ‘!;ип Rasłoniec (Dział Rolnictwo»), 

ink aS Sk w" — 
Nas omėwi prof. Henryk 

18.00, Koncert popoludniowy. 7; i- m e = z kawiarnt Gein. » w jonaniu i Pewzecz iSntow. orkiestry Schiissiera, 

40—19.00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. 14-ta lekcją 0 *"Ua lekcją kursu elemen- tarnego języka angiel 2 mi Oki ne gielskiego. Lektotka — P. 
19.30 - 19.45. Komunikat rolnic 

ów Swe. ad Dr Oda "O iki <Higiena-medycyna>), ` * OWO 
20.10—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

20.30. Koncert wieczorn: świć twórczości Mendelssohna, Wykossach BY większona orkiestra P, R. pod dyr. Józefą Ozimifskiego i prof. Jan Dworakowski (skrz). Po koncercie sygnał czasu, Komunikaty. 
WYPADKI i KRADZIEŻE 

— Pod koła 
lejowym Wilno—N. 

ociagu. Na szlaku ko- 
Wilejka okoł: 

ku kol, Kolonja z cod samo jstwa rzucił się pod pociąg 43-1etni Piotr Borejko (w. RAZEM gm. Mickuńskiej), 
rzyczyna uail ni: — brak środków do życia. s ma Ž Jana dostawiono do szpitala św. 

— Stratowany przez koni. Dn. do szpitala wojskowego na Antokolu ae o de, p. a. Ž . Bohdanowicza, ы szonych koni dostai si wóz i odniósł ogólne obrażenie ciała. 2 Stan zdrowia nie budzi obaw. 

Ofiary. 
— Kobakowa Gizelia d i i horych st 54 z la nieuleczalnie 

— Bezimiennie dlą zredukowanej biura 
Kiki zł,



    

  

Miejski Kinematograf 

  

SŁOW O 

Dziś zie wy- R Ć «6 wielki dramat w 1Ż-tu , 
e films „G ACZ W SZA HY aktach z dziejów walk 

narodu polskiego o niepodległość. Według powieści H. DUPUY—MAZUEI'A, Reż, 
Raymond Bernard odtwórca <Cudu Wilków». W rolach głównych: Charles Dullin, 
Pierre Blanchar, Edith, Jehanne, Camil Bert, Jacky, Monier, Pierre Batoheff, Alexiann 

  

  

i Armand Bernard, Specjalna ilustracja muzyczna i chór przystosowane do obrazu, 
Kulturalno-Oświatowy Orkiestra znącznie o. pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Wstęp $. 

na su tylko w ŻA SE jednym i OM z. nw seansów: $ : 
i Ё 5 w niedzielę o godz. I, i 10. nie powszednie o godz. 4, 7 i 10. Kasa cynna: w 

EO ZER niedzielę od godz. 12, w dnie powszednie od godz. 3. бепа biletów: parter: -80 gr, © 
balkon—40 gr. W dnie powszednie na pierwsze seansy ceny biletów zniżone: ф 

parter—60 gr., baikon—30 gr. + 

Kino- H eli os“ Dziś! Wielka epopea filmowa! Bohaterki obrazu <Dwie sierotki» Świetlana LILJANA OISH i jej $$ 

Teatr 3» siostra DOROTTA w 10 akt. wzruszającym dramacie „ „Noce Florenckie* e 
ul. Wileńska 38, Przepych! Wystawa! Tłumy! Niebywale frapująca treść! Sceny o niebywałem napięciu! e 
  

  

Kino. ia a Km Polonja“ £ 
ul. A. Miokiewicza 22. MH 
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| preparatu na dolegliwości nóg: 

sądowo karną. 

nóg JANA. 

Drukowana w 3-ch kolorach 

numerowana różnie pg. Spe- 

cjalnego klucza, stanowiącego 

Przedstawiciel 
na W-two Wileńskie 

S. Trocki. 
Wilno, Węglowa 10, 
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Nigel Worth. 

*CZŁOWIER Z KUFRA. 
ROZDZIAŁ IV. 

Propozycja Mettersa. | 
Gdy obejrzałem uważnie list i no- 

tes, p. Metters rzekł: 
— Cóż pan o tem sądzi? 
— Te notatki w karnecie są to 

zapewne adresy osób, z któremi w 
obecnym czasie musiał się porozu- 
miewać jego właściciel. Chyba przy 
wyjątkowym braku pamięci musi ktoś 
notować adresy osób, do których 
często pisze. 

— Oczywiście, w tym wypadku 
„Ingleside Nr. 13“ jest adresem do- 
mu, który zamieszkiwałem w poprzed- 
nim tygodniu. Lecz pozostałe adresy 
są niezrozumiałe. 

— ©'13. 156 (107) ul. SS. Wy- 
daje się być adresem osoby zamie- 
szkałej we Francji, 2 

Nie rozumiem co oznaczają te 
dwie cyfry. Pozostałe notatki są dla 
mnie zupełnie niezrozumiałe. 

— Cyfry muszą oznaczać numery 
domów, a litera S.—nazwę miasta, 
pewnie dużego, bo małe nie mają 
ulic tak długich. 

— Możemy wywnioskować rów- 
nież z tego karneciku, że właściciel 
jego interesował się zmianami księży- 
ca, gdyż są tu kreski przy znakach 
księżyca. 

— Jakież wnioski nasunęły się 
panu przy obserwacji listu? — zapy- 
tałem. в / 

— Przedewszystkiem, co mówi 
nam koperta? Adresowana pz poste 
restante, a więc p. John Langhton 
nie wiedział, gdzie będzie mieszkał. 
Zasięgnęłem informacyj na poczcie, 
znajdującej się w pobliskim miastecz- 
ku. Langhton zgłaszał się tam co- 
dzień w ciągu całego tygodnia, py- 
tając o listy. 

— Czy dużo listów odebrał? | 
— Na ile urzędnik mógł sobie 

przypomnieć, tylko jeden list został 
doręczony temu panu, prawdopodob- 
nie był to ten który dostał się do 
naszych rąk. Stempel na kopercie no- 
si nazwę poczty Barnstaple i datę 
28 lipca. 

poleca najprzedniejsze artykuły swiąteczne 
PO CENACH BARDZO DOSTĘPNYCH, 

BBZASZZAAAAKASAKAZABIAZAWADE 

BAEZEZEZSO ZEZOOABDADKORA Pao ana 
° & 

  

Dziś w Ż<ch kinach dawno cczekiwana piemjera rewelacyjnego filmu ze 

śpiewem! „Kochanka oficera ochrany'* 
SRMMMM GUMMAMM zdarzenia w Rosji w 10 akt. Okaz męskiej piękności Wł. GAJDAROW, A EB EE EE E ia GRD 
słynny Mierendort i urocza włoszka Marcelja Albani w rolach głównych. Film ten przewyższa wszystkie dotąd widziane 

dając masę nowych wrażeń, przeplatany śpiewem cy$. romansów i pieśniami katorgi. 

STS SLO a g 
Nowo otworzony sklep LITEWSKI 

Ignacego Zwiedryńskiego 
przy ulicy Wileńskiej Nr 28 

tle 

Litewskiej     
o raz drugi ostrzegamy! 

W obec vkazywania się w Województwę Wileńskim w dalszym ciągu falsyfikatów naszego 

SOLSSJANA 
A prosimy Sz. naszą Klijentelę o boczne zwracanie uwagi na opakowanie «Soli do nóg Jana» i o 

4 żądanie przy kupnie w aptekach, składach aptecznych, perfumerjach i t. d. tylko z etykietką według 
wzoru poniżej drukowanego z marką SŁOŃ. 

Hurtownie i składy detaliczne po raz ostatni ostrzegamy za pośrednictwem prasy przed naby- 
waniem jak również przed sprzedażą falsytikaiu SOLi do nóg JANA pod odpowiedzialnoścą 

Sz. naszą Klijentełę we własnym interesie uprzejmie prosimy o łaskawe zawiadomienie naszego 
< przedstawiciela o firmach, które nadal starają się sprzedawać bezwartościowy falsyfikat SOLI do 

| SÓLrE% JANA 

  

Z poważaniem Laboratorjum Chemiczne 

ARAAZZKAKZ NEZEEBGNNZCH EKEEDZEDEEESESEKEKEEZ 

Jest to list konwencjonalny, opar- 
ty na zasadzie zamiany liter alfabetu, 
to znaczy na używaniu jednej litery 
zamiast drugiej. Był już badany 
przez exsperta, lecz nie mógł on roz- 
wiązać tej zagadki na zasadzie kilku- 
nastu liter. * ) 

— Ą wiec,—zawolalem rozezaro- 
wany, odkrycie pana nie ma žadnego 
znaczenia, | 

— Cierpliwošci, — odrztekl—Do- 
chodzimy do najciekawszego punktu. 
Kieszeń palta była dziurawa i oto, 
co znalazłem pod podszewką. 

Podał mi trochę zbrudzony swi- 
stek, był to kawałek koperty z na- 
pisem: 

P. jan Lecatteau 
Oberża Czarnego Kota, 
Nie było śladu marki. 
Spojrzałem na p. Mettersa. 
— Pan pojmuje? — zapytał, — P. 

Iohn Langhton i p. Jan Lecatteau są 
jedną i tą samą osobą. Wiemy stąd, 
że mieszkał w oberży Czarnego Ko- 
ta. Zarządziłem poszukiwania i oka- 
zało się, że istnieje oberża pod tą 
nazwą w Guernesey. Biorąc pod u- 
wagę fakty, że nasz znajomy był bru- 
netem, nie mającym wcale typu an- 
gielskiego, że miał w kieszeni fran- 
cuskie banknoty i kopertę, adresowa- 
ną do Jana Lecatteau, że Czarny 
Kot znajduje się] w Guernesey, fimo- 
żemy wywnioskować, że człowiek z 
kufra nazywe się Jan Lecattean, że 
zamieszkuje wyspy. La Manebe i że 
moglibyśmy go spotkać w Guernesey. 
Po małej eskapadzie z poprzedniego 
tygodnia, będzie narazie zapewne sie- 
dział spokojnie. Jeśli zamieszkuje 
GQuernesey powróci tam naturalnie, 
gdyż nie wie on o istnieniu tej ko- 
perty pod podszewką porzuconego 
palta— jest to wielki atut w naszym 
ręku. 

— I cóż dalej? W czem ta wia- 
domość będzie panu pomocną? 

— Zaraz panu wytłumaczę. Wpad- 
łem na ślad jednego z członków or- 
ganizacji z którą walczę. Sledząc go 
uważnie, mam nadzieję wykrycia je- 
go wspólników. Zresztą zawsze po- 
dejrzewałem, że pewna gałąź tej Or“ 
ganizecji ma swe locum na wyspach 
anglonormandskich, gdyż są one ide- 

drzmat osnuty na 
kino- ci Г 
Teatr „tella“ 

ul. Wielka 30 prawdziwego 

R OAKNZNNNUNUNNWUNEMM 
Czas najwyższy dawać 
ogłoszenia świąteczne. 

OGŁOSZENIA 
do wszystkich pism 
wychodzących w  Wilnic i na pro- 
winoji na warunkach wyjątkowo 

ulgowych przyjmuje 

5kLAMOWE Ś. Grabowskiego ® REKLAMOWE 

w Wilnie, Garbarska Nr 1, tel. 82. 
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wyłączną tajemnicę naszego 

laboratorjum. 

Dr. ELEMER FUCHS. 

Warszawa, Ogrodowa 1. 

r 

alnym punktem dla kontrabandy po- 
między Anglją i Francją. Gdybym 
nawet nie posiadał tych danych, po- 
jechałbym do Guernesey. Lecz słusz- 
nie mogę przypuszczać, że jestem 
dobrze znany przez mych wrogów, 
jadąc tam popsułbym sprawę. Jestem 
niezawodnie śledzony i strzeżony. Oto 
dlaczego przychodzę tu o tak niesto- 
sowńej porze, by zwrócić się do pana 
z gorącą prośbę. Czy zechce pan do- 
pomódz mi w wyśledzeniu bandy 
kontrabandzistów, pojechać w tym ce- 
lu do Guernesey? 

Nie będę pana łudził: życie pana 
może być w niebszpiećzeństwie. In- 
dywidua, z któremi będzie pan miał 
do czynienia, nie mają żadnych skru- 
pułów; wiedzą, że jeśli uda nam się 
zebrać dowody ich winy, czeka na 
nich więzienie. 

Zapaliłem fajkę i przez chwilę za- 
stanawiałem się nad tą propozycją. 

— Chciałbym postawić panu czte- 
ry pytania, rzekłem. Przedewszystkiem, 
dlaczego wybrał mnie pan do tego 
przedsięwzięcia, miast polecić je któ- 
remu z ajentów? Powtóre: co mam ro- 
bić, jeśli się zgodzę? Potrzecie, czy nie 
sądzi pan, że Lecatteau mógłby mnie 
poznać? | wreszcie, czemu wszedł pan 
tutaj przez okno? 

— Są to słuszne i rozsądne py- 
tania,—odrzekł mój gość.— Prosiłem 
pana o pomoc dla kilku poważnych 
względów. Moi przeciwnicy, znając 
mnie, mogą również być poinformo- 
wani co do osób moich podwładnych, 
na nich więc nie mogę liczyć. Pan 
zaś widział tego człowieka, co ma 
wielkie dla nas znaczenie. Muszę też 
wyznać, że odrazu podobał mi 
pan; ze sposobu zachowania pana, w 
dniu naszego poznania, wywniosko- 
wałem, że jest pan człowiekiem, po- 
siadającym zimną krew, człowiekiem 
na którego odwadze i Sprycie moż- 
na polegać, który potrafi się obronić. 
Potwierdziły to informacje: o panu, 
które pozwoliłem sobię zebrać. 

Co zaś dotyczy drugiego pana 
pytania, to chodzi mi tylko o wyjazd 
pana oo Guernesey, gdzie będzie sta- 
rał się pan o zdobycie ciekawych 
wiadomości. Wybór sposobów dzia- 
łania pozostawiam panu. Na trzecie 

Magistrat m. Wilna ogłasza, że na odbytem w 
dniu 2 kwietnia 1927 r. losowaniu 1 i 3 obligacyj- 
nych pożyczek miejskich skonwertowanych w roku 
1925 zostały wylosowane następiijące obligacje: 

I pożyczki obligacyjnej z roku 1901. 

52 złot. NrNr. 3, 129, 226, 336, 348, 382, 390. 510, 
518, 755, 932, 983, 998 1172, 1241. 

260 złot. Nr.Nr. 1329, 1386, 1428. 
520 złot. Nr.Nr. 1513, 1577, 1819, 1830, 1848. 

na ogólną sumę 4 160 złot. 

Ill pożyczki obligacyjnej z raku 1913. 

52 złot. Nr.Nr. 7. 43, 49, 124, 127, 283, 284, 316, 
352. 356 366 393 401, 426, 468, 569. 

260 złot. Nr.Nr. 629, 728, 871. 
520 złot. Nr.Nr. 906, 909 

na ogólną sumę 2652 złot. 
Spłata wylosowanych obligacjj w ich wartości 

imiennej będzie dokonywana od dnia 1 lipca 1927 r. 
w kasie Magistratu. 

Opłatę kuponów od obligacji powyższych po: 
życzek dokonywa kasa miejska. 

Szef Sekcji Finansowej. 
Główny buchalter. 

  

Bo P.p. Mierniczych. 
Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie odda w r. 

b. do wykonania prace pomiarowo-scaleniowe bez 
pomiaru starego stanu posiadania w 134 objektach o 
ogólnym obszarze 25,126 ha. 

Szczegółowe warunki wykonania prac powyż- 
szych oraz wynagrodzenia za nie są do przejrzenia: 

a) w Ministerstwie Reform Rolnych w Warsza- 
wie, pl. Dąbrowskiego Nr.5; | 

b) w Wydziałach Technicznych wszystkich 
Okręgowych Urzędów Ziemskich oraz 

c) we wszystkich zawodowych 
mierniczych. 

Oferty z podaniem proponowanych do wyko: 
nania prac i wysokości żądanego wynagrodzenia zło- 
żone, możliwie według ustalonego przez Okręgowy 
Urząd Ziemski wzoru, należy nadsyłać w dwóch za- 
pieczętowanych kopertach z napisem na wewnętrznej 
kopercie „Oferta na wykonanie robót tnierniczych w 
roku 1927“ w terminie do dnia 26 kwietnia r. b., w 
którym to dniu nastąpi otwarcie ofert. Prace będą 
oddawane przeważnie grupami sąsiednich względnie 
bliskich wsi. : 

z Przy oddawaniu prac powyższych pierwszeństwo 
będzie przyznane mierniczym, którzy nie mają rozpo- 
czętych prac na terenie innych okręgów. 

Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega sobie ocenę 
i wybór ofert nietylko w zależności od zaoferowanej 
ceny, lecz i od tych gwarancyj co do należytego i 
terminowego wykonania pracy, jakie z punkiu widze- 
nia Qkręgowego Urzędu Ziemskiego będzie przed- 
stawiał oferent. 

O wyniku rozpatrzenia ofert Okręgowy Urząd 
Ziemski powiadomi specjalnemi pismami. 

St Łączyński, 
Prezes 

zrzeszeniach 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznych 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

  

  
  

Stowarzyszenie Rezerwistów i b. Wojskowych 
podaje do wiadomości, iż Sekretarjat Stowarzyszenia z 
dniem 6-go kwietnia został przeniesiony do nowego lokaju 
przy ul. Zawalnej Nr 1 m. 4, i jest czynny codzień od go- 

dziny 16-tej do 19-tej, prócz niedziel i świąt. 
  

pytanie, odpowiem panu, że nie są- 

  
nego celu: wykrycia wodzów tej orga- 
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8 м аее Rozrywki towarzyskie, sport, laża, © 
O sale lo zabaw. Wykwinitny tabie dhote. © SA OPR 

Wanny, natryski, lekarz. Stała komu- o DOKTÓR 
о nik:cja 2 Wilnem autobusami i stat- o 
о kami. Poczta, i telefon. © 81&…0"@20" © Обнаге!е 15 maja 1947 roku. Zarząd O) | KOBIECE, WENE 
O w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 10 m, 4, © | ВУ E i eh : 
о osobiście od 1—3 po poł. O DR MOCZ.” 
o Helena Pietklewiczowa. A | prz. 12 2 i od 46 
GOOQGODOOOOODBOBACOOGO. | t.Miskiewiazadę 
— OOOO je 
4 Placówka Polska Mebiowa 3 r. Nr. 31. 
ć S. Makowski. Wilno, Zawalna 15. 3 AXdiserka 

Salon dębowy 'angielski obity piękn. 
4 materją—395 zt., Biurka od 70 zł. da B Wi Smiałowska (170, otomany od 160 zł. do 250, | przyjmuje od godz. 
@ Łóżko dziecinne — 32 zł., Materac do 19. Mickiewicza 

dziecinny — 15 zł., Materace—25—37 zł 46 m. 6 
G ary: _ nar: RATYI WZP. Nr 63 

| Wilefskie Tow. Handlowo-Zostawowe | Dr. 6. Wolfson 

LOMBARD 
„ Plac Katedrainy—Biskupia 12, 

Wydaje pożyczki bez ograni- 
czenia na zastaw złota, srebra, 
brylantów, ubrań, fortepjanów, to 
warow i t. p. 

Przyjmuje na przechowanie 
kosztowności, futra, kufry i t. p. 
Biuro czynne od 9 40 1 1 ой 4 do 6.ej. 

Procent obnižony. 

+ Kupię tolomrk 3 
$ (do 50 ha) z zabudowaniami, domem $ 

mieszkalnym, blisko rzeki, z ogrodem $ 
W pobliżu Wilna. Zgło zenia do $ 

  

i 
i 

weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. uł. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

  

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty. 
nowana riauczycielka” 
Mickiewicza 45 m. 4- 
od godz 1—3. 

Do sprzedania 
* niedro) 
x LET Śiadomość 
ni. Antokolska 74—8, 
Dąbrowski. 
    

Po długim pobycie w 
Paryżu i w Anglii 

udzielam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego 
Mickiewicza 37— 17. 
Wejście od ulicy 

Ciasnej, 

Najtaniej 
piszemy podania, 
przepisujemy na 
maszynach i  iło- 
maczymy na 

wszystkie języki 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo: 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

        
    
    
    
    
    
       

wojskową na 
Ze książkę 

  

I Wi Na termin M.Wilenkin || „Na ,termin 
i S-ka do. roku ulokujemy 

Е ‚ aždą „Sumę С 

WA alLTEtacnie, || zabezpieczenie "hi. 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 
jadał az 
Jadalne, s; ne, 
a ADR 
łóżka niklowane 1 
angielskie, kreden- 
sy, Btoły, szafy, 
biurka, krzesła 

    

adm. „Słowa” dla W. K. 
924 

0 4 

Upoważniony przez M. R. R. 

MIERNICZV 

J. LOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Micklewicza 42, m, 7. 

Przyjmuje do PARCELACJI 
iLIKWIDACJI majątki ziem: 

) skie, mając stale chętnych nabywców 
1 na parcele i zašcianki. 

ФФФФ ФФ>> <- <- 

: Słynna Chiromantka = 
m wróżka, prawnuczka Lenorman co % 
» wróżyła Napoleonowi, zachorowała i @ 
u nikogo nie przyjmuje. Adres ten sam, u 

———— 

i 

poteczne lub ró: 
wnorzędnie solidne 

zabezpieczenie 
Wileńskie Bluro' 
Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane 

|| ul, Mickiewicza 21, 

OMORSKI  wy- dębowe i t, d. ” 
Во:‹:і‘:\ее'вгёпііі ршбкся poszukuje 

na raty, osoby mogącej 
podjąć się zbierania 
informacji w sprawie 

O W Ó Z paro-dostaw dla Dyrekcji 
p konny na gu Kolejowej, Dyskrecja 

mach, w bardzo zapewniona, Oferty da 
dobrym stanie doBiura Ogłeszeń „Par“ 
sprzedania, Arsenalska Poznań, Aj. Marcin- 
5, 3 pułk saperów, kowskiego 11 dia 

płk, Fogel. »Bydgoszcz 5», 

może dokompletu 

imię Bojesława 
Smielewicza, kiórą 
unieważnia się, 

Kupimy domy 

  

     
    

    
    

w każde; cenie w 
centrum lub z do- 
godni komunika- 
cją. Kosztów przy. 
zgłoszeniu niema 
żadnych. Komis do | 

omówienia 
Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152 

Worki jutowe 

1 z wiejskiej tkaniny 

do nabycia w firmie 

B. Łokuciewski 
ul. Mickiewicza 42, 

% 
Krusas rasai kia 

je pan te adresy 

się 

dzę, by Lecatteau mógł pana poznać. 
Gdyśmy się mu przyglądali, miał 
zamknięte oczy, a gdy zerwał Się, pan 
był odwrócony w stronę okna, mógł 
widzieć tylko plecy pańskie. Mógł 
słyszeć conajwyżej głos pański, lecz 
gruby wierzch kufra tłumił nasze sło- 
wa, Na ile sobie przypominam, wy- 
powiedział pan po otwarciu kufra 
tylko dwa krótkie zdania. Nie pozna 
pana napewno. : 

Pan rozumie, jak bardzo potrzebną 
mi jest pańska współpraca. Pan jest 
jedynym z moich znajomych, który zna 
Lecatteau. Jeśli nie zdoła odkryć łączą- 
cych nas stosunków, będzie pan mógł 
zbliżyć się doń i śledzić jego czyny, 
nie wzbudzając podejrzeń. 

Lubię niezwykłe przygody, to też 
propozycja p. Mettersa rozentuzjamo- 
wała mnie. Odrzuciłem wszystkie swe 
plany spokojnego życia i wstając, po- 
dałem rękę memu gościowi. i 

— Zgadzam się. Kiedy zaczynamy? 
Metters był uradowany tak szybką 

decyzją. : 
— Zapomina pan zapytać о na- 

grodę—rzekł. Płaca nie jest zbyt wiel- 
ka w naszej administracji, lecz znacz- 
ne'nagrody wydawane są, gdy Sprawa 
się uda. Nie będzie pan wtedy uwa- 
żać ten czas za stracony. Chciałbym, 
żeby pan udał się do Guernesey, 
jaknajprędzej. Kiedy pan pojedzie? 

— Zaraz .. Jutro jest czwartek. W 
piątek będę już na statku, idącym 
do Weymonth. 

— Bardzo dobrze, odrzekł p* Met. 
ters. Niech się pan zatrzyma w „Czar- 
nym Kocie”; wiem tylko, że właści- 

ciel tego hoteliku nazywa się Cha- 
belle. Może jest to podejrzany zajazd, 
w takim razie nie radzę tam mieszkać. 
Podejrzewam jednak, że tak nie jest; 
Guernesey jest odwiedzane teraz bar- 
dzo przez turystów, hotele muszą 
starać o dobrą markę, aby mieć kli- 
jentów. Bardzobym chciał, żeby pan 
Się zatrzymał właśnie tam. Wiemy, 
że człowiek, o którego nam chodzi, 
zatrzymywał się już tam, lub tylko od- 
bierał korespondencję. Znają go tam 
niezawodnie, może znajdzie go pan. 
Będę oczekiwał niecierpliwie wiado- 
wości. Proszę nie tracić z oczu głów= 

nizacji. 
Skinęłem głową, 

zumiem. 
— Trzebaby jednak znaleść jakieś 

usprawiedliwienie pobytu pana w Gu- 
ernesey. Czy umie pan rysować lub 
malować? 

Odpowiedziałem niewyraźnym gry* 
masem. 3 

— Trochę može akwarelą. Szcze- 
rze mówiąc, nie mam żadnego talentu. 

— Wszystko jedno—zawołał ura- 
dowany Metters. — Żabierze pan ze 
sobą wszystkie przedmioty, potrzebne 
do odegrywania rołi amatora entu- 
zjasty. jeszcze jedno, Lecatteau mógł 
słyszeć pańskie nazwisko. Nie należy 
ryzykować. Musi pan wyjechać pod 
przybranem nazwiskiem. 

Pomysł ten podobał mi się bardzo. 
Po kilku minutach namysłu, wybra- 
łem sobie pseudonim Henryka Lam- 
berta, 

— Czy mam pisać do pana, by 
zawiadomić go o biegu wypadków? 

— Tak— proszę pisać do mnie co 
drugi dzień. Będzie mi pan opisywał 
szczegółowo wszystko, co zdoła pan 
zauważyć Ja ze swej strony, komu- 
nikować panu będę wszystkie wiado- 
mości, mogące dopomódz w pan- 
skich poszukiwaniach. Adresować będę 
poste-restante, gdyż nie mam zbyt- 
niego zaufania do hotelów w szcze- 
gólności zaś do „Czarnego Kota", 
może on być strzeżony przez przyja. 
ciół Lecatteau, którzy mie zawahają 
się otworzyć cudzy list. Musimy za 
wszelką cenę ukryć naszą korespon- 
dencję, nie będzie pan pisywał do 
mnie pod prawdziwym adresem, gdyż 
mógłby to dostrzec jeden z naszych 
przeciwników. szę pisać do mnie 
na imię panny Ethel Manners mojej 
starej gospodyni, nie koresponduje 
ona z nikim, nie będzie więc žywila 
żadnych pretensyj. Oto mój adres w 
Londynie, powracam tam jutro. W 
razie jakiejś trudności w porozumie- 
miu się tą drogą, proszę dać ogłosze- 
nie w 7imesie, zaczynające się od 
słowa: „Eihel*. Ach, ledwie nie za- 
pomniałem, proszę przepisać notatki 
w karnecie i list. Może za parę dni 
odkryje pan klucz do tego szyftu, lub 

na znak że ro- 
Gdy przepisałem, ciągnął dalej-— 

Czy posiada pan rewolwer? Jeśli nie, 
mogę panu pożyczyć swój. Radzę 
by pan nie wyruszał bez broni. 

Wzruszyłem ramionami. > 
— Taką małą zabawkę. Ech! Gdy- 

by zdarzyła się potrzeba, wolałbym 
korzystać z dużego rewolweru, któ- 
ryby napewno przedziurawił skórę 
mego wroga. Jednak jest on za cięż- 
ki, wolę więc casse-tėte. 

— Słusznie, gdybym byłtak silny, 
jak pan, byłbym tego samego zda- 
nia—odrzekł wstając.—Nic więcej nie 
mam do powiedzenia, wobec tego, 
żegnam pana. - 

— Chwilę jeszcze panie Metters. 
Wybaczy pan moją natarczywośćjlecz 
nie odpowiedział mi pan, czemu 
wszedł pan do mnie przez okno. 

Uśmiechnął się. 
— Jestem śledzony. Muszę być 

bardzo ostrożny, żeby nikt nie domy- 
Ślił się mej wizyty tutaj. W takich 
razach najlepiej jest korzystać z nocy, 

— Tak, ale... czemu pan skakał 
przez okno, zamiast wyjść spokojnię 
przez drzwi. - 

— Przyzna pan, że zaintrygowa- 
łem go? —° 

— Nie przeczę bynajmniej, 
Dobrze, — rzekł śmiejąc się 

mały człowieczek. — Chciałem ko- 
niecznie znaleźć w panu wspólnika, 
podwajałem szanse wygrania, podnie- 
cając pańską ciekawość. Oto powód. 
A teraz dobranoc i życzę powo- 
dzenial 

Zgasiłem światło przed otworze- | 
niem okna. 

„Metters uścisnął moją dłoń i lekko 
jak ptak, wyskoczył do ogrodu. | 

Gdy zniknął, zapaliłem światło 
i przygotowywać się zaczęłem do 
spoczynku. Widząc twarz swoją 
lustrze nad kominkiem, zbliżyłem si 
j patrząc w swoje oblicze zwróciłem 
do siebie samego ten krótki mo- 
nolog: ` . Й 

— Ładnieś się ubrał mój chlop- 
cze! Jakiego rodzaju egzystencję bę- 
dziesz teraz prowadzić? ) 

Wkrótce miałem „się przekonać, 
jak poważne skutki mogło pociągnąć 
za sobą to przedsięwzięcie. 

/ 
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