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OIELKI 
numer „Słowa” NA SOIETĄ bogato iltisirodanų, polgėzonų 

2 dodatkiem regjonalnym 
długo pozostanie w ręku czytelnika. mmmm Przedstawia doskonałą okazję dla ogłoszeń i reklam. 

W Niedzielę Przewodnią DODATEK MYŚLIWSKI „Słować poświęcony Głuszcowi. 

Po rewizji w Pekinie, | 
LONDYN, 12—1V. PAT. Na wczo- 

rajszem posiedzeniu Izby Gmin se- 
kretarz stanu spraw zagranicznych 
sir Austen Chamberlain omówił szcze- 
gółowo sprawę rewizji i obsadzenia 
gmachu przedstawicielstwa dyploma- 
tycznego Sowietów w Pekinie. Po- 
zwolenie na przeprowadzenie rewizji 
wydane zostało przez posła holen- 
derskiego. 

Rewizji dokonali żandarmi i agen- 
ci policji tajnej ubrani po cywilnemu. 
Stwierdzono, że w czasie odbywania 
rewizji urzędnicy sowieccy usiłowali 
Spalić jakieś dokumenty, czemu jed- 
nak zdołano przeszkodzić. Jak się to 
następnie okazało były to papiery wy- 
soce kompromitujące poselstwo so- 
wieckie. Wśród, w ten sposób, zdo- 
bytych dokumentów znaleziono listę 
zawierającą spis mazwisk 4.000 osób 
utrzymywanych na żołdzie poselstwa 
sowieckiego i gotowych do wzniece- 
nia rewolucji w mieście we wskaza- 
nym momencie. Następnie znaleziono 
karabin maszynowy, 30 karabinów 
zwykłych i wielki zapas amunicji, oraz 
masę chorągwi i transparentów z na- ' 
pisami, podburzającemi tłum do czyn- 
nego wystąpienia przeciw władzy i, 
do gwałtów ulicznych. Znaleziono 
również pieczęcie organizacji antybry- 
tyjskiej, antyjapońskiej i antyfrancus: 
kiej. W wyniku śledztwa władze chiń- 
skie aresztowały 22 Rosjan огах оКа 
ło 50 Chińczyków, których oddawna 
poszukiwano. Między inwymi  w;Yśdł 
w ręce policji chińskiej znany przy» 
wódca terorystów chińskich, który 
jak się okazało ukrywał się oddawna 
w jednym :z gmachów ekstęrytoijal- | 
nych. 

Samego lokalu ambasady sowiec- 
kiej nie poddano rewizji, chociaż 
przeprowadzający poszukiwania ra- 
ruszyli w jednym wypadku granice 
swoich pelnomocnictw, przez wkro- 

czenie do baraków straży ambasady, 
znajdujących się w pobliżu gmachu. 
samego poselstwa, Wobec jawnego 
naruszenia udzielonych policji chiń- 
skiej pełnomocniciw dziekan korpusu 
dyplomatycznego złożył protest u 

"władz chińskich. y 
„Izwiestja“ ogłaszają artykuł, w 

którym podnoszą, że ostatnie wiado- 
miości, dotyczące najścia ma posel- 
stwo sowieckie w Pekinie nie pozo- 
stawiają żadnej wątpliwości co do 
tego, kto jest rzeczywistym + inspira- 
torem tych prowokacyj. Komentarze 
prasy angielskiej w związku z najściem 
na poselstwo w Pekinie nie pozosta: 
wiają żadnej wątpliwości 'co do sta: 
'nowiska Anglji. Nie byloby nic dziw- 
nego, gdyby zostało ustalone, że jed- 
nym z inspiratorów 'tego zajścia był 
przedstawiciel Włoch, których polity- 
ka jdzie w ostatnich czasach stale po 
linji polityki angielskiej. я 

Co się tyczy Francji, to jeśli na- 
wet nie należała ona do inicjatorów 
najścia na poselstwo, w każdym ra- 
zie nie uczyniła ona nic, aby uchylić 
się od udziału w tej sprawie. Prowa* 
kacja pekińska dała Anglji sposob- 
ność do zorganizowania wspólnego 
wystąpienia mocarstw i da skłonienia 
innych paóstw do wzięcia udziału w 
akcji antysowieckiej. Nie dając się 
sprowokować_ i nie pozwałając - na 
wciągnięcie Z.SS.R, do wojny, co 
właśnie mają na celu wspomniane 
prowokacje, opinja publiczna sowięc- 
ka, kończą „izwiestja” protestuje tem . 
goręcej przeciwko prowokacyjnej agi- 
tacji. 

W Japonji coraz bardziej utrwala 

"się myśl o konieczności! zbrojnej 
"interwencji w Chinach. Cała prasa 

_ japońska jest zdania, że stosunki po* 
między 'Rosją a Pekinem wytwarzają 
sytuację jak najbardziej poważną, któ. 
th być może mogłaby doprowadzić 
do wciągnięcia w grę Japonji. Prasa 
wyraża jednak zapatrywanie, że Mg- 
Skwa nie ucieknie się do użycia bropj, 
"uaucoososopaGzaRsdreseRUooWcoononi 

oraz sprzedaż Obrazów 

SZTUKI STOSOWANEJ. 
Ostrobramssa 5, Foyer Kinematogratu 

„ Miejskiego. 
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W przededniu dyktatury na Litole. 
Rozwiązanie Sejmu, 

BERLIN, I2—IV. PAT. Z Kowna donoszą, że prezes Rady 

Ministrów Woldemaras podpisał dekret o rozwiązaniu Sejmu. 
Spodziewają się ogłoszenia dyktatury wojskowej Nastąpią za- 
pewne liczne aresztowania. 

Galwanauskas zamiast Waldemarasa. 
W przededniu kryzysu gabinetowego. 

Z Kowna donoszą: Sytuacja w kraju staje się coraz bardziej naprężoną 1 
nieznośną. Komisja parlamentarna do spraw oskarżonych posłów uznała mate- 
rjał śledczy za wysoce kompromitujący posłów. ę 

W sierach politycznych krążą pogłoski, że obecne już nie tylko stronnictwa 
rządowe, ale i opozycja domaga się rozpuszczenia Sejmu. W ten sposób opo: 
zycja chce sprowokować masy do rewolucji, 

Według dalszych informacji usiąpienie obecnego gabinetu jest rzeczą zu- 
pełnie możliwą. Z zupełnie pewnych źródeł dowiadujemy się, że b. poseł w Lon- 
dynie Galwanauskas czyni starania celem utworzenia gabinetu koalicyjnego, 
opartego na chrześcjańskiej demokracji i ludowcach (laudininki). Jako drugi 
kandydat na premjera wysuwany jest jobecny minister wojny Merkis. — Przewi- 
dywany kryzys nastąpić ma rzekomo pod naciskiem Angiji. 

Lotwa kroczy po złej drodze. 
Ryski organ najliczniejszego Stronnictwa prawicowego, Związku 

Włościańskiego „Brinwa Seme* zamieszcza artykuł nawiązując do ostat- 
niego wywiadu udzielonego „Lietuvie” przez posła litewskiego w Rydze, 
p. Aukszialisa, wktórym ostrej krytyce poddaje tak obecną politykę Łotwy 
jak też Litwy. ‚ 

Nie jest zrozumialem—pisze „Brihwa Seme“—dlaczego obecna nasza 
„urzędowa* polityka zagraniczna dąży do zbliżenia z Litwą, chyba dlatego, 
że znajduje się pod wpływem Niemiec i Rosji Sow? W dalszym ciągu 
pismo stwierdza, że Łotwa idzie po tej drodze, po której nie chcą iść 
ani Estonia, ani Finlandja. Kierunek ten uprawiany dziś w Rydze i Kownie, 
uważany jest za nierealny w Paryżu i Londynie. „Neutralizacja* państw 
bałtyckich daje jedyne gwarancje Niemcom i Rosji Sow. Jedynym realnym 
kierunkiem poliiyki zagranicznej państw bałtyckich jest ten, który gwa- 

rantuje niepodległość tych państw. Pa tej drodze nis kreczy dziś, ani 
Łotwa obecna, ani Litwa, 

TZERAKEEA 

Reorganizacja szkolnictwa polsk. na Litwie. 
Z Kowna donoszą: W poniedziałek 11 kwietnia o godz. 10 rano roz- 

poczęły się obrady Zarządu Centralnego T-wa «Pochodnia» w sprawie 
polskiego szkolnictwa średniego w Litwie. W obradach biorą udział 
przedstawiciele wszystkich gimnazjów polskich w kraju Na porządku 
dziennym: 1) zróżniczkowanie programów gimnazjalnych i 2) kwestja wy” 
chowawcza. W kwestjach tych wygłoszono cały szereg referatów. 

ESEIAZEEN MESTIETES SS TE SESI PSI ОАНАЫ А оаАа - DŻ id KÓW Dali 

Rokowania polsko niemieckie, | 
BERLIN, 121V, PAT. Między pełnomocnikiem polskim do rokowań 

połsko-niemieckich dr, Prądzyńskim, a niemieckim urzędem spraw zagra- 
nicznych w Berlinie osiągnięte zostało porozumienie w sprawie dalszego 
prowadzenia rokowań w kwesijach prawnych i rozrachunkowych oraz 
podpisany został protokuł, w myśl którego w drugiej połowie maja pod- 
jęte zostaną rokowania w sprawach następujących: 1) moratorjum, 2) 
rozrachunków między korporacjami prawno-publicznemi, przeciętemi gra- 
nicami, 3) zasiłków wypłaconych przez gminy rodz nom zmobilizowanych 
4) waloryzacji wzajemnych pretensyj. 

Konflikt bułgazsko”jugosłowiański. 
SOFJA, 12—IV. PAT: Według coniesień <Utra» w dniu 8 b, m. 

uzbrojony żołnierz jugosłowiański przekroczył w pobliżu Kram granicę i 
udał się do gospody. Bułgarska straż graniczna wezwała owego żołnierza 
do opuszczenia terytorjium bułgarskiego pod eskortą, na co żołnierz jugo- 
słowiański się zgodził, wracając jednak zastrzelił nagle z karabinu swego 
bułgarskiego towarzysza, poczem zbiegł zagranicę. Komendant odcinka gra- 
nicznego udsł się na miejsce wypadku, celem zbadania zajścia. 

Bezpośrednie rokowania Rzym—Białogród. 
BIAŁOGRÓD, 12 4. PAT. Wyjechał stąd do Rzymu specjalny kurjer 

celem doręczenia tamtejszemu posłowi jugoSłowiańskiemu Rakiczowi in- 
strukcyj do podjęcia bezpośrednich rokowań w sprawie ureguiowania za- 
targu włosko-jugosłowiańskiego. ; 

BIAŁOGRÓD, 12 4. PAT. Włochy porozumiały się z Jugosławią 
w sprawie podjęcia bezpośrednich rokowań, które zaczną się w tym 1у- 
godniu. Francja i Angija zaproponowały Włochom, Jugosławji i Albanii, 
aby na wypadek zajść na granicy albańskiej, w czasie toczących się roho- 
wań, attaches wojskowi Francji i Angiji wraz z funkcjonarjuszami poselst- 
wa niemieckiego udali się na miejsce celem usunięcia wszelkiej możli- 
wości zaostrzenia się zatargu w czasie rokowań. Wszystkie trzy rządy 
przyjęły tę piopozycję. 

"Prawo wyborcze dla kobiet w Anglji. 
LONDYN, 12 4. PAT. Gabinet [angielski rozpatrywał dzisiaj ponow- 

nie sprawę zrównania kobiet w czynnem prawie wyborczem z. mężczyzna- 
mi, to jest przyznania im prawa wyborczego po ukcńczeniu 21 lat, a nie 
fak dotąd po ukończeniu lat 30. Za projekiem reformy prawa wyborczego 
w tym kierunku opowiedzała się część stronnictwa konserwatywnego, 
mniej liczna jednak od reszty stronnictwa, będącego w opozycji do pro- D Zdaje się, že przed powzięciem įdecyzji w tej sprawie rząd zwola 
onferencję przedstawicieli wszysikich stronnictw politycznych' O powyž- 

sžej decyzji premjer zawiadomilby įzdnak izby parlameniu įeszczė prze 
šwigtami Wielkiej Nocy. | 5 

Pierwszy polski okręt pasażerski. 
GDAŃSK, 12 4. PAT. Dzisiaj przed południem spuszczono w stecz- ni gdańskiej na wodę pierwszy ze zbudowanych na zlecenie rządu pol: skiego w stoczni gdańskiej statków pasażerskich. Okręt ten wraz z dru- im tego samego typu służyć będzie do utrzymania żeglugi wzdłuż pol- 

skiego wybrzeża. Spuszczony dziś na wodę statek uposažony jest w cb- 
szerne salony i pokłady dla pasażerów. : ' 

Wielka katastrofa kolejowa. ; 
PRAGA, 12 4, PAT. Na stacji Brno naštąpilo zderzenie dwóch ро- 

ciągów podmiejskich. Pięć osób zostało zabitych, a 120 odniosło rany. 
Kilkanaście wagonów uległo zniszczeniu. : 

Wyb 
Ogromna większość obywateli pol- 

skich nie życzy sobie wyborów w 
koficu bieżącego roku. Zaryzykujemy 

określenie naszej sytuacji politycznej 

w tak symplicystycznej formie, Powo- 
dy dla których warto jest odłożyć 
te nieszczęsne wybory na podstawie 
nieszczęsnej ordynacji są nazbyt jas- 

ne, aby je powtarzać w piśmie prze- 

znaczonem dla inteligencji. Ale istnie- 
je też pewna mniejszość, |która prze- 
ciwnie życzy sobie tych wyborów w 

r. b. oraz wszelkich sił dokłada, 'aby 

ta rozgrywka partyjna miała miejsce. 

Otóż pociąga nas, zaciekawia psycho- 

logja tych ludzi, z powodu, który tak* 

że pozwolimy sobie symplicystycznie 
sformułować: «Skąd się biorą ci lu- 
dzie tak źle życzący Ojczyźnie». 

Nie oglądajmy jednak niczyich in- 
tencji pod kątem widzenia patryjotyz- 

mu. Jakoś strasznie prowincjonalnie 
wygląda wyraz patryjotyzm, kiedy się 
mówi o politykach sejmowych. Wy- 

bory na jesieni mogą dać jedynie 

skutki, których każdy patryjota słu- 

sznie się obawia; Sejm nie jest w 

„stanie zmienić ordynacji wyborczej, 
a jednocześnie za nic w święcie się 

nie zgodzi na udzielenie rządowi peł- 

nomocnictw w tym zakresie. A więc 

do Sejmu wejdą .w ogromnej ilości 

Ukraińcy, którzy dotychczas się ab- 
sentowali, wejdą komuniści naszej 
dzielnicy, a to dzięki temu, że sza» 
nowna lewica naszej dzielnicy w swo- 
jej niepoczytalnej demagogii stworzyła 

odpowiednie nastroje na naszej wsi. 
Należy nawet przewidywać, że 1/3 
ogólnej ilości posłów ewentualnego 

przyszłego Sejmu będzie się składała 

z tych pntypanstwowych elementów. 

Pozostałe 2/3 rozbite zostaną zarówno 
pomiędzy partje dawne,. jak i parije 

rowopowstale. 

Jaki więc interes mają partje sej- 

mowe aby domagać się tych wybo- 

rów? Czy mają jakiekulwiek szanse, 
tu mówimy zupełnie niezależnie od 

barwy tych pariyj—stworzenia w tym 

przyszłym Sejmie rządu parlamentar- 

nego? —Na to żadnych szans nie po- 
siada ani sejmowa prawica, ani iewi- 

ca, gdyż lewica nie będzie mogła li-. 
czyć na sukurs mniejszości narodo- 

wych. Wybory więc nie będą mogły 
dać większości sejmowej w żadnym 
wypadku, a więc nie dadzą zwycię- 
stwa żadnej partji. Skąd więc — raz 
jeszcze—ta ochota prowokowania wy- 
borów, które mogą mieć nieobliczal- 
nie nieszczęsne dla Polski skutki? 

Nie chcielibyśmy wpadać w prze- 
sadę, w egzegerację, w patos określeń. 
A jednak zdaje się, że w tej tendentji 
wywołania wyborów mieści się nader 

" dużo jakiejś psychopatologji partyjnej, 
jakiejś obrzydiiwej dekadencji partyj- 

nictwa polskiego, Skoro bowiem partje 
wiedzą, że skutek wyborów nie zwróci 
im władzy, wytrąconej z rąk sejma- 
władztwa już blisko rok temu — spe- 
kulują więc tylko na pogorszenie sy- 
tuacji politycznej Polski, spekulują na 
wywołanie w Połsce trudności, znacze 
nie większych, aniżeli te, które męczą 
nas obecnie. 

Uchronienie się od wyborów w 
obecnym roku jest nader łatwe. Nato 
należy oddać 2/3głosów za przedłuże- 
niem kadencji Sejmu na pewien czas. 
Mamy nadzieję, że w. tym czasie 
"mogłoby dojść w Polsce do pewne- 
go kryzysu demagogji, mogłaby za- 
świtać jutrzenka podziału Społeczeń- 
stwa według różnego pojmowania 

  

ory. 
interesu państwa polskiego niepodle- 

głego, a nie wejług kategorji, które 

dzieliły nasze społeczeństwo podczas 

wojny, lub przed wojną. Ale nie, oto 

genezą parcia do wyborów w prze- 

widzianym przez konstytucję 17 

marca terminie jest chęć stabilizowa- 
nia, przedłużenia -życia tych  partyj 

które są obecnie, jest chęć utrzymania | 

„Coute que coute* słałus quo.. 
Czy to się im uda? Aby odpo- 

wiedzieć na to pytanie myśleć musi- 

my o dwóch partjach politycznych 
tak nielubiących siebie nawzajem, a 
tak organicznie związanych z sobą. 
O Demokracji Narodowej, inaczej 
Lidze Narodowej, inaczej Związku 

Ludowo-Narodowym, inaczej Obozie 
Wielkiej Polski i socjalistach.— Jeśli 
wybory wypadną w roku bieżącym 

Dem.Nar, nie ma żadnych szans przyj- 
ścia do władzy, podobnie teź żadnych 
szans nie mają socjaliści,—ći ostatni 

nie mają już nawet tych możliwości 
kooperacji z radykalne-włościańskie: 
mi partjami które przed niemi świta- 
ły w r. 1922. A jednak... | 

A jednak w jednej gi w drugiej 
pariji ponad własny partyjny interes, 
ponad zdrowy rozsądek wybija się 
owa rozpaczliwa chęć utrzymania stą- 
tus quo, utrzymania stanu obecnego, 
przy którym ośrodkami krystalizacyj- 
nemi myśli, a raczej bezmyśli politycz- 
nej, są narodowa demokracja i socja- 

liści. I obie te partje wzbudzają jed- 
nakowe uczucie. są one tak pożało- 
wania godne. Bo oto rzeczywistość 
przestąpiła przez nie. Nar. Dem. ciąg- 
le chce być organizacją narodu, po- 
mimo iż dzięki Opatrzności naród 
polski posiadł już lepszą organiza- 
cję, aniżeli tę, wyrazem kierownictwa 
której byłoby „Słowo Polskie* i, Dzien- 
inik Wileński", bo posiadł już własne 
niepodległe państwo polskie. Socja* 

liści z P. P. $, już dziś reprezentują 
ludzi, którzy fpo bołszewickich do- 
świadczeniach boją się urzeczywistnie- 

nia Marxizmu więcej, aniżeli sama 

burżuazja. Ale właśnie dlatego treścią 
ich' dzialalnošei 'politycznej stał się 
fałsz,  nieszczerość, poza. Będąc 
dziś pierwszemi wrogami marzeń, 
których nonsens najlepiej uwidocznili 
bolszewicy przez ich, zresztą bardza 
krótkotrwałe, zastosowanie — udają 
stale że nadal w nie wierzą, nadal 
się niemi przejmują. Piękna aktorecz- 
ka opowiadała mi kiedyś, jak ją nu- 
dzi i męczy odegrywanie tej samej 

roli pó raz tysiąc i pierwszy. Nie chcę 

nikoga obrażać, ale oto cała  muzy- 

kalna publiczność zna pewnego za- 
służonego aktora operetkowego, któ- 
ry dziś liczy sobie lat 64. Jego mło- 
dość wypadła na młodość powodze- 
nia «Pięknej Heleny» i «Orfeusza w 
Piekle». Dziś śpiewa je jeszcze z ta* 

lentem, lecz to nie_ jest to samo. 
Znamy wodza socjalizmu polskiego, 
którego pierwsze występy. na trybu- 

nie wiecowej w Polsce także wypadły 
na brząski ruchu socjalistycznego w 
Europie. | teraz to samo powtarza, a 
że słuchamy już go dziś inaczej, to 
nie nasza' wina. 

Polska, interes, przyszłość nasze- 
go państwa wymaga gruntownej re- 
formy całego naszego prawa konsty- 
tucyjnego. 2 ! 

Ale nie imamy realnych widokėw> 
aby ia reforma zostala uskuteczniona 
przed konstytucyjnym terminem - wy- 

borów. Dlatego przedłużenie kadencji 
obecnego Stjmu na podstawie 125 

art. konst 17 Marca,  uchronienie 

  

W Robotnika wczorajszym spotykamy 
taką notatkę pod tytułem «Skąd na to idą 
pieniądze»: 

<W sobotę ubiegłą ukazał się w Wilnie 
«tygodnik p. t. «Monarchista Wileński». Ce- 
<na numeru — tylko 5 groszy. Agitatorzy 
<Monarchistycznej Organizacji Włościańskiej 
<rozporządzają wszędzie znacznymi fundu- 
<szami. Takich funduszów nikt w Polsce nie 
«otrzyma ze składek dobrowojnych. Możeby 

«tak nasi <monarchiści», pozbawieni narazie 
<kandydata do tronu, zechcieli ujawnić źró- 

«dia swcich «dochodów». 
Po porozumieniu się z wydawcami <Mo- 

narchisty Wileńskiego» służymy  <Robotni- 
kowi> zupełnie konkretną odpowiedzią. 

<Momarchista Wileński» został wydany 
za pieniądze zebrane ze skiadek wśród mie- 
szkańców Wilna. Lista składkowiczów obej- 
muje 30 osób od 5-ciu do 10 zł. Z najżyw- 
szą chęcią wydawcy <Monarchisty Wileń- 
skiego» pokażą tę listę przedstawicielowi re- 

dakcji «Roboinika». Pod jednym zupełnie 
zresztą łatwym warunkiem. * 

- Oto pizedstawiciel Robofnika przy spo- 
sobności zechce nam ujawnić szczegóły 
"umowy, na mocy której Robotnik dzierżawi 

drukarnię należącą do państwa polskiego. 
Takie szczegóły jak np. wysokość czynszu 
rocznego od 1919 r. począwszy szczególnie 
byłyby pożądane. 

S TSS RETURN, 

бент i Rząd. 
Rokowania © pożyczkę. 

WARSZAWA 12.1V, (żel.wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym powraca z Pa- 
tyža p. Młynarski, któru zawiózł tam * 
konirprozozycje pożyczkowe naszego 
rządu. Dalsze rokowania o pożyczkę 
i ich sfinalizowanie odbędzie się w 
Warszawie po Świętach, kiedy po- 
wróci z Paryża p. Monnet przedsta- 
wiciel banków amerykańskich. 

Rokowania te z ramienia rządu pol- 
skiego będą prowadzić minister Cze- 
chowicz oraz pp. Młynarski i prof. 
Krzyżanowski. ? 

Wycieczka dyplomatów do 
Białowieży. 

WARSZAWA 12.V.(żel,wł.Słowa) 
W okresie Świąt Wielkanocnych dy- 
plomaci zagraniczni znajdujący. się w 
Warszawie zaproszeni zostali przez 
ministra Niezabytowskiego na wy- 
cieczkę do Białowieży. W czasie wy» 
cieczki odbędzie się prawdopodobnie 
jedno z Większych polowań, w któ» 
rem weźmię udział cały szereg osób 
zę świata politycznego. Р 

W stolicy. 

WARSZAWA, 12.IV (żel.wł, Słowa). 
W Warszawie w kołach rządowych 
zapanował już nastrój świąteczny. Po- 
siedzenie Rady Ministrów i Komitetu 
Ekonomicznego wyznaczone na jutro 
zostało odłożone i odbędzie się po 
świętach. W dniu jutrzejszym odbę- 
dzie się zapowiedziana przed kilku 
dniami kontierencja dla prasy zagra- 
nicznej, na której minister Zaleski i 
b. minister p. Hipolit Gliwic poinfor- 
mują prasę O przygotowaniach do 
Międzynarodowej Konferencji Ekono-. 
micznej, na której Polskę reprezento- 
wać będzie p. Gliwic. ; 

Urzędnicy u min. Czechowicza: 
WARSZAWA, 121V. PAT. Pan. 

minister skarbu Czechowicz. odbył 
wczoraj dłuższą konferencję |z prezy- 
djum i delegatami konferencji stowa- 
rzyszenia urzędników skarbowych, 
którzy przedłożyłi uchwalone na nie« 
dzielnym zjeździe delegatów uchwały 
w sprawie polepszenia i ustalenia by- 
tu urzędników skarbowych. Dziś 
przyjął p. minister komitet wykonaw+ 
czy zjazdu stowarzyszenia obrony › 
wierzytelności w osobach senatora 
Zdanowskiego i adwokata Paschal- 
skiego. 

państwa przed przedwczesnym kry- 
zysem wyborczem, stają się |koniecz- 
nością, za którą się opowiada cąła 
patrjotycznie nastrojona opinja polska. 

"Cat
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Pierwsza Wileńska Spółka Win i Przetworów Owocowych 
ul: Wileńska 36 i piłsudskiego 2. Tel. 886. 

„RAJEKIE JABŁUSZKO” 
Jednocześnie z tem poleca się wina wytrzymałe agrestowe o niezrównanej dobroci i smaku. 

"ECHA KRAJOWE 

  

GRODNO, 

— Banda zbójecka Staśkiewi. 
cza w Grodnie. Niedawno władze 
policyjne wykryły głośną bandę zbó- 
jęcką  grasującą 'w województwie 
białostockiem, szczególnie w pow- 
Grodno, Wołkowysk Bielsk i Lida. ' 

Na czele bandy stał niejaki Wla- 
dysław Staśkiewicz z Pustelnika, gm. 
Marki, pow. Warszawski, lat 26 któ- 
ry na sumieniu ma nie jedną ofiarę 
ludzką. Pod rozkazami Staśkiewicz 
miał Jana Woźaicę z Mińska Mazo- 
wieckiego i Stanisława Pajkowskiego 
z pow. Wołkowyskiego, mieszkańca. 
wsi Krasnowieś. 

Banda ta w nocy 31 marca r. b. 
napadła na furmanów, powracających 
z Grodna do Skidla z towarami. -Po 
ograbieniu furmanek bandyci skiero- 
wali się do chałupy, położonej o 7 
kłm. od Grodna a należącej do Sma- 
la Sergjusza. Po zameldowaniu po- 
licja śledcza, wraz z psem policyjnym, 
przybyła na miejsce napadu. Pies Buf- 
falo skierował policję do chałupy 

Po ograbicniu inż, Gad. Staśkie- 
wicz wyrzucił trupa z pociągu, a sam 
z rzeczami przeszedł do następnego 
wagonu. Tutaj Staśkiewicza spotkał 
konduktor i zażądał okazania biletu. 
Staśkiewicz odpowiedział, że bilet 
pozostawił w drugim wagonie i obai 
poszli do tego wagonu. W przejściu 
między wagonami Staśkiewicz kopnął 
nogą konduktora tak silnie, że Ów 
konduktor upadł, a sam' wyskoczył 
na tor kolejowy. Działo się to o 7 
kim, od Siedlec. 

Staśkiewicz zeznał, że widział u 
zabitego na palcach pierścionki, któ- 
rych jednak nie tknął. 

Władze policyjne po dłuższych po- 
szukiwaniach żaaresztowały  niebez- 
piecznego bandytę w okolicach Gro- 
dna w dn. 31 ub. m. 

Staśkiewicz z towarzyszami stanie 
przed sądem doraźnym. 

JEZ'ORY. 
— Kościół w Jeziorach. Komi- 

tet Odbudowy Kościoła w jeziorach 
wydał na -czele z księdzem Fran- 

„Smala. Tutaj po przeprowadzeniu re- cjszkiem  Kuksewiczem następującą 
wizji odnaleziono rzeczy. 

Przyciśnięty do muru Smała przy- 
znał się, że w nocy odwoził dwóch 
osobników do Małej Kaplicy. Policja 
natychmiast udała się do tej wsi i w 
domu brata Smali znalazła 3 bandy- 
tów. Obezwładnieni i skuci Staśkie: 
wicz, Woźnica i Pajkowski przyznali 
się do popełnienia nast napadów ban- 
dyckich: 

W dn. 2—H r. b. na urzędnika 
akcyzy Sinorskiego w Wołkowysku 
Aleksandra Zmajlinowa w maj. Zie- 
lewicze, w pow. Wołkowyskim; w 
dn. 6—| na Giellera Rachmiela i Lan- 
giera pod Brzostowicą Wielką; w dn. 
12—! r b. na powracającą ze stacji 
Różanka do Szczuczyna pocztę, w 
dn. 10—!!. na Grynesa i Bajera ze 

wsi Liczyce, pow. Wolkowysk., w 
dn. 24—lIl na Jowela Borowskiego o 
6 klm. od Wołkowyska. 

Aresztowany Władysław Staśkie- 

wicz, którego porównać chyba można 

‚ @ warszawskim Zielińskim, przyznał 

się do popełnienia samodzielnie dwuch 

morderstw, głośnych w całym kraju 

w pociągach, a mianowicie: Efroima 
Wajnsztejna, na linji Anadrzejowce— 
Wołkowysk i inż. Stanisława Gadom- 

skiego z Zarządu Lasów Panstwo- 
wych na linji Czeremcha—Siedlce 
(w końcu lutego r. b.). Staśkiewicz 
zeznał, że Wajnsztejna i inż. Gadom- 

skiego zabił przez uderzenie 3 funto- 

wym «gwichtem» ołowianym, umoco* 

wanym do pasa skórzanego. $ 

Po zabiciu Wajnsztejna, Staśkie: 

wiez trupa wyrzucił na tor kolejowy 

(pod Andrzejowcami) a sam wysko- 
czył z pociągu. Wajnsztejn przy so- 

bie nie miał pieniędzy. Staśkiewicz 
znalazł tylko weksel i woreczek Z 

ubiorami do modlitwy. 

Po dokonaniu tego zabójstwa Staś- 
kiewicz udał się pieszo do Hajnówki, 

* gdzie kupił bilet do Czeremchy. 
. Tutaj w wagonie drugiej klasy Za- 

stał śpiącego na górnej półce inž. 

Gadomskiego, którego w ten sam 
sposób, jak i Wajnsztejna, pozbawił 

życia. : 

т [it pasta do zębów 
„KREM PERŁÓWY 
HNATOGICZ Luń. 
  

    
  

MICKIEWICZ NOWY, NIEZNANY. 

odezwę: ; 
Drewniany kościół katolicki w 

miasteczku Jeziorach (pow. Grodzień- 
ski) jest zabytkiem archeologicznym, 
jako okaz drewnianego budownictwa 
polskiego. 

Wedłóg opinji rzeczoznawców 
kościół wybudowany został za czasów 
królewszczyzny między wiekiem 14 
a 16. | s 

W przeciągu kilkudziesięciu lat 
przed wojną europejską parafja (je- 
ziorska czyniła starania u władz ro- 
syjskich celem wyjednania pozwołe- 
nia na naprawę walącego się kościoła, 
lecz starania nie odniosły żadnego 
skutku. 

Wybuch wojny sparaliżował wszel- 
ką akcję w kierunku odnowienia i za- 
chowania świątyni. ' 

Jeziory liczą około 600 osób sta- 
łych parafjan. A 

Do zamknięcia kościoła nie można 
żadną miarą dopuścić, gdyż jest оп , 
najważniejszą placówką moralno — 
wychowawczą, jaką był również w 
ciągu kilku stuleci. 

Wobec powyższego parafja je: 
ziorska, przez swoich przedstawicieli, 
zwracała się z gorącym apelem do 
społeczeństwa o przyjście z pomocą 
w podźwignięciu z ruin historycznej 
prastarej świątyni jeziorskiej. 

Żawdzięczając ofiarności 
czeństwa Polskiego, można była 
przystąpić w roku 1925 do rozpo- 
częcia odbudowy. 

Chociaż dzieło odbudowy znacznie 
się posunęło naprzód, to jednak z 
braku funduszów odbudowa w roku 
ubiegłym 1926 nie została ukończona 
i nabożeństwa są odprawiane w tym- 
czasowo przyrządzonej szopie. 

Komitet Odbudowy, pragnąc w 
obecnym roku doprowadzić odbudo- 
wę do końca i tem przekazać potom- 
ności drogą pamiątkę prastarej świą- 
tyni, nie znajduje innego sposobu, 
jak jeszcze raz odwołać się do ofiar- 
neści publicznej z prośbą o pomoc. 

Wszelki choćby najmniejszy datek 
będzie z wdzięcznością przyjęty i przy- 
czyni się do uwieńczenia rozpoczęte- 
go dzieła. Lista łaskawych  ofiaro- 
dawców będzie ogłoszona w prasie. 

Ofiary prosimy przysłać na imię 
Komitetu Odbudowy Kościoła w Je- 
ziorach (poczta Jeziory, pow. Gro- 
dzieński, woj. Białostockie). ! 

O wydaniu  państwowem „Dzieł wszystkich'* Mickiewicza. 

Cz. II. — Stan i wyniki prac Ko- 

mitetu Redakcyjnego wydawni- 
„ctwa. 

l oto siódmy rok ju ż mija od 

czasu uchwały sejmowej a Mickiewi- 
cza w szacie państwowej, narodowej 

jeszcze nie widać. Nie jest to jednak 

bajka o żelaznym wilku — pociesza 

Rektor Pigoń. Przeciwnie — rzecz 
całkiem realna. Będziemy mieli Mic- 

kiewicza w szacie godnej największe- 
Poety i Wieszcza narodowego. Nie 

pozostaniemy w tyle za Rosją, która 
posiada już swego rodzaju unikat 
wydawniczy — Puszkina W szacie 
państwowej. 

В : я 

Autorem koncepcji wydania jest 

Artur Górski. Myśl tę powziął w cza- dzenie, na którem zdecydowano zrąb. 

sie powstawania państwa odrodzone- 

go, kiedy zastanawiał się na „Nowym 

progu” dokąd i „Ku czemu Polska 
szła”, kiedy szukał właściwego „go: 
dła* dla wskrzeszonej państwowości 
polskiej. 

Lata to były przełomowe. Żyliśmy 
w psychozie rewolucyjnej, tu i ówdzie 

triumfował Marx. Powiedział sobie 

Górski, że 1002 trzeba budować па 

z 

starem, zwłaszcza jeśli jest to zdro- 
WE, twórcze. Zdecydował, że Marx 
powinien ustąpić przed Mickiewiczem. 

Takie wydanie dzieł wszystkich 
Mickiewicza, wydanie państwowe mia- 
ło być aktem pjetyzmu Rzeczypospo- 
litej dla Mickiewicza — monumentem 
wzorowym. 

Jak już wiemy, Sejm powziął od- 
powiednią uchwałę, poruczając jej 
wykonanie ówczesnemu Ministrowi 
Oświaty p. Rałajowi. Utworzono Ko- 
mitet Redakcyjny wydawnictwa, do 
którego weszii prof. Wilhelm Bruch- 
nalski, prof. Stanisław Pigoń i Artur 
„Górski. Komitet tea odbył w maju 
1921 ro<u pierwsze i jedyne posie- 

i plan wydawnictwa — określono za- 
danie realizacjj myśli, przypieczęto- 
wanej uchwałą Sejmu, nie we wszyst« 
kiem zresztą po myśli owej uchwały. 
Chodziło bowiem Sejmowi o wyda- 
nie popularne, tymczasem wobec 
braku pełnego wydania naukowego 
wogóle, myś! tę rozszerzono, a mia- 
nowicie: zdecydowano dać pełne i 
wzorowe wydanie. Kanon wydawni- 
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Wojska kantońskie zagrożone. 
FA PARYŻ, 12—1V. Pat. Według wiadomości otrzymanych z Chin przez 

ministerstwo spraw zagranicznych akcja armji północnej przeciwko kantoń- 
czykom uzgadnia się coraz bardziej. Oddziały armjj północnej po  prze- 
grupowaniu odparły kantończyków do rzeki Wang=Tse. Naprężenie pomię- 
dzy Czang-Kai-Szekiem a rządem w Hankou wzrasta. Czang-Kai-Sek opuś- 
cił Sanghaj po podjęcie wszelkich środków ostrożności celem utrzymania 
tam porządku i udał się du Nankinu. 

Gen. Czang tępi komunizm. 
SZANGHAJ 12 IV PAT. Agencja Reutera donosł, że dzisiaj zrana zwolen- 

nicy Czang:Kai-Czeka zaatakowali przy pomocy połicji wojskowej w dzielnicy 
Czapei miejscowe czerwone związki robotnicze. Policja uzbrojona była w kara- 
biny maszynowe, rewolwery i bomby. W całym szeregu punktów Ceapei wy- 
wiązała się walka, w czasie której I5 członków związków robotniczych zostało 
zabitych, a bardzo wielu odniosło rany. Pozatem 690 robotników zostało roz- 
brojonych i zatrzymanych. W ręce policji wpadło 7 kulemiotów, 300 karabinów 
i rewolwerów i pewna ilość bomb: ż amunicji. Wojska chińskie zajęły dzielnicę 
związków robotniczych. W podobny sposób za:takowane zostały związki zawo- 
dowe w Hang Czeu przyczem wieie osób zostało rozbrojanych i uwięzionych. 

Katastrofa kolejowa na stacji Rogów, 
WARSZAWA, 12—IV. PAT. Dnia 11 b. m. o godz. 5 min. 10 na'stacji Ro- 

gów pociąg towarowy odstawiony ma boczny tor celem przepuszczenia pociągu 
osobowego najechał na zaporę. Wykoleił się parowóz i cztery próżne wagony 
towarowe. Z obsługi kolejowej nikt nie poniósł szwanku. Szkody materjalne mi- 

09+0929929902230 ©: 5$4$19+9:09:09009007 00:09. 
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ф ZDRÓJ. CIEMNE ° 
$ P 1 Ww A DUBELTOWE, 
$  T-wa Akc. 
3 Bihar „SZ OP EN a Wilnie. š 

* TELEF. 672. 

  

  

Fakt—nie reklama!!! 
Podajemy do wiadomości, iż na nadchodzące święta sklepy na- 
sze zostały zaopatrzone w kilka wagonów świeżych najwykwint- 

niejszych, gustownych malinowych 

Pomarańcz, mandarynek, cytryn 
znanej 

wszechświatowej 
marki 

które 

Pomarańcze 
Mandarynki 

1) T-w0 „Agrumaria” skl. Nr. 
2) 
3) 
4) 

° 

" 6) F-ma Węcewicz, ul. 
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8) Gesajtis, Mickiewicza 37. 
9) t-.sza Wileńska Spółka Win, Wileńska Nr. 36. 

10) Zwiedrvński, Wileńska 28. 
11) Br. Gołębiowscy, Trocka 
12) M. Sakier, Wielka 45 (obok rybn. sklepu Gurwicza). 
13) Sklep kolonjalny Wajn, W. Pohulanka 9. 
14) Kalita i Zabłocki, ul. Wielka 19. / 
15) Niemirycz (daw. Siępkowski), .ul. Mickiewicza 20. 
16) J Gluszenko, ul. Mickiewicza 26. 
17) Sora Szer, ul. Rudnicka 11. f 
18) S. Lewin, ul. Sadowa 13. 

„M Aoutaner a ss Fils Catania" 
wobec święta oraz umożliwienia spożywania 

szerokie warstwy konsumentów będą Sprzedawane po cenach 
najtańszych: ! 

180—mniejsze—po 25 gr, sztuka 
150 —średnie — „ 35 
100—wielkie — „ 45 „ 
80—największe-„ 55 „ 

soczyste, słodkie 
po 30 gr. sztuka 

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

5) Januszewicz, ul. Zamkowa 20-a, 
Mickiewicza 7. 

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

przez 

messińskie 
po 12 gr.sztuka ВУУ 

1 zauł. Oszmiański 1. 
2 Wszystk. Šwiet, Nr. 17. 
3 Straszuna Nr. 17. 
4 Zawalna Nr. 34, 

3. 
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19) Ch. Rubinsztejn, ui. Zarzecze 19, 
20) jos. Kagan, ui. Mickiewicza 44 
21) G Kaplan, ul. M, Stefańska 24. 

Z poważaniem ' 
T-w0 „AGRUMARIA“, 

czy (typ wydania) poraz pierwszy w 
Polsce opracowano dokładnie i zaw- 
czasu — uczynił to prof. Bruchnal- 
ski, wysuwając następujące postulaty: 
wydanie kompletne, to znaczy wszyst-. 

kiego, co z pod pióra i co z Ust 
Mickiewicza wyszło, a to podzielone 
na dzieła poetyckie i prozaiczne oraz 

listy, Następnie biografja, bibljografia, 
kalendarz twórczości, ilustracje, Od- 
miany i warjanty tekstu, komentarz 
do każdego utworu, przedmowa ogól- 
na i objaśnienia — oto aparat nau. 
kowy tego wydawnictwa, 

W ten sposób połączy się popu- 
larność i przystępność każdego utwo- 
ru Mickiewicza zę stroną naukową i 

krytyczną — każdy bę zie mógł czy- 
tać Mickiewicza bez sięgania do spe- 
cjalinych opracowań. 

Dalej przyjęto zasadę wydania sa- 
modzielnego, to znaczy bez kupca — 

księgarza i jego pośrednictwa, możli- 
wie w oparciu głównem o jakąś in- 
stytucję naukową i przy współudziale 
w zbycie—organizacyj zawodowych. 
Nakład byłby wielki — 50 tysięcy 
egzemplarzy, całość wydawnictwa to- 
mów 16. 

Pracę podzielono w sposób na: 
stępujący: opracowanie działu poezyj 
i kierownictwo naczelne wydawnictwa 

objął prof. Bruchnalski—rązem 4 tomy; 
opracowanie prozy — razem (omów 
12 — objeli pp. Pigoń i Górski przy 
udziale szeregu sił naukowych, jak 
pp. Łucki, Życzyński, Szpotański, Je- 
rzy Kowalski, Rozwadowski, Chrza* 
nowski, Czubek, Posadzy i inni, 
wśród których cały szereg osób po- 
wierzony sobie materjał już opraco- 
wał. 

Co do dzieł francuskich zdecydo: 
wano podać je w nowetm tłumaczeniu 
ednego pióra — Artura Górskiego, 
w ostatecznym razie w skorygowa- 
nem przez tegoż tłumaczeniu do- 
tychczasowem. Możliwe, że „Konfede- 
ratów Barskich* przetłumaczy p. J. 
Iwaszkiewicz — oczywista prozą, by 
się nie powtórzyło tego rodzaju 
horrendum, co „Konfederaci* w tłu= 
maczeniu — wierszowanem... ||| 

Komitet Redakcyjny poszedł p 
linji «większego oporu. Jako dwie 
podstawowe zasady przyjął: 1) zebrać, 
co,z autorstwa jest Mickiewicza i 2) 
skonfrontować wszystko, co się da z 
autografami. lnaczej mówiąc posta- 
wiono sobie olbrzymie zadanie: wszy- 
stko zebrać i wszystko w rękogisie, 
lub z fotografjj widzieć na własne 
oczy. W tym celu trzeba było jeździć 
po całej Polsce i zagranicę. Trzeba 

które na pokazie win 

w Warszawie, zwróciło 

na siebie uwagę 

znawców. 
   

  

  

Podziękowanie, 
Koto przyjacół Harcerstwa 

przy , Wileńswiej 5 Drużynie 
Harc. im. Zygmunta Dołęgi- 
Sierakowskiego * najuprzejmiej 
dziękuje wielce taskawym pa- 
niom Wyrwiczowej, Kuszlównie, 
i panom Karolowi. Wyrwicz- 
Wichrowskiemu, Kostańskiemu, 
Worotyńskiemu oraz  Gronu 
Pocztowców «Radjo» za oflar- 
ny udział w prima-aprilisowym 
wieczorze w dniu 5 kwietnia 
b r. na rzecz Koła Przyjaciół 
Harcerstwa. / 

Potrzebna maszynistka 
biegle i poprawnie pisząca na ma- 
szynie oraz obznajmiona z prowa- 
dzeniem 'biura. Oferty z podaniem 
dotychczasowej pracy pod «Potrzeb- 
na» składać w administracji <Słowa». 

    

  

   
4-rzędowy Marchijski 

Il odsiew oryg., 
| , Jęczmień kwalifikowany 

sprzedaje WILEŃSKI 
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Tajemnicę pięknych i białych 

zębów posiada ten 

kto stale używa   

  

  

"SOK KA NL A RA RA KA AA DU A W NA A DA DY RAE zy 

NA ŚWIĘTA a 
kapelusze, bieliznę, męską i damską, | 
krawaty, rękawiczki, wyroby trykoto- BĘ 

we, parasole, laski i t, p. poleca lirma M 

O. Kauicz 
Wilno, Zamkowa 8. tel. 939, 

aa 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŻĄDAĆ BEZPŁ PROSPEKTÓW. WARSZKREDYTOWA 1-- 

  

     

       
  

Niżej podpisane banki 

Piątek, dnia 15-gó kwietnia 

16 go kwietnia kasy banków będą czynne do g. 11-ej. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Wilnie, 

Bank Towarzystw Spółdzielczych, Oddział w Wilnie, 

Bank Związku Spółek Zarobkowych, Oddział Wileński, 

Wileński Prywatny Bank Handlowy. 

kw ach ach ak si i i A 

zawiadamiają, że w Wielki 

iw Wielką Sobotę, dnia 

Oddział w Wilnie, 

  

   
  

tarciu do miejsca ich przechowania, 
były dostępne. .Tak naprzykład jakiś 
paryski miłośnik zamknął na spusty 
kartki z „Pierwszemi wiekami -hi- 
storji*, dalej szereg listów i notatek 
z „Wykładów lozańskich* znajduje 
się u osób prywatnych, do których 
trudno dotrzeć; jedno z polskich To- 
warzystw „Przyjaciół Nauk posiada 
autografy wierszy i szereg kartek z 
„Prelekcyj paryskich* z własnoręcz- 
nemi notatkami 
stanowią pewien materjał dla zamie- 
rzonej przez poetę książki 0 stosun- 
kach polsko - francuskich — dyrektor 
towarzystwa nie pozwala tego obej- 
rzeć, wysuwając różne przeszkody i 

czyniąc utrudnienia. Albo inny przy- 
kład: biblioteka prywatna hr, Ostrow- 
skich w Tomaszowie Mazowieckin— 

Mickiewicza, które 

  

      

przeprowadzał jeden z profesorów 
uniwersytetu, chodziło o «Pielgrzyma» 
— zdawałoby sję materjał wyczerpa- 
ny: raptem jeden z wydawców znaj. 

duje w owej książce początek arty- 
kułu Mickiewicza, który cudem uszędł 
uwagi badacza. W. Bibljotece Ро!- 
skiej w Paryżu nie dostrzeżono bruł- 
jofu „zdań i uwag“ — częściowo 
nieznanych — inediła. W. bibljotece 
Kronenberga znalazły się nieznane 
notatki z czasów rosyjskich o sztuce 
egipskiej; (iw Suchej — notatki emi- 

gracyjne, dotyczące rozmów z Mic- 
kiewiczem; w Czaplach Wiłeńskich u 
Popielów — nieznane kartki „Pre- 
lekcyj“, egzemplarz korekty „Pana 
Tadeusza*, artykuły z „Pielgrzyma*; 
pod Wieliczką plon osobiiwy: 
ktoś na kondycji będąc dowiedział 

5342500550 00000500. 

- 
> : | 

Е @ 
Em  Zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone oibrzymiemi a 
sa Jasami sosnowemi. Radjoczynne solanki, Kąpiele: solankowe, @ " 
EA kwasowęgłowe, borowinowe. Hydropatja.  Elektroterapja. rą 
a Kąpiele słoneczno-powietrzne, Plaża nad Niemnem. Kąpiele ® 
Ea kaskadowe. й 

ЁЁ SUCHO, SLONECZNIE, WESOLO, TANIO, ` 

Dużo ładnych spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. й 
Sezon od 15 majo do O wrzešnia, Ą 

= ię В | 

TB sk ka Aki kak i li A ak k sak | 
NA NADCHODZĄCE. ŚWIĘTA! | 

Й Žądajcie ws:ędzie! 

WO si : browaru 99 

ks. LUBOMIRSKIEGO 
Szczególniej polecamy nowy wyższy gatunek piwa 

‚ 3 ” 

pod nazwą ” | 

który się wyróżnia przyjemnym smakiem i aromatem. | 
Od 20 butelek dostarczamy do domu. Obstafunki przy muje się 

Wilno ul. Lelewela 1/3 (róg Wileńskiej 48) tel. 460. 

TTE TTT 

у ; eta YA та TNA ję ^ 

bowiem wiedzieć, że Mickiewicz był według wiadomości Komitetu Redak- 
bardzo rozrzutny jeśli chodzi O auto- cyjnego — ma posiadać coś Z auto. 
grafy: przyjaciele i amatorzy wypra- grafów. Redaktorzy piszą — odpo- 
szali — Mickiewicz chęinie rozdawał wiedzi nie utrzymują. Kołatają „przez 
— do tego stopnia, że wydzierał z władze — wydział bibliotek Minister- | 
całości rękopisu poszczególne kartki. stwa — bez skutku. Robią „zamach 
Pozbierać to wszystko — zadanie nie stanu” j bez powiadomienia stawiają | 
łatwe. Paryż, Rapperswil, Szwajcarja, się u progu bibljoteki. Trud sowicie 
nie mówiąc już o całej Polsce — się (oplaca, znajdują szereg kartek 
wszędzie trzeba było być osobiście, prełekcyj, trochę listów i t. @. 
gdzie się natrafiło na ślad rękopisu. W Ossolineum jest, jak wiadomo, 
Nie wszystkie też rękopisy, po do- księga autografów. Studja nad nią 4
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KURIER GOSPODARCZY 
Reforma agrarna w 

Lotwie. 
Stale mieszkałem na Inflantach 

Polskich, które obecnie weszły w 
skład Łotwy; przy mnie to państwo 
powstało; byłem naocznym świadkiem 
nie tylko przeprowadzenia tam agrar- 
mej reformy, ale i jej wyników; to da- 
ło mi możność zebrać sporą wiązan- 
kę obserwacyj, i sądzę, że wobec 
przeprowadzania reformy agrarnej w 
Polsce, niektóre z tych danych mo: 
gą zainteresować szerszy ogół. 

Muszę na wstępie zaakcentować, 
że wszystko co będę mówił, dotyczy 
wyłącznie części Łotwy—tak zwanych 
Inflant Polskich, które obecnie wcho- 
dzą w skład Łotwy. Skłoniło mnie 
do tego po pierwsze że, jako stały 
mieszkaniec Inflant, lepiej znałem 
miejscowe warunki, niż w. reszcie 
Aotwy, po drugie—że Inflanty Polskie 
pod względem gospodarczym Są w 
zupełnie identycznych warunkach z 
maszemi Kresami Wschodniemi więc 
mogą nas więcej interesować, 

Przy powstaniu Łotwy nie było 
narazie projektu przeprowadzenia re- 
formy agrarnej w takim zakresie, w 
jaki ta reforma potem się wylała. 
Pierwsza odezwa do narodu pierw- 
szego prezydenta Rep. Łotewskiej 
(Ulmanisa) na wstępie zaakcentowała, 
że w Łotwie przyznaje się absolutne 
prawo własności—to miało być pod- 
waliną nowobudującego się Państwa; 
—tem chciano odrazu wyrazić zasa- 

,dniczą różnicę nowo powstającego 
Państwa od sąsiedniej Bolszewji. 

Lecz silnie już rozpowszechnione 
i zakorzenione doktrynv bolszewickie, 
z głównem hasłem— „precz buržuje,. 
dajcie ziemię", zmusiły rząd odrazu 
do obcesowej zmiany frontu; sam 
naród wypchnął na pierwszy plan 
agrarną reformę i rząd doskonale zro- 
zumial, że bez dania ludowi ziemi on 
się nie utrzyma, że bez przeprowa- 
dzenia agrarnej reformy nie "uda się 
rządowi mieć za sobą choć minimal- 
ną większość narodu, nie uda się u- 
spokoić ludu, wzburzonego i przesią- 
kniętego bolszewickiemi doktrynami; 
trzeba było zrezygnować z początko- 
wych haseł, trzeba było iść za rzeko- 
mą wolą ludu, lub zrezygnować z 
władzy, a wtedy wydać kraj na ра 
stwę bolszewizmu. 

Prócz tego jasnem było, że ta 
„wola narodu* musi być spełniona 
możliwie prędko i w możliwie dużej 
skali;—tylko przy tych warunkach 
możno było mieć nadzieję, że w kra- 
qu zapanuje.chociaż wzgłędny spo- 
kój. Daleki jestem od myśli, że pierw- 
Szy rząd łotewski był wogóle prze- 
ciwny przeprowadzeniu reformy agrar- 
nej—nie, „lecz do przeprowadzenia tej 
reformy w takiej skali zmusiła rząd 
poniekąd konjunktura polityczna. U- 
chwalenie konstytucyi, prawo wybor: 
cze, a w końcu Szjm, z chroniczną 
obecnie partyjnością, większością w 
Sejmie elementów nis tylko Iewico- 
wych ale wprost bolszewickich, wziął 
w swoje ręce nawę państwową j dal: 
sze losy reformy agrarnej. || 

Na nie pełne dwa miljony miesz- 
kańców, Sejm ze 111 posłami, mając 
tak modne teraz przedstawicielstwo 
wszystkich partyj politycznych, jakie 
tylko na świecić egzystują, z dodat- 
kiem przedstawicielstwa wszystkich 
mniejszości—był samowładnym pa- 
пет. Rząd nigdy nie był w stanie 
zdobyć sobie znacznej większości na 
którą mógłby się oprzeć, wisiał  pra- 
wie zawsze, jak na włosku—na wię" 
kszości kilku głosów w Sejmie (czę- 
sto nawet te głosy należały do mniej: 
szości narodowych) i nie zważając na 
podziwu godne cyrkowe trecky, jakie 
wyprawiał, nigdy nie mógł się - długo 
utrzymać. Gabinety zmieniały się jak 
obfazki w kalejdoskopie—2—3 mie- 
siące i już mowy gabinet. 
fq W tych warunkach formowało się 
Państwo Łotewskie, w tych warun- 
kach była opracowana i przeprowa- 
dzona reforma agrarna. 

Chcąc rozporządzać możliwie du* 

żym zapasem ziemi przy przeprowa- 
dzeniu reformy agrarnej, rząd uchwalił 
prawo © wywłaszczeniu. Własność 
ziemska została podzielona na dwie 
kategorie: 1) własność mniejsza, maxi- 
malny obszar do 300 hekt., — gdzie 
zostawiano właścicielowi 92 hektary 
i 2) własność większa, ponad 300 
hektarów, gdzie zostawiano właścicie- 
lowi 46 hekt. Resztę wszystkich grun- 
tów dworskich wraz z lasami zabrał 
rząd. Pozostawienie właścicielowi 46 
lub w rzadkich wypadkach 92 hekt., 
wcale nie przesądzało kwestji, że to 
miał być ośrodek majątku — starano 
się zabrać na rzecz Skarbu, co było 
najlepszego w majątku, a więc najlep- 
sze budynki gospodarcze, wraz z do- 
mem mieszkalnym, ogrody warzywne 
i owocowe, młyny, zabierano nawet 
domy mieszkalne i kramy, stawiane 
kosztem właściciela w osadach. lub 
miasteczkach na dworskich gruntach. 
W ten sposób z tych pozostawionych 
wyzbytemu z własności właścicielowi 
tak zwanych resztówek, stwarzało się 
nie jednostki silne gospodarczo, a 
często wprost dziwolągi, Widziałem 
na własne oczy taką resztówkę, gdzie 
najlepsze budynki wraz. z domem 
mieszkalnym, z 2/3 ogrodu owoco- 
wego zabrał rząd, przy resztówce zo. 
stawiono oficynkę, dosłownie o 6 kro- 
ków przed nią słup graniczny, a cała 
resztówka, obszaru 46 hekt., wycięta 
w niemożliwe zygzaki, miała tylko 
42 graniczne słucy! Zespół urzędni- 
ków państwowych —kontyngens, w rę- 
kach których znalazły się wywłasz- 
czone grunta — ludzi, w większości 
wypadków nieoznajomionych z rolni- 
ctwem niekulturałnych, ciemnych, pozo* 
stawionych wraz z mierńiczemi samo- 

wszystkie ich posiadłości skonfisko- 
wał. Co do reszty postanowiono 
kwestyę wywłaszczenia za odszkodo- 
waniem, lub bez odszkodowania, po- 
stawić na ogólne głosowanie całego 
narodu. Ma się rozumieć rezultat gło- 
sowania łatwy do przewidzenia—zie- 
mię wywłaszczyć bez odszkodowania 
(włościanie mieli to przekonanie, że 
jeżeli rząd weźmie ziemię darmo, to 
į im da darmo); w ten sposób rząd 
znalazł, chociaż bardzo problema- 
tyczną, prawną pokrywę dla swego 
bezprawia. 

Wszystkie te grunta, które w ten 
sposób przeszły do rąk rządu, stano- 
wiły olbrzymi zapas gruntowy, któ- 
ren notabene nie kosztował rządowi 
złamanego szeląga, a lasy rządowe i 
wywłaszczone prywatne, na gwałt 
exploatowane i sprzedawane na funty 
Anglikom, znacznie zasilały . skarb 
Państwa. Z tego możno sobie wy- 
obrazić, w jak idealnych warunkach 
znalazł sią rząd łotewski, przystępu- 
jąc do wprowadzenia w życie agrarnej 
reformy; wszystko mówiło zatem, że 
gdy ta praca będzie ukończona bę- 
dzie to kraj mlekiem i 
nący—istny raj na ziemi. Postaram 
się chociaż w krótce skreślić, . jakie 
wyniki dała ta praca i o ile te świetne 
horoskopy na przyszłość sprawdzi- 
ły się. 3 3 

Jan Zawadzki. 
(Dokończenie nastąpi). 
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KRONIKA MIEJSCOWA 
— (o) Wyjaśnienie w sprawie 

wymiaru podatku dochodowego. 

dowy na podstawie 

„nika, jeżeli dochód ten nie został z 
caią ścisłością stwierdzony. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 kwietnia 1927 r. 

Dewizy i waluty. 
Tran: $рга. — Кпроо, 

Dolary 8,91 8.93 8,89 
Londyn 43.46 43,57 43.35 
Nowy-York 8.93 8.95 8,91 
Paryś 35,08 35,17 34,98 
Praga "26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,15 + 1725810-171,71 

Wiedeń 125.85 126.16 _ 125.54 
Włochy 43,56 43,67 43,45 

Papiery Procentowe 
Dolarówka 55,60 56, — 
para óciewa 102,75 
8 pr. listy zas! 
8 pr, Państw. Banku Rol. 87,— 87,50 
5 pr. pożyczka konw. 64,50 64 75 
4,5 proc, Ziem, zł. 57— 58,25 58— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 12 kwietnia 1927 r. 
Papiery państwowe. 

8 proc. L.Z. Państw. B. R. zł. ) 
i w/zł. 1.48 (86,75 proc.). 

Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zł. 100 44,— 43,40 44,50 
Akcje. 

Bank Polski zł. 100 " 140 

KRONIKA 

awne Banku Gosp. Kraj. 87.50 

100 

Pogłoski o rozwiązaniu 
| W związku z rozwiązaniem Rady 

Jak wiadomo, urzędy skarbowe dość Miejskiej w Warszawie coraz częściej 
często wymierzają podatek docho- daje się słyszeć, że analogiczne za- 

< t PO- rządzenie rządu w stosunku do wi- 
siadanych pośrednich i luźnych do- leńskiej Rady Miejskiej niebawem na- 
wodów anawet przypuszczeń co do Źró- stąpi. Podobno przyjazd Inspektora 
deł zarobkowaniu podatnika. Obecnie Administracji p Twardo pozostaje w 

władze odnośne wyjašnily, że nie związku z tą sprawą. Jak mówią p. 
możne wymierzać podatku dochodo- Twardo miał się zaznajomić z wyni- 

wego od dochodu płynącego Z U- kami gospodarki naszego Magistratu. 
bocznych źródeł zarobkowania podat- Ocena tej gospodarki wypadła nader 

Rady Mejskiej w Wilnie. 
ujemnie. Na rychłe rozwiązanie Rady 
Miejskiej wskazuje jeszcze fakt, że 
pierwotnie kiedy zapadła decyzja prze- 
prowadzenia wyborów do ciał samo 
rządowych w pięciu głównych  mia- 
stach: Warszawa, Kraków, Wilno, 
Poznań i Lwów, Rady Miejskie w 
Wilnie, Krakowie, Poznaniu i Lwowie 
miały być rozwiązane przed Radą sto- 
łeczną. Stało się inaczej, więc teraz 
najbliższa kolej na Wilno. 

Egzamina na świadectwo szkoły powszechnej. 
Egzamin na świadectwo z 7-miu 

oddziałów szkoły powszechnej i niż- 
szych odbędzie się w termłnie 4—15 
imaja r. b. 

do podania dołączyć: 
1) metrykę urodzenia, 2) šwla- 

dectwo moralności, wzgłędnie ostatnie 
świadectwo szkolne, 3) własnoręcznie 

Podania o dopuszczenie do egza- nanisany życiorys, 4) dwie fotografje 
minu należy wnosić do Inspektoratu 
Szkolnego m. Wilaa (zauł. św. Mi- 
chalski Nr. 5) do dn. 30 kwietnia 

i 5) opłatę za egzamin w wysokości: 
za egzamin z 1 i 2 oddz. 10 zł, za 

i 5 oddz. 15 zł, a 7 odd. — 20 zł. 

pewne dopiero w początkach maja. 
Stateczki są obecnie remontowane 
špiesznie. 

- POCZTOWA 

— (x) Uruchomienie nowych 
urzędów pocztowych. W roku 
bieżącym Wileńska Dyrekcja Poczt i 
Telegr. projektuje uruchomić dalsze 
21 nowych urzędów pocztowych i 26 
agencji. ; 

Według dotychczasowego stanu 
rozmieszczenia sieci pocztowej w okrę- 
gu Dyrekcji Wileńskiej jedna instytu- 
cja pocztowa przypada na 6400 miesz- 
kańców. f 

Z powyższego wynika, że sieć 
pocztowa w granicach okręgu Dy- 
rekcji Wileńskiej jest gęstsza, niż sieć 
połączeń w, niektórych ośrodkach 
dzielnic kraju. 

— (x) Nowe znaczki pocztowe. 
Z okazji IV Międzynarodowego Kon- 

Nauczycielstwa Polskiego. Reprezen- 
tewano było zgórą 70 proc. wierzy- 
telności. Po wysłuchaniu sprawozda- 
nia z przebiegu walnego zgromadze- 
nia akcjonarjuszy oraz propozycji no- 
woobranej Dyrekcji i Rady Nadzor- 
zebranie ogromną większością głosów 
uchwaliło zwrócić się do władz są* 
dowych z prośbą o wyznaczenie ad- 
ministracji. Wykonanie uchwały po- 
wyższej powierzone zostało mecena- 
sowi A. Burhardtowi. 

— Środy literackie. _ Ubiegła 
siódma z rzędu, Środa Związku Lite- 
ratów, zawierała referat X, P. Śle- 
dziewskiego na temat fotografji arty- 
stycznej. W dyskusji brali udział m. 
in.; dyr. Rackiewicz, inż. Krukowski, 
p. Jan Bułhak, dr. Szeligowski i p. 
Turski. Następnie zebrani wysłuchali 
pieśni, pięknie wykonanych przez p. 
Potopowiczównę, oraz wiersza p. Wy- 
szomirskiego w jego własnej rycytacji. 

zwrócić wartość wywłaszczonej ziemi rzędy państwowe położone na terenie 

gresu Medycyny i Farmacji Wojsko- 

    
   as w swojej pracy, — szykanował iż w ostatnich dniach utworzony zo- Ac ių : : li i 

PRO niet | dem Še ži stał komitet przyjęcia gości z Ame- Wel który się odbędzie w Warszawie, „medei Оа На Veiga 
największą gorliwością prześcignąć 13 Dz: NOWE ya оНН 00 2) oma do D ara ke Środzie, któr. /adbędóia 63 zaraz 
jeden drugiego, by postawić wła- | Hermenegil Zach. sł. o g.18 m. 28 Komitet opracował projekt, któ. r. b: w najbliższych dniach ukażą się OŚ Bicie osi i o AE 
Ściciela w niemożliwe warunki, — by |_ Jutro | ь ry przewiduje zwiedzenie  mia- demi, Antag sag ssd lewej Panek 6 
jaknajprędzej zatrzeć wszelkie ślady |Wielki W.i J sta i okolic poczem goście bedą po- -"va ekass Wojsk Raid | r. RÓŻNE. |     

dejmowani w grupach po 100 osób 
uroczystem przyjęciem w następują- 
cych lokalach: w ogrodzie Bernar- 
dyńskim, klubie Szlacheckim, «Geor- 
ge'a», w «Bristolu», w <Zaciszu», oraz 

kuliury, sądząc że wten sposób pra- 
cuje dla dobra swojej nowopowsiałej 
ojczyzny...no i dla swojej przyszłej kar- 
jery. Jeżeli dodać do tego, o czem już Ciśnienie 
wyżej wspomniałem, że zabierano do- Średnie 

— Tymczas. Komitet Litewski, 
a koronacja Matki Boskiej O- 
strobramskiej. Jak wiadomo z po- 
śród wszystkich delegatów chrześcjań- 
skiej łudności Wilna, na zwołanem 

Spostrzeżenia EESTOIOE R Zaklad 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 12—IV 1927 r. 

) 755 

1831 D-ra Karola Raczkowskiego. 
Rysunek powyższych znaczków o 

wymiarze 21 x 26,5 mm. przedstawia 
tarczę ośmiokątną z podobizną ge- 
nerała Dra Karola Raczkowskiego. my, młyny, kramy w miasteczkach,— Temperatura 706 w restauracji «Zakopianka». Podkreśli i i ż. przez arcybiskuJa metropolitę zebras co chyba z agrarną reformą nic wspól- średnia | z SR .— O radjostację dla Wilna: „„, RE OWE wiBEki Di, Sade = Olsejko, prezes 

nego nie miało, — zostaje tylko po- Opad za do. | Ё Miasto nasze, jak słychać, ma po- па to, iż ozdobione są podobizną „Tymczasowego Litewskiego. Komi- wiedzieć że była to wprost orgja bez- bę w mm. ważne szanse otrzymania nądawczej szczerego patrjoty Polaka, jakim był teu in. Wilna”, odmówił wzięcia u* 
rd A ses mającem pretensję Wiatr PORA iui stacji EZ któraby angis : u gen. Dr, Karol Raczkowski. "działu w Komitecie organizacyjnym o A » - > 3 jp przewsiający nad m: E a ao — (0) W sprawie przestrze- Uroczystości koronacji Cudownego Początkowo widocznie rząd nosi U wa gi: Półpochmurno. Minimum za TOĘ. Związek ZAWOCOWY oeraÓw anla przepisów radjowych.Prze- Obrazu Matki Boskiej Ostrobram< się z zamiarem płacenia za wywła- gopę+1 0X. Maximum za dobę -100€. połskich zwrócił się do p. Wojewo- 

szczone grunty, lasy i budynki, bo Tendencja baromet'yczna bez zmian. dy Wileńskiego z. obszernym memor- 
urzędnicy, biorąc majątki do rządu , KOŚCIELNA jałem, uzasadniającym potrzebę istnie- 
sporządzali akty, w których komisja, я nia takiej stacji ze względów kultu- 
składająca się z okolicznych włościa, _ — (X) Zakończenie rekolekcji rajno . artystycznych. W memorjale 
musiała ocenić każdy budynek. Bu- personelu pocztowego. W dniu wskazano na radjostację, jako podsta- 
dynki ceniono śmiesznie nisko; cha- wczorajszym o godz. 7<ej rano W wę jstnienia orkiestry Symfoniczńej, 
rakterystycznem było to, że włościa- KOŚciele św. Trójcy zakończone Z0S- kursów odczytowych i tylu innych 
nie, należący do komisji szacunko- tały rekolekcje pracowników poczto- ośrodków propagandy umysłowej kul- 
wej, budynki stawiane do uwlaszcze- Wych Dyrekcji Wileńskiej. Uroczystej tury, : © 
nia wlošcian (rok 61) uwažali za swoje Komunji św. wszystkim rekolektantom Jest rzeczą pożądaną, aby inne 
i nie je nie cenili: „to budynki posta- Udzielił j. E. ks. arcybiskup Jalbrzy- Grganizacje ze swej strony jak naj. 
wione naszą pracą za czasów pań. kowski. Podkreślić należy, iż WŚTÓd energjczniej poparły uzasadnionemi 
szczyznianych (gryhonu) i za nie pła- Pracowników zauważyć dało Się TÓW- memnorjalami akcję p. Wojewody, 
cić nie trzeba*. Pro tejże Dyrekcji p. Jana zmierzającą do uzyskania dla Wilna 

Majątki wraz z lasami przeszły do B, ; ; tak ważnej placówki, jaką będzie na- 
Ba przez się a Liono 46 Chór A i ha r ba dawcza stacja radjowa. 
pytanie: płacić za wywłaszczone grun- GPÓr, Meski «Echo» wsp PBL how. „. Chesterton w Wilnie. 

rem Alumnów Seminarjum Duchow- wiadujemy się, że w najbliższym cza- ty, lub nie? Jasnem, że ten mały : PRAĆ 
i nego w dniu 13, 14 i 15 kwietnia o S: i ; 1 kraik, bez żadnych przyrodzonych godz. 5-ej p. polu dniu wykonają w sie, na zaproszenie Polskiego Klubu 

pisy radjowe zawierają cały szereg Skiej. Dr. Olszjko motywował odmo- 
postanowień, które Określają ścisie wę koniecznością zasiągnięcia opinii 
jak powinny być budowane anteny. W tej sprawie litewskich organizacji, 
Miedzy innemi, przepisy te pozwalają które reprezentuje. 
na budowę anten najwyżej 50-metro- Słusznie czy nie słusznie, ale w 
wej długości łącznie z doprowadze- Wilnie komentowano postępek dr. 
niem. Ostatnio do dyrekcji poczt i Olsejki jako chęć zasiągnięcia w tej 
telegrafów wpływają skargi na tych. Sprawie dyrektyw z Kowna, 
radjoamatorów, którzy posiadając an- — Obecnie. „Vilniaus Aidas" za- 
teny ponad dozwoloną długość, mieszcza notatkę, w której wyjaśnia 
przeszkadzają w odbiorze swoim są- poniekąd przyczynę odmowy Komi- 
siadom, wobec czego dyrekcja będzie tetu Litewskiego, Oto, według tej ga- 
obecnie przestrzegała z całą surowo: zety, Papież w piśmie do arcybisku- 
ścią ścisłego wykonywania przepisów pa Wileńskiego, mówi wyraźnie o 
za pośrednictwem swoich kontrolerów. „Koronacji Matki Boskiej Królowej 
Dia tego też wszyscy nowonabywcy polski*, 

Do- aparatów radjowych powinni przy in- TEATR i MUZYKA, 
stalacji zwrócić specjalną uwagę na : 
rozmiar i długość anteny, aby PBC. b PORA ano 2 

nąć na przyszłość przykrości. w. wi Redacie na Pohulance po raz ostatał bogactw, bez handlu i przemysłu, a ь aa EE Ja. * Literackiego w Warszawie (Pen-Clubu) hr : 
skrojony: na kopyl dhiego Państwa, Batylice W ieńskiej PE W. religijne przyjeżdża do Polski na okres kilku „o. „KOLEJOWA AE NY ZA 

ze wszystkiemi ministerjami, licznym POd kierownictwem prof. Wł. Kali- tygodni znakomity pisarz angielski _ — Spirytus „konwojowany. w cclu udostępniezia wajszerczym warstęom 
Sejmem, swoją armią, konsulatami į ПОУЗКЕВО. G. K. Chesterton. W Wilnie odbędzie Dyrekcja P. K. P. w Wilnie wydała Ki niezwykłe zainteresowanie. | 
poselsiwami nie tylko w ościennych MIEJSKA. się przyjęcie świetnego przedstawiciela Świeżo RACE ża Poz: „_ Przed RES < zr prem 8 
państwach, lecz porozrzucanych po — W piątek i sobolę urzędo- literatury angielskiej staraniem Związ- ka spirytusu ponad jeden litr w ar R. = aw. 0 

i "Polskich, naczyniach niemonopolowych, jak i „,. Plety y bit 

Kosio Rak Oi ak monopolowych oraz wyroby wódcza- (Mickiewicza 11) od g. 5-ej zaś w kasie Te- 
nia komitetu przyjęcia z udziałem ne ponad 15 litrów — mają być zao: . — Testr Polski (sala <Lutnias). «Nie 
przedstawicieli instytucyj i społeczeń- patrzone w list konwojowy, względ- trzeba się niczemu dziwić». Dziś ostatnie 
stwa miejscowego. O szczegółach nie specjalne świadectwo przewozowe, Poe przed świę pal świetnej ko- 

programu podamy niebawem bliższe Wydane przez władze skarbowe. Ta a al ŚR «Nie trzeba się ni- 

szczegóły. BOROŃ kiemuż zabezpieczeniu podlegają rów- — Kalendarz repertuarowy Teatru 
— Pierwsza jaskółka spławu "ież powracające próżne beczki i cy- : M poj raj zk BRE 

6 Wilii. w ubiegłą sobot. rzyby: Sterny. к tnia 0 g. 3 m. pp. — «! "ee LKC й 

Edo Wi pletuas vas ia ZEBRANIA 1 ODCZYTY. _ ięgo miż,, o 3.8 m. 15 wieczorem--cV raj 
na Wilją. Narazie |ruch nawigacyjny  — Zebranie wierzycieli księ- _ poniedziałek 18 kwietnia o g. 3 m. 30 
nie rozpoczął się jeszcze normalnie garni Stowarzyszenia  Nauczy- pp-—<Płomienna noc», S g. 8 m. 
czemu na przeszkodzie nieustalona cielstwa. W dniu 11 b. m. odbyło 15—<Nie trzeba się niczemu dziwić.; 
pogoda. się pod przewodnictwem p. 

Ruch osobowy rozpocznie się za- wicza zebranie wierzycieli 

całym świecie—xie rozporządzał ta- wanie będzie skrócone. W myśl 
kiemi zasobami finansowemi, by mógł rozporządzenia władz centralnych u- 

i lasów. A jednak trzeba było zna- województwa wileńskiego czynne bę- 
leść jakieś modus vivendi z tej sytu- dą w piątek do godz. 13-ej, a w so- 
acji. Najpierw załatwiono się z Ku. botę do godz. 12 ej. Po świętach t.j. 
landyą i Lifiandyą: baronerya tamecz- we wtorek praca pójdzie już normal- 
na, przedstawiająca tam większość nym trybem. : 
własności ziemskiej, stanęła po stro. ^ — (x) Przygotowania do przy- 
nie słynnego Bermonia, któren chciał jęcia wycieczki amer, Polaków. 
zabrać ten kraj wraz z Rygą i Liba- W związku z przybyciem do Wilna 
wą, tworząc Z niego prowincję nie- w końcu lipcu r. b. wycieczki wete- 
miecką. Otóż rząd Łotewski uznał ranów Wojsk Polskich z Ameryki, w 
wszystkich, którzy stanęli po stronie liczbie 600 osób, o czem ostatnio do- 
Bermonta, za zdrajców Łotwy i nosiliśmy, obecnie dowiadujemy się, 

k wtorek 19 kwietnia o g. 3 m. 30 pp. — 
E Jutkie- «Szał (Oblęd), wieczorem o g. 8 m. 15 — 
sięgarni «W rajskim ogrodzie». 

Ё : < ASS DNS m ——————— i 2 = 48 r pre TE rp TE a opr = : —— 

kalnej „Młodej Polsce" (czasopismo Е 5 Się o jakichś papierach. Istotnie pod 
kasą ogniotrwałą znalazły się auto- 

grafy Słowackiego i Mickiewicza, 
nieznane wiersze Mickiewicza, _prze- 
kład jego pióra Hymnów do Ducha 
Świętego. Okazuje się — Władysław 
Mickiewicz ofiarował komuś ów prze- 
kład. U p. Tańskiej — spadkobier- 
czyni Aleksandra Mickiewicza — dalo 
się nabyć autografy „Mieszka" i „Kar- 
Зо , 

'W ten sposób piętrzyły się za- 
dania wydawców. Powstał znaczny , 
kłopot rzetelnego odczytania autogra- 

‚  fów iustalenia tekstu. Zadania te uras- 
taly, A praca włożona w ich wyko- 

„ manie dawała rezultaty nadspodzie- 
| wane. Oto bowiem konfrontacja auto- 
grafów z drukowanym tekstem wy- 
kazała istnienie nieznanego dla Wład. 
Mickiewicza autografu „Do przyjaciół 
galicyjskich", redakcji obszerniejszej 
i późniejszej od znanej. jest to po- 
zycja mowa, bardzo ważna dla po- 
glądów politycznych Mickiewicza. Na- 
stępnie stwierdzono odmienność tekstu 
nowelki francuskiej Mickiewicza p. t. 
„Tydzień miodowy rekruta* od tekstu 
Wo: kę kAżało się, że są w 

į wstawki obce—redakcji а- sopistna. ce—redakcji cza 

Najwięcej zupełnie nowego mater- 
jału wyszło w listach, Kolacjonowanie 

i 

autografów z drukiem wykazuje 
„omyłki* przepisywaczy — adresatów, 
którzy, krótko mówiąc, adoptowali 
tekst! poprawiali wedle widzimisię i 
różnych względów osobistych; skra- 
cali tekst autoral W/ zależności od 
tego jak było wygodniej. Odyniec na- 
przykład „poprawił” list M. z krytyką 
dramatu p. Edwarda p. t. „Izora*. 
Krytycyzm Mickiewicza wydawał się 

"słaby. Teraz dopiero widzimy, jak był 
druzgocący dla Odyńca dramatul 
“ Cenzurowano tež listy przez wzgląd 
na Żyjących. Naprzykład list M. do 

dyńca w sprawie małżeństwa M. 
Z listu tego wydrukowano tylko 7 
wierSzy. Z rękopisu dowiadujemy się 
o sprawach zupełnie nieznanych: Okas 
zuje się tedy, że Celina przybyła do 
Mick. nieoczekiwanie, połegając na 
jakimś |„okolicznościowem*  słówku 
cieplejszem. Przyjęta przez poetę chłod- 
no— chclała odjeżdżać. Mickiewiczowi 
żal się zrobiło dziewczyny — ożenił 
się bez namysłu. Jednocześnie pisał 
w tym liście do Odyńca © Ankwi- 
czównie, jako „kochance* o swoistej 
taktyce. ы 

Tak na paru przykładach wygląda 
cenzurowanie Mickiewicza. 

Sporo, bardzo sporo znalazło się 
notat i cytatów z obcych autorów w 
rękopisie wykładów łozańskica—mo- 

žma z nich w całej pełni odtworzyć 
warsztat profesorski Mickiewicza. Wy-. 
kłady te złożą się na cały duży tom— 
będzie to swego rodzaju rewelacja. 

Olbrzymi trud należało włożyć w 
opracowanie prelekcyj paryskich. Za- 
dania tego się podjął i wykcnał z po- 
wodzeniem p. Leon Płoszewski. Trud- 
ność ustalenia tekstu polegała na tem, 
że jak.mówi Mickiewicz, był sprawcą 
tych wykładów, nie autorem. Pisał 
bowiem notatki przed wykładem, a w 
czasie wykładu mówil co innego. Za- 
częto stenografować coś od 5—6 
wykładu. Wrotnowski przy pomocy 
Mickiewicza — ogłaszał to. Tekst 
był po parę razy poprawiany. Po- 
wstało stąd kilka redakcyj. Trzeba 
było z pośród nich wybierać — decy-- 
dując się przez to na współauterstwo. 

Z pośród pozycyj zupełnie no- 
wych jeśli chodzi o poezję—wymie- 
nić należy: kilka zdań i uwag i auto- 
graf Mieszka. Z prozy do „nowości'* 
należą: „Hymny do Ducha Św.*, 
artykuł dla „Pielgrzyma" j rękopis o 
sztuce egipskiej. 

Nowy zupełnie będzie tom prze- 
mówień, wydzieiony z korespondencji, 
z tego dwie trzecie tego tomu ma- 
terjał nowy, zupełnie nieznany, Mic- 
kiewicz sam tego nie spisywał — ra- 
bili to słuchacze i przyjaciele. Są to 

streszczenia jego licznych przemó- 
wień z epoki mistycyzmu. Ze znale- 
zionego w Rapperswilu autografu wy: 
nika, że Goszczyński  najwytrwalej 
prowa *ził „Dziennik sprawy Bożej". 
Mnóstwo tu strzeszczonych przemó- 
wień Mickiewicza—występuje na jaw 
Mickiewicz nowy, dotąd dla nas 
nieznany,  Materjału tego nie wy- 
korzystał w swoim, czasie Wład. 
Mickiewicz we „Współudziale". Nie 
zawsze zresztą można to było podów- 
czas ogłosić. Mickiewicz tem mógłby 
obrazić Kościół (o Sakramentach) 
i oburzyć rodaków. Występuje bo- 
wiem jako upostoł nowej wiary, to: 
wiańczyk, w całej okazałości Bwej 
apostolskiej misji. Koncepcja tych 
utworów osobliwa: zbiór rozmów, 
spisywanych przez słuchaczy—współ- 
czesnych autorowi. (U Niemców ta- 
kie zbiory istnieją naprz. dotyczące 
Goethego). 

Rozmowy te będą wydane w gru- 
bym tomie— częściowo drukowane by- 
ły po czasopismach po Śmierci Mic- 
kiewicza. Malewski, Odyniec i inni 
— sporo dali materjału. Będzie to 
arcyciekawy, nowy materiał dla twór: 
czości literackiej Mickiewicza bardzo 
ważliy. 

A trzeba wiedzieć, że Mickiewicz 
byl rozmówcą wspaniałym. O- klery- 

założone przez, Januszkiewicza) wyra- 
ził się: odbywa się odpust — ludzie 
schodzą się — trzeba w pobliżu po- 
stawić karczemkę... Inaym razem wy- 
raził się do Towiańskiego: Polaków 
w jedno nie zbierzesz... posadź, na- 
przykład przy stole, przymocuj za 
uszy do stołu — uszy zostaną przy 
stole, Polacy się rozejdą.. Ciekawe 
też są uwagi Mickiewicza dotyczące 
Targowiczan, których bronił. Słowem 
— iten tom będzie rewelacją, bo 
przypomni rzeczy zapomniane, lub 
da wcale nieznane. Będą tu ponadto 
rozmowy z Chodźką, Arm. Levym i 
innymi, © ' 

* 

Zebrany materjał pozwoli zrewi- 
dować szereg sądów o Mickiewiczu i 
wypowiedzieć drugi Szereg hipotez, 
z których jedna już znalazła potwier- 
dzenie. Zastanawiano się w jakim ce- 
lu przełożył Mickiewicz „Hymny do 
Ducha Świętego*? Czy aby nie dla 
„Złotego ołtarzyka", którego wydawcą 
był stefan Witwicki ? Szukano owe- 
go <ołtarzyka» i znałeziono w Yilejce, 
pod Wilnem jedyny bodaj egzemp- 
larz. Istotnie wydrukowano w tem 
wydawnictwie owe Hymny. 

1 

Z tego olbrzymiego materjału 
„Dzieł wszystkich* Mickiewicza, obli- 
czonych na szesnaście tomów—kilka 
jest gotowych do druku. A miano- 
wicie: „Pan Tadeusz* w opracowaniu 
Bruchnalskiego, korespondencja (trzy. 
tomy) w opracowaniu Czubka, zawie- 
rająca sto nieznanych listów, 
przemówień, tom rozmów, tom wy- 
kładów lozańskich, pism filomackich, 
„Ksiąg Pielgrzymstwa”, tom «Pierw- 
szych wieków historji», Zostaje do 
opracowania — poezja i proza  fran- 
cuska, Słowem osiem tomów można 
oddać już pod prasę. 

— Ale niema... uchwalonych jed- 
nomyślnie przez Sejm pieniędzy. Nie- 
ma nawet na wydatki, związane ze 
stroną techniczną — przygotowaniem 
materjału. Dziś już skarb nic nie da 
je. Tymczasem sporo się znajduje 
konkurentów prywatnych. Może rzecz 
całą ruszy z miejsca Kasa Mianow- - 
skiego. ; 

Kiedy się ukaże wydawnictwo — 
niewiadomo... 

Spróbujmy z powyższych rozwa- 
żań wyciągnąć kilka wniosków. 

Wiktor Piotrówicz. 
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— Od Administracji. W. Sło- 
wie z dn. 12 b. m. w ogłoszeniu 
T-wa «Agrumaria» błędnie , zostały 
pódane ceny na mniejsze pomarań- 
cze, które kosztują 25 gr. za sztukę, 
a nie 5 gr. jak wydrukowano. 

Pozatem adresy firm: <]anusze- 
wicz> — Zamkowa 20a, a nie 0-a 
i «Zwiedryński» — Wileńska. 28, a 
nie 8. Co niniejszym prostujemy i za 
dotkliwe błędy powyższe firmy prze» 
praszamy. \ 

Ceny miejsc od-20/gr. do 2 zł. 50 gr. 
Kasa Teatru Polskiego czynna codzien- 
od g. 1l-ej r. do g. 9-ej w. bez przerwy. 
— Wielki Koncert Religijny w Te- 

atrze Polskim. W czwartek 14-go kwietnia 
o g. 8 m. 15 w. odbędzie się w Teatrze 
Polskim Wielki Koncert Religijny połączo: 
nych chórów: «Bazyliki», «Ogniska Kolejo- 
wego» i «Echa», pod dyrekcją prof Włady- 
sława Kalinowskiego. Partje solowe wyko- 
nają: pp. Skowrońska-Szmurłowa, Malinow- 
ski i Nowicki. W programie: Schubert, Mo- 

„ niuszko, Gruberski X., Nowialis, 
Surzvūski X, OGuonod, Sheinberper. 

SPORT. 
Pogoń — 1 p. p. Leg. 3:2 (1:1). 

Następny z kolei mecz piłkarski o  mi- 
strzostwo A kl Okręgu rozegrały w niedzielę 
drużyny Pogoni i 1 p. p. Leg. 

rezultacie zwyciężyła drużyna Pogo- 
ni odmłodzona znacznie z racji opuszczenia 
przez Szallera i Kotlarskiego. Leguni wystą- 
pili w zeszłorocznym składzie, bez Kraw- 
czyka i Malickiego. 

Gra na ogół bez większej przewagi z 
którejsolwiek strony. Lotny i rnchliwy atak 
Pogoni częściej zagrażał przeciwnikowi, jed- 
nak pomimo wysłków nie udało mu się 
zdobyć większej ilości bramek. W 1 pułku 
da się zauważyć niezgranie i brak treningu 
wiosennego. . Na ogół gra nie nazbyt cieka- 
wa. Z drużyny Pogoni wyróżnili się Baniak, 
Pawłowski i Kobylański.. W pułku najsłab- 
szy Gordecki. Luberda, jakkolwiek zawinił 
jedną bramkę, bronił dobrze. Sędziował nie- 
zdecydowanie p. Kac. Publiczności pomimo 
ładnej pogody mniej niż w sobotę. е 

— % ojewoda Wileński hono- 
rowym członkiem Stow. Miłoś- 
ników Sportu Rybnego. Na ostat- 

Sulivan, niem zebraniu powstałego niedawno 
Stowarzyszenia Rybnego uchwalono 

  

  

  

  

  

    

  

  

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. i * A 
1 Spėžiloss Prima Aprilis.) Dosko- prosić p. Wojewodę Raczkiewicza o 

nała, tryskająca niepohamowanym humorem przyjęcie godności członka honoro- 
Szopka Cyrulika Warszawskiego rozpocznie wego stowarzyszenia. # 
w naibližszą środę rozšmieszanie Wilnianek Pan Wojewoda miał „oświadczyć 
i Wilnian w sali Kasyna Oficerskiego. Świe- przedstawicielom Stowarzyszenia, że 
tna ta Szopka miała do Wilna zjechzć na ы 
pierwszego kwietnia, lecz iłnmy publiczno- godność tę przyjmuje wyrażając jed- 
ści warszawskiej udaremniły jej wyjazd, żą- mocześnie podziękowanie za ten za- 
dając przedłużenia spektakli o Całe dwa ty- szczyt, 
godnie. Wreszcie teraz udało sie calej zgra- Dowiadujemy się, że zarząd  Stc- 
nej trupie wyjechać na objazdy. W barwnym В й у 
kalejdoskopie ujrzymy złośliwe kukły wszyst- WATZYSZENIAa wydzierżaw ł w okolicy 

wyłączając najpopularniejszych osobistości 
wileńskich, 

— Wielki poranek Beethovenowski. 
Wobec cibrzyn'ego powodzenia koncertu 
Beethovenowskiego, odbytego z racji setnej 
rocznicy śmierci wielkiego kompozytora w : 
poniedziałek, d. 18 bm. odbędzie się w sali Proszę uprzejmie o zamieszczenie w 
Teatru Polskiego (<Lutnia») wielki poranek najbliższym numerze swego  poczytnego 
Beethovenowski z powtórzeniem kapitalnych Dziennika następującego komunikatu: 

_ numerów programu. r W Nr 28 (777) z 5 jutego 1927 r. i w 
Udział biorą: Wil. Orkiestra Symfoniczna Nr 80.(829) z 7 kwietnia 1927 r. Kurjera 

pod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego. Jako Wiieńskiego, Redakcja wymienionego dzien- 
solistka wystąpi świetna pianistka -- Róża nika zamieściła korespondencję «O koniec 
Nadelmanówna. Słowo wstępne wygłosi Wi- epopei» i <Niefortunna wizytacja nocna In- 
told Hulewicz, autor dzieła o Beethovenie spektora Szkolnego p.  Jaworka», zniesła- 
p.t. «Przybłęda Boży». Początek poranku o wiające mnie w sposób w prasie kulturalnej 
g.12 m. 30 pp. Bilety w kasie Teatru Pol- niebywały i godzące w moją cześć, jako 
skiego od g. 11 r. do 9 w. bez przerwy. obywateja i funkcjonarjusza państwowego, 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Pokąsąny przez wściekłego 

wilka zmarł w niedzielę. Swego cunku. 
czasu pisaliśmy, że w dniu 16 ub. m. 
wściekły wilk pokąsał na terenie pow. 
Wileńsko-Trockiego szesnaście osób, 

dawać się będą sportowi rybołóstwa. 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

go i ewentualnycheinspiratorów  wymienio- 
nych artykułów do odpowiedzialności sądo- 
wo-karnej, 

Wacław Jaworek. 
Inspektor Szkolny. 

Przypisek redakcji. Nie wiemy o ile in- 
formacje zamieszczone w powyżej wyszcze- które przewiezione zostały do zakła-. gólnionych NNr Kurjera Wileńskiego były | 

du pasteurowskiego w Wilnie. Ч. cisłe, lecz zamieszczając list powyższy kie- 
« Obecnie dowiadujemy się, že jed- Tujemy się jedynie intencjami przyśpieszenia 

na z ofiar, mianowicie" Boleslaw Lin- Sprawy p. Jaworka, którego reputacja jest į 
istotnie nader ujemna, o czem mieliśmy 

kiewicz ze wsi Rudnia gm. Koniaw- niejednokrotnie wiadomości od naszych czy- 
skiej powrócił z zakładu do domu, 

nak wypadku, wyjątkowo jesteśmy zupełnie 
z tem pismem zgodni, iż byłoby najlepiej, 
aby p. Jaworek opuścił jaknajprędzej zejmo- 
waną przez siebie posadę. ы 

w dniu 10 b. m. zmarł. 
Zwłoki zmarlego poddane zosta- 

ną badaniom. 

— Kradną słupy kolejowe 
W pobliżu stacjj Bezdany na szlaku 
Wilno—Królewszczyzna przed kilko- 
ma dniami skradzlono szesnaście słu- 
pów żeleznych długości po dwa met“ ** 
ry każdy. Ślady prowadzą do Wi na. 

— Potajemna gorzelnia. We wsi | 

Przyjmuje do PARCELACJI |( 

Krzywe-Sioło gm. Kurzenieckiej w mieszka- 

LIKWIDACJI majątki ziem- 

niu F. Gierasimowicza znaleziono 18 butelek 
samogonki oraz potajemną gorzelnię. | 

i 
skie mając stale chętnych nabywców 

4 na percele i zaścianki. 

Ofiary. 
— Dla zredukowanej biuralistki ]. К- 

Bezimiennie zł. 5. 

Upoważniony przez M. R. R. 

MIERNICZV 

J. LOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Micklewicza 42, m. 7. 
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Gierasimowicza aresztowano i przekaza- 
no do Sędziego Śledczego w Krzywiczach. 

— Kradzież maszyny i dolarów. Z 
lokalu biura odbudowy Palestyny <Kieren- 
chajesut» (Ludwisarska 4) skradziono maszy- 

: ]щбао pisania (raz weksli na sumę 150 do- 
arów. 

— Samobójstwo. W nocy na 12b.m. ggoęge4000000000%000-- 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
SEP 

w celu pozbawienia s'ę życia otruł się esen- 
cją octową 23-letni Witold Romanowski (Pań- 
ska 1) SA, 

esperata dostawiono do szpitala Św. 
jJskóba. ‚ 
+ „Przyczyna usitowania samobėjstwa — 
nieporozumienie rodzinne. 

bert, który mieszka u mnie, dla do- 
ręczenia mu. Wczoraj nie było nic, 
dzisiaj jest list. Zamknęłem się w po- 

Nigel Worth. 

3 CZŁÓWIER L KUFRA. * koju i otworzyłem list jaknajostroż- 
° ROZDZIAŁ !X. ' niej, aby módz mu go oddać w ra- 

Marysia powiedziała prawdę. Le- zie, jeśli podejrzenia moje będą fał- 
catteau siedząc naprzeciw ojca Cha szywe. Nie omyliłem się. Czy wie pan 
belle, odczytywał papier, który zą- od kogo był ten list. 
/pewne tamten dał mu przed chwilą. — Przecież nie od Mettersa? 
Widziałem, jak usta hotelarza poru- — Właśnie od Mettersal—krzyk- 
Sszały się. Ponieważ nie mogłem wi- nął'stary i zawarczał z wściekłości, 
dzieć i słyszeć jednocześnie, więc jak rozłoszczony dóg.—Od szefa szajki 
przycisnąłem ucho do utworu. szpiegowskiej. Oio ten list, —spojrza- 

° — „.Wasze instrukcje — mówił. łem, podawał list swemu gościowi, 
— Doskonale. Tak samo, jak ostat- który przeczytał go uważnie. 

nim razem— odrzekł Lecatteau. ‚  '— To wystarczy — rzekł po prze- 
— Dobrze, kiedy jedziecie? czytaniu. — Cóż uczynimy z tym in- 
— Jak tylko załatwię sprawę pasz- truzem? Lecatteau mówił zupełnie spo- 

portu. Proszę pamiętać, że w tej chwili kojnie, jakby chodziło o pakę z to: 
nie jest to rzeczą łatwą. warem. ь 

— Wiem o tem, przyjaciełu. Ро- — — Co z nim uczynimy?—powtó- 
mówimy teraz © czemś bardzo waż: rzył hotelarz.—Mój drogi, czy zdajesz 
nem. Nasza sprawa była w wielkim sobie sprawę z sytuacji? Indywiduum 
niebezpieczeństwie "w ostatnim ty- to mieszka pod moim dachem od 

„ godniu, SĄ siedmiu dni. Kto wie, co mógł od- 
— |Jakto? Zapytał Lecatteau zanie- kryć? Może widział papiery, leżące 

„pokojony. е w mej kasie ogniotrwałej, co prawda 
— Ależ tak. W piątek zjawił siętu- niełatwo jest ją otworzyć, a ja wie 

taj niejaki Lambert (podskoczyłem w zauważyłem nic podejrzanego. Lecz 
mojej kryjówce). Miał wygląd młode- p. Metters jest człowiekiem sprytnym 
go fan'asty, który traci czas na ma- i może wybrał tego Lamberta właśnie 
lowaniu marnych obrazów. Nie zau- dzięki jego zdolnościom do otwiera- 
ważyłem nic podejrzanego w jego nia kas ogniotrwałych. Nie mamy 
osobie i przyjąłem go do hotelu. W czasu do namysłu. jest to szpieg — 
poniedziałek obudziły się we tanie musi zginąć. 8 
pewne wątpliwości. Popierwsze Ów — Pan jest tutaj gospodarzem, — 
Lambert nie przejmował się zbytnio wtrącił Lecatteau, — proszę robić, co 
malarstwem, powtóre dziwnem wy* Się panu podoba. Jak wygląda to in- 
dawało mi się, że nie dostaje żad- dywiduum? * 

nych listów i nawet nie oczekuje ich. Chabelle dał szczegółowy pis 
Zacząłem go Śledzić i okazało się, że mojej osoby. Lecatteau namyślał się. 
sam odbiera swe listy na poczcie. — Nie wiem, kto ta może. być, — 
Dla spokoju serca, poszedłem na po- rzekł w końcu. — Chciałbym go wi- 
czię do mego przyjaciela Ernesta Ami- dzieć. Gdzie on jesi? 
ce, poprosiłem go o oddanie mi li- Chabelle wskazał mu mój pokój. 
stów, przysłanych na imię p. Lam- Usłyszałem okrzyk Lecatteau: Tu obok! 

za co pociągam Redakcję Kuijera Wileńskie- ® 

nis a MAKBET. 
Proszę przyjąć wyrazy glębokiego sza- 

   

  

   

     

      

н а | telników w Głębok'em. Zgadzamy się пайег „л 
jednak po kilku dniach zachorował i rzadko z Kurjerem Wileńskim, w tym jed- 3: 

Zamkowa Nr 9,  tel.f. WYSK—ul: 
uł. Suwalska Nr, 65. 

   Mickiewićza 5, WILNO. 

  

Nr 108, LIDA— 

Serwetek bibulkowych i pod ciastai krepy bibułkowej 
zwykłej i specjalnej DONICZKOWEJ. 

WŁ. Borkowski 
Ś-to Jańska 1 

BEOROGYĘROPGPOCOCOROPOECOGCET 

NAJWIĘKSZY WYBÓR 

ż pocztówek Soigtecznych 
kich wybitnych osobistości ze Świata poli- Landwarowa jezioro, gdzie w sezo: ie | 
tycznego, wojskowego i artystycznego, nie letnirm członkowie stowarzyszenia od- { i 

  

tel. 372. tel. 371. $ Znakomiie koripozycje likierowe i nowe od 5 zŁ i $ : zł. i drożej. ; o + 00066 ® гаргаму д0 wódek <Stelia>každy sam Е + 
ad У я ® шп'з’іе sporządzić Śiekoniifg, likier lub WINA  Deserowe, Węgierskie, 

* 50% oszczędności $ ž A ys „Madera, Marsola i in- Z DNIEM Sklad Aptecezny nalewkę 0 © ne od 3 . za butelkę. 
13-g0 b. m. ; Do nabycia w składzie WINA Lecznicze St. . Raphael 

k został rzeniesiony 
z ul. Antokolskiej na ul, 

ł prow. B. Uszyłły 
/ 
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Herbata z kwiatem 
aromatyczna — w smaku wyborna — 

Stefan SUIKOYSKI FIRMY 

Warszawa. 

Dostać można w hanclach pirrwszorzędnych. 

Kup na Święta i sprobój. 

  

SKŁAD PERFUMERJI i KO 

Krajową i Zagraniczną 

PO CENACH KONKURENC 

Heleny Dąbrowskiej WILEŃSRA 18, 
poleca w wielkim wyborze: perfumy Coty, Houbigant, 
Guerlain i inne. Wody kolońskie i wszelką kosmetykę 

  

  

   

4 «z damską bieliznę 

4 > Wilno. Wielka Nr. 
9*90900000909964 4404 ++20202 + 

    

  

Na nadchodzące Święta 
największy wybór 

Konfekcj, | 
Gaianterji. 

Obuwia 
jobi Wilno, 

W. Nowieki w, wiek 30 
: telef, Nr 908 

UWAGA: P.p. wojskowym, urzędni- 
kom oraz pracown. pry: 
watn. i instytuc. udzielą 
się kredyt, 

CENY NISKIE. 

—4466444664444066446646646646646 

tylko 
w firmie 

  

perfumerji i kosmetyki 5 

Heleny Dąbrowskie 
w Wilnie, Wileńska 18 
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B-cia 

MEBLE 

ul. NIEMIECKA 3, telef. 362. 
ŁÓŻKA angielskie, 
WÓZKI dziecinne. 

Sprzedaż również NA RATY. 

Oikin 

P0546006004600005666406660444606041 
3%3044400%00000606600U6HG05RRW00B 

"WINA KRAJOWE 
znanych firm od 2.50gr. za butelkę. 

WINA francuskie naturalne gro- 

Cinzano-Vermou'h, Miody Sta- 
ropolskie, ` 
WÓDKI, Nalewki i Likiery kra-“ 

э 
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sk Dziś będzie wy- ° 66 historja sieroty w 10 aktach. + Folwark DOKTÓR į 
2 Miejski Ki matograf świetlany film: „Szmulek gałganiarz W- roli głównej genialny $ w pobliżu Wilna D ZELDOWICZ 

Jackie Coogan. Nad Bona A» LLOYD SIĘ AE komedja w 2 aktacch. $ kupimy. " 
W poczekalniach koncerty Radjo. Orksestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepań- i hor.W o 

Kulturalno-Oš iatowy Lieno) Ostatni seans o godz, 10. Cena biletów: Parter — 60 gr., Balkon — 30 gr. Ko io) NE, Z 
Początek Na: w EE ŚR B 2: 3 = Aaaa Kod a Ra S we kauojonowane SKÓRNE 

i о godz. 5. Kasa czynna: w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz, AS ю. t Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). : „830 iinne dnie od godz. 4 m. 30, Następny program: «OGNISTY. POTWÓR», a ul. NAA 21, || od 101, od 5 8 w. 

т DOKTÓ. 
= Kuo Polonia a Dziś OSTATNI DZIEŃ! m Kino S «aj DOM $.Zelddowicz 
s Teatr „Polonja m Kochank. fi h 66 dramat osnuty na E Teatr „Stella mi | dochodowy możli- S Zeltov b 
m UL A. Micklewicza 22. E „Nochanka oricera оспгапу ( prawdziwego ul. Wielka 30 U | wie w śródmieściu || KYCZNE . cha 

„ Samama SAM! zjarzenia w Rosji w 10 akt. W rolach głównych Wł. GAJDAROW, ЛЕНЕ Н И О Н в | шЬ {ей z dogodną DRÓG MOCZ, ° 
u H. MIERENDORF i MARCELLA  AŁBANI. Spieszcie ujrzeć! 14, 15 i 16 kwietnia Kino nie czynne. @ | komunikacją kupi- || „z. 122 iod 4-6 
z в my całkowicie 7a || u.Mickiewicza24 

- \У!еёя%ішквчіцю e. 1-1 
н В Dziś! Sensacja doby obecnej! ы 66 м roli głównej DOUGLAS FAIRBANKS 1 —Т 

® A „Helios“ Zachwycający film! „Zak Zorry bohater f. <Złodziej z Bagdadu» 2 Aomisomo Handlo- DZE REZ 
© W: + | który zdumiewa, przeraża, zachwyca, porywa! Pojedynek nerwów i siły. Fascynujące sceny. uj Mezowo) Akuszerka 
s ml. Wileńska 38, Dla młodzieży wstęp dozwolony. ; e "> el, 152 WI pam 

fnisiwś SI "ST 3 rzyjmuje z. 

ЛАА ААА АА А А TIT W JU REWIGZ + N zpaciaj sę 9 Micziewicza 

T-wo Radio-Techniczne 2 { Jery nester PAWEŁ BURE * I ike AE WZP. Nr 63 
El kt 444 Wilno, ul, Wileńska 24, 8. Ц firmy maszynach i tło- | 77777777 
” 8 П telet. Nr 10—38, | Ё uprasza taskawą klijentelę zwracač się tylko <> maczymy na 0 Wolfson 

Е od adres: : wszystkie języki [. В 
Poleca wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp t * : РОН szystkie języki Irena Skonė, T Andis 
“*“ oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy na [d J. * ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana. — @ | Wileńskie Biuro piel sk Ł skórne ni 

Ceny konkurencyjne. + Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji oraz wy- „44 a IE Wileńska 7, tel. 1067. 
н konywa repeuacje zegarków i biżuterji po cenach przy- Ś | V“ „K2Ucionowane 

ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa Nr 29, WOŁKO- x stępnych. ® ul. AE 21, 
й a el. . 

Rutynowana 
maszynistka 

z powodu ciężkiej 
sytuacji materjainej 
przyjmie posadę bez 
względu na wysokość 
gaży, ewentualnie go- 
towa nawet pierwszy 
miesiąc pracowaćgratis 
tytułem próby, Łaska- 
we , oferty do adm. 
<Słowa» sub. Т. 

i 

gubioną , książkę 
Z wejskową _wy- 

daną przez P. K. 
U. Święciany na imię 
Hirsza Felczera, zam, 
w  Głębokiem, , unie- 
ważnia się. 

  

  

Lekcyj francus- 
kiego udziela ruty. 

nowana nauczycielka- 

  

  

* Koszule zefirowe 
po cenie 8.50, 980, 12.50 i 18 zł, frakowe pol5 zł.„$ 

6. Arndt-St, Jezierski į    
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Czy jest pan pewien, że on nie mo- Potem złożą zeznania, że wyszedłem mocy sznura. który tak bardzo przy- 
že nas słyszeć? 

— Jestem zupełnie spokojny. Mój 
pokój jest tak zabezpieczony, że ża- 
den odgłos nie wychodzi poza jego 
ściany. : 

Stary zniżył głos i.nie doslysza- 
łem początku zdania, które kończyło 
się słowami: „Odnajdą jutro trupa 
jego pływającego w porcie". 

Znów nie mogłem uchwycić kilku 
słów potem: ; 

— Jest to doskonała myśl, w ten 
sposób śmierć jego będzie upozoro- 
wana nieszczęśliwym wypadkiem. Pa 
nie traci nigdy zimnej krwi, mistrzu. 

Ale, alt! Czy ma pan szpryckę i 
specyfik? : : 

— Zapomina pan, že dr. Ferri- 
man należy do mych najlepszych 
przyjaciół. Szczęśliwy będzię ze spo- 
sobności oddania mi tej przysługi. 
l dodał z dzikim pomrukiem: „nie 
potrafiłby mi tego odmówić"! 

' — Widzę, że pan pomyślał już © 
wszystkiern. Kiedy zaczniemy działać? 

— Około północy, gdy zaśnie 
twardo, odrzekł mój szanowny 'go- 
spodarz. Otwerzę drzwi. Piotr wejdzie 
bez szmeru i spowinie go, zanim 
zdoła wydać jeden dźwięk. My zaś. 
zajmiemy się dalszym ciągiem, ž 

Zaslonilem otwor i zapalilem šwie- 
cę. Wiedziałem już dosyć. Musiałem 
uciekać z „Czarnego kota“, jaknaj- 
prędzej. Spójrzałem na zegarek. Je- 
denasta godzina. Poszedłem do otwar- 
tego okna, drobny deszcz nie prze- 
stawał mžyč, ; ; 

Zastanawiając się nad doslyszaną 
rozmową, przyszedlem do przekona- 
nia, że najlepiej zrobię uciekając z 
Guernescy. Najwidoczniej dwaj przy- 
jaciele postanowili mnie unieszkodli- 
wić. Jasnem było, że po uprzednim 
uśpieniu wrzucą mnie do morza. 

rano z hotełu i utoręłem wypadkiem. 
Nie miałem chwili do stracenia. 

Wiedziałem, że parowiec Weymonth- 
ski odjeżdżał o siódmej, lecz nie 
można go było oczekiwać wcześniej, 
jak o szóstej. Co miałem robić , do 
tego czasu? Gdybym nawet pozostać 
mógł na. wolności, wrogawie msi 
nie dopuściliby mnie do wyjścia na 
statek. By dostać się nań musiałbym 
przejść przez most Weigh, którego 
pilnowaliby niezawodnie. , Poza * tem 
nie miałem zezwolenia na opuszcze- 
nie wyspy. Nawet gdybym zdołał do- 
stać się na pokład, nie pozwelonoby 
mi odjechać. , . 

Tak rozpatrując ze wszystkich 
stron ciężką sytuację, w jakiej się 
znalazłem, wpadłem nagle na myśl o 
kapitanie Bunce z Midge'u. Ten dziel- 
ny człowiek nie odmówi napewnie 
przewiezienia mię do Poole; po tak 
serdecznej rannej pogawędce. Pozo- 
stawała tylko kwestja przepustki, Przy- 
puszczałem, że Bunce nie będzie się 
formalizował. Midge mógł być moją 
deską ratunku. ' 

Prosta ucieczka nie pociągała mnie 
Chciałem zmylić ślady, zmistyfikować 
mych wrogów, aby módz przed wy: 
jazdem jeszcze zrobić wycieczkę do 
pokoju ojca Chabelle. 

Najprzód spakowałem swoją wa- 
lizę, Pacóż miałbym ją mu zostawiać? 
Musiałem jednak zrobić ofiarę z przy- 
rządów malarskich, które były zbyt 
trudne do noszenia. Podsunąłem stół 
do okna. Po związaniu prześcieradeł 
z łóżka przymocow łem je jednym 
końcem do stołu, a drugi wyrzuciłem 
nazewnątrz, Skonstatowałem z przy- 
jemnością, że drugi koniec zawisł w 

odłegłości paru łokci od ziemi. 
Była bez kw adransu dwunasta.Nie 

miałem czasu do stracenia. Przy po- 
4 
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dał mi się poprzedniego dnia, wy- 
dostałem się przez okno do mego 
poprzedniego pokoju, z którego znów 
wczorajszym sposobem wdrapałem 
się na dach i dotadem do miejsca 
nad pokojem Mitchella, gdzie czeka- 
łem dalszego ciągu przygody. | 

. Nagle posłyszałem głosy pad so- 
bą. Nie mogłem rozróżnić słowa. Uka- 
zało się w oknie słabe światło. Na- 
chyliłem się i z radością zauważyłem 
że ludzie ci oglądali wiszące przeście- 
radła. Po krótkiej chwiłi ożywionej 
"rozmowy, cisza zapanowała znowu. 

Czekałem. Niedługo drzwi skrzyp- 
nęły, ujrzałem trzech ludzi, wyclio- 
dzących z. domu w kierunku Rocher— 
Blanc. Ojciec Chabelie, Lecatteau i 
Piotr rozpoczęli obławę. 

Skorzystałem ze sposobności. Nie 
upłynęły dwie minuty, jak znalazłem 
się w pokoju Mitchella. Wytarłem 
starannie zmoczone obuwie. Na pal- 
cach wśliznąłem się do pokoju właś- 
ciciela hotełu. ‚ ь 

Niestety ogniotrwała kasa byla 
zamknięta. Kilka papierów leżało na 
stołe. Przedewszystkiem dostrzegłem 
szyfrowane instrukcje, które Chabelle 
dawał do czytania gościowi, schowa- 
łem je do kieszeni, mogły mi się 
przydać, reszta nie miała znączenia. 

. Wciąż z walizką w ręku, zeszed 
łem na dół tak cicho, jak mysz, Ukry* 
łem się w palarni za słupem. г 

Miałem przed sobą czterdzieści 
minut drogi, do Saint-Sampson, a 
kapitan Bunce miał odpłynąć dopiero 
o świcie. Przewidywałem, że moi 
prześladowcy zmęczą się Spacerem 
nocnym po błocie i powrócą wkrót- 
ce do «Czarnego Kota», zanim zde- 
cydują się na odcięcie mi drogi. «Ska- 
rzystam z tego, by im umknąć»l— 
myślałem. Gdybym wyszedł z hotelu 

Drukarnia «Wydawnic 

  

о trzeciej, zdążyłbym jeszcze na po 
kład Migde. 

Dlugo czekałem. Pierwsza wybiła 
potem druga. Cisza. ; 

Okolo wpėl do trzeciej, w  chwil 
gdy już traciłem cierpliwość, drzwi 
wejściowe otworzyły się i ukazały Się 
w nich dwie osoby. Błysnął słaby 
płomyk zapałki. Wychyłiwszy się nie- 
co, dostrzegłem Chabelle'a i Lecatteau, 
obaj byli mokrzy i wściekli. Bez sło- 
wa wchodzili na schody, 

Więc Piotr pozostał na warcie 
Była to klęska dla moich pianów. Pe 
krótkim namyśle przyszedłem de 
przekonania, że Piotr będzie błądzi 
w okolicach mostu, podczas gdy jł 
miałem skierować się w stronę prze- 
ciwną. Jednak, gdyby  nieszczęścien 
znalazł się na mej drodze, nie mog 
łem dopuścić do tego, by wrócił dh 
hotelu. ; 

Zwróciłem: sięgku drzwiom, otwe- 
rzyłem jei ostrożnie znalazłem sg 
na ulicy, ; 

Noc była ciemna, jak atramenti 
deszcz lał bez''przerwy. Ulica bya 
pusta. Posuwałem się wzdłuż mur, 
by nie dojrzeli mię, dwaj wrogowi, 
jeśliby przyszła un ochota wyjrzena 
przez okno, dążyłem ku Saint-Samg- 
son. , 

* Nie zrobiłetn jeszcze pięćdziesięci 
kroków, jak spostrzegłem postać lud,- ‚ 
ką w zagłębieniu muru. Piotr! Przy- 
rzałem się mu, tak to był Piotr. Rzi- 
cając walizkę, skoczyłem ku niemy, 
Spojrzenia nasze spotkały się, rzuł 
się na mnie. Błysnęło ostrze. Szybkin 
ruchem uskoczyłem w bok, uderzajic. 
'go z całej siły pięścią w twarz. 

DIE 
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