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Socjaliści i komuniści we 
Francji, 
Paryż, 7 kwietnia. 

Pos. Leon Blum, faktyczny wódz 
francuskiego socjalizmu, ukończył na 

, łamach Populaire'a, organu partji, 
serję bardzo ciekawych artykułów ma 
ogólny temat „Bolszewizm a My“, 
Przedtem poświęcił szereg artykułów 
zagadnieniu „Radykalizm a Mys. W 
tej pierwszej serjj p. Blum wykazał, 
że współpraca sucjalistów z radykała- 
mi w łonie Kartelu lewicy nie dowo- 
dzi bynajmniej, iż ci pierwsi zrezyg- 
nowali z rewolucji. Nie chcą jej tylko 
przeprowadzać zaraz i za wszelką 
cenę, pragną do objęcia władzy się 
przygotować, chcą aby -rewolucja po- 
lityczna odbyła się jednocześnie z 
przebudową obecnego ustroju spo- 
łecznego, albowiem socjalizm nigdy 
się nie pogodzi z systemem kapitalisty- 
cznym. * 

Po takiem postawieniu sprawy z 
prawicy padły pod adresem radyka- 
łów zapytanie: Cóż właściwie różni 
waszych socjalistycznych sojuszników 
od zwyczajnego bolszewizmu? 

Przewidział taki zarzut p. Blum i, 
narysowawszy granicę socjalizmu od 
strony radykałów, zapowiedział, że 
uczyni 
ków. Oczywiście, nie ukrywa, że ce- 

„lem socjalizmu francuskiego jest 
„odbudowanie zniszczonej jedności 
robotniczej*,-ale podkreśla wyraźnie, 
że przed porozumieniem komuniści 
muszą się w pierś uderzyć, do winy 
przyznać i wrócić do szeregów partji 
socjalistycznej, którą opuścili w koń- 
cu 1920 roku zakładając własńą, 
„kradnąc“  Socjalistom ich organ 
Humanitć i rozbijając organizację za- 
wodową. 

Na czem, według p. Bluma, pole- 
ga główny błąd komunistów? Na tem, 
że pomieszali oni pojęcia rewolucji 
politycznejżz pojęciem rewolucji spo- 
łecznej. Dzięki temu w Rosji spra- 
wują wszechwładnie władzę, ale ustro- 
ju społecznego tego kraju nie prze- 
budowali i kapitalizmu _nie. znieśli. 
Albowiem rewolucji społecznej nie 
d<konywa się drogą zamachu stanu. 
Zamach taki może być konieczny, ale 
musi być dokonany w chwili sprzy- 

/jającej, kiedy społeczeństwo będzie 
mogło przejść bez zbytnich wstrzą- 
sów z jednego ustroju w drugi. Być 
może, że dyktatury proletarjatu nie 
da się uniknąć, ale powinna ona być 
naprawdę przejściowa i krótkotrwała. 
Tymczasem w Rosji trwa ona już lat 
dziewięć w atmosferze niesłychanego 
ucisku. 

Socjaliści francuscy uważają, że 
ustrój sowiecki deprawuje klasę го- 
botniczą, która może żyć i rozwijać 
się tylko w atmosferze wolności sło- 
wa i myśli. W stosunki między ludź- 
mi prywatnymi ustrój sowiecki wpro* 
wadza niepawiść, zdradę i donosiciel- 
stwo. W polityce międzynarodowej 

4 usiłuje wszędzie prowokować wojnę 
agitując jednocześnie wśród robotni- 
ków każdego kraju przeciwko idei 
obrony narodowej. Socjaliści nato- 
miast wszędzie pracują nad wzmo- 
cnieniem pokoju, uznając dla klasy 
robotniczej obowiązek obrony kraju, 
jeśli ten jest napadnięty. Tyle p. Blum. 

„Jest rzeczą bardzo wątpliwą czy 
dojdzie do porozumienia pomiędzy 
socjalistami a komunistawi nietylko 
we Francji, ale i w innych krajach. 
Głównie dlatego, że — jak to przy- 
znaje p. Blum—,„partje komunistycz- 
ne zagranicą istnieją z woli i przy 
materjalnem poparciu rządu sowiec- 
kiego". Rząd sowiecki wie doskonale, 

, że ustroju społecznego w Rosji nie 
zmienił, że zdobył tylko władzę poli* 
tyczną. Ale klika „władzę, tą sprawu- 
jąca najmniejszej nie . zdradza chęci 
usunięcia czy choćby podzielenia się 
rządami z kimkolwiek. Choć przy” 
miotniki <rosyjski» i «słowiański» są 
dziś z urzędowego słownika Z,S,S.R. 
wykluczone, to przecież rząd sowiecki 
identyfikuje się coraz bardziej z rzą- 
dem rosyjskim. Trzeba to stwierdzić, 
choć się to nie podoba rosyjskim 
emigrantom. 

Atoli obecny rząd moskiewski nie 
może prowadzić polityki О 
carstwowej. Gospodarczo jest Rosja 
przez wojnę i rewolucję wycieńczona 

„1 bez kapitałów obcych do przedwo- 
 Jennej pomyślności prędko nie wróci. 
ta jeśli o kapiłały obce zbytnio się 
Moskwa nie upomina, to dlatego, że 
wie dobrze jakie jej będą postawione 

„ warugki... Pod względem finansowym, 
posiada wprawdżie Z.S.S.R. «złote- 
go» czerwolica, ktorego - kurs waha- 

niom nie ulega. Bieda w tem, żeoby- 
wateie sowieccy tych czerwońców nie 
posladają.. W Światowej wymianie, 
Rośja od lat dziewięciu praktycznie 
żadnego nie zajmuje miejsca, A w 
płaszczyźnie wojskowej ogniste mo- 

wy tow. Woroszyłowa mają prawdo- | 

to samo od strony bolszewi- 

wielkomo- | 

przesyłką pocztową. 4 zł 
80250. . 

  

O GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 

Opłata pocztowa uispzezona ryczałtem. 
Ródalcja ao niezamócwionych nie zwraca. 

GA Paki 

Fiusko konferencji rozkrojeniowej, 
GENEWA, 11 IV. PAT. Lord Cecil zawiadom ł Paul;Bon: our'a 

że Anglja nie może przyłączyć się do francuskiej propozycji 
kompromisowej w 'sprawie ograniczenia zbrojeń morskich. 

Również Włochy zawiadomiły o niemożności przyjęcia propozycji 

francuskiej. Prawdopodobnie konierencja zostanie we c:wartek 

odroczona bezterminowo. 

Niezadługo rozpocznie 
Wywody kowieńskiej 

się spław na Niemnie? 
urzędówki „Lietuvy'. 

Angielska firma — The international Pulpaud Chemical Company 
Ltd London — zwróciła się do rządu litewskiego z prośbą 0 zezwolenie 

na spław Niemnem, kupionych w Poisce 100.000 m.* drzewa. Rząd odpo- 

wiedział że tranzytowy spław lasu Niemnem regulują ogłoszone w roku 

zeszłym przepisy i że sprawa spławu została powierzoną kompeteacji mi- 

AsteratA komunikacji. Z otrzymanych informacji w zarządzie dróg wo- 

dnych, przedstawiciel firmy, jak widać został zadowolony, więc należy 

oczekiwać że: z rozpoczęciem się sczonu spławu, las kupiony w Polsce 

zostanie Niemnem spławiony do Kłajpedy. Ten na pozór drobny i mało- 

znaczący wypadek, ma jednak i większe znaczenie. 

W następnych szpaltach donosi ‚ Lietuva“ o słuszności znanego już 

powszechnie stanowisku Kowna w sprawie spławu i o „intrygach i pla- 
nach Polski* na konferencjach w Kopenhadze į Lugano. Е 

Zaprzecza też kategorycznie, aby spodziewany spław zapoczątkowa 

miał nową erę w stosunkach polsko"litewskich. Krok firmy angielskiej — 

zdaniem „Lietuvy* — nie jest posunięciem dyplomatycznym a. politycz- 

nym wogóle. Anglicy poprostu chcą spławić las zakupiony w Polsce. 

Posłowie opozycyjni uciekają z Kowna. 
Szalejący teror na Litwie. 

Z Kowna donoszą: Teror stosowany przeciwko opozycyjnym stronnictwom 

nie ustaje. Onegdaj na posiedzeniu Rady Miejskiej Kowna, przewodniczący po- 

dał do wiadomości, że władze policji politycznej aresztowały dwuch radnych 

miejskich. Jeden z nich ma być niezwłocznie stawiony przed sądem wojennym: 

Wiadomość ta wywołała konsternację. Rada Miejska postanowiła poczynić od- 

powiednie kroki w sferach rządowych. 

Pisma kowieńskie donoszą, że 8 deputowanych do sejmu z liczby opozy- 

cyjnych frakcji i wniejszości narodowych poczyniło starania celem otrzymania 

pasportów zagranicznych. W niektórych kołach przypuszczają, że celem wy- 

įazdu jest poprostu ucieczka posłów opozycyjnych zagranicę. 

Olbrzymie malwersacje w Niemczech. 
BERLIN, 11-IV. PAT. Prasa ogłasza se nsacyjne rewelacje o wykryciu przez wła- 

dze sądowe berlińskie, wespół z urzędem celnym w Kolonji i Hamburgu, olbrzymich 

malwersącyj celnych dokonywanych od dłuższego Czasu przez poszczególne fabryki cy- 

gar i papierosów na obszarze całej Rzeszy. Fabryki te wypuszczały w obieg fałszy we 

banderole urzędów celnych. Od jesieni ub. roku całe Niemcy zalane są wprost temi fal- 

s;fikatami. Jedna z większych firm hamburskich wypuściła w ostatnim roku fałszywych 

banderoli na kwotę 40,000,000 marek. Na skutek wykrycia pewnych śladów, policja do: „ 

konała szeregu aresztowań w Berlinie, Kolonji i Hamburgu. Ostatnio w Hamburgu za* 

trzymano 20 osób. Do tej pory nie udało się jeszcze wykryć właściwej centrali fałszer: 

rej fabrykowano fałszywe banderole. 
skiej. Jedynie w Wiesbadenie wykryto jedną z mniejszych pracowni fałszerskich, w któ- 

Japonia zapowiada interwencję. 
SZANGHAJ, 11 IV. PAT. "Tutejszy japoński konsuł generalny 

oświadczył przedstawicielowi Agencji Havas'a, że wywołane przez netę 

sowiecką naprężenie stosunków między Chinami i Rosją może mieć po- 

ważne następstwa w Mandżurji. W razie wybuchu wojny Japonja musia- 
łaby interwenjować celem przywrócenia spokoju. Japonja—dorzucił konsul 

—nie mogłaby pozostać obojętna wobec bolszewizacji Chin, ; 

Odpowiedž chińska, 
LONDYN, 11—IV PAT. Daily Mail donosi z Pekinu, iż odpowiedź 

chińska na protest Moskwy w sprawie napadu na gmach ambasady So- 
wieckiej stwierdza, że znalezione w ambasadzie dokumenty świadczą o tem, 
iż funkcjonarjusze sowieccy zachęcali rewolucjonistów do prowadzenia 
propagandy przeciwko rządowi północnemu. Odpowiedź zaznacza dalej, 
iż sowiecki attache wojskowy sam podpalił swoje biuro. / 

Nota mocarstw została wręczona, 
LONDYN, 11.IV. PAT, Spodziewają się tu, że w dniu jutrzejszym 

władze konsularne Wielkiej Brytanji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Fran- 

eji i Włoch wręczą rządowi kantońskiemu jednobrzmiącą noię w której 

rządy wymienionych państw domagać się będą od rządu kantońskiego 
odszkodowań za straty poniesione wskutek wypadków ;w Nankinie. Nota 

podana zostanie do wiadomości publicznej w stolicach wymienionych 
а hmiast wręczeniu jej władzom chińskim. 

PSSZANOHAJ, 1LIV, PAT. Korespondent Reuter'a donosi, że nota 5-ciu 
mocarstw protestująca przeciwko zajściom w Nankinie wręczona została 
dziś po południu jednocześnie rządowi 

Cie Kai Seko w Szanghaju. Nota doręczona była wspólnie przez $ gen. 
- nacjonalistycznemu w Hankou i. 

przedstawicieli konsularnych „państw zainteresowanych. 

_ Min. Czen na żołdzie Moskwy. 
LONDYN, 11 4..PAT. Według Daily Telegraph, dokumenty znale- 

zione w ambasadzie sowieckiej w Pekinie stwierdzają, że kantoński mini- 
ster spraw zagranicznych Eugenjusz Czen otrzymywał z Moskwy tygod- 
niowo 1850 fat. st>rl. na własne cele. 

podobnie na celu pokrycie tej rzeczy- 
wistości, że wszelka wojna oznacza 
dla Rosji dalszą ruinę, a pozatem 
byłby to niebezpieczny eksperyment 
dla ustroju obecnego. - 

W tej sytuacji, bardzo prędkoby 
Świat Rosją przestał się interesować 
gdyby nie nowoczesna prasa, tele- 
graf bez drutu i... propaganda bol- 
szewicka. Dzięki prasie i telegrefowi, 
czytelnik Europy ma codziennie przed 
oczyma sowieckie groźby i obłudy, 
widzi w nich wykładnik życia i dzia* 
łania tego „olbrzyma 150 -miljonowe 
go”, który w dodatku posiada w 
każdym kraju swoiste bardzo narzę- 
dzie wpływów w posłaci partji ko- 
munistycznej. Jest to główne narzę 
dzie presji i szantażu w ręku rządu 
Sowietów. I dla tego, że jest głów-' 
nem—nie zrezygnuje zeń] Moskwa, 
nawet za cerę zjednoczenia „frontu 
robotniczego" we wszystkich krajach. 

Kazimierz Smogorzewski. * 
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Olelka WYPTZEŃUŻ 
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-Dobra rada. | 
Jeżeli klika przeróżnych Środków 

rozwalniającyc, głośno reklamowanych, 
nie dało pożądanego wyniku, należy  bez- 
zwłocznie zastosować Cascarine Leprince, 
najłepszy środek rozwalniaący, w ilości 1 
lub 2 pigułek wieczorem podczas jedzenia. 
Sprzedaż ме wszystkich aptekach. Nie nat 

leży dowierzać srodkom zastępczym, Praw* 
dztwe w pojskiem opakowaniu: białe litery 
na niebieskie tle, 
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„Monarchista Wileński”, 
Nieskomplikowana psychologja po» 

lityczna ludu wileńskiego polegana 1) 

przywiązaniu do polskości i tradycji 

polskich, katolicyzmu i tradycji kato- 

lickich; 2) popularności marsz. IPił- 

sudskiego. 3) Niechęci, a mówiąc 

prawdę nienawiści do Litwy Kowień- 

skisj. — Enumerujemy te uczucia nie 
dlatego, abyśmy je w całości uważali 

za pożądane. Uznając konieczność 

przyłączenia Kowieńszczyzny  widzi- 
my w tej nienawiści. naszego lu- 

du do wszystkiego co litewskie 
poważną przeszkodę, mogąca w przy- 

szłości w sposób ujemny zaważyć 
na naszej polityce. Ale «słowa z pie» 
śni nie wyrzucisz» — powtarzamy te 
nastroje gdyż ściśle-one odpowiadają 
stanowi faktycznemu, który każdy nie- 
uprzedzony i  niezahypnotyzowany 
własną doktryną obserwator z  łat- 
wością skonstatować móże. 

Demokraci. wileńscy wygrywali 
punkt drugi, lecz kompletnie przegrał; 
w punkcie, trzecim. Socjaliści dwuch 
autoramentów wygrywają stale atut 
drugi. Nar. i chrześcj. demokracja, 
której różnice na miejscowym gruncie 
wyłącznie zasadzająjsię na personaljach, 
wygrywały na punkcie pierwszym 
i trzecim — a schodząc w masy 
niezbyt odważnie występowały co do 
punktu drugiego. Na wiecach tego 
rodzaju temat Piłsudskiego jest trakto- 
Wany z pewnem dyplomatycznem 
przemyśleniem. Natomiast ujawnianie 

, antagonizmu z Kownem jest dobrze 
widziane na tych wiecach. Okupacja 
państwa litewskiego w r. 1920 była 
tak nietaklowna, że oburzyła naszą 
ludność na Kowno bodaj że nawet 
więcej, aniżeli na samych bolszewików. 

Z-anumeracji tych sentymentów 
wynika, że hasło monarchizmu na teń 
grunt rzucone, musi wydać plon ob- 
fity. Dlaczego, dotychczas nie wydało 
pomimo 5-letniej już pracy i agitacji i 
„Słowa”? Na to musimy dać krótką 
odpowiedź. Winni [tu jesteśmy—my, 
to jest ludzie, którzy popierali nasz 
dziennik, albowiem nigdy, za wyjątkiem 
małej próby śp. x. Aleksandra Dru* 
ckiego-Lubeckiego,fnie staraliśmy się 
tu o zorganizowanie /takiego ruchu 
masowo—monarchistycznego. Słowo 

powstałe jako organ'bezpartyjny, przez 

czas ałuższy sympatyzowało z cha* 
enami, až pókiśmy się : podczas de- 
baty sejmowej nad reformą rolną nie 
przekonali, że cha-en jest partją ra- 
czej manewrującą wśród ziemiaństwa 
aniżeli partją broniącą _ interesów 

| ziemiaństwa polskiego. W dniu 4-go 
lipca 1926 roku powstała w Wilnie 
Organizacja  Zachowawczej Pracy 
Państwowej. Wypisała ona na swo- 
im sztandarze, w swoim programie 
hasło monarchiczne, Lecz Organizacja 
nie powstała jako partja i dotychczas 
partją nie jest. Jest organizacją ludzi 
dobrej woli, którzy chcą uczciwą 

pracą dopomódz państwu polskiemu 

w ciężkich zadaniach, które ;przed 
tym państwem stoją w naszej. dziel- 
nicy. Program Organizacji był więc 
programem pracy powszedniej, źmud- 

nej, realnej, codziennej. Organizowało 
nas więcej nawet poczucie obywatel- | 

skiego obowiązku, Xaniżeli sentyment. 
Nie szliśmy nigdy do mas szerokich, | 
nie staraliśmy się o kontakt z niemi. 

W niedzielę powstała w Wilnie 

Organizacja monarchistyczna, której 
prezesem jest w Warszawie mec, Mi- 

rosław, Objezierski. Powstanie . jej 
ne wyjdzie na złe naszej Organizacji, 
nie przytłumi jej pracy,—przeciwnie 

raczej zachęci do twórczej pracy, skoro 
widzimy, że nasze ideały tak serdecz- 

nie są odczuwane w głębi narodu. 

Organizacja monarchistyczna w 
Wilnie powstaje całkiem spontanicznie, 
całkowicie z woli zrzeszających się. 

Nikt tu jej nie organizował, p. mec. 

Obiezierski żadnego nie  przysyłał 
tmisarjusza, Powstaje dlatego, bo ta- | 

ka jest wola głębokiego sentymentu 
judu wileńskiego. 

Nie wierzymy w głosowanie pow- 

szechne jako w aparat selekcji rząd- 

ców państwem, ani jako w twórczą 
siłę mogącą dać dobre ustawy. Nato- 

miast głosowanie powszechne zawsze 

pozostanie taflą źwierciadlaną, na któ- 
rej się ukazują sentymenta które w 

narodzie nurtują, które powstają i ro- 
dzą się i które będą miały przyszłość. 
To spontaniczne powstanie i zawią- 
zanie się organizacji monarchistycznej 
w Wilnie jest ujawnieniem takiego senty: 
mentu który po trzykroć niech będzie 
błogosławiony: prowadzi do konstrukcji 
nie destrukcji, prowadzi de wzmocnie- 
nia państwa a nie do jego osłabie- 
nia, prowokuje poświęcenia dla ideału, 
a nie żądania, zaborczość i zawiść, 

; Cat. 
W sobotę wieczór ukazał się na uli- 

cach Wilna <Monarchista Wileński» pod- 
pisany przez p. Stanisława Hermanowi- 
cza jaką redaktora i zawierający jego 
doskonały artykuł wstępny, Pojawienie 
się tego pisma powitała ulica wileńska 
wprost z entuzjazmem. Został on roz- 
kupiony do niedzieli w południe pomi. 
mo znacznego nakładu. | 

W niedzielę wieczór miało miejsce 
pierwsze organizacyjne zebranie „Orga- 
nizacji Monarchistycznej“ w Wilnie, 

Na tem zebraniu zorganizowano Ra- 
dę Wojewódzką Organizacji Monarchi- 
stycznej, do której weszło 46 osób, oraz 
obrano prezydjum tejże Rady w ilości 
12 osób. Prezesem Rady został sławny 
malarz p. Ludomir Ślendziński, wice- 
prezesami p. Stanisław Hermanowicz i 
p. Witold Świda. 
MNEEGE CERZE FDOŻORKCZEN TT. POCZ 

W obawie przed towarami 
polskiemi. 

Urzędowa kowieńska «Lietuva» 
zamieszcza artykuł w którym oma- 
wiając sprawę łoiewskiego tranzytu 
przez Litwę, wyraża obawy, że tran: 
zyt ten spowoduje przenikanie 'towa- 
rów polskich do Litwy, Łotwa—pisze 
*Lictuva»==jest W Tem położeniu, że 
nie może nie korzystać z polskiego 
tranzytu. Towary te następnie przecho- 
dzą do Kłajpedy i Kowna. 
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i DENTYSTA Iš Feldsztejn 
$ przeprowadził się z ul. Wielkiej 
* na ul. WILENSKĄ 16. 
9502905902 b 

2 Klinika Chirurgiczna 
w ambulatorium Kliniki 

$ 
e 
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zawiadamia, że wstrzymuje się przyjęcie chorych 
Chir. U. S B. na Antokoiu 

od dnia 12 IV do 25 IV 1927 r. 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW A—ui Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g: 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznyt 
oraz z prowincji 6 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, drożej, 

Sejm i Rząd. 
Nota protestująca przeciwko 
polakożerczemu filmowi w 

Niemczech. 

WARSZAWA, 11.VI. (żel wł, Słowa) 
W dniu dzisiejszym polski poseł w 
Berlinie złożył notę protestującą prze- 
ciwko wyświetlaniu polakożerczego 
filmu p. t: „Ziemia pod Krzyžem“ 
przedstawiającego upadek Górnego 
Sląska pod rządami polskiemi. 

Film ten był już gotowy w lutym 
lecz Niemcy nie wyświetlali go ze 
względu na obrady Ligi Narodów. 
Na pierwszem przedstawieniu był o* 
becny kanclerz Marx oraz członkowie 
rządu Rzeszy. 

Nota rządu polskiego domaga się - 
zniszczenia filmu podkreślając iż w 
razie nie zadośćuczynienia temu żą. 
daniu rząd polski będzie zmuszony 
do bojkotu filmów niemieckich. 

Obrady zjazdu komisarzy ziem- 
skich. 

WARSZAWA, 11—IV. Pat. Wczo- 
raj po południu rozpoczęły się w 
Warszawie obrady zjazdu komisarzy 
ziemskich warszawskiego Okręgowe- 
go Urzędu Ziemskiego. W otwarciu 
zjazdu wziął udział minister Reform 
Rolnych Staniewicz oraz wojewoda 
warszawski Sołłan. Zjazd otworzył 
prezes Okręgowego Urzędu Ziem= 
skiego Rosłaniec witając min. Stanie- 
wicza i podkreślając zaslugi położo- 
ne przez ministra w dziele przebu- 
dowy ustroju rolnego. Następnie pre- 
zes Rosłaniec złożył krótkie sprawo« 
zdanie ze stanu prac nad naprawą 
ustroju rolnego oraz wyjaśnił cele i 
zadania zjazdu polegające na omó- 
wieniu wydanych przez M stwa Re- 
form Rolnych rozporządzeń wyko- 
nawczych do ustawy o reformie rol- 
nej i t. d. oraz na zastanowieniu się 
nad przyczynami jakie wpływają ha- 
mująco na przebieg prac w myśli, 
aby prace te usprawnić i przyšpie- 
szyć. Następnie powitał zjazd min. 
Staniewicz. Przemawiał również wo- 
jewoda Sołtan, poczem wygłoszono 
szereg referatów. Dziś 2-gi dzień 
obrad zjazdu, 

Zmiany w „Epoce*? 

Jak się dowiadujemy pismo co- 
dzienne „Epoka* ma w najbliższym 
czasie przejść na własność partji Pracy 
jako jej oficjalny organ. W związku 
z tem nastąpią poważne zmiany w 
składzie redakcyjnym pisma. 
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Podajemy do wiadomości, iż na 
sze zostały ząopatrzone w kilka 

"__ znanej 
wszechświatowej 

marki 

które 
szerokie warstwy konsumentów 

Pomarańcze 
Mandarynki   
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4) ® 2 8 

5) Januszew cz, ul. Zamkowa 
6) F-ma Węcewicz, II! 
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8) Gesajtis, Mickiewicza 37, 

10; Zwiedryński, Wileńska 8. 
11) Br. Gołębiowscy, Trocka 
12) M. Sakier, 

(8) S. Lewin, ul. Sadowa 13. 

  

Fakt— nie reklama!!! za 

niejszych. gustownych malinowych 

Pomartńcz, mandarynek, cytryn 
„A. Koutanoi «ses Fils Catania" 

wobec święta oraz umożliwienia spożywania przez 

najtańszych: 

180—mniej sze—po 5 gr. sztuka. 
‚ 150 —&гейте — „35 , 

1 

soczyste, slodkie 
po 30 gr. sztuka 

Šprzedaž odbywa się w następujących owocowo-gastronomicz- 
nych sklepach: 

1) T-w0 „Agrumaria” skl. Nr. 

ul. Mickiewicza 7. 
7) D.-H. Banel; ul. Mickiewicza 23, 

9) 1-sza Wilenska Spėlka Win, Wileńska Nr. 36. 

Wielka 45: (obok rybn.. sklepu  Gurwicza), 
13) Sklep kolonjainy Wajn, W. Poliułanka 9, 
14) Kalita i Zabłocki, ul. Wielka 19 | 

" 15) Niem rycz (daw. Stępkowski), ul. Mickiewicza 20. 
16) J Gluszenko, ul. Mickiewicza 26. 
17) Sora Szer, ul. Rudnicka 11. 

0, Ch. Rub'nsztejn, ul. Zarzecze 19. ; 

Powyższe firmy sprzedają po cenach wyżej wymienionych 

        

   
nadchodzące święta sklepy na- 
wagonów świeżych najwykwint- 

będą sprzedawane po cenach 

00—wielkie — „ 45 „ 
80—największe-„ 55 „, 

(JIIYI messińskie 
i po 12 gr. sztuka 

1 zauł: Oszmiański 1. 
2, Wszystk. Święt. Nr. 17. 
3 Siraszuna Nr. 17. 
2 Zawalna Nr. 34, 

-а, 
* 

1 

3. 

"
g
o
k
u
z
o
o
z
b
i
m
S
 

m9
]0
35
 
u
q
o
p
z
o
 

o
z
s
d
a
j
f
e
u
—
o
2
1
4
S
0
]
m
 
э
з
о
м
о
 

` 

Z powažaniem 
T-wo „AGRUMARIA*. 
BREEZE NE TEOOCTOPEDBCNE DE



2 

ECHA KRAJOWE 
Po likwidacji Hromady. 

— Korespondencja <Słowa>», — 
Nieśwież w kwietniu. 

Po rozwiązaniu przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych  „Hromady* 
władze energicznie zabrały się do lik. 
widacji „hurtków*. — Akcja została 
prawie wszędzie zakończona. W po» 
wiecie Nieświeskim już plagi tej nie- 
ma zupełnie. 

Charakterystycznem wielce było 
zachowanie się ludności w czasie lik- 
widacji: wszędzie bez majmniejszego 
oporu, bez szmeru niezadowolenia, a 
nawet często z radością pozbywali 
się włościanie legitymacji „Hromady” 
gwałtem im wpierw narzuconych. 
Przekonali się wszyscy aż nadto do- 
wodnie, że obietnice dawane przez 
„Hromadę* to było jedynie oszuki- 
waniem, a ponadto, że Państwo Pol- 
skie jest na tyle įsiluem, „že potrafi 
zdusić wrogą przeciw sobie robotę. 
Słyszało się nieraz westchnienia praw- 
dziwej ulgi i zadowolenia, że może 
wreszcie zapanują normalne warunki 
i że w państwie rządzić będą jedynie 
powołane do tego władze, a nie ja- 
kieś ciemne siły z bezczełnością nie- 
opisaną występujące nieraz i wtrąca- 
jące się do życia społecznego. —Moż- 
na śmiało twierdzić, że Rząd wygrał 
poważny bardzo atut polityczny i że 
teraz panować będą stosunki bez po- 
*równania normalniejsze. 

Jak wspomnieliśmy, w powiecie 
Nieświeskim wszędzie przy likwidacji 
„Hromady“, panowal zupełny spokój 
Jedynie w gminie Howeźniańskiej naj- 
bardziej zarażonej agitacją komunis- 
tyczną niektórzy, hromadowcy odda- 
wali swe Glegitymacje z ironicznym 
uśmiechem, zaznaczając, żę czynią to 
jedynie pod przymusem, w duszyjed- 
nak pozostają nadal zwolennikami 
wywrotowych idei hromado-bolsze- 
wiekich. Jednostki takie jako spora- 
dyczne okazy nie są groźne, rozumie 
się jednak, że zasługują na dokładną 
obserwację na przyszłość, w tej bo- 
wiem czy innej formie będą zawsze 
się starać szkodzić państwowości pol- 
skiej. Będą oni zapewne i dlatego ob- 
serwowani, że jak zapowiedział p. 
Wojewoda w swej odezwie, nałeżący 
dalej w ukryciu do organizacji „Hro. 
mady* pozbawieni będą wszelkiej po- 
mocy materjalnej ze strony Rządu. 
Przy często dawanych obecnie kredy- 
tach rządowych z Kasy Państwa 
słusznem zupełnie będzie, że jego 
wrogowie pomocy nie dostaną. Każ- 
dy będzie musiał wybierać; albo być 
lojałnym obywatelem, albo wyrzec się 
wszelkiej pomocy nawet gospodarczej. 

Działalność „Hromaay*, która na 
całej linjj zawiodła nadzieje swych 
członków, gruntownie zmieniła nastro- 
je naszej wsi. Dziś chłop białoruski 
odnosi się z ogromną rezerwą do 
wszystkich działaczy politycznych bez 
względu na ich przynałeźność partyjną, 
nieufnie słucha wszelkich obietnic,a pa: 
trzy na realne korzyści. Zwrot to nad- 
zwyczaj pożądany: kłamstwami „i nie- 
ziszczalnemi obietnicami bolszewicy 
przelicytują nas zawsze, prawdziwą 
pracą nad dobrem każdego obywate- 
la Państwa Polskiego my będziemy 
zawsze górą, gdyż Polska naprawdę 

"dba o swych: poddanych, czego choć- 
by stałym dowodem są tegoroczne 
duże pożyczki i pomoc na polu gos- 
podarczem, Póki chłop białoruski po- 
przestawał na słowach, trudno nam 
było działać, gdy dziś wymaga czynów 
stajemy chętnie do pracyl 

Gdy pewnemu chłopu parę dni te- 
mu ktoś zawracał głowę nadzwyczaj- 
nemi obietnicami, żądając jedynie za- 
pisania się do partji agitatorów, ten 
odpowiedział: „jeżeli czegoś nam rząd 
nie da, to wogóle nie dostaniemy, a 
więc nie zawracajcie nam głowy!* 

Oby tak mądrych chłopów było 

MICKIEWICZ NOWY, 
NIEZNANY. 

O wydaniu państwowem „Dzieł 
wszystkich" Micziewicza* ). 

Cz. I. —Perypetje Sejmowe pro- 
jektu wydawnictwa. 

Umiejętność naukowa literatury 
polskiej opiera się o podstawę zasad- 
niczą — tekst literacki: 

Tymczasem własnie o ile chodzi 
o literaturę polską, wydawnictwo tek- 
stów literackich należy do dziedziny 
najwięcej zaniedbanej. | 

Wystarczy stwierdzić, że Mickie- 
wicz dotąd nie ukazał się w szacie 
doskonałej i w całej pełni, że Sło- 
wacki dopiero teraz doczekał się za- 
początkowania wydawnictwa dzieł 
wszystkich w opracowaniu ostatecz- 

nem zapewne, że Norwid poza cztera- 
ma tomami w Miriama opracowaniu 
nie jest znany i t. d. Tych kilka przy- 
kładów na osobach największych 
twórców niechaj wystarczy, A cóż 
dopiero za braki istnieją jeśli chodzi 
o pomniejszych! 

    

jak najwięcej i oby rząd nasz nie za- 
wiódł ich oczekiwań! 

Sprawiedliwa ale mocna ręka wła- 
dzy, niezawracanie głowy głupstwa« 
mi, a natomiast dbałość o dobrobyt 
gospodarczy, to są rzeczy, któremi lud 
nasz pozyskamy. z: D. 
DORSEKEBTOKADECA TESINIO TTK 

Targi Poznanskie. 
Jak się zapowiadają tegoroczne 
Międzynarodowe Targi Poznań- 

skie? 
Aczkolwiek od otwarcia siódmych Mię- 

dzynarodowych Targów 'w Poznaniu, dzieli 
nas jeszcze kilka tygodni, daje się zauważyć 
teraz już w całej pełni uruchomienie prac, 
podjętych przy tworzeniu dzieła, odźwiercia- 
dlającego niejako nasze zasoby i bogactwa 
krajowe. Z zapoczątkowanych prąc nie trud- 
no teraz dostrzec już, że zanosi się na sper- 
fekcjonizowanie i podniesienie do wyżyn 
ciągłego rozwoju przy kolekcjonizowaniu 
wszelkiego rodzaju wytwórczości polskiej. 

Zbyteczne chyba wskazywać na wydaj- 
ność pracy, dokonanej przez Dyrekcję Tar- 
gów w ciągu ubiegłych lat, zbyteczne wyka- 
zywać obfity plon dorobku Targów, sięgają- 
cych swym wpływem w głąb krajów zagra- 
nicznych, gdzie przeszło 80-ciu stałych kore- 
spondentów i przedstawicieli Targów Po- 
znańskich podtrzymuje nawiązane już sto- 
sunki i zbiera wszelkie informacje, dotyczą- 
ce wszystkich przejawów gospodarczo-han- 
dlowego życia kraju. Dzięki tej współpracy 
między zagranicą a przedstawicielami nasze- 

o przemysłu i handlu, urosło znaczenie 
argów Poznańskich bardzo poważnie, we 

wszystkich niemal krajach europejskich a 
częściowo i w krajach pozamorskich. | 

Wielka część zamówień, nadchodzących 
z państw bałtyckich przeważnie i z Bałkanu 
oraz Persji, to przeważnie zasługa Targów 
Poznańskich, odgrywających obecnie rolę po- 
średnika bezkonkurencyjnego a co najważ- 
niejsze, działającego bez specjalnego wyna- 
gradzania jego pracy. Po zabiegach podję- 
tych przez Targi w ubiegłych latach, utoro: 
wał sobie handel polski drogę do Chin i 
Brazylji nawet, a niedawno temu sięgnął do 
Palestyny, skąd nadchodzą stale różne ро- 
myślne dla naszej konjunktury informacje, 
zgłoszenia i zamówienia. 

W tegorocznym Targu, zapowiedzianym 
na pierwszy SA maja od 1 — 8, wezmą 
udział niemal wszystkie państwa europej- 
skie. Między temi, które zgłosiły swój udział 
już w grudniu i wszcześniej nawet, wyliczyć 
należy przedewszystkiem Francję, Belgję i 
Szwajcarję. Silniej aniżeli w latach ubiegłych 
będą reprezentowane Włochy, z któremi Dy- 
rekcja Targów weszła w bardzo bliski kon- 
takt, po zorganizowaniu gęroczacto poka- 
zu polskiego podczas Targów medjolańskich. 
W przyszłych Targach ujrzymy ponadto re- 
prezentowane pośrednio lub też bezpośred- 
nio i inne: Jugosławję, Grecję, Austrję, Cze- 
chosłowację, Rumunję, Państwa Skandynaw- 
skie, Państwa Bałtyckie, Persję i Turcję. 

Bardzo znamienne a zarazem Świadczą- 
ce dodatnio o wielkiem zainteresowaniu się 
Targami Poznańskiemi, jest to, że wystawia- 
ne tym razem eksponaty, oglądać będą licz- 
ne wycieczki zagraniczne, organizowane za 
pośrednictwem naszych konsulatów lub też 
bezpośrednio przy osobistem zetknięciu się 
odnośnych reprezentantów handlu i przemy- 
słu zagranicznego z Dyrektorem Targów Po- 
znańskich p. M. Krzyżankiewiczem, który 
wyjechał do Austrji i Jugostawji, gdzie był 
obecny przy otwarciu Targu w Wiedniu i 
Lubijanie. Największą bodaj sensacją stano- 
wi fakt, że na zwiedzenie Targów boki 
skich wyjedzie wprost z Warszawy wyciecz- 
ka polskich gości z Ameryki, dla których po- 
kaz wytwórczości polskiej stanowi niejako 
pewnego rodzaju rewelację, która ma zachę- 
cić emigrację polską do bezpośredniego udzia- 
łu w polskiem życiu gospodarczem i do na- 
wiązania bliższego kontaktu z polskim prze- 
mysłem i handiem. 

Jeżeli remi sobie, że w ciągu 
dni Targów Poznańskich zjeżdżać się będą 
liczne reprezentacje zagraniczne, że odbywac 
się będą zjazdy i pokazy rolnicze, że wre- 
szcie zarówno wielki jak i średni” przemysł 
znajdzie swój wyraz w eksponatach nagro- 
madzonych wedł. planów ulepszonych po 
różnych doświadczeniach lat ubiegłych, to 
zaiste wróżyć można Targom tegorocznym 
nadzwyczajne wprost powodzenie. Do nie- 
wą'pliwego tego powodzenia przyc”yni się 
oczywiście osiągnięty w iatach ubiegłych 
pomyślny wynik Targów i przekonanie się 
tych, którzy w nich partycypowali, że niema 
lepszej okazji wyzbycia się towarów oraz 
produktów dokonanej pracy jak wtedy, gdy 
koncentruje się niemal całe życie wytwórczo- 
gospodarcze w jednym skupionym miejscu 
1 w ściśle określonym Czasie. Nie jeden ku- 
piec i przemysłowiec zachęcony przeprowa 
dzonemi w latach ubiegłych podczas Targów 
tranzakcjami, nie ogranicza się juź tylko na 
wystawianiu swoich eksponatów w dawniej: 
Szym zakresie i według dawniejszych norm“ 
aig sięga dalej i zdobywa obszerniejsze stot 
ska., 

najmniej sprzyjających twórczości na- 
ukowej, zwłaszcza w dziedzinie litera- 
tury ojczystej, otrzymaliśmy szereg 
tekstów  litereckich, pierwszorzędnie 
opracowanych i wydanych. Do nich 
należy wydanie jubileuszowe pism 
Krasińskiego, Norwid w urwanem w 
połowie wydawnictwie Miriama, Sło- 
wacki w wydaniu Gubrynowicza i 
Hahna i jeszcze parę pozycyj po- 
mniejszych. 

Mickiewicz dotąd nie doczekał sę 
wydania godnego Wieszcza i twórcy 
romantyzmu polskiego, godnego bu- 
downiczego nowej Polski. 

Najkompletniejsze z wydań do- 
tychczasowych,  syńa Władysława, 
grzeszy nieścisłością, wydanisPiniego, 
i Reitera w dwunastu tomach nie jest 
ani naukowem, ani krytycznem i je- 
dynie wydanie Towarzystwa  Literac- 
kiego im. Mickiewicza we : Lwowie, 
będące wzorem tego rodzaju opra- 
cowań utknęło na „Panu Tadeuszu* 
(t. 5) urwane w polowie — na poezji. 

° № warunkach dzisiejszych — po 
odzyskaniu niepodiegłości— kiedy na- 
uka literatury polskiej zajęła należne 
miejsce w programie sżkół średnich, 

Warunki tak się złożyły, że przed kiedy na pięciu uniwersytetach pol- 
wojną, przed powstaniem Polski Nie- 
podiegłej, to znaczy w warunkach 

*) Na sśrodzie literackiej» Związku Za- 
wodowego Literatów polskich w Wilnie wy- 
głosił jeso wice-prezes Rektor St. Pigoń w 
dniu 23 marca rb. referat, w którym  zobra- 
zował stan prac nad wydaniem sejmowem, 
ściślej państiwowem «Dzieł wszystkich» Ada- 
ma Mickiewicza. Artykuł niniejszy w części 
drugiej stanowi streszczenie owego referatu. 

  

skich posiadamy po dwie — trzy ka- 
tedry historji literatury polskiej, kiedy 
twórczość naukowa doczekała gię wła” 
ściwej atmosfery duchowej (teoretycz- 
nie narazie), potrzeba w zakresie na- 
ukowege wydawnictwa tekstów stanę- 
ła w całej okazałości na porządku 
dziennym maszego kulturalnego by- 
towania. | 

Część olbrzymiego dzieła wydaw=* 

SŁOW O 

Powstanie chłopskie nm Ukralnie 
Według doniesień z Mińska w gubernjach Czernihowskiej i 

Poltawskiej doszło do wielkich re I kich. Je а nie do Moskwy nadszedł raport d-cy woje okręgu Ubore- 
wicza, który donosi, że stanowisko armji czerwonej na i 
lewym : brzegu Dniestru jest wysoce niepewne. m 
zlikwidowania rozruchów włościańskich mogą być wysłane zaied- 
a ae do specjalnych poruczeń i G.P.U. ale są to siły zbyt 

ae. 

URGNCEGIERANNH 
Groźny pomruk kongresu czerwonego. 
MOSKWA, 11-IV. PAT. Wczoraj obradował tu 13 wszechrosyjski 

kongres sowiecki w którym wzięło udział 1403:ch delegatów, z których 
418-iu miało tylko głos doradczy. Przewodniczącym kongresu obraty zo- 
stał jednomyślnie Kalinin, Rykow złożył sprawozdanie o działalności rządu 
sowieckiego oraz omówił wypadki w Chinach. Zerwaliśmy — powiedział 
Rykow—stosunki dyplomatyczne z rządem pekińskim, aby zaprotestować 
przeciw naruszeniu naszych praw. Związek Sowiecki jest państwem, które 
nie wysłało ani jednego żołnierza na teren chiński. Ostatnie wypadki w 
Pekinie organizowane były w porozumieniu z tamtejszym korpusem dyplo- 
matycznym. W międzyczasie kilka mocarstw oświadczyło, że nie chce mieć 
nic wspólnego z gwałtami pekińskiemi. Do mocarstw tych nie należy ani 
Anglja, ani Włochy Jasnem jest, że chcą nas sprowokować do zbrojnej 
interwencji w Chinach. Jasnem jest również jednak, że podjęcie wojny 
przeciw rządowi północno-chińskiemu wyrządziłoby rewolucji chińskiej naj- 
większe szkody, Nie damy się wciągnąć do wojny i odpowiemy na wszyst- 
kie prowokacje stanowczą gotowością do pokoju. Jesteśmy, dzięki naszym 
walkom legalnym i nielegalnym, tak zahartowani, że nikt nie może liczyć 
na słabość naszych nerwów. 

Organizacje szpiegowskie w Paryżu. 
PARYŻ. 11 4 PAT. jak donosi „Le Matin", wykryta ostatnio w Pa: 

ryżu organizacja szpiegowska liczyła przeszło 100-tu członków. Informacje 
zebrane przez szpiegów wysyłane były do Rosji skąd, być może, szły do 
innego mocarstwa. 

Francuaki—bohaterki: 
LONDYN 11 1У PAT. Król i królowa angielscy w towarzystwie ks. Walji 

wczoraj w zamku windsorskim 4 wieśniaczki francuskie, które z narażeniem życi: 
podczas wielkiej wojny żołnierzy angielskich wały w swych domach kika lat 

przyjęft 
a ukry- 
przeby- wających na tyłach armji niemieckiej. Dzielne wieśniaczki otzymaty od pary królewskiej 

fotografje z Eora aa W ubiegły piątek bohaterskie kobiety bs Aidas WRA 
a Czyście przez lor mayora Londynu, który wręczył im adres dziękczynny i zawiadomił 

o przyznaniu wysokiego wynagrodzenia dożywotniego. 

  

Uroczystość poświęcenia 
W dniu. dzisiejszym o godz. 10 

rano Wojewoda Wileński p. Wł Ra- 
czkiewicz w towarzystwie Dyrektora 
Robót Publicznych inż. Siła-Nowic- 
kiego, Naczelnika Wydziału Bezpie- 
czeństwa p. Kirtiklisa, Naczelnika 
Wydziału Administracyjnego p. Dwo- 
rakowskiego i Komendanta Woje- 
wódzkiego P.P. p.  Praszałowicza 
wyjeżdża do Mołodeczna na urocży- 

` 

Starostwa w Mołodecznie 
stość poświęcenia Starostwa Mołode- 
czańskiego. 

Aktu poświęcenia dokona J. E. 
ks, Biskup Bandurski. Jako przedsta- 
wiciele urzędów niezespolonych udają 
się w tymże dniu do Mołodeczna na 
wymienioną uroczystość Prezes Dy- 
rekcji Kolejowej p. Słaszewski,  Pre- 
zes lzby Skarbowej p. Malecki i Pre- 
zes Urzędu Ziemskiego p. Łączyński. 

"RETE I TE PI KTS ET DZY RZECZ BERT 

Z prasy białoruskiej. 
Z pośród dość licznej prasy bia- 

łoruskiej dodatnio się wyróżnia swym r 
spokojnym. i rzeczowym tonem „Bia- 
łoruski Dzień*. Tygodnik ten cechu- 
ja umiarkowanie i w przeciwieństwie 
do innych pism białoruskich nie znaj- 
dujemy tam tej fanatycznej niemal 
nienawiści do Polski i polskości jaka 
cechuje rozmaite „Niwy i- Krynice". 

W ostatnim numerze „Dnia” w 
artykule p. t. „Bojkot czy współpra- 
cownictwo* czytamy następujące uwa- 
gi, którym w znacznym stopniu nie 
można odmówić słuszności. 

— «Stosunki jakie istniały dotychczas po- 
między narodami Polski w ciągu ostatnich 
lat pięciu można określić jednem strą- 
sznem słowem: bojkot. Bojkot ten prży- 
jął zorganizowaną formę jeszcze podczas 
wyborów do Sejmu w roku 1922. Z jednej 
strony blok mniejszości z drugiej zaś rozpa- 
sanie endecji i polskiego szowinizmu — oto 
Aa: bierze początek łańcuch który opasał 
twórczą energję mas narodowych i skiero- 
wał ją. w fałszywym kierunku narodowej 
izolacji, nienawiści, „krytej i jawnej walki. 

Nie czas teraz szukać winowajcow. Hi- 
storją będzie bezlitosną zarówno dła głupstw 
polskiego jak i białoruskiego szowinizmu. 

Ale czas już zreasumować rezultaty boj- 
kotu, Czas zrozumieć że tak dalej jak było 
być nie może. 

"A było źle. Rządy jakie powstawały z 
łona Sejmu w ciągu ubiegłych lat pięciu 
miały na sobie piętno polskiego szowinizmu 
i bojkotowały elementarne, kulturajne i na- 
rodowe postulaty, Białorusinów i Ukraińców. 
Za niemi wlokła się biurokracja. Najlepsze 
jednostki nic nie mogły poradzić przeciwko 
metodzie bojkotu i szowinizmu. 

Z drugiej strony, ze strony białoruskiej 
i ukraińskiej widzimy przejawy narodowego 

niczego tekstów literatury polskiej 
wzięła na swe barki „Bibljoteka Na» 
rodowa”, która obchodzi dziś swój 
jubileusz setnego tomu (i której po- 
święcimy osobny „artykuł),-znikomą 
część tego zadania spełniają poszcze- 
gólne firmy wydawnicze i osaby. 

Jako nakaz chwili powstał przed 
siedmiu laty projekt wydania państwo- 
wego „Dzieł wszystkich* Mickiewicza, 
projekt, niestety, dotąd niezrealizo- 
wany. 5 

|, * 

Dnia 16 paždziernika 1920 roku 
zgłosił na 174 posiedzeniu Sejmu u- 
stawodawczego poseł Anusz wnio- 
sek nagły w sprawie wyasygnowania 
15 miljonów marek na zbiorowe wy- 
danie pism Adama Mickiewicza i 
ksiegi p. t. „Nauka o Polsce", Wnio- 
sek został odesłany przez marszałka 
Sejmu do komisji skarbowo-budžeto- 
wej. Fakt postawienia wniosku o wy- 
danie dzieł Mickiewicza wraz z książ- 
ką pt. „Nauka o Polsce* dostatecznie 
świadczył o intencjach wnioskodawcy. 
Zapewne—dzieła Mickiewicza są naj. 
lepszą nauką o Polsce. 

W dwa niespełna miesiące sprawa 
wniosku tego znalazła się na posie- 
dzeniu 193 naszego Sejmu w dniu 
3 grudnia tegoż 1920 roku. Oto po- 
sel Anusz już w . imieniu komisji 
skarbowo-budżetowej referował spra- 
wę w sposób następujący: komisja 
uchwalając wniosek о wyasygnowa- 
nie sumy potrzebnej na wydawnictwo 
dzieł Mickiewicza i książki «Nauka 
o Polsce», stanęła ma słusznem  sta- 

bojkotu i szowinizmu w innych coprawda 
formach lecz jednakowo zgubnvch. Biatoru- 
scy i ukraińscy posłowie w Sejmie niewia- 
domo dłaczego zaufali twórczym siłom na- 
odu polskiego. | zamiast szukać przyjaciół 

w szeregach zdrowej polskiej opozycji i 
mocno stać na gruncie idei niezależności 
Pelski, Białorusi i Ukrainy, zamiast patrzyć 
w przyszłość i przygotowywać się do tej. 
przyszłości,  wplącali się w R rue intrygi, 
w najrozmaitsze orjentacje Litewską, Nie- 
miecką i Sowiecką — i poprowadzili masy 
narodu na drogę bojkotu, na drogę zgubną ‹ 
i niebezpieczną, bo Co innego jest bojkoto- 
wać nacjonalistyczny rząd i większość Sej- 
mu a Co innego naród, jego kuitarę, jego 
Wa i tradycje, życle gospodarcze i hi- 

W tem właśnie była główna pomyłka 
białoruskich i ukraińskich posłów, którzy w 
pracy swej i polityce zwali się antypodami 
endecji i poza nią nie widzieli narodu pol- 
skiego i iego odrodzenia». A 

W dalszym ciągu artykułu autor 
podkreśla, że tak jak endecja schodzi 
obecnie z areny politycznej dlatego, 
że u podstaw jej ideologji znajduje 
slę nienawiść, tak samo znikną wszyst- 
„kle te polityczne kierunki białoruskie 

i ukraińskie które nie wierząc w moż- 
liwość współpracy z narodem poł- 
skim gotowe wpakować nóż w plecy 
niezależności Połski. 

Uwagi te kończy autor następują- 
cytn zwrotem: 

„Bojkot już się przeżył i kto te- 
„go nie rozumie, kto niechce tego zro- 
zurmieć ten biegiem wypadków będzie 
tak samo jak idea bojkotu i 
wiści wyrzucony za nawias życia. 
Współpraca oto jedyna droga jaką 
powinny dążyć narody naszego kra- 
ju“. . : 

nowisku, że oszczędzanie na wy- 
datkach na cele kulturalno oświatowe 
jest rzeczą niewskazaną i taka osz- 
czędność byłaby raczej rozrzuinością, 
Charakteryzując współczesny upadek 
ruchu wydawniczego i niedostępność 
książki z powodu wygórowania ceny 
jejj.co się łączy z niebezpieczeństwem 
upadku kultury, załecał przynajmniej 
„udostępnić szerokiemu ogółowi bez- 
cenne skarby zawarte w utworach 
tego, który był słońcem piśmiennictwa 
polskiego, który był duchem prze- 
wodnim narodu w okresie najcięższych 
doświadczeń, strzegącym naród od u- 
podlenia w niewoli". Kryzys wydaw- 
niczy i brak kapitałów prywatnych 
na uruchomienie wydawnictwa, obli- 
czonego na kilkanaście tomów, unie- 
dostępnia szerokim warstwom moż- 
ność poznawania dzieł Mickiewicza. 
Te opłakane warunki mogą wpłynąć 
na to, że zabraknie nam dzisiaj „tej 
cudownej zaprawdę, z nieba zesłanej 
manny, którą naród się żywił na pu- 
styni swej długołetniej niewoli, i to 
właśnie dziś, kiedy ogrom zadań, sto- 
jących „przed narodem, wymaga od 
nas Miekiewiczowskiego stosunku do 
życia", I mówił dalej poseł Anusz: 
„Dziś może więcej, niż kiedykolwiek 
musimy przejąć się słowami wieszcza 
że silę mierzy się na zamiary, że o 
powinnościach mędrkować nie należy, 
że polepszając i powiększając naszą 
zbiorową duszę narodową, powiększa- 
my przez to granice Rzeczypospolitej... 
słowem dziś musimy więcej, niż kiedy- 
kolwiek obcować z tym wielkim pro- 
rokiem, myślicielem i wychowawcą na- 

^ 

nena- | 

Notath! muzycznė. 
Poranek niedzielny: 

Do Kobiet Polskich! 
„Zacne Wilnianki, Szanowne i mite Gos- 

sie, Wy, coście w roku zeszłym obdarzy- 
Po dłuższej przerwie, przypomniała ły hojnie na Wielkanoc dzieci w schronis- 

się maszej publiczności znana 
taj 2 

tu- 
i ceniona śpiewaczka 

p. Jadwiga Krużanka. jeżeli, zasad- 

kach w jaja, mięso, "pieczywo, bądźcie rów- 
nież ofiarnę ma Święta teraźniejsze. Pamię- 

tajcie że dzieci marzą o święconem, że do- 
brze pamiętają zeszłoroczne przysmaki, že 

niczo, nie można uznawać śpiewania zawód ich nacziei byłby dlą nich prawdzi- 
aryj operowych na estradzie koncer- 
towej za objaw pożądany, wobec bo- 
gactwa literatury pieśniarskiej, niedo= 

wie ciężkiem zmartwieniem. 
Tego zmartwienia dziecku polskiemu | 

oszczędź: e... 
Dary swoje składajcie na ręce Komitetu 

statecznie jeszcze wyczerpanej, wszak- <Chleb dzieciom» pod następującymi adre. 
że brak u nas zupełny sceny opero- Sami: 
wej najzupełniej czyni zrozumiał 

Dla tego też nie można się dziwić, 
jeżeli koncertanci dążą do zaspokoje- 
nia życzeń większości 

programu, 
miejscowe, 
zwłaszcza jeżeli dobór aryj—z „Halki” 
z „Aidy* i in. — prawdziwie piękny 
i uzupełniony dużą wiązanką najulu- 
bieńszych pieśni Karłowicza, Niewia- 
domskiego, Noskowskiego i t. p... 

Już tyle razy miałem sposobność 
pisać z należnem uznaniem o śpiewie 
koncertantki, że nic nowego powie* 
dzieć nie potrafię, chyba tylko mogę 
zaznaczyć widoc-ne wyniki „wielkiej 
pracy artystycznej nad coraz dojrzal- 
szem pogłębieniem i coraz subtelniej- 
szem wykóńczeniem wykonania re- 
pertuaru, 

Dość niezwyklem urozmaiceniem 
programu były produkcję solowe na 
cytrze p. Witolda Jodki, władającego 
swym trudnym instrumentem napraw- 
dę artystycznie i osiągającego na nim 
różne efekty dźwiękowej kolorystyki. 
Brak wartościowej literatury oryginal- 
nej na cytrę zmusza do przeróbek 
kompozycyj, na inne instrumenty pi- 
sanych i nieodpowiednich (nprz. Ma- 
zurek B-dur Szopena) wyraźnie ma* 
rzycielskiemu, nawet trochę sentymen: 
talnemu charakterowi cytry. Sądząc z 
wrażenia, wywołanego  „gawotem“ 
Gossec'a, zdaje się byłoby wskaza« 
nem, aby cytrzyści sięgnęli do daw- 
niejszej twórczości na lutnię, lub kla- 
wecyn i, czyniąc właściwy wybór 
poważnie wzbogacili swój repertuar.. 

Kilka śpiewów z akompanjamen- 
tem cytry, wykonanych z dużem u- 
kontentowaniem' słuchaczy,! jeszcze 
bardziej wykazały pokrewieństwo cy- 

IS Gabinet kosmetyczny 

G. Okońskiego 
uł. Jagiellońska 8, 

Usuwanie zimarszczek, zbytecznych 
włosów, wągrów i t p. defektów 
Skóry twarzy i ciała. Masaż (w ce- 
lach kosmetycznych) piastyczny, wi- 
bracyjny, pneumatyczny, elektryczny 
oraz iskrowy. Godz.. 10—1 i 4—7 pp. 
W. Z. P. Nr89,.Wfiino, dn. 14.X1I 1926 r, 

Gh. Krasnosielski 

uwzględniając _ warunki, 

  

Lekarz- 
Dentysta 

е 
p 

Wreszcie! . 
Patentowana sucha baterja 

anododa 
Wieczna” 

Bezpłatnie broszurki wysyłają 
Zakłady Przemysłowe i Handlo: 
we «TĘCZA» (oddział elektro- 

techniczny) Kraków IX. 

ni zi YM Apteka Sok: e 
głód szerszych kół miłośników opery, Gabi as K wiecz. 
pragnących usłyszeć choćby tylko 
ładniejsze, luźnie zestawione wyjątki. 

t słuchaczy i 
i trzeba takie uchybienia w stylowości, 

przyjmować pobłażliwie 6 

  

ul Wieka 21. przyjmuje: 10—2 i 4—7. 

  

    
rodu*'. Kończąc swe przemówienie 
zaznaczeniem faktu, iż w tych warun: 
kach wydanie pism Mickiewicza będzie 
nie tylko aktem kuliuralno-ošwiatowym 
lecz także politycznym, zaproponował 
referent komisji uchwałę: „„Wzywa się 
rząd aby wstawił:do budżetu i wyasyg- 
nował Ministrowi Oświecenia Publicz. 
potrzebną sumę na wydanie zbiorowe 
pism Adama Mickiewicza oraz na 
wydanie księgi, zawierającej naukę o 
Polsce". 

Wszczęła się dyskusja tak nie- 
zmiernie charakterystyczna, że trudno 
się powstrzymać od jej streszczenia. 

Poseł ks. Lutosławski zgadzał się, 
iž „niewątpliwie ze wszystkich dzieł 
naszych klasyków niema drugiego, 
któreby tak, jak dzięła Mickiewicza, 
zasługiwało na to, żeby było pokole: 
niu pierwszemu po odzyskaniu nie- 
podległości oddane do ręki*, Nie ro- 
zumiał jednak dlaczego „te dzieła ma 
wydawać Państwo # państwowych 
funduszów”. Państwo, zdaniem ks. 
Lutosławskiego nie jest stworzone 
na to, ażeby się zajmować  działal- 
nością wydawniczą. Dalej, ksiądz Lu- 
tosławski doradzał zająć się raczej 
tem, co «wchodzi w zakres państwo- 
wej opieki nad życiem  publicznem, 
rozwinięciem zawodowego szkolnictwa, 
a w szczególności tego, które się 
przyczyni do potanienia druku, do 
rozpowszechnienia sztuki drukarskiej», 
poczem dowodził, iż wydawnictwa 
państwowe są zawsze droższe Od pry- 
watnych (?) I przeprowadzając  рага- 
łelę z aprowizacją ludności w dzie- 
dzinie dostarczania żywności twierdził, 

1. Tyzenhauzowska róg Targowej — 
Wielki Tydzień do 

„2. Wiłkomierska 1 — Dom Ludowy — 
Wielki wtorek. środa i czwartek od 4—6 w. 

3. Archanielska 4 — Piebanja kościoła 
Serca Jezusowego — Wielki Tydzień do 
czwartku od 9-ej rano do 3-ej po poł. 

„4. Auntokolska 44 — Dom .Ludowy — 
Wielki tydzień do czwartku od 12—4 wiecz 

5. Uaiwersytecka 6 Oficyna Pałacu Re“ 
prezentacyjnego — Wielki czwartek od.1 do 

wiecz. Wielki piątek od 9 do 2 po poł. 
6. Śniadeckich 3—8 mieszkanie p. Wan- 

dy Wojewódzkiej — Wiejki czwartek od , 
—60_wiecz., wielki piątek od 9 do 2 po poł 

Za każdy najskromniejszy datek Komi - 
składa najserdeczniejsze podziękowanie- 

Komitet W ojewódzki 
«Chleb Dzieciom»« 

SETES L TAELAT EISS DACT AATRIKC KAFKI 

try z lutnią 15—17 wieku. Tam więc 
trzeba szukać źródeł dałszego rozwo- 
ju muzyki na cytrę, 

* 

tet 

Tegoż dnia, wieczorem odbył się 
w sali Gimnazjum im. Ad. Mickiewi- 
cza koncert prof. Wł. Burkatka, po- 
przedzony popularnie ujętym i żywo 
wygłoszonym odczytem samego kon- 
certanta, wyjaśniającym istotne cechy 
twórczości Szopena i wpływ jej bar- 
dzo znamienny na kompozytorów 
późniejszych, aż do czasów najnow- 
szych. Program koncertu był jakby 
ilustracją muzyczną treści zasadniczej 
odczytu i zawierał szereg utworów 
słynniejszych kompozytorów z różnych 
krajów Europy. Ojgrze koncertanta pi- 
sałem z uznaniem bardzo niedawno 
i nie miałbym nic więcej do powiedze- 
nia, jak tylko czyniąc małe ostrzeże- 
nie, że prof. B. zbyt często—tym ra- - 
zem--używał „portamenta”, nawet gdzie 
wyraźnie napisane «legato». Na dluž- 
szą metę stosowane, nadaje to pozór 
pewnej afektacji, a szkoda byłaby, że- 
by gra artysty mogła utracić charak- 
ter szlachetnej prastoty i miała się 
zmanierować. Michał Józefowicz. 

Darmo! 
PREMJĘ do najlepszej i wszędzie 

znanej 

MASTYKI 
do podłóg „Szura, 
która nie farbuje odzienia i 
błyszczy jak słońce, do nabycia 

w Sklepie farbi artyk. elektryczn, 

„A. SZUR S-rowie“ 
Róg Niemieckiej Nr. Il i 
zauł, Sw. Mikołaja Nr. 1. 

telefon 11—11. 
Tamże wiełki wybór 

LAMP ELEKTRYCZNYCH 
WRZASK TUOS TETRA: KISIA 

| SŁYNNA 
WRÓŻKĄ - CHIROMANTKA 
prawnuczka 'Lenorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
it, d. Kto chce poznać przyszłość, 
najeży pośpieszyć, ponieważ, wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie *przestaje . 
wróżyć. Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 

L na prawo. (Zarzecze) naprzeciw Krzyża | 

Z EEEE na 
| Zawiadamiam, 3,35 „ocz э mego pozwo- 

lenia niema prawa wynająć u p. 
Mirkina sklepu, który znajduje się w 
domu moim-przy ul, Rudnickiej 12, 
Włeścicieł domu A. Kazimirowski. 

  

  

  
że jest to «bardzo niebezpieczny pre- 
cedens rozszerzania także na dziedzinie 
pokarmu duchowego tego systemu 
państwowej aprowizacji». 

Wreszcie żądał bzzstronności w 
wykonaniu tego zadanią, zastrzegając 
się przeciwko przemycaniu tendencyj 

polityczno-partyjnych, : 
Następnie zabrał głos przedstawi- 

ciel klubu „żydowskiego poseł. Hirsz- 
horn, który dowodził, że jest u nas 
pasek zarówno w dziedzinie aprowi- 
zacji żywnościowej, jak i księgarskiej. 
Ostrzegał przed możliwością «recy- 
dywy niepiśmienności» na skutek kry- 
zysu wydawniczego i tak ciągnął: 
«Mickiewicz jest jedynym z naszych 
poetów klasyków, który wypisał na 
swoim sztandarze hasła równości wy- 
znań i narodowości. Mickiewicz je-' 
szcze w tak odległej epoce zdobył 
się na to, aby narysować obraz Żyda * 
polskiego, który nie przestając być | 
dobrym Żydem, kochał Polskę jako 
swoją własną ojczyznę. Ideę tę sze- 
rzył nie tylko w «Panu Tadeuszu», 
lecz cała działalność Mickiewicz na* 
emigracji była szczerze filosemicka i 
odzywał się on do Żydów, jak do 
swoich braci w Izraelu, a nawet chciał 
stworzyć legjony polskie aby dla ży: * 
dów zdobyć Palestynę... Słowem Mic- 
kiewicz—to symboł zbratania wyznań 
i narodowości, który powinien być w 
niepodległej Polsce naszem hasłem»... 

Naostatek przemówił jeszcze wnio- 
skadawca i referent komisji, poiemi- 
zując ze stanowiskiem ks. Lutoslaw- 
skiego i rzucając na zakończenie dy- 
skusji te znamienne słowa:  «...jeżeli 

| 

ю
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wnoszenia podatków oraz obrotu pie- wicz, sędzia Maliński, Naczelni< wy- 
nieżnego pomiędzy instytucjami pań- działu pracy i Opieki Społecznej Urzę- 2 
stwowemi, zaprowadzone będą Spe- du Wojewódzkiego p. Jocz imecenas › inwalidów, 
cjalne blankiety skarbowe nadawcze Sadkowski. ; + 
na P. K. O. dla wpłat na konto cze- = W celu opracowania statutu wzo- __ Wydział wykonawczy zarządu głów- 
kowe centralnej kasy państwowej. rowanego na statucie patronatu war- mego związku inwalidów wojennych 
Blankiety te polecono wszystkim urzę- szawskiego powołano komisję złożo- nadesłał nam pismo treści następują 

Echa walnego zebrania KURIER GOSPODARCZY 
przez Radę Miejską komisja dla zba- siadanemi poprzednio udziałami Ban- 
dania stanu gospodarki na rzeźni Inwestycje kolejowe. que de Bruxelles w Banku handlo- 

Plany inwesstycyjne P.K.P. na rok 
bieżący przewidują w bardzo szero- 

kim zakresie cały szerego robót, ma- 

jących na celu doprowadzenie linji 

kolejowych do stanu, odpowiadające- 

go istotnym potrzebom ruchu w wa- 

runkach normalnych. : 

* Na pierwszem miejscu postawiono 

przedewszystkiem rozbudowę dwor- 

ców na stacjach granicznych, zwięk- 

szenie ilości towarów, urządzeń prze- 

ładunkowych i t. p. ulepszeń tech- 
nicznych, w celu zwiększenia zdol- 

ności przepustowej tych stacyj. Rów- 

mież przewiduje sie rozszerzenie sta- 

cji portowej w Gdańsku oraz węzła 
tczewskiego. Prócz tego stacja Za- 
jączkowo - Tczewskie ma otrzymać 
większą ilość torów, gdyż liczba o- 

becnych już dziś nie odpowiada istot- 

nym potrzebom ruchu, wprowadzając 
częste do niego zamieszania. 

W miarę nawiązywania stosunków 

handiowych z zagranicą wzmaga się 
też i międzynarodwy obrót  towaro- 

wy, który już obecnie przewyższa 

zdolność przepustową niektórych sta- 

cji granicznych, co wywołuje nigod- 

zowną potrzebę rozbudowy przedew- 

szystkiem stacyj granicznych: Zebrży» 
dowice,  Stołpce, Raczki, Pawłów, 

Łęka; Woronienka, Śauiatyń—Załucze 
i in. 

Pozatem, stale wzmagający się 
ruch towarowy, tak wewnętrzny. jak 

i międzynarodowy wymaga też zwięk- 

szenia zdolności przepustowej linji 
kolejowych wogóle i dostosowania 
ich do potrzeb normalnego ruchu to- 
warowego, co wywołało też potczebę 

odbudowy mostów, wiaduktów, roz- 

rozszerzenie połączeń węzłowych, po- 
większenie liczby budynków  stacyj: 
nych, udoskonalenie sygnalizacji 
oraz ogólnych urządzeń technicznych 
w celu utrzymania ruchu na pozio- 
mie, odpowiadającym jego zwiększe' 
niu. Narazie plany przewidują odbu- 
cowę 18 dworców większych stacji, 
zniszczonych przez działania wojen- 
ne; pozatem cały szereg składów ta- 

-warowych ma większych stacjach, 

wież ciśnień i innych urządzeń wodo- 

<iągowych oraz kiłkadziesiąt mostów, 

odbudowanych narazie tylko prowizo- 

rycznie. 
Wreszcie plany inwestycyjne prze- 

widują znaczne zwiększenie liczby ta- 

boru, zaopatrzenie stacji w urządzenia 

wagowe oraz rozbudowę warsztatów 

w Warszawie, Radomiu, Wilnie, Skal- 
mierzycach, Lwowie, Nowym-Sączu i 
Stanisławowie. 

INFORMACJE. 
— Z Banku Handlowego w 

Warszawie. Prowadzone od dłuższe- 
go czasu przez Bank handlowy w 
Warszawie rokowania z Bankiem zje- 
dnoczonych ziem polskich, oraz z 
grupą zagraniczną, zakończyły się za- 
wartym w dniach ostatnich układem. 

Bank handlowy w Warszawie fu: 
zjonuje się z Bankiem zjednoczonych 
ziem polskich, przejmując wszystkie 
aktywa i passywa.  Akcjonarjusze 
Banku zjednoczonych ziem polskich 
otrzymać mają wzamian za swoje 
akcje, akcje nowej emisji Banku han- 
dlowego w Warszawie. 

Do połączonych banków przystę- 
puje grupa, składająca się z firm: W. 

wym w Warszawie, a Banca Comtner- 
ciale w Banku zjednoczonych ziem 
polskich, posiadać będzie łącznie 36 
proc. kapitału. Do rady, składającej 
się z 21 osób, wejdzie po. 2 przedsta- 
wicieli wspomnianych wyżej instytucji 
zagranicznych, które reprezentowane 
będą przez kierownicze jednostki. U» 
kład ten zapewnia współdziałanie 
pierwszych instytucji finansowych 
których zainteresowanie się rynkiem 
polskim jest momentem zasługującym 
na szczególną uwagę. Cały szereg za« 
mierzeń gospodarczych, czekających 
urzeczywisinienia, rozbijał się o brak 
należytej organizacji prywatnego kre- 
dytu bankowego, który wojna, in- 
flacja i spadek złotego osłabiły nie- 
pomiernie. Wznowienie działalności 
kredytowej przez prywatne instytucje 
stało się potrzebą naglącą. Niektóre z 
tych instytucji, jak Banca Commer- 
ciale Italiana, zainteresowane już sąw 
przemyśle połskim, Harriman, jak wia- 
domo, objął wraz z inną grupą ame- 
rykańską wielkie zakłady Gieschego 
na Górnym Śląsku. Wejście potężne- 
go domu nowojorskiego do najstar- 
szej instytucji finansowej otwiera na 
dalszą przyszłość szerokie horyzonty 
na przywrócenie działalności Banku, 
który w okresie przedwojennym tak 
ważną odegrał rolę w rozwoju gospo- 
darczyra kraju. 

Połączenie z Bankiem zjednoczo* 
nych ziem polskich, powstałym, jak 
wiadomo, z warszawskiego Towarzy- 
stwa wzajemnego kredytu, nałeżącego 
do jednej z najstarszych i zaslužo- 
nych instytucji finansowych, jest obj1- 
wem zdrowej tendencji do koncentro- 
wania instytucji finansowych, który to 
prąd ujawnił się tak wydatnie w życiu 
banków na Zachodzie. 

Prace przygotowawcze i formal- 
ności, niezbędne dla przeprowadzenia 
tego planu, dokonane będą w naj- 
bliższej przyszłości, 

Kierownictwo Banku pozostaje na- 
dali w rękach polskich. 5 

— (o) W sprawie czasu pracy 
w handlu. jak się dowiadujemy, uła- 
twienia handlu w niedzielę dotyczyć 
będą jedynie przedsiębiorstw III i IV 
kategorji, przyczem sklepy spożywcze 
bedą mogły być otwarte od 8, do 
10-ej rano, a inne od 12ej do 3-iej 
po poł. Ww wyżej wymienionych przed- 
siębiorstwach, zatrudniających  naje- 
mnych pracowników, ci ostatni nie 
będą mogli pracować w niedzielę. 

KRONIKA MiEJSCOWA 
Organizacja landwarow- 

skiej fabryki samochodów „Ralf. 
Stetysz posunęła się znacznie. 
Pisaliśmy Swego czasu, że znany 
polski sportowiec i właściciel fabryki 
samochodów p. t. «Ralf-Stetysz», któ- 
rej maszyny zdobyły już sobie uzna- 
nie fachowców, Stefan hr. Tyszkiswicz 
postanowił zbudować w Landwarowie 
pierwszą polską fabrykę automobili. 
Obecnie dowiadujemy się, że budyn- q 
ki przeznaczone dla fabryki tej zosia- 
ły już kampletnie odremontowane i 
że część maszyn jak obrabiarki drzew- 
ne i metalowe zostały już wysłane z 
Paryża. W niedlugim czasie maszyny 
te zostaną zmąptowane i fabryka ru- 
szy. W ubiegły piątek wyruszyły z 
Paryża dziesięć maszyn tej marki, 
(typ osobowy) które mają przyjść do 

A. Harriman et Co, Banque de Bru- Polski szosą. Będzie to jeszcze jedną 
xėlies, Banca Commerciale Italiana i próbą wytrzymałości maszyn, zresztą 
iederósterreichische Escompte Geseil-. ocenionej już przez znawców niejed- 

schaft. Sk nokrotnie. jeszcze trochę, a Landwa- 
Kapitat Banku powiększa Się do rów ożywi się, a przemysł: polski 

20-mil. zł. Z nowej emisji 10 milj zł, zdobędzie mową pożyteczną i b, po- 

  
4 milj. zł. zarezerwowane będą dla 

polskich akcjonarjuszów, 6 mil, zł. 

pokrywa grupa zagraniczna. W ten 

sposób grupa zagraniczna, wraz z po- 

trzebną placówkę. 
— (0) Z komisji dla zbadania 

stanu gospodarki na rzeźni miej- 
skiej. Dnia 9 kwietnia wyłoniona 

my dziś istniejemy jako  pań- 
stwo j stanowimy coś w polityce 
międzynarodowej, jesteśmy pewną 
siłą, to bezwarunkowo w dużym sto- 
pniu zawdzięczamy to wychowawczym 
wpływom literatury polskiej, a prze: 
<dewszystkiem wpływom Adama Mic- 
kiewicza. Myśmy już niejednokrotnie, 
zdawało się, byli nad przepaścią w 

- krótkim okresie naszego bytu niepod- 
ległego. Czerwoni i biali bolszewicy 
rowadzili swoją destrukcyjną robotę, 
ednakże naród znalazł pewne sily 
moralne w sobie, żeby się temu prze- 
ciwstawić. Olóż ta siła mcralna, to 
jest to, co stworzyła i zasiała w du- 
Szy ludu polskiego literatura polska, 
i teraz sprawa w ten sposób Stoi, że 
już nie chodzi o td, že Mickiewicz 
Wydany przez rząd nie będzie tańszy, 

iżeli Mickiewicz wydany przez księ 
rza, bo księgarze nie chcą wogóle 

wydawać Mickiewicza. Więc albo zbio- 
rowe wydanie pism Mickiewicza bę- 
dzie przedsjęwzięte i wykonane przez 

ąd, albo go nie będzie wcale"... ' 
Jednomyślna'uchwała Komisji Bud- 

žeiowo-skarbowej ustąpić musiała 
przed wątpliwościami ks. Lutosław- 
skiego. Uchwalono wniosek jego— 
odesłać sprawę do Komisji oświa- 
towej. 

| wreszcie epilog tej sprawy na 

gruncie sejmowym 0 dwa tygodnie 
później, na posiedzeniu 199 Sejmu, 
w dniu 18 grudnia 1920 roku. Poseł 
Anusz złożył ustne sprawozdanie Ko- 
misji Budżetowej i Oświatowej i po- 
nowił prośbę o uchwalenie odpo- 
wiedniej rezolucji. Przemówił ponadto 

ówczesny Minister Wyznań Religij- 
nych i Oświecenia Publicznego Rataj, 
zapewniając Sejm, iż Ministerstwo na 
skutek znanych warunków przejścio- 
wych, wyrażających się w kryzysie 
wydawniczym i ciężkiej sytuacji eko- 
nomicznej podjęłoby się wydania dzieł 
Mickiewicza, choć zasadniczo uznaje 
iż do niego nie należy wydawanie 
książek, o ile chodzi © stronę tech- 
niczną. Dalej zapewnił Minister, iż 
bezstronność polityczna, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o książkę p. t. „Nauka 
o Polsce" jest zgóry zagwarantowana. 
Następnie poparł wniosek obu ko- 
misyj poseł Soltyk, wreszcie poseł 
Gląbiūski, czyniąc szereg nowych za- 
strzeżeń i zwracając uwagę na ko- 
nieczność porozumienia Się w Spra- 

wach wydawnictwa dzieł wieszcza z 
towarzystwem literackiem im. A. Mi- 
ckiewiczą we Lwowie. : 

Ро ią wszystkich  perypetjach 
sejmowych jednomyślnie został przez 
przez Wysoki Sejm uchwałony na 
tem posiedzeniu wniosek tej treści: 
«Wzywa się Rząd, aby wstawił do 
budżetu i wyasygnował Ministerstwu 
Oświecenia Publicznego potrzebną 
sumę na wydanie zbiorowe pism Ada- 
ma Mickiewicza oraz na wydanie 
dzieła, zawierającego naukę o Polsce». 
Działo się to za rządów p. Wincen- 
tego Witosa, jako prezesa Rady Mi- 
nistrów, p. M. Rataja, jako Ministra 
W. R. i O. P.—to znaczy za rządów 

koalicji sejmowej z roku 1920, rządu 
«jedności narodowej». : = 

W. Piotrowicz, 

miejskiej; pod przewodnictwem p. 
sędziego Sienkiewicza, zwiedzała rze- 
źnię miejską i obejrzała tereny przy- 
legające za stajniami i rynkiem dla 
przypędzanego na sprzedaż i rzeź by- 
dia. Spostrzeżenia czynione przez 
członków komisji zapisywał jej se- 
kretarz radny Rudnicki. | 

Zarówno członkowie komisji, jak 
i szef sekcji rzeźni i rynków p. Kar- 
czewski oraz weterynarze są zgodni 
w swoich zapatrywaniach, że urzą: 
dzenia rzeźni miejskiej są w najwyż- 
szym stopniu przestarzałe i że jednak 
miejsce, w którem położona jest rze- 
źnia i przylegający do niej rynek, po- 
łączone odnogą z koleją żelazną, jest 
bardzo dobrze wybrane i projekt 
przeniesienia rzeźni za miasto w stro- 
nę gór Ponarskich nie byłby wska- 
zanym. 

Następne zebranie komisji odbę: 8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 87.— leński Patronat Okręgowy Stowarzy- 
dzie się w pierwszym tygodniu po 
świętach. 

— (o) Przekazy pieniężne dla 
skarbu. Celem ułatwienia płatnikom 

dom pocztowo-telegraficznym przyj: 
mować bez żadnych przeszkód naró - 
wni z innymi blankietami skarbowymi. 

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
11 kwietnia 1937 s. 

Dewizy ! waluty: 
Traux Spra. Kupno. 

Dolsry 8,92 8,94 8,90 
Londyn 43.47 43,58 43.36 
Nowy-Ycrk 8.93 8.95 8,91 

MA 8508 35,17 34,99 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,16 17259 171,73 

Wiedeń 125.85 126.16 125.54 
Włochy 4310 43,21 4299 

Pzpiery Procentowe 
5 proc. prem. poż. dolar. 56,— 55,— 55,40 
5 pr. pożyczka konw. 63,— 63.50 63,25 
6 proc. pożyczka dolarowa 85,25 i 
Požyczka kolejowa 102 50 
8 proc. pożyczka konw. 98.75 

8 pr, Państw. Banku Rol. 86,50 87— 
4,5 proc, Ziem. zł. 57— 56,90 57— 
8 proc. warsz. złot. 74,25 74,50 
5 proc. warszawskie zł. 62,25 62— 62,25 
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12 Das Wsch, sł. o g. 4 m. 48 

Wiktora M. Zach. sł. o g.18 m. 26 
Jutro | : 

Hermenegil. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, " 

z dnia 11—IV 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie ) 751 

wadmia "| +20 
Opad za do- 
sv w mm, ) 3 

Wiatr 
; 

ргцчащдс‚} Potudniowo-Wschodni 
U wa gi: Pochmurno. Deszcz. Mini- 

mum za dobę+-1 ©C. Tendencja barometrycz- 
na stały spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— Instytut Misyjny w Lublinie 
przyjmie w roku bieżącym kilkunastu 
alumnów. Wymagania przedstawianie 
aspirantom oprócz powołania do pra- 
cy w- przyszłości z większem zapar- 
ciem się siebie niż pracują kapłani w 
warunkach normalnych, te same co 
do Seminarjów duchownych w Pol- 
sce, t.j. ukończenie gimnazjum. 
Kandydaci proszeni są składać poda- 
nia z curriculum vitae, odpisem Świa- 
dectw szkolnych, zaświadczeniem 
prefekta lub proboszcza już obecnie 
na ięce Księdza Rektora — Lublin, 
ul. Ziełona 3. Przejścia alumnów z 
innych seminariów możebne są tylko 
za poleceniem XX. Regensów (Rek- 
torów): 

— (x) Delegacja u p. Wojewo- 
y w sprawie kościoła po Fran- 

ciszkąńskiego. W dniu wczorajszym 
w godzinach przedpołudniowych p. 
Wojewoda Raczkiewicz przyjął dele- 
gację w osobach: przeora zakonu O.O 
Franciszkanów w Wilnie O. Wilka i 
mec. p. Mieczysława Eagla. Delega- 
cja ta zwróciła się do p. Wojewody 
o interwencję w sprawie zwolnienia 
kościoła po-Franciszkańskiego, zaj- 
mowanego cbecnie przeż Archiwum 
Państwowe. W sprawie powyższej p. 
Wojewoda obiecał delegacji poczynić 
ze swej strony odnośne starania w 
celu przeniesienia archiwum. 

2 MEJSKA 
— Uroczystość rozdania dy- 

plomów absolwentom kursu prze- 
ciwgazowego. W sobotę 9 b. m. o 
godzinie 12-ej w Magistracie m. Wil- 
na odbyły się egzamina z odbytego 
kursu przeciwgazowego dla pracow- 
ników Wileńskiej Straży ogniowej 
zorganizowanego łącznym wysiłkiem 
Zarządu Wileńskiego Okręgu Czer- 
won*go Krzyża i Magistratu m. Wil- 
„na. Egzamina zdało z wynikiem bardzo 
dobrym 8 słuchaczy, z wynikiem do«' 
brym — 15, z wynikiem dostatecz- 
nym—2. O godzinie 2-iej odbyło się 
rozdanie dypiomów z ukończenia kur- 
sów. W zastępstwie Wojewody, Racz- 
kiewicza dyplomy wręczył absolwen- 
tom p. Vice- Wojewoda O. Malinow- 
ski, poczem p. Vice-Wojewoda wy- 
głosił przemówienie wyrażając uzna- 
nie za podjętą inicjatywę i podnosząc 
ważność oraz pożytek kursów, wska- 
zując wreszcie na doniosłe zadania 
oczekujące absolwentów jako instruk- 
torów obrony przeciwgazowej. 

Następnie wygłosili przemówienia 
Prezes Zarządu Wileńskiego Okręgu 
Czerwonego Krzyża p. Uniechowski 
i z ramienia T-wa Przeciwgazowego 
prof. Muszyński. Uroczystość zakoń- 
czyło krótkie przemówienia Komen- 
danta Straży Ogniowej p. Waligóry, 

— Przedłużenie godzin han- 
dlu w tygodniu przedświątecz- 
nym. Stow. Kupców i Przem. Chrześc. 
w Wiinie komunikuje, iż na skutek 
swych starań otrzymało w dniu wczo- 
rajszym od Min. Pr. i Op. Społ. ze- 
zwolenie na przedłużenie godzin pra- 
cy dia pracowników zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach o 2 godz. w dniach 
od 11 do 15 kwietnia włącznie, Jed- 
nocześnie Magistrat powiadomił, iż 
nie stawia przeszkód w przedłużeniu 
godzin handlu (otwarcia sklepów) po 
dwie godziny w tych dniach. 

— Regulacja ul. Dzielnej Na 
skutek licznych skarg mieszkańców | 
ul. Dzielnej na zaniedbanie tej ulicy 
przez Magistrat, specjalna komisja 
zbadała stan tej ulicy i znalazła iż 
koniecznem jest: wzbronienie zwala- 
nia na ul. Dzielnej śmieci, przepro: 
wadzenie pewnej regulacji, oświetlenie. 
Magistrat w tych dniach przystąpił 
do wykonania robót regulacyjnych. 
_— (0) Wycieczka ze Słonima, 

W niedzielę i wczoraj bawiła w 
Wilnie wycieczka seminarjum nauczy- 
cielskiego ze Słonima pod kierunkiem 
literatki p. Wandy  Daleckiej, 
obecnie jest nauczycielką w tem se. 
minarjum. M 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Że zjazdu wójtów i pi- 

sarzy gminnych pow. Wil.-=Trock. 
W niedzielę dnia 10 b. m. pod prze: 
wodnictwem starosty p. Witkowskie- 
go, odbył się zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych pow. Wil.-Trockiego. 

Omówiono obszernie sprawę przy- 
szłych wyborów do rad i zebrań 
gminnych, | 

P. Starosta zwrócił specjalną u- 
wagę na przestrzeganie przez wój. 
tów: poszczególnych punktów ordy- 
nacji wyborczej gminnej, przyczem u- 
stalono, iż pierwsze wybory do ze: 
brań gminnych odbędą się w dniu 2 
maja r. b, W końcu omówiono spra- 
wę udzielenia poszczególnym  rolni- 
kom przez Państw. Bank Rolny, za 
pośrednictwem gminnych kas spół- 
dzielczych nisko oprocentowanych po- 
życzek na zasiew paszy (koniczyny— 
seradeli), przyczem każdy rolnik mo- 
że otrzymać kwotę powyżej 70 zł. 
na zasiew każdej dziesięciny. Na tem 
obrady zjazdu zakończono. 

— (o) Wybory do rad gmin- 
nych. W związku z mającemi się 
odbyć wyborami do rad 10-ciu gmin 
pow.  Willeńsko-Trotkiego, .granice 
których uległy zmianie, w  najbliż- 
szych dniach nastąpi nominacja przez 
starostę składu osobowego gminnych 
komitetów wyborczych. 

— Nowe gmachy przeznaczo- 
ne dia domów ludowych, W bie- . 
żącym sezanie budowlanym projekto- 
wane jest rozpoczęcie gmachów prze- 
znaczonych dia domów ludowych. W 
pierwszą kolej gmachy te powstaną 
"w Turgielach, W/ornianach i Mejsza- 
gole pow. Wileńsko-Trockiego. 

: WOJSKOWA. 
— Gen. Rydz-Śmigły w Wilnie. 

W dniu wczorajszym przybył do 
Wilna gen. E. Rydz Śmigły, witany 
na dworcu przez wojewodę  wileń- 
skiego p. Wł. Raczkiewicza i gen. 
Burhardt Bukackiego. Na dworcu u- 
stawiona została kompanja honorowa. 
Jak wiadomo gen. Rydz-Śmigły przy- 
dzielony jest obecnie do Generalnego 
Inspektoratu Armii. 

— Gen. Sławoj - Składkowski 
nie przyjeżdża do Wilna we 
wczorajszym numerze wileńskiego wy* 
dania „ABC* ukazała się wzmianka 
oznajmiająca przyjazd do Wilna mi 
nistra spraw wewnętrznych gen. Sła- 
woj-Skladkowskiego, : 

Ze źródeł zupełnie miarodajnych 
dowiadujeny się, że wiadomość ta co- 
najmniej przedwczesna, gdyż przyby- 
cie gen. Skłaakowskiego nie jest 
przewidywane. į 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne doroczne zgroma- 

dzenie Tow. Domu Serca Jezuso- 
wego. W dniu dzisiejszym o godz. 
7:ej wiecz. odbędzie się w. mieszka- 
niu p. Jeleńskiej (uł. Ad, Mickiewicza 
19) walne zgromadzenie Tow. Domu 
Serca Jezusowego w Wilnie. 

— Organiżacyjne zebranie pa: 
tronatu opieki nad więźniami. W 
ubiegłą niedzielę o godz. 1130 м ра- 
binecie Prokuratora Sądu -Apelacyjne- 
go w «lnie odbyło się zebranie or- 
ganizacyjne patronatu opieki nad wię- 
źniami. W zebraniu tym wzięli udział: 
Prezes Sądu Apelacyjnego p. Bochwic, 
vice-prezes Sądu Okręgowego p. 
Owsianko, prokurator Sądu Apełacyj- 
nego p. Pliszczyński, prof. Giezer, 
podprokuratorzy Wyszyński i %ąso- 

która: 

ną z pięciu osób, która w  najbliż- Cej: : 1 
szym czasie ma przedstdwić odnośny , Kurjer Wileński w numerze 78 z 
materjał organizatorom patronatu. nia 5 kwietnia 1927 roku zamieścił 

RÓŻNE artykuł p. t. „Zle się dzieje w związ: 
R ku inwalidów*, w którym omawia 

— Znów globtrotterzy. Idšč. przebieg walnego zebrania ekręgowe- 
globirotterów przechodzących glob go koła związku inwalidów wojen- 
ziemski we wszystkich kierunkach nych Rzeczypospolitej Polskiej w 
wzrasta stałe. Niedawno pisaliśmy o ; П a Wilnie odbytego w dniu 3 kwietnia 
wymarszu dwóch śmiałych wilnian, 1927 roku: Ponieważ przedstawienie 
a dziś znów spotkaliśmy się w urzę- im е ad e 
dzie wciesódzkię. 2+ kojet-obĄ o niezupełnie odpowiada przebiego 

i odby i t 1 
amatorów przygód. Panowie Marjan a 8 aaa, a РБр 
Staniszewski i Jozef Margasiewicz : я : ) 1) Komisja administracyjna okrę- 
członkowie łódzkiego „Sokoła* wy* i e walić ‚ 
ruszyli 5 listopada r. ub. w podróż gonego kala zóięzku kiwalidówi wa 
naokoło Polski I jak: ddtgd "prieuzti Apo PB РОИ # Wilnie nikogo z członkównie wyklu- 
przez: Warszawę, Brześć, Łuck, Ga- cza] ч : 
licję schodnią, Poznańskie, Bomb: naka a ra 22 a S ы wieszenie w prawach członkowskich 
rze, Suwałki. Dziś wyruszają dale. kiku czł i ‚ , Podziękiwań e. Wiichygny ilku członków nastąpiło przez powo 

K A Р U łane do tego i na m - 
Ks. Kapelanowi Meysztowiczowi, Wi- ważnione ME: ru ae "po 

2) Zarząd Główny nie miał wcale 
powodów powodować pozbawienie 
inwalidy Józefa Dyli wolności i osa- 
dzenia go w więzieniu, gdyż anikon- 
trola miejscowej komisji rewizyjnej 
ani też przeprowadzone przez wysłan- 
nika zarządu głównego szkontrum 
nie wykazało żadnych ze strony p. 

HH nadużyć, przekroczeń czy uchy- 
ień. 

3) Zarzuty podnoszone przeciwka 
p. Dyli na walnem zebraniu dotyczy- 
ły prywatnych jego stosunków, pracy 
pozazwiązkowej i rozmów mianych 
bez świadków a jedyny zarzut do- 

TEATR i MUZYKA, tyczący pracy związkowej dotyczył 
— «Reduta» na Pohulance. Osta- Sprawy gratyfikacji świątecznej uchwa: 

se pzy praedijaničiis Šunų ” |[1е‹і_ц- lonej przez władze ogniwa, budzącej 
cie. 21 utro ostatnie wa przedstawie i 

nia sztuki w 7-miu obrazach FE. Kruszew- i 01 enkos peyĖ 
skiej <Sen», poprzedzone przemówieniem r ; i МАЕ ННЕ A Gratyfikacja ta jednak uchwaloną 

Ceny miejsc popularne. Bilety nabywać została przez normalne powołane 
można w biurze <Orbis w dniu przedsta- przez walne zebranie władze koła 
wienia a Bel dali die przed zawieszeniem zarządu i miano- 
trzeba się niczemu dziwić». Dziś Waniem komisji administracyjnej przez 
ukaże się po raz drugi ostatnia nowość re- zarząd główny, wskutek czego spra: 
Ea walna 0, znakomita komedja wa 1a podlega przeędewszystkiem kom . Kiedrzyńskiego <Nie trzeba się niczemu nętencji walnego zebrania, a _ zarząd dziwić». Sztuka ta, posiadająca niezmiernie *,, * й 
interesującą treść i obfitująca w sceny pelne BIOWNy będzie zmuszony się nią 
humoru, zyskała ną scenie Teatru Polskie- Ewentuzlnie zająć dopiero wówczas, 
PE a NS gdyby walae zebranie przekazało tę 
"spoczywają w ach: je lanowicz-NIie- s A 

dzielskiej, St. „Perzanowskiej, F. Rychłow- SPRAWE zarządowi głównemu, albo 
skiego. $t Purzyckiego, Т. Piwińskiego, L. też połeciło zwrot pobranej gratyti- 

kacji, a interesowani zwrotu tego do- Wołłejzi i inn. 
— konać by nie chcieli. 

szeń Młodzieży Polskiej żeńskiej, wy* 
raża we własnem i młodocianych re- 
kolektantek imienne najserdeczniejsze 
podziękówanie za pracę pełną po- 
Święcenia w przeprowadzeniu tak 
pięknych rekolekcji. Podniesione na 
duchu rekolektaniki, oraz wdzięczny 
patronat składają za trud ten zbożny 
szczere „Bóg zapłać”. 

Władysława Zycka prezeska 
Patronatu Okręgowego, . 

Maarja z Ledėchowskich Weys- 
senhoffowa sekretarka _ Patronatu 
Okręg. 

Jutro po raz ostatni przed świętami 
<Nie trzeba się niczemu dziwić». 

  

   

    

    

   

      

    

    

  

— Wielki koncert religijny w Теа- { 
trze Polskim. W czwartex 14 kwietnia od- PZA A sa a) będzie się o g. 8-ej m. 15 w. w Teatrze Pot- ||)  ZELDOWICZ || bywając los 15-65 
skim Wielki Koncert Religijny połączonych * loter| Ę aństwowej! 

chórów: cin. <Oguiska Kolejowego? i chor WENERYCZ. н I 
<Echa» pod dyrekcj rof. Władysława Ka- ’ ° 
linowskiego. 5 " SKORNE PRZ pry, 

W programie: Schubert, Moniuszko, Gru- | od 10-1, od 5-8 w, 1/4 losu—10 zł. 
berski X, Sulivan, Surzyński X, Gounod i ZE Niewielka _ilość 
EA e Aaaa DOKTOR wolnych losów do 
ako Soliści wystąpią . Skowrońska- 

Szmurłowa, Mafoowaki i Nowicki. 8.Zeldowiczowa oz: W. Po- 
Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. Bilety | KOBIECE, WENE: || pulanka 6 m. 16. | 

są do nabycia w kasie Teatru Polskiego od | RYCZNE i chor, || pom H.-K. <Zachę- 
l-ej r. do 9-ej w. 2 DRÓG MOCZ, || o” Gdańska 6 

: RADJO | prz 122 i od 46 || (p 9-05 5 * 
— Program stacji warszawskiej. SE EacA 2” EA 
15.00—15.25. K<munikaty, gospodarczy | „mmm OTRZEBNA ka- 

i meteorologiczny. W, Zdr. Nr. 31, p sjerka z kaucją. 
16.00—16.25, IV odczyt dla maturzystów A Sklep Helena 

szkół średnich, z cysłu «Nauka. o Polsce „,,. | *Uszerka S Cistowska, ° 
współczesnej», wygłosi prof. Aleksander Ja- Wi Smiałowska Zamkowa 19. 
nowski. , przyjmuje od godz. 

16.45—17.10. Odczyt pt. <Połska flota do 19. Mickiewicza ZST 
wojenna», wygłosi por. mar. Wolski. . 46 m. 6 3 

17.15. Koncert popołudniowy. Wykona- WZP. Nr 63 Ni święta 
wcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dwora- "=== Ž 
kowskiego, Wincenty Jakubczyk (klarnet so- Dr 6 Wolfson z 
lo) i prcf. Jerzy Lefeld (akomp.) avis najlep- 

18,40—19.00. Rozmaitości. |, „weneryczne,  IMOCZ0- szych w 
19.00—19,25. Odczyt pt. «Życie obycza- płciowe i skóme u. | kraju 

po. Wielkiej Re- Wileńska 7, tei. 1067. jowe i towarzyskie Pary: młynów 
  wolucji», wygł. prof. Henryk 

<Historja Powszechna») 2 
19.30—19.45. Komunikat rolniczy. 

Mošcicki (dziat 

A Lekarz-Dentysta 

х D K pt. as 4 MARYA 
łosi prof. Aleksander Janowski iai <Po- gs.2 Śróże. przygody»). S Ožyiska.Smolska 

  polecamy t. zw. 

MĄKĘ 
luksusową 
oraz migdały słodkie 

przebierane, ro: 

Ofiary. 
W. P. Łokucjewski Bronisław dla zre- 

dukowanej biuralistki zł. 5. 

Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i -usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcejanowe i złote 

dzynki, orzechy, 
kompoty, sza: 
fran, wanilję 

1 wszelkie 
WYPADKI i KRADZIEŻE. korony. Sztuczne zęby. do ciast 

< Wojskowym, urzgdni- dodat 
— Zatrucie się spirytusem denatu- kom i uczącym sie ki 

rowanym. W nocy na 11 bm. do szpitala zniżką, Ofiarna 4 m.3. BRACIA 
św. Jakóba dostawiono Jana Horoszko (Lwo- Wydz. Zdr. Nr 3. . 
wska 21), który przez pół godziny zmarł. | -———— GOŁĘB OWSCY > 

Dochodzenie ustaliło, iż Horoszko zmarł 
tel. 757. 

b b 
+ na pewne zabęz» 
pieczenie |okujemy 
sumy pieniężne 

dogodnie 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 
ul. Miekiewicza 21, 

tel. 152, 

Dr W.Umiastowski Trocka 3. 
chorcby płuc, przyj: 
muje od 6—7-ej wiecz. 
prócz dni śŚwiątecz- 
nych i przedświętecz 

wypicia spirytusu 
` 

wskutek nadmiernego 
drzewnego. — = 

— Samobójstwa. Dn. 10 bin. otruła się 
strychniną JB-letnia Janina, Abakanowicz 
(Oszmiańska 14). S 
н ži samobójstwa  prawdopodo- nych, 4 
nie miłość. 1 i go 5, 

— W nocy na 10 bm. otruł się eubli- ke Żeligowskiego ё 

matem student USB. 20-Įetni Michat Siemiec ——. aaa 
(R. Śmigłego 7). | ORTEPIAN mały 

Desperata dostawiono do Szpitala św. F najlep. konstruk. 
Jakóba. Przyczyna usiłowania samobójstwa w dobrym stanie 
niępórozumienia rodzinne. sprzedam zą 1.000 zł. 

— Kradzież z włamaniem. W nocy Zawalna 43, m. 28. 

  

  

na 11 bm.*ze sklepu Kazimierza Mankiewi- Na termin 
czą (Beliny 2) za pomocą wyłamania drzwi Ё jednego miesiąca skradziono towar  kolonjalny wartości Sprzeda'ę - || do roku u okujemy: 3500 zł. я mikroskop'| każią sumę pod 

„ — Tragiczne skutki okadzania, W m. dowy,  Mas'aka | zabezpieczenie hi: 
Widzach pow. Brasławskiego nagle zmarła immersja 1/10, 1/12,] poteczne lub rū“, 
18-ietnia Najma Sztajngorn (m. Mielegiany 
pow. Święciańskiego). Dochodzenie ustaliło 
iż śmierć nastąpiła wskutek zatrucia gazami. 
Sztajngornównę leczył za pomocą okadzania Е 
A. Połtarycki (Widze), który do winy się Po długim pobycie w 
przyznał. Paryżu i w Anglii » 

udzielam lekcji języka 

francuskiego 
i angielskiego Zgubiono książeczkę 

wojsk d. 
„Mickiewicza 37—1T. przez "P. KU. Świę- 
Wejście od ulicy cjąny, rocznik 1891 

; „— Gsoėj wydi па imię Stanista 

Rutynowana Lekcyj francus-** Bordzėja, zam. we 
а wsi Jacyniszki, gm. 

maszynistka kiego udziela raty. plaskie, w Brada 
z powodu ciężkiej nowana_ nauczycielka: skiego. Unieważnia się 

paczce sytuacji materjalnej 7 4 1 4. —н 
—KUCHARKA-- | przyjmie posadę bezod godz. 1—3, i i 

SŁUŻĄCA po. | względu na wysokość gubioną książkę wojskową _wy- 
trzebna natych: |Saży, ewentualnie g0- Rana przez p. k 

1/18. Zawalna 60/7.. wnorzędnie solidne 
D.r Churg] zabezpieczenie 

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

tei. 152, 

  

          . Pianino 
zagranicznej firmy do 
sprzedania. Dąbrow- 
skego 4—1, dawniej 
Wronia. ‹ 

  . Najtaniej 
piszemy podania, 
przepisujemy na 
maszynach i tło- 
'maczymy na. | 
wszystkie języki 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlot 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

    

        

     

  

  

  

  

  

towa nawet pierwszy Technik zębów miast. Bez Świa. | towa U. Święciany na imi 
dectw wzgl. reko- | miesiąc pracowaćgratis sztucznych Hirsza Sejm, Area 
mendacji nie zgła- | tytułem próby. Łaska- |, Minkier w Głębokiem, unie- 

we oferty do adm, 
DE <Słowa» sub. T. 

ważnia się.   „Wileńska 21,



$ u 

  

Kino- X „Helios“ 
ul. Wileńska 38. 

Kino. D Izr A 
Teatr „Polonja E 
ul. A. Mickiewicza 22. M 

I
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E
E
A
E
!
 
0
0
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 Dziś! Sensacja doby obecnej! 

Zachwycający film! 
który zdumiewa, przeraża , zachwyca, porywa! Pojedynek nerwów i siły. Fascynu jące sceny. 

špiewem! „Rochanka oficera ochrany““ Gama! osnuty na R 
SNMEMM MMWWIAM zdarzenia w Rosji w 10 akt. Okaz męskiej piękności Wł. GAJDARÓW, Iš MB ME EB A ia A EA EI MA M 

słynny MIERENDORF i urocza włoszkaj MARCELLA AŁBANI w rolach głównych. Film ten przewyższa wszystkie dotąd 
widziane dając masę nowych wrażeń, przeplatany śpiewem cyg. romansów i pieśniami katorgi. 

«« w roli głównej DOUGLAS FAIRBANKS $$ 
bohater f. <Złodziej z Bagdadu» e 

@ 
Кто- 
Teatr „Stella“ 

ul. Wielka 30. 

„Znak Zorry 

„ Dla młodzieży wstęp dozwolony. 

Dziś rewelacyjny film ze = a 
i a 

tle prawdziwego u 

m 
@ 

  

Miejski Ki matograf “
E
 

Kul turalno-Oś - iatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Dziś będzie wy- 6« historja sieroty w 10 h. świętany Him „SZiMulek gałganiarz” wuj оу я 10 aktash, 
Jackie Coogan. Nad program: «HAROLD LLOYD SIĘ KOCHA» komedja w 2 aktacch. 
W poczekalniach koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmisirzą p. W. Szczepań- 
skiezo Ostatni seans o godz. 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balice — 30 gi. 
Początek seansów: w niedzielę i święta o godz. 3, w soboty o godz. 4 i inne dnie o 
0 godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 3 

O w O 

  

bielizny, obuwia i galanterji. 

o. W, Jankowski =-- 
Wilno, ul. Wielka Nr 42, tel. 1200 

niszy osfafnie nowosci, 

(w byłym lokalu Br. Alszwang). 

na sezon 
iosienny letni 

konfekcji męskiej, sukien i palt damskich, 

  u. 30 i inne dnie od godz. 4 m. 30. Następny program: <OGNISTY POTWÓR», 

; 

  

44 >049444444 464444 44440 44444 

NAJWIEKSZY WYBOR 

ś pocztówek Swintecznych 
   
M  Serwetek 
+ 

$. Mickiewicza 5, 
‚ tel. 372, 

9929990 

WILNO. 

     
    

OGŁOSZEN 
Dyrekcja Lasów Państwowych 

do odstąpienia w okresie wiosennym 

bibułkowych i pod ciastai krepy bibulkowe 
zwykłej i specjalnej DONICZKO 8 

Wł, Borkowski 

Ei 

m › Г 

GSM 

EJ. + 
+ 

Ś-to Jańska 1 

  

Mickiewicza 15. Tel. 482, 

GRUDUUNNSENMNUBR| NA ŚWIĘTA | 
Zakupy Świąteczne 

najtaniej, najdogodniej 

w składzie aptecznym 

Ё 

E 

PRUŽANA sez od 180 r. z 

Vis a-vis Hotelu Georges. 

  

  
tel. 371. 1 

> oo 4454 ALBIN BOROWICZ 
й ) w Poznaniu. : 
ТЕ. GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO 

w Wilnie posiada 
r. b. ze szkó- „Nordeutsche 

łek Nadleśnictwa Smorgońskiego ca 5 000.000. sztuk 
jednoletnich sadzonek sosny 

‚ stris) po cenie: 
l jakości po 1 zł. za 1.000 sztuk | 

Il „ 0,5 

miast po odesłaniu nałeżności za 
sadzonek. | 

Faktyczne koszta opakowania 
rane będą za zaliczeniem kolejowem. 

Zamówienia i należności za sadzonki uprasza się 
nadsyłać bezpośrednio do Nadleśnictwa Smorgcńskie- 
go (tolw. Naroty, st. kol' i poczta 
wództwo Wileńskie). 

Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych 

  

| Na Święta Wielkanocne 
Jedyne w kraju 

PIWO 
PORTER angielski 

CIEMNE dubeitowe 

J ASNE a la pilzeńskie 2 

znane z wysokiego smaku i swej K. 
taniošci polecają: Lel 

Zjednoczone Browary Warszawskie 

- ».«. HaberbNSCh 
I SGNIBIG s». ue. 

St.   

pospolitej (pinus sylve- 

Wysyłka sadzonek uskutecznianą będzie nat; ch- 
zamówioną ilość Na Świ 
i przesyłki pobie- 

Smorgonie, woje- Poleca 

w Wilnie. 

  

Miejsca sprzedaży — sklepy: 

A. Januszewicz, Zamkowa 20. 
Bukowski i Dagis, Wielka 8 
Kalita i Zabłocki Wielka 19 
Skirmunt, Wielka 26 
I Wil. Spółka Win i Przetw, Wi- 

leńska 36 
Jan Kalita, Wileńska 44 

Bieliński, Zarzecze 7 
Węcewicz, Mickiewicza 7 
Rymkiewicz, Mickiewicza 
'wa, Mickiewicza 29 ь 

T. Giessjt s, Mickiewicza 37 
Niemirycz, Mickiewicza 20 

B-ca Gołębiowscy, Trocka 3 
Dzwil, W. Pohuianka 31 

Stojak, Ostrobramska 11. 

Prócz tego we wszystkich restauracjach, piwiarniach, a аК# па 

żądanie do W. Piątku włącznie dostarczamy bezpośrednio do 

mieszkań prywatnych. Adres — Wilno, Kopanica 12. Telefon 8.82. 

    

Nigel Worth. 

 PCZŁOWIER 2 KUFRA. 
ROZDZIAŁ VII. 

W pokoju Mitchella 

Piękna pogoda trwała dwa dni 
jeszcze. Wieśniacy i ogrodnicy przy: 
wozili do miasta ogromną ilošė wa- 
rzywa, rozkładano je na wybrzeżu, ły. 
skąd miały być zawiezione do Angiji. 
Tegoroczny urodzaj na pomidory byl 
tak znaczny, że statki nie mogły na- 
dążyć z przewożeniem ich. Wkrótce 
łańcuch wozów wydłużył się tak da- 
lece, że kończył się w odległości 

_ pięćdziesięciu metrów od «Czarnego 
Kota». 

Rozmawialiśmy z Lucy we środę 
wieczór, siedząc we drzwiach werandy 
i przyglądając się wschodzącemu księ- 
ej * 

_ ‚ — [аКа szkoda, že pigkna pogo- 
da już się Ксйс2у! Czy nie słyszał 

czas obiadu? 
„= Co mianowicie? Że będziemy 

mieli deszcz tej nocy? Słyszałem to, 
lecz uważam, że jest to zbyt pesymi- 
styczna przepowiednia, najmniejszej 
chmurki ra niebie nie widać. 

— Niech pan spojrzy—rzekła po- 
kazując na zachód, 3 

Horyzont był zurełnie czarny. 
— lstotnie, muszę przyznać slusz- 

ność naszemu Szanoównemu gospoda- 
rzowi, odrzekłem.—Tylko patrzeć, jak 
deszcz zacznie padać, obawiam się, 
że pogoda nie będzie sprzyjała państ. 
wu w ich spacerze : ‚ 

— Żapewne. Chyba, że wuj zde- 
cyduje się odłożyć tę wycieczkę, lecz 
wątpię w io, gdyż ma się tam spot- 
kać z kimś, pojedzie więc, niezależnie 
od pogody. Częmu wybrał właśnie 
czwartek, z pośród wszystkich dni ty- 
godniał.A propos, czy wymyślił pan 
jakiś „pretekst dla przeniesienia się do 

A gesty Ž 
le. Wytężałem umysł bezsku- 

tecznie. Gdybyż choć z eb RO 
ioztaczał się piękny widok, bylby to 
piciekst dostateczny, lecz one wycho: 
dzą na biały mur sąsiedniej kamienicy, 

— Czy jest szeroka lisztwa drew- 

Wydaw.a 

niana za oknem pana? zapytała mię 
od niechcenia. 

— Owszem, lecz cóż to ma do 
rzeczy. 

— A ojciec Chabelle przepowiada 
deszcz na noc dzisiejszą, — ciągnęła 
dalej p. Edwards, rozmyślając głoś- 
no—P. Lambert, mam plan. Czy jest 
pan zręczny i śmiały? 

—Zręczny, jak dzika koza, a śmia* 
, tak... 
— W takim razie—zawołała, a oczy 

jej zabłysły radośnie,—powiem panu 
coś na ucho. Proszę się do mnie na- 

chylić. й 
_Usluchałem rozkazu. Za chwilę 

dziękowałem Bogu za sojuszniczkę o 
_tak żywej wyobraźni. 

— Panno Lucy, nie wiem, jak mam 
okazać pani swój zachwyt, na razie 
proszę przyjąć me 
kowania. 

— Uczyni pan tak?—zapytała nie- 
spokojnie. В 

wszystko się uda. 2524 
— Bylebyšmy nie pojechali jutro 

do Alderney, —westchnęła. Będę miała 
zupełnie popsuty spacer, gdyż cierpli- 
wość moja będzie wystawiona na próbę, 

— Rzeczywiście... 
Profesor Bristcve przerwał 

ukazując się nagle. 
— Lucy droga—rzekł tonem о- 

schłym—najlepiej zrobisz, jeśli się za- 
raz położysz spać, musisz wstać jutro 
bardzo wcześnie. Już jest blisko dzie” 
siąta. 

— Ach, a ja obiecałam sobie, że 
o dziesiątej będę już w łóżku! Dobra- 
noc, panie Lambert. 

Odeszła ze swym wujem. 
Dwie godziny później, siedząc na 

Swem oknie, szukałem Sposobu do- 
stania się na dach, który miałem pra- 
wie tuż nad oknem. Co za szczęściel 
zauważyłem gruby kawał żelaza, wy- 
stający z muru. Zdjąłem trzewiki, by 
nie uczynić hałasu. W jednej chwili 
przymocowalem do tego żelaza sznur 
z petlą i przy pomocy tego zaimpros 
wizowariego strzemienia, wdrapałem 
się na dach. Potem dopełzłem do 
miejsca, pod którem mniej więcej znaj- 
dowałe się moje łóżko. Tutaj jednem 

mi 

najgorętsze podzię: 

` ) Naturalnie. Jest to świetny po- 
pan, co mówił ojciec Chabelle pod- mysł, jeśli deszcz zacznie padać, ko zal 

naPolskęlFabryk Sieci i Przyborów rybaćkich 
Netzwerke G. M. B. H. Itzehoe“ 

(Holsztyn). 
SKŁAD w WILNIE, Wielka 3 m. 10 — czynny od 

3—5 pp. i od 7 w. 
Sprzedaż po cenach fabrycznych. 

ęta nadchodzące | 
Wina zagraniczne i Krajowe,  Konjaki, Wódki, 
Likiery i Miody Staropolskie w najprzedniej- 
szych gatunkach po cenach bardzo dostępnych 

Szanownej Klijenteli Skład 

A. JANUSZEWICZA, Zamkowa 20-a 
Telefon 8-. 

perfumeryjnych 

Kardamon, Gozdziki, Cynamon, 

„SKLEPY DETALICZNE ь 

Т-00 J. B. 
1) Trocka 7, tel. 542, 2) Ul. Zamkowa 

tel. 873, 4) Róg Rudnickiej 

Na nadchodzące święta 7", iski wybór 

kosmetycznych 

galanteryjnych ё 
krajowych i zagranicznych firm. 

Przedmioty gospodarstwa domowego: 
Opłatki dla pieczywa, Oliwa nicejska, Essencja octowa, Szafran, Vanilj a 

CENY UMIARKOWANE. 

  

‚ FORMY 
Tortowe, twarogowe (Paschy) 

i na Baby. 
BLACHY 

na mazurki, 

SPRYCKI 
do dekoracyi ciasta 

SZTUCCE 
nożyce, scyzoryki. 

SAMOWARY 

ciasta i mięsa 

SZCZOTKI 
wycieraczki do nóg. 

NACZYNIA 
Aluminjowe, emaljowane, kamionko- 

we oraz wszelkie artykuły 
gospodarstwa domowego 

POLECA 
S. H. KULESZA 

ANUNNANANNANENNMMM 
Czas najwyższy dawać 

ogłoszenia świąteczne. 

OGŁOSZENIA 
o wszystkich pism 

wychodzących w Wilnio i na pro- 
winoji na warunkach wyjątkowo 

ulgowych przyjmuje 

S EBS $. Grabowskiego REKLAMOWE 

w Wilnie, Garbarska Nr 1, tel. 82. 

VW WARSZAWIE G 

Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 
Įgnacego BERGERA, 

ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 

   

        Wilno, Zamkowa 3 w sądach, urzędach pańsiwowych, | 
  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
odaje do publicznej wiadomości, że 

Okręzówa Komisja Ziemska w Wilnie 
na posiedzeniu w dniu 31 maja g 
1926 r. postanowiła wdrożyć poslę- 4 
powanie scalenowe ua obszarze około ė 
583,82 ha gruntów należących do 
gospodarzy wsi Świdno, gminy Du- 2 
niłowickiej, powiatu Postawskiego. 

  

Orzeczenie powyższe uprawo- Ф 
mocniło się w dniu 29 października + 
1926 r. BL 

J 

Farbka i Lakier do jaj i t. d 

Šegall A: 
26, tel. 1023, 3) Ul. Mickiewicza 5, 

i Zawalnej 20/52, tel. 612. 

тоспет pociągnięciem  oderwalem 
szeroką dachówkę, poczem  powróci- 
łem do swego pokoju i położyłem się 
do łóżka. Był to plan strategiczny tak 
prosty, że godny samego Napoleona. 

Nazajutrz o świcie przyszedłem do 
przekonania, iż mógłbym zerwać nie- 
co węższą dachówkę. Zostałem ba- 
wiem obudzony nagle przez lawinę 
mokrego gipsu, spadającą mi na glo- 
wę, wślad za czem istna kaskada desz- 
czu zalała moje łóżko. Przez kilka mi- 
nut nie mogłem powstrzymać złego 
humoru. Wreszcie zdałem sprawę, jak 
świetnie udał się nam nasz plan i za- 
śmiałem się z całego serca. Czyż nie 
był to powód dostateczny do šwiad- 
czenia, iż pokój mój nie nadawał się 
do mieszkania i poproszenia o prze- 
niesienie mnie do innego? į 

Zbudziłem Piotra. Hałas, jaki uczy- 
niliśmy, znosząc balje i wiadra na 
miejsce katastrofy, ściągnął Brockle- 
banka i ojca Chabelle. Ten ostatni 
był Sans zmięszany, widząc me 102- 

ne, przedstawiające istotnie 
rozpaczliwy widok. Nigdy jeszcze nie 

przygoda. Nastąpiła scena przeprosin, 
żałów i lamentów. Wreszcie poczciwe 
dusze dopomogły mi w przeniesieniu 
mego odzienia do suchszego miejsca 
i pół godziny później byłem już wy- 
godnie ulokowany w pokoju Mitche- 
Па. Naprawa sufitu miała trwać со- 
najmniej dwa dni, według zdania Cha- 
bella. t ; 

Udało mi się porozmawiać chwil 
parę z Lucy grzed wyjazdem jej do 
Alderney. Dostała ataku szałonego: 
śmiechu, na wieść o skutkach jej 

- przebieglego pomysłu. Lecz naraz 
ogarnęły ją wyrzuty sumienia. 

> Le sufitu została zniszczo- 
na.„ O! nie przewidziałam tego. Bied- 
ny ojciec Chabelle! Jeśli okąże się, że 
nie jest winny, w co nie mogę prze- 
stać wierzyć, zwrócimy mu koszta, 
które dzięki nam poniesie. Co pan o 
tem sądzi? 

Chętnie przystałem na tę propozy- 
cję, gdyż w głębi serca byłem nieco 
zawstydzony nadużyciem, którego do- 
konałem. Należało tylko ustalić, czy 
właściciel hotelu zasługiwał na naszą 
sympatję. 

ttansiiaw Mackiewicz Redakto: w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławujski. 

! 

Po wyjeździe p. Edwards zjadłem 
pierwsze śniadanie i wyszedłem dla za- 
łatwienia kilku sprawunków. 
O jedenastej spóźnione słońce wyj- 

rzało na chwilę, a koło południa gę- 
sta mgła otuliła ziemię. Chwilowe 
wypogodzenie się sprzyjało mym pla- 
nom: skorzystali zeń mieszkańcy ho- 
telu, udając się na spacer przed dru- 
giem śniadaniem. Wyszedł też swoim 
zwyczajem ojciec Chabelle na krótką 
pogawędkę przy szklaneczce u $а 
siada. 

_ Upewniwszy się, że Marysia i 
Piotr zajęci byli na dole, zamknęłem 

Się w pokoju. Szybko i cicho zabra- 
łem się do roboty. Wybrałem miej- 
sce na ścianie, za obrazem. Bez prze- 
chwałek, mogę twierdzić, że wykona- 
łem zadanie swe artystycznie. Za- 
miast wyciąć dziurę, wyświdrowałem 
otwór stożkowy w ten sposób, „že 
od strony Chabella otwór był ledwie 

    

    

komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem przyjazd zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny. 

NA ŚWI 
Wina oryginalne i owocowe. 

Koniaki 
Likiery 

Whisky 
Sliwowice 

: Starki 
‚ Киту 

    

„ Folwark 
| w pobliżu Wijna 
Н kupimy 
| Wileńskie Biuro 
; Komisowo-Handio- 

we kaucjonowane 
| ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

1 DOMA 
dochodowy możli- 
wie w śródmieściu |. 
łub też z dogodną ' 
komunikacją kupi- p 
my całkowicie za | 

gotówkę 
Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlo- 
we (kauojonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152, 

  

Г   , 

  

Znakomite konipozycje likierowe 1 ® 
zaprawy do wódek <Stella>każdy sam $ 
może sporządzić znakomity likier lub $ › + 
najenkę 207), Oszczędnošci $ 

Do nabycia w skladzie 
perfumerji i kosmetyki 

+ Heleny Dąbrowskie 
s Wilnie, Wileńska 18 

TTT 
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GRANULKI | 
RUSSYANA:.; 

4, NIEZAWODNY SRODEK 
LL) 

„ KASZLU; 
USZNOŚCI i CHRYPKI 

apa ATS UL L 

ETAI 
    

Wypalanki 
Porter angielski 

Pierwszorzędnych firm 

"Mąka luksusowa 
Migdały 

Rodzynki 
Kompoty 
Czekolada 

Karmelki 

   

     

  

> 

— Przepraszam pana, czy mógł- 
bym prosić o zapałeczkę? 

" Odwróciłem się i ujrzałem małego 
człowieczka o typowym wyglądzie 
marynarza, trzymającego w ręku fajkę 
z wypalanej glinki. 

— Dziękuję bardzo, rzekł, biorąc 

zapałkę. — Pewnie to znów ®п Ю 

mój drugi oficer ściągnął mi ostatnie 

pudełko. Czy nie spotkał go pan 
przypadkiem? Taki długi, z kofiską 
głową... 
_ Dałem mu odpowiedź negatywną; 
poczem wiedziony prostą ciekawo- 
ścią, zapytałem, gdzie stoi jego statek. 

Tam — wskdzał mały parowiec 
Midge, stojący w pobliżu tamy por- 
towej. : 

Poczem zauważył, że deszcz się 
'wzmaga i zaproponował mi pójście 
na kufel piwa, do pobliskiej oberży. 
Nie mając nic lepszego do roboty, 
przystałem chętnie, tak spędziliśmy 

krajowych i zagranicznych. 

Kawa Świeżo palona 
Sery krajowe i zagraniczne 

Pasztety 
Konserwy wszelkiego rodzaju: 

Poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych 

"DH. S. i M. BANEL 
MICKIEWICZA 23 TEL. 849. 

UWAGA: Wódka gat. 450 od zł. 6.50 za | tr. 
Wino franc. oryginalne od zł. 450 za but. 
Wino owocowe od zł. 250 za but. 

wydarzyła się jego gościowi podobna. 

dostrzegalny, podczas gdy ja, ze swej pół godziny na paleniu i rozmowie 
strony mogłem widzieć wszystko, co przy piwie. : 
się u niego dzialo ! Nowy mój znajomy nazywał się 

Po zawieszeniu obrazu na miej- Bunce, Midge był parowcem, prze- 
sce, prześliznęłem się ostrożnie do wożącym towary z Saint-Sampson do 
świątyni naszego gospodarza, zatar- Pool. Miał on pądnieść kotwicę na- 
łem wszelkie ślady, poczem zeszed- stępnego ranka o świcie i powrócić 
łem na dół. Spotkałem tam tylko tu za cztery dni. ' " 
doktora Ferrimana, gość ten, o КЮ- — Nie jest to życie wymarzone, 

rym jeszcze nie wspominałem, przy- — rzekł kapitan, — lecz gdy myślę o 
był we wtorek; on to właśnie zamó- tych, którzy nie mają pracy, czuję się 
wił siódmy pokój listownie. Robił szczęśliwy, mając chieb zapewniony. 
wraż enie człowieka spokojnego i nie- — jest pan filozofem — zauwa- 
szkodliwego, lecz ponieważ nie umiał żyłem śmiejąc się. | 
zachowywać się przy stole i jadł nie- — Stałem się filozofem istotnie, 
estetycznie, nie poszukiwałem jego od czasu mej slużby na tornedowcu, 
towerzystwa. Z książką w ręku ocze- czuję się teraz wszędzie doskonale. 
kiwałem godziny ; drugiego śniadania. Powtarzałem sobie nieraz: Albercie, 

W nieobecności Lucy nudziłem jeśli masz wyskoczyć w powietrze, to 
się Śmiertelnie tego dżdżystego po- wyskoczysz, a jeśli to nie jest sądzo- 
ranku. Mgłę zamienił drobny deszcz. ne łobie, nie wyskoczysz! Nie jest to 
Włożyłem nieprzemakalny płaszcz i wielka filozofja, Nie należy się zbyte 
skierowałem się ku Saint-Sampson, nio przejmować. : : 
na blisko dwugodzinny spacer. _ — Tosamo właśnie mówił stary 

Idąc rózmyślałem nad biegiem wy- kapitan Mac Bean na Johnie Bunyan. 
darzeń. Co miałem przedsięwziąć w Czy znał go pan? 2 
razie wykrycia porozumienia pomiędzy — Mój Boże! Czy ja go znaleml., 
hotelarzem a Lecatteau? Służyliśmy w tej samej flotylli w Sa- 
'/ Zapytywałem siebie, czy nie było- lonikach. Czy był pan tam, panie 
by rzeczą roztropną, udanie się do Lambert? į ; 
Londynu dla omówienia tych kwestyj — Byłem tam dwa i pół lata. 
z Mettersem. Nagle głos jakiś przer- Tak rozmawiając znalezliśmy cały 
wał me rozmyślania. szereg . wspólnych znajomych, gdy 

całą. 

Wódki białe i gatunkowe, | 

   

    

        

    

  

   

wreszcie pożegnaliśmy się, rozstawa- 
liśmy się z żalem, 

— Jestem szczęśliwy niezmiernie 
ze znajomości z panem, panie Lam- 
bert, mam nadzieję, że spotkamy się 
wkrótce i porozmawiamy sobie dłużej. 

Wracając do hotelu, zaszedłem na 
pocztę, w oczekiwaniu listu, nie znę- 
lazłem. go jednak, ku wielkiemu me- 
mu rozczarowsniu. Mimo, że p. Met 
ters nie obiecywał pisywać często, 
jednak spodziewałem się regularnych 
wiadomości odeń, natomiast dotąd 
nie napisał do mnie ani słowa... 

Wychodząc z poczty zauważyłem, 
że mgła zgęstniała tak dałece, że nie 
można było nic dojrzeć w odległości 
pięćdziesięciu metrów. Przy obiedzie 
ojciec Chabelle był w złym humorze, 
wydawał się czemś zdenerwowany. 
Oznajmił nam że parowiec, którym 
pojechała Lucy z wujem, nie powróci 
tego wieczoru, to też pasażerowie 
będą musieli spędzić na statku noc 

Niestety, musiałem więc pożegnać 
się z nadzieją ujrzenia Lucy tego wie- 
czoru. : 

Czy to mgla wplywala deprymu- 
jąco na ojca Chabelle, czy tež niepo- 
kój o nieobecnych, dość że obiad 
minął w nastroju grobowym. Gospo- 
darz nie czynił żadnych wysiłków dla | 
podtrzymania konwersacji, dr. Ferti- 
man był milczącym z natury, ja zaś 
miałem głowę zajętą jedną myślą. 

Pod pretekstem bólu głowy od- 
daliłem się wcześnie do swego po- 
koju i tam paląc i czytając czekałe 
na dalszy bieg wydarzeń. O dziesią 
tej do uszu mych doleciał odgłos ci 
chej rozmowy przy drzwiach sąsied- 
nich. Właśnie miałem zgasić świecę, 
gdy zapukano do drzwi i wszędł 
Brocklebank. Proponował mi wyciecze | 
kę na dzień następny. Potrzebowajem 
dobrych pięciu minut, by pozbyć się 
natręta i drżałem z  niecierpliwości, , 
podczas gdy drzwi zamykały się za 
nim. 

Gdy upewnilem się że wszedł do 
swego pokoju, zgasiłem Światło i od: 
sunąwszy obraz przytknąłem oko do 
judasza» 
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