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Warszawa, 14 go kwietnia. 

Nastrój świąteczny już zapanował 
wszechwładnie w. stolicy. Wszystko 
się teraz odkłada na poświęcie, które 
rozpocznie się dopiero w połowie 
przyszłego tygodnia. Jedynie tylko 
sprawa liczników telefonicznych ze 
względu na swą bezpośredniość emoc- 

* jonuje szerokie koła opinji stołecznej. 
Sprawa pożyczki zagranicznej, która 
skupiała i skupia obecnie uwagę 
kół politycznych, po powrocie p. Mły- 
narskiego z Paryża, wobec jego mil- 
czenia, przeniesiona została na ty- 
dzień poświąteczny. Jedynie z luźnych 
niesprawdzonych  informacyj jakie tu 
i owdzie przedostały się wiadomo, 
że rokowania o pożyczkę będą kon- 
tynuowane i sfinalizowane w — ууаг- 
szawie po powrocie p. Monneta z 
Paryża. Podobno podpisanie pożycz- 
ki nastąpić ma w połowie maja. 
według pogłosek ;będzie ona dostar- 
czona w dwuch transzach na cgólną 
sumę 80 miljonów. Pierwsza transza 
mniejsza przeznaczona będzie na cele 
stabilizacji złotego według kursu 9 zł. 
za dolara i oprocentowana ma być 
wyżej, bo po 7 proc., druga zaś tran- 
sza większa przeznaczona na cele 
inwestycyjne, oprocentowana będzie 
po 6 proc. Pierwsza transza ma być 
niezwłocznie przekazana po podpisa- 
niu pożyczki t. z. otrzymalibyśmy ją 
w końcu maju lub w początkach 
czerwca, 

W ten sposób z porządku dnia 
a właściwie mówiąc tygodnia sprawa 
pożyczki, o ile chodzi o  zaintereso- 
wanie szerszych kół ;społeczeństwa, 
Spadła na plan drugi. Pozostają je- 
dynie liczniki. Cała prasa warszawska 
bez wyjątku, bo dotychczas broniący 
liczników telefonicznych «Głos Praw- 
dy» radykalnie zmienił swe stano- 
wisko i oświadczył, że... «nigdy nie 
był zwolennikiem liczników», wypo- 
wiada się przeciwko tamowaniu życia 
prywatnego przez obniżanie jego po- 
ziomu kulturalnego. Oburzenie całe- 
go ogólu na t. zw. Pastę (Polska 
akcyjna Spółka Telefoniczna) jest 
ogromne i nic dziwnego, gdyż każdy 
kto wezmie de ręki słuchawkę wie 
że rozmowa jego kosztuje 20 groszy, 
gdyż nikłego kontygentu rozmów brać 
pod uwagę nie można. Ponadto roz, 
porządzenie wprowadzające liczniki 
wydane zostało w dniu 6-go kwietnia 
i działać ma wbrew podstawowej za- 
sadzie wstecz od 1-g0. 

W/ związku z sprawą liczników tu 
i owdzie mówiono o możliwości zmiae 
ny na stanowisku Ministra Poczt p. 
Miedzińskiego, który liczniki te wbrew 
ogólnej o„inji forsował i przeprowa- 
dził. Dymisja ministra Miedzińskiego 
pociągnęła hy za sobą częściową re- 
on irukcję gabinetu. Są głosy które 
twierdzą, że stanowisko vice-premjera 
Bartla i min. Zaleskiego jest zachwia- 
ne, Vice-prezesurę gabinetu i tekę 
spraw zagranicznych według tych po: 
głosek miał objąć powracający z 
Francji gen. Sosnkowski. Pogłoski te 
w odniesieniu do p. Bartla i Zales- 
kiego nie wydają się zbyt prawdopo- 
dobne, jeżeli zaś chodzi o osobę p. 
Miedzińskiego to w każdym wypade 
ku jest on sprawą liczników zach- 
wiany i niektórzy twierdzą, iż dawno 
już musiałby wyciągnąć konsekwencje 
z tego stanu rzeczy. 

Przygotowania do wyborów do 
warszawskiej rady miejskiej są już w 
toku. Nabiorą one właściwego tempa 
również dopiero po świętach. 

Akcją przygotowawczą kieruje Ma- 
gistrat, który przystąpił już do spo- 
rządzania list wyborczych. Poza Ma- 
gistraterm organizującym techniczną 
stronę wyborów, ugrupowania poli- 
tyczne, zwłaszcza żydzi przygotowują 

. się do walnej kampanji. Wysuwane 
są projekty najrozmaitszych bloków 
wyborczych 
prawdopodobieństwa ortodoksi pójdą 
do wyborów samodzielnie inne zaś 
ugrupowania żydowskie wejdą do 
bloku demokratycznego. Z ugrupo- 
wań polskich ukonstytuował się już 
Komitet wyborczy inteligencji pracu- 
jacej, ponadto zaś należy się spodzie- 
wać odrębnych list Komitetu Narodo- 
wego i P. P, S, N, 
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› I NOWOŚĆ! GĄNIE GOSPODYNIE! 
+ Formy do pieczenia bab <Luks» 
+ oraz formy do tortów, legumin, 
+ mazurków, twarogu (paschy), Ma- 
+ szynki ao mięsa, migdałów, możź- 

dzieże i szpryce do lukrowania, | 
Nakrycia stołowe i t. P. 
w dużym wyborze poleca 

Stanisław Krakowski 
Wilno, Wielka 49, 

Vis a vis Św. Kazimierza. 
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Sianodcza postawa Japonii. 
HANKOU, 14—iV. PAT. Jak podaje Agencja Reuter'a, tutejsze kon- 

cesje japońskie administrowane są obecnie przez władze morskie. Kencesje 
tę otoczone silnemi barykadami są strzeżone przez ochotnicze oddziały 

marynarskie. Japończycy nie zamierzają odstąpić swych koncesyj zazna- 
czając, iż wprawdzie Anglicy odstąpili własne koncesje w nadziei, iż po- 
zwoli im to prowadzić w dalszym ciągu spokojnie handel, jednakże „jak 
się dziś okazuje, handel angielski w Hankou doznał kompletnej ruiny. 
Japończycy nie dadzą się wciągnąć w tę pułapkę. 

Posiłki japońskie. 
LONDYN, 14—!V. PAT. Daily Mail donosi z Tokio: Gabinet posta- 

nowił wysłać bezzwłocznie posiłki wojskowe do Tien-Tsinu i Pekinu. 
Ambasador sowiecki w Tokio zapewnił ministra Shideharę, że Sowiety 
si wysyłają wojsk do Mandžurji. 

Walki na ulicach Szanghaju. 
LONDYN 14 IV PAT. W chińskiej dzielnicy Szanghaju doszło wczoraj do walki 

między wojskami kantońskiemi, a komunistami i strajkującymi robotnikami, Uzbrojeni 
komuniści usiłowali zaatakować główną kwaterę wojsk kantońskich celem odzyskania 
zabranej związkom zawodowym amunicji. Atakujący prowadzili na czele swe żony 
i dzieci wnadziei, że wojska kantońskie nie będą do nich strzelały. Mimo to wojska pa 
dały cgnia, przyczem padło kilku i przeszło 200-tu rannych, wśród nich wiele ko! it 
i dzieci. Atak został odparty. Bezpośrednio po tem naczelny komendant wojsk kantoń- 
skich rozwiązał wsz >,stkie związki zawodowe. 

  

Zbliżenie włosko=węgerskie i Rumunja. 
BUKARESZT, 14 IV. PAT. Minister spraw zagranicznych Mitilineu 

odpowiadając na zapytania deputowanego Davila w sprawie stosunków 
włosko-węgierskich oświadczył dziś w lzbie między innemi: Protestuję w 
sposób jaknajbardziej stanowczy nawet przeciwko możliwości knucia po- 
dejrzeń co do lojalności i szczerości wielkiego narodu zapryjaźnionego z 
nami jak również kierownika tego narodu. Minister zakcńczył swe prze- 
mówienie stwierdzeniem, że będzie czuwał jako minister spraw zagranicz- 
nych nad tem, ażeby nienaruszalne interesy państwa. były bronione obec- 
nie, tak samo jak w przeszłości czyniły to wszystkie rządy i wszystkie 
parijs polityczne bez wyjątku, z pożytkiem i godnością. 

Zjazd Stahlhelmistėow. 
BERLIN, 14 IV. PAT. Jak donosi Tagliche Rundschau, prezydent 

Hindenburg w czasie 2jazdu stablhelmistow w dn 7 i 8 maja, bawić bę- 
dzie w Oldenburgu, gdzie Stahihelm i republikański Reichsbanner urządzą 
na jego cześć wspólną manifestacię. Na ręce komitetu organizacyjnego 
zjazdu stahihelmistów prezydent Hindenburg przesłał „adres powitalny 3 
którym przypomina, że duch ożywiający naród niemiecki w r. 1924 by 
symbołem zgody i jedności wszystkich Niemców, żyjących myślą o ojczyź- 
nie i wzywa uczestników zjazdu będącego rewją byłych żołnierzy fron- 
towych, do współpracy nad pojednaniem wszystkich warstw narodu nie- 
mieckiego. 

O zbliženie polsko=niemieckie. 
BERLIN, 14. IV. Pat. Jak donosi Germania, w dn. 21, 22 i 23 b.m. 

obradować będzie w Berlinie 3-cia z rzędu konferencja poświęcona poro- 
zumieniu polsko niemieckiemu. Pierwsza konferencja odbyła się w czerwcu 
1925 r. w Berlinie, druga w lutym 1926 r. w Warszawie. Dziennik przy- 
pomina, że w wyniku uchwał 2-6į konferencji, 22-ch przedstawicieli mło- 
dzieży niemieckiej przez 38 dni gościło w Warszawie. Obecnie delegaci 
polscy w liczbie około 20-11 podejmowani będą jako goście w Berlinie. 
Tematem obrad konferencji będą głównie sprawy z zakresu kuliurainego. 

Krikszczionie wycofują się z rządu. 
BERLIN, 14.IV, PAT. Według informacyj kowieńskiego koresponden- 

ta Berliner Tageblatt, litewska partja chrześcijańsko-demokratyczna nosi się 
z zamiarem wycofania swoich przedstawicieli z obecnego rządu i pozosta- 
wienia władzy w rękach nacjonalistów. 

Umowa kolejowa litewsko-niemiecka, 
BERLIN, 14.IV, PAT. Dzienniki donoszą, że rowania , niemiecko- 

litewskie w sprawie komunikacji kolejowej zakończyły się osiągnięciem obu- 
sironnego porozumienia. Doszło również do porozumienia w sprawie przy- 
wozu do Niemiec wytworów mlecznych z obszaru Kłajpedy. 

Min. Zeelens jedzie do Moskwy 
Z Rygi donoszą: „Jaunakas Zinas” zamieszcza wiadomość, że obec- 

ny minister spraw zagranicznych Zeelens udaje się do Moskwy. 

Komuniści w Berlinie. 
BERLIN, 14-IV. PAT. Komuniści urządzi(i wczoraj w jednym z ogrodów publicz- 

nych wiec protestacyjny przeciwko zajściom w Chinach. Z kolei odbył się olbrzymi po- 
chód przez ulice miasia podczas którego niesiono trausparenty z napisami drzeciwko rzą: 
dowi angielskiemu oraz opowiadającemi się za nacjonalistami chińskimi. Dwvkrotuie do- 
szło do krwawych starć między demonstrantami a policją. Dokonano licznych aresztowań. 

Oszałamiający lot. - 
NOWY-YORK, 14. IV. Pat, Dwaj lotnicy cywilni Adosta i Chamber- 

lain wyłecieii we wicrek o godz. 9-tej min. 30 usiłując pobić rekord świa. 
towy. na czas trwania lotu. W czwartek rano lotnicy znajdowali się jeszcze 
w. powietrzu. 

NOWY-YORK. 14 4. PAT. Lotnicy amerykańscy Adosta i Chamber: 
lain opuścili się na ziemię po dokonaniu lotu trwającego 51 godzin i 12 
minut. W ten sposób pobili oni rekord długotrwałości lotu ustanowiony 
przez lotników francuskich, Dotychczasowy rekord czasu trwania łotu bez 
lądowania wynosił 45 godz. 11 min. 

Szalony orkan w Marokku, 
MADRYT, 14 IV PAT. Burza szalejąca u wybrzerzy Marokka spowodowała roz- 

bicie się szeregu statków między innemi jednego okrętu szpitalnego. Jest wiele ofiar 
w ludziach. 

MADRYT 14 IV PAT. Szalejący w Marokku silny orkan wyrządził liczne szkody 
W zatoce Alhucemas zostało zniszczone „prowizoryczne molo i cały materjał okrętowy. 

iele okrętów zatonęło. Drogi są częściowo zniszczone. Orkan uniemożliwił komuni- 
kację z wojskami znajdującemi się w głębi kraju. Szkody 
pesetów. Jak przypuszczają, ofiarą atkanu padło okeło 100 os 

 Ułaskawienie Zbłońskiej, 
+ WARSZAWA, 14. IV. Pat, Janina Zbłońska lat 25, wdowa po rozstrzelą- 

nym z mocy wyroku sądowego Stanisiawie Zbłońskim, została skazana 3-krotnie 
na zj) śmierci przez powieszenie wyrokami Sądów Okręgowych w Białym- 
stoku, Suwałkach i ostatnio w Pińsku, za udział w całym szeregu rabunków 
i morderstw. Wszystkie te 3 wyroki obejmowały jeden kompleks czynów Zbłoń- 
skiej, która działała pod zbrodniczym wpływem rozstrzelanego męża swego. 
Na skutek przedstawienia Panu Prezydentowi na mocy art. 96! U. P. K. wyroki 
ostatniego, Pan rezydent Rzeczypospolitej reskryptem z dn. 6 kwietnia zaró- 
wno w tej sprawie jaki w dwuch sprawach popizednich zamienił Zbłońskiej 
w drodze łaski karę Śmierci na bezterminowe osadzenie w ciężkim więzieniu 
z pozbawieniem wszystkich praw. 

` 

b. Jest też wiele rannych. 

Redakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, ctwerta od 9 ds 3 Teletony: redzkcji 243, administracji 228, drukarni 262 

w sprzedaży detalicznej cena ojdyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa nispzezona ryczałtem. 

Redakcja rękopwów niezamócwionych nie zwraca. 

ma około 1 miijona- 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 
GRODNO — Pisc Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

  

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
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W perspektywie tygodnia 
od 5 do 14 kwietnia. 

Czang-Tso-Lin. Ten jenera! jest 
dziś bohaterem dnia w polityce gło- 

balnej. Zrewidował poselstwo chińskie 

w Pekinie za przyzwoleniem dziekana 
korpusu dyplomatycznego, a nawet 
i rozstrzelał na dziedzińcu tego po- 
selstwa jakichś chińczyków—agentów 
sowieckich. Przekroczył nawet zezwo- 
lenie tego dziekana, za co resztą 
otrzymał tylko upomnienie w ser 
decznych wyrazach zredagowane, Ru- 
szyl na wojska kantońskie. Zwycięża 
je. Zatrzymał się na rzece Jang-Tse, 
Do tradycji chińskich neleży panowa- 
nie Mandżurji nad Chinami, północy 
nad południem. Tschang-Tso.Lin sięga 
po sławę tej tradycji. 

Sowdepja jednak nie chce woje- 
wać z Chinami, nawet z północnemi. 
Po incydencie z rewizją poselską og- 
raniczyła się do odwołania swego 
posła z Pekinu (pozostawiła konsu- 
łat) i skoncentro wania większej ilości 
wojsk na granicy mandżurskiej. So- 
wiety ogłaszają „że nie dadzą się 
sprowokować”. Różnie można sobie 
to stanowisko tłómaczyć, może tem, 
že Sowiety nie chcą narodowych 
uczuć chińskich obrócić przeciw so- 
bie, może niedoskonałością wojsk so* 
wieckich i niedostatkiem w dyscypli+ 
nie, a może obawą przed widmem 
Kuropatkina; Liniewicza, Grippenber- 
ga, Kaulbarsa, Siessla, pamięcią na to, 
że wszystkie nieszczęścia Ces. Miko- 
łaja Il-go zaczęły się tam na polach 
Mandżurji. 

Czang-Kai-Szek, wódz armji bol- 
szewickiego Kantonu zaczyna tam o- 

"degrywač rolę Korniłowa naodwrót, 
Robi antyrządowy ruch na prawo, 
lecz z powodzenierr. Naśladuje na- 
wet Czang-Tso-Lina skoro wojskiem 
obstawił sowiecki konsulat w Szang- 
haju. Bolszewicy, którzy obawiają się 
wydać uczciwą wojnę Czang-Tso-Li- 
nowi, przeciw Czang - Kai - Szekowi 
zmobilizowałi wszystkie środki swej 
propagandy. 

W wypadkach chińskich powinna 
by dyplomacja działać solidarnie. 
Nacjonalistyczno-bolszewicki ruch za- 
graża przecież wszystkim ; państwom 
kolonjalnym. Dowodem tego są 
choćby mowy Francuza, posła do 
pariamentu francuskiego, które wy» 
głasza on w Kantonie, jako komu- 
nista. Wzywa tam do  oswobo- 
dzenia lndo - Chin z pod władzy 
Francji. Prawda, że jednocześnie w 
Paryżu odkryto szalone nadużycia 
różnych osób popieranych przez kar- 
tel lewicy parlamentu francuskiego, 
nadużycia kompromitujące mocno ad- 
ministrację"w Indo-Chinach.— Ale tej 
solidarności mocarstw niema w Chi- 
nach. Japonja prowadzi zupełnie inas 
czej politykę azjatycką, aniżeli Amery- 
ka i Europa, co jest zrozumiałe. Naj- 
mniej zrozumiałe jest to, że Francja 
tak zupełnie inaczej politykuje w Chi- 
nach, niż Angija,że aż pomiędzy kon- 
cesją francuską a angielską w Szang- 
haju przeprowadzono drut kolczasty, 
IE W sprawie ekscesów, których do- 
puściły się wojska Kantonu w Nan. 
kinie, poselstwa 5 państw wystosowały 
z Pekinu noty protestacyjne do mi- 
nistra Eugenjusza Czena i Czang- 
Kai-Szeka. Noty te miały przejść przez 
kordon pomiędzy armjami, aby do- 
stać się według adresu. Ale cóż z 
tego? Nie_ zapowiedziano w tych zbig- 
rowych notach żadnej sankcji, A no- 
ta bez sankcji, jak słusznie pisze pu- 
blicysta francuski, ma wartość jedy- 
nie dla zbieracza autografów. 

Prawo przeciw strajkom w 
Anglji. Gabinet Baldwina tak ma już 
dosyć bolszewików na całym globie, 
że chciałby się ich pozbyć przynaj- 
mniej u siebie w domu. Zdobył się 
więc na akt pierwszorzędnej wagi i 
odwagi. Wystąpił z projektem prawa 
przeciw strajkom, ograniczającym w 

sposób energiczny swobodę strajko- 

wania. Jak każdy bill angielski pra. 
wo to reguluje stosunki w pewnej 

dziedzinie w dość różnorednych ma- 
terjach i dla celowości poświęca to, 
co Francuzi nazywają «elegancją pra- 
wa». Projekt prawa gabinetu Baldwina 

1) Zakazuje wszystkich strajków 
politycznych przytem strajki sympaty: 
zujące są uznane za strajki polityczne. 
Np. jeśli w mieście zastrajkują robot- 
nicy przy elektrowni żądając podwyżki 
płac, to ich strajk nie będzie karalny, 
lecz jeżeli do takiego strajku przylą- 
czyliby się dorożkarze dla okazania 
sympatji robotnikomgelektrowni i wy: 
warcia presji na właścicieli elektrowni, 
to ten drugi strajk będzie już karalny. 
Z tego tytułu za przestępstwo będą 
uważane wszystkie strajki generalne. 

2) Ogranicza prawo łączenia się w 
związki zawodowe funkcjonarjuszy 
państwowych i zabrania strajkować 
funkcjonarjuszom państwowym. — To 
prawo aczkolwiek niesłychanie i dla 
Anglji ważne, jednak posiada tam 
mniejszą doniosłość, aniżeli posiada- 
łoby u nas, a to ze względu, że w 
Angiji przedsiębiorstwo państwowe 
sę nieliczne i to co u nas z reguły 
stanowi przedsiębiorstwa państwowe 
lub municypalne, jak np. koleje, elek- 
trownie, gazownie, nawet wodociągi, 
t am wyłącznie, lub często znajduje się w 
rękach prywatnych, 

3) Organizuje ochronę łamistraj- 
ków, ludzi wyłamujących się z pod 
nakazów strajkowania i zabrania prze- 
różnych środków, których używają 
organizacje strajkowe w celach terro- 
rystycznych. 

4) Bodaj, że największć cele poli- 
tyczne ma jednak artykuł ustawy 
wzbraniający używania pieniędzy związ- 
ków zawodowych na cele partyjne, 
Odiąd każdy członek związku zawo- 
dowego będzie musiał deklarować 
składkę na cele zawodowe oraz jeżćli 
będzie chciał to także składkę na 
cele polityczne związku, do którego 
należy. Dotychczas kasa związku za- 
wodowego była jedna i związek do- 
wolnie asygnował sobie z niej pienią- 
dze na dowolne cele. Teraz rząd 
wprowadza rozdwojenie tej kasy na 
dwie: zawodową i polityczną i roz- 
ciąga kontrolę, aby pieniądze z kasy 
zawodowej nie były wydawane 
na cele partyjne. Ustawa ta spe- 
kuluje ha psychologię  roboinika, 
który jak i wszędzie tak i w Anglji 

partyjników ma irochę w pogardzie i 

składki na cele partyjne deklarować 
będzie małe, lub nie będzie ich zapi- 
sywał wcale. iPonieważ zaś Labour 

Party pod względem pieniężnym była 
zupełnie uzależnioną „dotychczas od 
Trade-Unienów więc „prawo Hogga”, 
jak się dziś bill antystrajkowy nazy- 
wa, uderza w Labour Party w sposób 
oszałamiający, 

Oczywiście prawo Hogga wywoła 
wielką walkę. w samej Anglji. Prze- 

ciwni są mu. także i liberałowie, któ: 

rzy w ten sposób chcą odgrzebeć 
pogrzebaną już swoją popularność. 

Rokowania o dlugi franko.rosyj- 
skie nie dały dotychczas wyników. 

Pan Rakowski, ambasador S.S.S.R. w 

Paryżu wydał coprawda komunikat, 
że sprawa ta znajduje się „na jaknaj- 

lepszej drodze”, łecz to oświadczenie 

opatruje prasa francuska sprostowa- 
niem, które z całą kurtuazją podkreś- 
la, iż istotnie p. Rakowski ma rację 
twierdząc, że sprawa ta jest w drodze, 

to jednak właśnie na jaknajgorszej, a 
nie najlepszej, : 

Włochy a Węgry. W dniu 6 
kwietnia 1927 r. w Rzymie podpisany 

   

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 2 
NOWO ŚWIĘCIANY — ui. Wileńska 26 

ul. Rynek 19 

STO! CE — uli. Piłsudskiego 
WiĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚW R— u 3-go Maja 5 
W LEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 7€ 
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W n—ch świątecznyc| 

Sejm i Rząd. 
Minister Sprawiedliwości p. 

Meysztowicz. 
WARSZAWA 14.V, PAT. Minister 

Sprawiedliwości  Mevsztowicz wyje- 
chał w dn. 14 b. m. na kilkodniowy 
wypoczynek świąteczny na Pomorze. 

Ruch na kolejach w czasie 
świąt. 

WARSZAWA, 14 IV PAT. W celu 
zapewnienia drużynom parowozowym 
i pociągowym odpoczynku ' światecz. 
nego, M-stwo Komunikacji wydało 
rozporządzenie polecające wstrzymanie 
od godz. 18 dn. 16 kwietnia do 
godz. 6 dn. 18 kwietnia ruchu pocią- 
gów towarowych z wyjątkiem  tran- 
sportów przewożących ładunki woj- 
skowe z ludźmi, ładunki szybko się 
psujące i żywy inwentarz. Rozporzą: 
dzenie nakazuje wykorzystanie prze- 
biegu parowozów i wagonów w kie- 
runku t. zw. «próżnym», 

Nieprawdziwa wiadomość, 
WARSZAWA, 14.1V, PAT. Mini- 

nisterstwo Spraw Wewnętrznych ko- 
munikuje, że podana przez jeden z 
dzienników stołecznych wiadomość 
jakoby na stanowisku komendanta 
głównego policjj państwowej miała 
nastąpić zmiana — nie odpowiada 
rzeczywistości. 

Sowiety nie koncentrują wojsk 
w Mandżnrji. 

WARSZAWA, 14-1V. PAT. Polska 
Agencja Telegraficzna komunikuje co 
następuje: Agencja Telegraficzna TASS 
upoważniona jest do stwierdzenia, jż 
wszystkie podawane przez prasę za- 
graniczną wiadomości o  translokacji 
wojsk sowieckich na Wschód i kon- 
centracji na granicy Mandżurji — nie 
odpowiadają w żadnej mierze rzeczy- 
wistości i są raczej prowokacyjnemi 
wymyśłami. Stanowisko rządu sowiec- 
kiego dokładnie zaznaczone zostało 
w nocie do rządu chińskiego z dn. 
9 kwietnia r.b. 
Przekształcenie Banku Handio- 

wego. 
Jak donosi prasa warszawska, Bank Han- 

dlowy w Warszawie przekształca się w wiel- 
ką instytucję kredytową europejskiego typu. 
Obecny kapitał akcyjny Banku zostanie ob- 
niżony do 6 miljonów złotych, natomiast 
emituje się 14 milj. zł. nowego kapitału. 
Qzęść nowych skcji przejdzie w ręce dotych- 
czasowych skcjonarjuszów Banku, część zaś 
zostanie wymieniona na akcje Banku Zjed- 
noczonych Ziem Polskich, z którym nastąpi 
fuzja. Grupa polska doprowadza w ten spo- 
sób stan swego posiadania do 14 miijonów 
akcji. Reszta przejdzie w posiadanie grupy 
zagranicznej, złożonej z banku «W. A. Har- 
riman» w Nowym Yorku, «Banca Commer- 
ciale Italiana» _w Medjolanie, <Banque de 
Bruxelles» w Brukseli; oraz «Nieder Oester- 
rechische Escompte Geselischaft» w Wiedniu. 

Gestja pozostaje nadal w ręku polskiem. 

ina 0W0C002 
ad 2,20 do 3 zł. za but. 

WINA oryginalne: 
Francuskie, Węgierskie, 
Hiszpańskie, Włoskie. 

WINO lecznicze St, Raphael 

_MIOD staropolski 

Wódki likiery, <oniaki 
fitm: krajowych i zagranicznych. 

Porter i piwo. 
Duży wybór. - Ceny: niskiea 

K. i Vaceudės 
Wilno, 

Mickiewicza 7, telefon 1062. 
EKT SE Ы НЕВЕЬЕ 

paktu bardzo słusznie napisał Cząs 
krakowski: $5 

Mieliśmy wszelkie szanse ku temu, by 
odegrać wobec Węgier tę rolę, jaką dziś 
odegrały Włochy: wyprowadzić z osamotnie- 
nia i pogodzić z Rumunją.- Trzeba zapisa 

zostal pakt' pomiędzy Włochami a "a debet naszej polityki zagranicznej żeśmy 

Węgrami. Jest to jedyny międzynaro- 

dowy pakt z lat ostatnich, w którym 
nie wspomina się nawet wyrazów 

„Liga Narodów*. Pakt ten stanowi 
nowe, pierwszorzędne posunięcie w 

tego nie uczynili i nie zapewnili sobie przez- 
to mocnego stanowiska w Europie naddu - 
najskiej. 

Teraz wydaje się, że atut węgier- 
ski możliwy do wygrania w aktywnej 
polityce polskiej został nam z rąk * 

genjalnej polityce Mussoliniego tak wytrącony przez Włochy, które go 
aktywnej itak zupelnie różnej od po: napewno nie obrócą na obronę inte- 
lityki uprawianej przez państwa parla- resów Francji, czy małej Ententy. 
mentarne, Na marginesie jednak tego M.



        

Pierwsza Wileńska Spółka Win Przetworów Owocowych 

podaje do wiadomości, że 

NA NADCHODZĄCE SWIĘTA 

wypuściła nieznany na rynku 

miejscowym gatunek wina 

  

SŁOWO 

  

uli Wileńska 36 i Piłsudskiego 2. Tel, 886. 

„RAJSKIE JABŁUCZKO” 

  

  

które na pokazie win 

w Warszawie, zwróciło 

na siebie uwagę 

znawców. 

Jednocześnie z tem poleca się wina wytrzymałe agrestowe o niezrównanej dobroci i smaku. 

KATOLICY W BOLSZEWIJI. 
Książe Wołkoński, Rosjanin-katolik, odpiera tendencyjne fałsze 

Wychodzące w Paryżu rosyjskie 
„Wozroždienjė“ zamieściło  wiado- 
mość, że pomiędzy rządem Sowdepji 
a Nuncjuszem jego Sw ętobliwości w 
Berlinie został podpisany uklad, mo- 
cą którego Kościoł katolicki odzyskał 
w Bolszewji pewną swobodę ruchów, 
a natomiast zobowiązał się pomagać 
w wzmacnianiu autorytetu „Żywej cer- 
kwi” a zwłaszcza hierarchji duchow- 
nej w „Żywej cerkwi”. 

Fałszywą tę i oszczerczą wiado- 
mość zamieściło „Wozrożdienje* ob- 
jaśniając, że układ taki powstał z 

inicjatywy metropolity „Żywej cerkwi” 
Antonjusza a także że współudział w 
tych ukladach brał znany publicysta 
katolicki Ksiądz Biskup d'Herbigny. 

Książe Wołkoński, zamieszkały w 

Rzymie, Rosjanin i katolik prostuje 
tę fałszywą wiadomość w słowach 
następujących: 

Z zupełnie miarodajnych źródeł 
wiadom e mi jest, że: 2 

1) żadnego układu pomiędzy Wa- 
tykanem a Sowietami w sprawie „Ży* 
wej cerkwi” nie było i niema. 

2) Ksiądz Biskup d' Heibigny w 
żadne układy ani stosunki z człon- 
kanfi czy też urzędnikami Komisarjatu 
Spraw Zagranicznych S. S. S$, R. nie 
wstępywał; Biskup nie widział także 
i nie rozmawiał ani z Czyczerinem, 
ani z Litwinowem, ani z nikim z ich 
podwładnych; nie podawał także do 
władz sowieckich żadnej noty ani 
memorjału, ani prośby, ani żadnego 
innego dokumentu, a także nie usi- 
łował podawać żadnego dokumentu. 

'3) W Paryżu paszport Księdza 
Biskupa d'Herbigny był wizowany 
przez konsulat S$ $.S.R: W paszporcie 
tym uwidoczniona była jego godność 
biskupia. Poza otrzymaniem wizy 
Biskup d'Herbigny nie miał innych 
stosunków z władzami sowieckiemi. 
Biskup d'Herbigny zatrzymał się w 
Berlinie kilka godzin, poczem poje- 
chał do Rygi, nie widząc i nie sta- 
rając się widzieć nikogo Zz urzędni- 
ków sowieckich. 

4) Wiadomość jakoby biskup d* 
Herbigny wyświęcił w SSSR. „kilka dzie- 
siątków* nowych księży jest niepraw- 
dziwą zupełnie, gdyż biskup ani jed- 
nego księdza nie wyświęcił. 

_. 5) Wiadomość jakoby biskup kon- 
sekrował w SSSR. dwuch biskupów 
obrządku łacińskiego i dwuch wschod- 
niego—jest nieścisłą. 

Dwie pierwsze podróże księdza 
biskupa do SSSR. zostały opisane tak 
ściśle w książce „L' aspect religieux 
de Moscou*, że według tej książki 
można skontrolować, co biskup czy* 
nił nietylko każdego dnia, lecz i każdej 
godziny, w tem czy innem mieście. 
Celem jego podróży po SSSR„ którą 
odbył z paszportem obywatela fran- 
cuskiego, była religijna pomoc, u- 
dzielona katolikom cudzoziemcom 
Francuzom, Włochom, Niemcom i 
Anglikom. Z działaczami sowieckiemi 

"om się nie spotykał. Według wiado- 
mości «Wozrożdienja» władze So- 
wieckie kazały aresztować biskupa 
d'Herbigny, to także nieprawda. Bi: 
skup wyjechał z Petersburga do Fin- 

landji koleją i okazywał swój pasz. 

port policji sowieckiej. Wiadomość 
<Wozrożdienja» fałszywa z gruniu o 
wyświęceniu przez biskupa księży, 

może mieć następstwa bardzo smut- 

ne. Obecnie już aresztowano sto 
osób z pośród katolików w Peters- 

burgu. Wiadomość o wyšwigceniu 

może wywołać nowe areszty,  poszu- 
kiwania i rewizje. a 

  

MICKIEWICZ NOWY 
NIEZNANY.*): 

O wydaniu państwowem „Dzieł 
wszystkich" Mickiewicza. 

Cz. Ill — Wnioski i życzenia 

Nadzwyczajne koleje życia Mickie- 

wicza i splot przeróżnych okoliczno- 
ści sprawił, że dotąd nie znaliśmy 

Mickiewicza w pełni jego oblicza du- 

chowego. Zapewne—winy tego stanu 
rzeczy są i po stronie nauki polskiej, 
—ale naukę usprawiedliwiają warunki 
polityczne, w jakich musiała  realizo- 
wać postulaty natkowej umiejętności 

- literatury polskiej w okresie niewoli 

politycznej. Że warunki te zaciążyły 

' decydująco na owem ujemnem zjawi: 

sku—nieznajomości poety w  cało* 
ksztalcie jego twórczości — świadczy 

wymownie wspaniały renesans Mickie- 
wiczowski w odrodzonej Polsce: kilka 
lat ostatnich przyniosło szereg wybit- 

_ nych pozycyj naukowych, dotyczących 
nowych, nieznanych dziedzin i tajni- 
ków jego twórczości, rozświetliło w 

całej okazałości pełaię dorobku twór- 

'*) Patrz <Słowo» Nr. Nr. 84 185 z dnia 
12 i 13 kwietnia 1927 r. 

Bolszewicy nienawidzą katolicyzmu 
i boją się jego jak ognia. Oto skąd 
już z pierwszych miesięcy istnienia 
systemu bolszewickiego, starają się 
zagasić iskry światła katolickit go, któ- 
re padły na Rosję. W tej bojeźni i 
nienawiści należy szukać «kulisów» 
prześladowań katolików w SSSR., a 
nie w fałszywych wiadomościach o 
paktach i układach, 

Ks. A. Wołkoński. 
RASTI - ОЙА EA KZOWOWESŁCEI GARDA 

Metropolita Dyonizy w Atenach 

ATENY, 14—lV. Pat. Przybyła tu 
delegacja cerkwi prawosławnej w 
Polsce pod przewodnictwem metropo- 
lity Dyonizego. 

Uczniowie polscy w Bułgarji. 
SOFJA, 14—1V, Pat. Grupa ucz- 

niów polskich, którzy odbywają po- 
dróż po Bułgarji po zwiedzeniu War- 
ny, Plowdfw oraz szeregu innych o- 
środków prowincjonalnych, przybyła 
do Sofji witana serdecznie na dwor- 
cu przez młodzież szkolną bułgarską. 

O napad na konsula sowiec- 
kiego. 

BERLIN, 14—!V. Biuro Wolffa, 
Prokuratura królewiecka wniosła о- 
skarżenie przeciw nauczyciełowi pry- 
watnemu Borysowi Lechelowi, który 
w ub. niedzielę dokonał napadu na 
konsula sowieckiego w Królewcu. 
Demonstracje bezrobotnych w 

Poznaniu, 

POZNAŃ, 14—IV. PAT. Dzisiaj 
w południe urządziła grupa bezrobote 
nych demonstrację przed gmachem 
ratusza z powodu odmówienia przez 
magistrat zasiłku ma święta wielka- 
nocne. Delegacja bezrobotnych otrzy- 
mała od prezydenta miasta odpo- 
wiedž, że miasto bezrobotnym zasił- 
ku nie da, da im natomiast zaraz po 
świętach zatrudnienie przy robotach 
miejskich zakreślonych na wielką skalę. 

Trzęsienie ziemi. 
SANTIAGO de CHILI, 14—IV. Pat. 

Dziś wczesnym rankiem odczuło iu 
trzęsienie ziemi. Szereg domów uleglo 
częściowemu zniszczeniu, 

BUENOS-AYRES, 14—!V, Pat, O- 
koło godz. 2ej min. 30 na teryto- 
rjach Chili i Argentyny dało się od- 
czuć silne trzęsienie ziemi. Wiele do- 
mów zawaliło się. W m. Mendoza 2 
osoby zostało zabitych, a około 80-u 
odniosło rany. 

Sprowadzenie zwłok gen. Be- 
ma do Polski. 

WARSZAWA, 14—IV. PAT. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 
Mościcki raczył przyjąć godność pro- 
tektora komitetu sprowadzenia zwłok 
gen. Józefa Bema do kraju. Godność 
członków  prezydjum honorowego 
przyjęli: p. prezes Rady Ministrów i 
minisier spraw wojskowych marszałek 
Józef Piłsudski, wice-prezes Rady Mi: 
nistrów prof. K. Bartel, miaister spraw 
zagranicznych August Zaleski, mini- 
ster pełnomocny i poseł nadzwyczaj- 
ny Węgier Aleksander Belitska oraz 
minister pełnomocny i poseł nadzwy- 

przeprowadził się z ul. Wielkiej 

czajny Turcji Yaha:Kemal-Bey. 

; "na ul. WILENSKĄ 16. i 

  

"LEKARZ - 
DENTYSTA l Foldsztejn . 

czego, skorygowało omyłki i niedo- 
kładności badań dotychczasowych. 
Do pracy tej stanął cały szereg mo- 
wych pracowników obok badaczy, 
których sława i zasługi dokoła nau- 
kowego opracowania twórczości Mic- 
kiewicza sięgają czasów powstania 
Towarzystwa Literackiego jego imienia 
we Lwowie, towarzystwa tak zasłużo- 
nego na polu tej pracy. 

3 w renesaus mickiewiczowski 
w badaniach literackich znajdzie swój 
wyraz najwspanialszy w  projekto- 
wanem wydawnictwie państwowem 
«Dzieł wszystkich» Mickiewicza, Stop- 
niowe i jak najszybsze realizowanie 
tego zamierzenia powinno „stać się 
postulatem naczelnym zadania nauka- 
wego historji literatury polskiej. | 

_ Jak istotną jest potrzeba wykona- 
nia tej pracy, świadczy pobieżny choć- 
by przegląd dotychczasowych wydań 
zbiorowych dzieł Mickiewicza. Na 
długi— kilku dziesiątków sięgający — 
szereg wydań zbiorowych, za życia i 
po śmierci poety, dwa jedynie wyda- 
nia zamierzały stać się kompletnemi, 
usiłowały objąć całokształt twórczości 
Mickiewicza. I ani jedno ani drugie 
pełnem wydaniem nie jest, a co naj- 
ważniejsze, obu daleko do naukowo- 
ści i krytyczności. Są to: wydanie 

Zamordowanie Prezydenta m. Łodzi. 
ŁÓDŹ, 14. IV. PAT. Dziś o godz. 11-е] przed południem został 

zamordowany prezydent m. Łodzi M. Cynarski. Według dotychczasowych 
wyników śledztwa, morderstwo zostało dokonane w sposób następujący: 

O godz. 1i-tej prezydent Cynarski opuścił swe mieszkanie znajdu- 

jące się na I piętrze przy ul. Andrzeja Nr. 4. Po chwili jeden z lokatorów 

tego samego domu wychodzący również ze swego mieszkania $ usłyszał z 

dołu klatki schodowej krzyk „Złodziej. Ratunku". Lokator ów zbiegł 

szybko ze schodów i znalazł prezydenta Cynarskiego leżącego :na ostat- 

nim stopniu klatki schodowej oraz ujrzał jakiegoś mężczyznę, zbiegającego 

z klatki schodowej do bramy domu. Prezydent Cynarski otrzymał pchnię- 
cie nożem poniżej klatki piersiowej. Śmierć nastąpiła natychmiast, prawdo- 

podobnie, skutkiem równoczesnego udaru serca. Na ślad mordercy do- 

ychczas mie natrafiono. Na miejsce zbrodni zjawili się p. wojewoda, 

kierownik miejscowych władz policyjnych oraz przedstawiciele miasta. 

Śledztwo trwa. 
Sledztwo. 

ŁÓDŹ, 14 4 PAT. O godz. 10-tej min. 45 prezydent m. Łodzi p. 
Cynarski wyszedł ze swego mieszkania w domu przy ul. 
mierzając udać się do magistratu. Kiedy prezydent zszedł na parter, zau- 
ważył, że jacyś osobnicy usiłują dostać się do sklepu wejściem do klatki 
schodowej. Wówczas prezydent Cynarski krzyknął „Złodzieje". Na to je- 
den z osobników przyskoczył do prezydenta i uderzył go nożem w oko- 
licę serca. Naskutek krzyku prezydenta—,Złodz eje"—zbiegł nadól miesz- 
kający na iej samej klatce schodowej dr. Sołowiejczyk, który widział jesz- 
cze uciekających osobników i który następnie stwierdził zgon prezydenta 
Cynarskiego. ' 

ŁÓdŹ, 14-1V. W toku śledztwa w sprawie morderstwa na osobie prezydenta m 
Łodzi św. p. Marjana Cynarskjego, utworzyła się hipoteza, że morderstwo dokonane zo- 
stało przez złoczyńcę, którego Cynarski schodząc ze swego mieszkania położonego przy 
I piętrze domu przy ul. Andrzeja Nr 4, zastał przy otwieraniu drzwi prowadzących z 
klatki schodowej do sklepu znajdującego się na parierze tego Bamego domu. Sklep ten 
był od frontu zamknięty i wywieszona była kartka zawiadamiająca o nieobecności wła- 
ściciela. Na ślad mordercy, którego kilka osób widziało gdy uciekał nie natrafiono. 

Pogrzeb tragicznie zmarłego prezydenta Cynarskiego odbędzie się na koszt miasta, 
Data pogrzebu nie została jeszcze ustalona, Przypuszczalnie odbędzie się on w ponie- 
działek. Zmarły prezydent Cynarski osierocił żonę i troje nieletnich dzieci. 

Aresztowanie szpiega kowieńskiego. 
Przed kiiku dniami aresztowano w Wilnie kobietę — szpiega kowień- 

skiego. Według informacji zaciągniętych ze źródła miarodajnego litewskie 
władze wywiadowcze skspftowały dla swojej roboty szpiegowskiej pewną oby- 
watelkę łotewską, Monikę szkute (a nie jak to podało jedno z pism Weronikę 
Trubis), która podjęła się zorganizowania na terenie Polski sieci szpiegowskiej. 
PS ten miał być wysyłany rezydentce litewskiej w Dynaburgu, a z tamtąd 
do Kowna. 

Andrzeja 4, za- 

1 sze zostały zaopatrzone w kilka: wagonów świeżych najwykwint- 

Władze śledcze poinformowane zostały, że Szkute przyjeżdzała kilka razy 
do Wilna celem nawiązania kontaktu. Główne zainteresowanie udzielała ona 
wojsku usiłując wykryć różne tajemnice. 

Jak się okazało dotychczasowe zabiegi szpiega nie dały rezultatów konkre« 
tnych. W dniu 13 b. m. została ona aresztowana i osadzona w więzieniu. 

\ KET 

Szczegóły kradzieży półtora miljona złotych. 
WARSZAWA, 14, IV. PAT. W 

sprawie kradzieży 1.500.000 złotych 
w urzędzie pocztowym Królewskiej 
Huty dowiadujemy się co następuje: 
W nocy 13 kwietnia r. b. o godz. 
1-ej odebrał asystent pocztowy Karol 
Kesłer w Królewskiej Hucie paczkę 
wartości półtora miljona złotych 
(3.000 banknotów po 500 zł.) nadaną 
przez Oddział Banku Polskiego w 
Siedłcach do Oddziału Banku Pol- 
skiego w Królewskiej Hucie. Paczka 
ta po przeniesieniu do urzędu pocz- 
towego została zamknięta w schów- 
ku, od którego dwóch zamków kłucz 
miał Kesler oraz drugi urzędnik Leks. 

O godz. 4-ej w nocy Kesler udał 
się po odebranie poczty z następne- 
go ambulansu, przyczem woźni zau- 
ważyli, że niósł torbę podróżaą, Po 
odebraniu poczty kazał woźnym od: 
nieść pocztę do urzędu oraz oświade 
czył, że ma odprowadzić brata do 
pociągu i za pół godziny wróci, Kes- 
ler więcej nie wrócił, zaś w schówku 
otwartym o godz. 7-ej przy pomocy 
ślusarza paczki nie znałeziono. , Kes- 
ler miał kartę cyrkulacyjną na  nie- 
miecki Górny Śląsk i prawdopodob- 
nie uciekł do niemiec. 

Władze pocztowe zwróciły się na- 
tychmiasł o pomoc do głównej ko- 
mendy policjj w Warszawie, mini- 
sterstw spraw wewnętrznych i zagra- 
nicznych oraz zarządów pocztowych 

й ю 

Władysława Mickiewicza w 11 tomach tów) oraz niedokończone, na połowie 
z lat 1880—1885 (Paryż) i 
Piniego i Reitera w 12 tomach z lat 
1911—1913 (Lwów), Jeżeli chodzi o 
wydawcę, który był powołany dać 
pełny obraz twórczości Mickiewicza, 
był nim bezwątpienia, biorąc rzecz 
objektywnie, tak zasłużony dla badań 
nad Postą syn jego Władysław Mic- 
kiewicz. Ale właśnie Władysław Mic- 
kiewicz — jak zaświadcza prof. Pi-. 
goń — nie miał najmniejszych wa- 
runków naukowo-indywidualnych by 
stać się wydawcą nie tylko idealnym, 
ale wprost poprawnym. wydaw- 
nictwach dzieł Mickiewicza w 
opracowaniu syna aż się roi od błę- 
dów: przekręcanie nazwisk, dat (o ile 
chodzi © korespondencję) niedoklad- 
ne odczytywanie autografów, lub po- 
mijanie ich zupełne i t. d. zdarzało 
się w praktyce wydawniczej Wł. Mic- 
kiewicza nierzadko i nieraz. 

Stąd zapewne powstało owe dziw- 
ne w stosunku do pism największe- 
go w literaiurze naszej twórcy zjawis- 
ko, że najlepszem z dotychczasowych 
wydań pism Mickiewicza jest popularne, 
ale i krytyczne jednocześnie wydanie 
niekompletne prof. Kallenbacha w 7 
tomach (bez «literatury słowiańskiej», 
„Trybuny Ludów, przemówień i  lis- 

wydanie urwane, naukowe i krytyczne wyda* 

we wszystkich państwach sąsiednich. 
Pościg oraz śledztwo w toku. W po- 
rozumieniu z Ministerstwem Skarbu 
wyznaczono 4 proc. nazrody ód od- 
zyskanej kwoty. 

Urzędnik taa posiadający drugi 
kłucz od schówka oraz dyżurujący tej 
посу woźny zostali aresztowani. Mi- 
nister Poczt i Telegrafów wystąpił do 
prokuratorjj z wnioskiem aresztowa- 
nia naczelnika urzędu pocztowego w 
Królewskiej Hucie Trochy. Aresztowa* 
nie to nastąpiło o godz. 20 min. 15 
dnia 14 kwietnia r. b. Naczelnik u- 
rzędu Trocha, jeśli nie był w poro- 
zumieniu z przestępcą, winien jest w 
każdym razie niezwykłego niedbal- 
stwa w służbie i niezachowania obo* 
wiązujących w takich wypadkach 
przepisów. 
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nie poezyj (5 tomów) Towarzystwa 
Literackiego im. Mickiewicza. 

Dług wdzięczności Polski wobec 
Mickiewicza musi być spłacony. Sta: 
nie się to wówczas — kiedy wyjdzie 
z druku szesnastotomowe wydanie 
państwowe „Dziež wszystkich“ Co 
óro przyniesie — wiemy. Z nowości, 
z twórczości nieznanej — w całem 
tego słowa znaczeniu — tom prze- 
mówień, tom rozmów, tom wykładów 
lozańskich, coś około stu listów, 
szereg „zdafi i uwag, Hymn do 
Ducha Świętego (Veni Creator), arty- 
kuł dla „Pielgrzyma”, rękopis o sztuce 
egipskiej. Następnie, otrzymamy pre- 
lekcje paryskie w redakcji ustalonej, 
miarodajnej, rozszerzymy horyzonty 
wiedzy o Mickiewiczu przez unaocz- 
nienie na podstawie autografów pra- 
cy twórczej i jej zakresów m Mickie- 
wicza, dowiemy się o obcych wstaw 
kach lub omyłkach odczytania i dru- 
ku powstałych z winy wydawców — 
słowem wystąpi na jaw dopiero teraz 
Mickiewicz pełny i wierny, Mickiewicz 
nowy i nieznany. Ten bogaty i cie- 
kawy plon będzie dotyczył okresu 
najciekawszego w życiu Mickiewicza, 
ale dotknie też i pierwocin jego twór- 

  

Podziękowanie 
Zarząd Wileńskiego T-wa Przeciwgruźliczego składa gorące 

podziękowanie Wileńskiemu Kolegjum Ewangelicko-Reformowanemu 
za ofiarowane 300 złotych na rzecz tegoż Towarzystwa, 

Dar ten szczególnie dla nas jest cenny jako wyraz zrozumienia 
i ocenv naszych usiłowań w dziele zwalczania groźnej klęski spo- 
łecznej jaką jest gruźlica. 

Dr. BOROWSKI 
Zarząd Wil.-T-wa Przeciwgruźlicz,   
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Fakt—nie reklama!!! 
Podajemy do wiadomości, iż na nadchodzące Święta sklepy na- 

niejszych. gustownych malinowych 

Bomarańcz, mundarynek, cytryn 
znanej з B, 

wszechświatowe 4 1 | | | Gal o 
marki 4 a (i dlET 8 SES | V alla 3 

które wobec święta oraz umożliwienia spożywania przez 8 
Szerokie warstwy konsumentów będą sprzedawane po cenach 

najtańszych: ž 

180 —mniejsze—po 25 gr. sziuka 8 
= 150 —&гейте — „ 35 , 5 z 

ša 100—wielkię — „ 45 „ , | 
T : 80—rajwiększe-„ 55 , = z 

= || į KI 3 [} dy, =. 
x (| soczyste, słodkie | messińskie © 
o dl daryt po 30 gr. sztuka J TI po 12 gr.sziuka Ę 

" N 

N Sprzedaż odbywa się w następujących owocowo-gastronomicz- B 

a * nych skiepach; 8 
O 1)T-wo „Agrumaria" skl. Nr. 1 zauł. Oszmiański 1. ©. 
AAC BED . » „ 2 Wszystk. Święt, Nr. 17 & 
DS ь » „ 3 Straszuna Nr. 17. 5 

4) к я » „ 4 Zawalna Nr. 34, a 
> 5) Januszewicz, ul. Zamkowa 20-a, 2 
© 6) F-ma Węcewicz, ul. Mickiewicza 7. ž 
< 7) D.-H. Banel; ul. Mickiewicza 23. 
— 8) Gesajtis, Mickiewicza 37. | 2 
= 0)1-sza Wileńska Spółka Win, Wileńska Nr. 36. & 

10) Zwiedryński, Wileńska 28. * т 
11) Br. Gołębiowscy, Trocka 3. : * м@ 
12) M. Sakier, Wielka 45 (obok rybn. sklepu Gurwicza). 5 
13) Sklep kolonjalny Wajn, W. Pohulanka 9. 8 
14) Kalita i Zablocki, ul. Wielka 19. 
15) Niemirycz (daw. Stępkowski), ul. Mickiewicza 20. 
16) J. Głuszenko, ul. Mickiewicza 26. 
17) Sora Szer, ul. Rudnicka 11. 
18) S. Lewin, ul. Sadowa 13. 
19) Ch. Rubinsztejn, ul. Zarzecze 19. 

" 20) Jos. Kagan, ul. Mickiewicza 44, 
> 21) G. Karłan, ul. M. Stefańska 24. 

22) G. Kozioł, Wileńska 25. 
23) Piotr Ławiński, Zamkowa 20. 
24) 1. Szapiro, sklep owoc. W. Pohulanka 18. 

25) Gita Aronowicz, 2-a Jatkowa 15. 
26) H. Grojdan, Szopena 3. 
27) R. Swiecow, ul. W. Pahułanka 1. 

Z poważaniem 
: T-w0 „,AGRUMARIA“ 
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czošci, jak zresztą — možna to krot- „Krola Ducha“, že jego będzie za- 
ko powiedzieć — całej twórczości grobem zwycięstwo! 
„Mickiewicza. 

Osiem tomów tego monumental- „ 
nego wydawnictwa mogłoby już być 
w rękach społeczeństwa, ale, jak wia* 
domo, jednomyślna uchwała Sejmu 
o wyasygnowanie potrzebnej na wy- 
dawnictwo sumy nie została przez 
kolejnych ministrów oświaty, słuszniej 
przez kołejne rządy — zrealizowana, 

Jakże szczęśliwszy los spotkał po 
śmierci Słowackiego jego dzieła! Igno- 
rowany i krzywdzony — w porów- 
naniu z Mickiewiczem — za życia, 
doczekał się już przed powstaniem 
państwa polskiego wydania dzieł 

wszystkich w roku 1910 przez Gub- 

rynowicza i Hahna, wydania, będą- 

cego i krytycznem i naukowem z ma- 
łemi wyjątkami. Nie dość tego. W 
Polsce wskszeszonej wystawił Słowac- 
kiemu monument podwójny znako- 
mity uczony prof. Kleiner: czteroto- 
mowa monografja i nowe, zupełne, 
będące zapewne już ostatnim najpeł- 
niejszym i najwierniejszym obrazem 
twórczości Słowackiego wydanie „dzieł 
wszystkich”, których cztery tomy zo- 
stały już oddane do rąk czytelników— 
to dług webec Słowackiegó spłacony. 

Nie napróżno prorocżo pisał twórca 

Jednocześnie z pomnikowym mo 
numentem dla Słowackiego, tworzo- 
nym przez naukę polską, połączony 
zostanie hołd narodu dla jego pro- 
chów, powracających - do ojczyzny. 
I znów proroczo pisał, że „nie wiem 
gdzie się w mogiłę położę”... Spór 
powstały o miejsce wiecznego 'spo- 
czynku zwłok Słowackiego, przeciął 
jak najsłuszniej rząd, decydując, że 
Wawel będzie tem miejscem. Obok 
siebie spoczną „dwa na słońcach 
swych przeciwnych — bogi*. Słowac- 
ki po Mickiewiczu o lat 37 później. 

Do Rządu też trzeba zwrócić apel 
o spowodowanie spłacenia długu, 
zaciągniętego przez Naród wobec 
„Mickiewicza. Jakże słuszne były sło- 
wa wnioskodawcy sejmowego z przed 
siedmiu laty, że oszczędzanie na wy- 
datkach na cele kulturalao-oświatowe 
jest rzeczą niewskazaną i taka o- 

szczędność byłaby raczej rozrzutno- 
ścią. Cóż dopiero kiedy mowa o dłu- 

" wobec Wieszcza Narodowego? 
Dług ten spłacić — to  stokrotnie 
pomnożyć skarb duchowy państwa. 
Bo «o ile powiększycie i polepszycie 
duszę waszą, o tyle polepszycie pra"
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une: nur“ NA SOIĘTA rtototiem reśionalnym 
długo pozostanie w ręku czytelnika. mmmu Przedstawia doskonałą okazję dla ogłoszeń i reklam. . 

: W Niedzielę Przewodnią DODATEK MYŚLIWSKI „Stowa“ pošwigcony Głuszcowi. 
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wydz. admin-karnego „p. _ Janowski, 10.go rozpocznie się pobór rekrutów  BYWIWWYSWNJ WOWKCYWOW ZZOZ, 
i burmistrz m. Trok p. Wł. Budrewicz, urodzonych w r. 1906 , oraz wszyst- pią * к Z    

burmistrz m. N. Wilejka p. Ostrorzyc» kich tych roczników, którzy doiąd z 
ki, komendant policji i jago zastępcy jakichkolwiekbądź powodów nie sta- 

  

FIATEK w złocie na koronę M. B. Ostrobram- Oraz szereg komendantów posterun- wili się do poboru, Šš: P. 

SE skiej przyjmuje Kurja Metropolitalna, ków na terenie powiatu. Pobór tea odbywać się będzie 2 
15 Dziś Wsch, sł. o g. 4 m. 42 uj Zamkowa 6. Wszystkie wymienione osoby otrzy- przed komisją poborową. przy ul. 

mały upoważnienia na piśmie, na od- Bazyljańskiej Nr. 2 (Ie piętra). Wieki Anas Zał. ało g,18 m. 1 . икщво'\щ._ „REG. wikawE KA Ea ON Eno TEČKA * Mi r : 

ielka, Marc| — Minister Staniewicz w Wil- jakie przestępstwo można nałożyć ka: — (o) Opłaty egzaminacyjne IECZUS 10 l WAN - rZYg0 1 
  

  

nie. W dniu wczorajszym pociągiem ry. Prócz tego wszyscy. otrzymali ini > 
CK 4 e Zakład any przybył go. Wilna jalsiet bloczki. 8 TE , БЁ…ДЗ‘"ЁЗ{ЁЁЪЪО aaa : Student U. S. B. 

z dnia 14—IV 1927 r. Reform Rolnych prof. Staniewicz. | MIEJSKA. Sprawę opłat egzaminacyjnych na Opairzony Ś.Ś. Sakramentami zmarł Śmiercią tragiozuą w dn. 14 b. m. 

Ciśnienie 155 „, = Poseł wielkebrytyjski w Wil- . п wyższych uczelniach. Dotychczas o- MO 
średnie | pół dniu 2 kilis? 2 a bawił „„— (0) Opłaty za energję ele- bowiązywały opłaty za poszczególne „ Pog'zeb odbędzie się w sobotę w dn. 16 b. m. o godz. 12 w po- 
Temperatura | K ano w ciągu Wa godzin ak kryereą dia Celów mechanicz- egzaminy, obowiązując studenta rocz- łudnie z kaplicy przy klinice U: S. B na Antokolu na cmentarz Rossa. 

Sedtia -6 wielkobrytyjski w Warszawie p. Maks nych. Štosownie do uchwaly Rady пут wydatkiem od 20 do 50 ziotych. O czem zaw adamiają pogrążeni w głębokim żalu 
Opad m do Iš naj 5 Z aa R miejskiej z dnia *17 marca 1927 r., Obecnie wprowadzono stałą, jedno- к ' х $ 
o lo Si A = ou Rano. ód zatwierdzonej przez urząd wojewódz- razową opłatę za prawo zdawania "zabi odzice, stryjenka i rodzeństwo. 

Wiatr 4 h Rad Wai 5 dzki PR У1620° К z dnia 8 kwietnia rib' opłata za egzaminów w wysokości 25 zł. Nowy . 
рт…і…с‚} Południowo-Zachodni nycu Ka b Jojewódzki p. | 2 „! energję elektryczną, używaną dla ce- system wejdzie w życie od przyszłego 

© Uwagi: Półpochmumo. Minimum ze ZE im przy zwiedzaniu jgw mechanicznych, zostaje w godzi- roku szkolnego. 
dobę—1 OC. Maximum za dobę --8 oC. US) Termi : nach małego obciążenia elekirowni RÓŻNE. — ЕННЕ НЕ 
Tendencja barometcyczna stały wzrost ciś. „ „— (0) Termin płatności po- miejskiej zniżona do 35 gr. za kwg. — — Gospodarstwa pokazowe 

mienia. datku obrotowego za marzec. W a w godzinach największego obcią- Wil. T-wa Rolnicze Wileńsk : 

KOŚCIELNA dniu 15 kwietnia upływa termin pła zania pozostaje w dotychczasowej Towarzystwo Ewdico = ki iso > 3 
— ].E.ks. arcybiskup Jatbrzy- sj Paa prom słowego od 0- swej wysokości 60 gr. za kwg.; przy: czerwcu przystępuje do organizacji t 5 

Kowski onegdaj we środę zwiedził ug) REKE a tania Mar” czem liczniki o podwójnej, skali z gospodarstw pokazowych, po dwa S. P. 
miasteczko Mejszagołę, gdzie oglądał Ct KA ania S SN a: mechanizmem  zegarowym: powinne ną każde kólko rolnicze. | : 
kościół odremontowany staraniem S7Y ge BID do om ° być nabyte przez abonentów stosow- — Zadaniem tych gospodarstw bę- Ё ' ы 
obecnego proboszcza ks. Dronicza. ® k K no 2 RAA me wad nie do wskazówek wydziału elektry- dzie wprowadzenie racjonalnej upra- ! 
gegoExczllencja stwierdził takżeogrom- ai ORB a z wait i 0 cznego. wy gleby, należyte nawożenie przy 166275 dW - 
ne post,py jakie uczyniła parafja Wi 2 p ed aa: 0- _ Czas w którym obowiązywać bę- odpowiednim płodozmianie aby uwi- 
Mejszagolska w miesiącach ostatnich. nw s o ssb ed p k ab dzie taryfa 35 gr. za kwg. ustalony docznić korzyści z umiejętnego pro- Barwiarz Konwentu Polonia. 

— Porządek nabożeństw w sda % „przys 22 poni 3 5 został jak następuje: 1) styczeń, luty, wadzenia gospodarstwa. Wszystkie FW : и 

kościołach: ' ТЕ .; сщеа:ха ЧЕ A R o listopad, grudzień od godz, 23 do kółka do 1 maja powinny  nadeslač : Zmarł w dniu 14-go b. m. w wieku łat 22. , 
Kościół św. Teresy piątek godz. dė proc. kary Za zwlokę. PodalEk 15.ej; 2) marzec, październik—od.23 do Towarzystwa imienny wykaz ob- 

9, sobot 8 rano Rezurekcja w nie b ko sh m ab grzej dod "A do 16-ej; 3) kwiecień, wrzesień — od jektów, których właściciele zgodzili O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 
dzielę godz. 5-ta I pół rano. || i : ac! ary zapłacić do Ćnia o3 ej do 17-ej; 4) maj, sierpień —- od się na urządzenie w nich gospo- i Ši 

Košc 6! sw. Rafała piątek godz. “£" ie ni н dzi 23 do 18-ej; 5) czerwiec, lipiec—od darstw pokazowych. W .swoim cza- Ronwent i Koło Filistrów 
10a ranu, sobota g, 8 rano Rezu- „T nie ocechuje narzędzi 23 e; go 19-ej. sie specjalne komisje dokonają lu- Konwentu Polonia, ' 
rekcja w niedzielę godz. 6-ta rano. mierniczych narazi sę na kom. | Turyfa nowa zostanie wprowadzo: siracji tych gospodarstw udzielając г „a emo. , fiskatę. Wileński Okręgowy Urząd Gaia S Baj ы i 

Kościół św. Bartłomieja: piątek Miar przypomina, że termin _preklu- па u poszczególnych abonentów na* porad fachowych. Gospodarstwa te UR ai a A S 
tychmiast po ustawieniu przez nich rozdzielone zostaną na dwie kategorie: 

  

  

  

  

g. 8 rano, sobota g. 7 rano, Rezu- ааЕ łaściciel Kandi 
sekcja w niedzielę o_g. 7 rano; zyjny udzielony właścicielom handlo- qjezników o podwójnej skali. małe — 5—10 ha i więks й OR i6 
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8: 9 Tano, 000 sw О idui. i i i ta będą. nieczynne. Magistrat m. ku zorganizowanej zostaną wycieczki , ji ы 
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6 rano; RGEKAMI * USZKGOZONEG m dzia trzymają dziś w W. Piątek na obiady Polskiego odbędzie się w Warszawie Zarząd, aczkólwiek bynajmniej nie 
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Skiego hasło: «Rozumni szałem», ® Symfoniczna pod dyrekcją Adama Wyleżyń- dana w prasie miejscowej i zamiej- m Poleca na Święta Sz. Klijenteli 

Ziemia ojczysta Mickiewicza za- : EFED — (x) Termin poboru rekruta ah Słowo wstępne wygłosi Witojd Hu- scowej wiadomość ze ścisłem już о- & D/H. K. RYMKIE wiCZ 

Wdzięcza marszałkowi Piłsudskiemu 1906 r. W pierwszych dniach maja Początek o g. 12 m. 30 pp. Kasa czyn. Znaczeniem terminu. Sekretarjat zarzą- m ul. Ad. Mickiewicza 9. 
AMROGZZENUNNANUNNUZNANANENEŁ Wyzwolenie państwowe i wskrzeszenie r. b. najprawdopodobniej z dniem ha od g. 11 do 9 w. du nie omieszka też rozesłać zapro-
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Wielka sprzetlnż 
polecamy WIELKI WYBOR TOWAROW 

- perfumerjnych kosmetycznych galanteryjnych 
krajowych i zagranicznych firm 

Ss: LO. WD 

  

przedsolgtetzna 
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a
 

  

(zapach: Tabaque blond, 
Geriain,  Houbiguant, 

  

Najnowsze kreacje francuskich firm; „KORONA* 

Ё Coty. Lentheric i inne. 
Aparaty do golenia „GILLET* nowych konstrukcji. 

Zarząd Nowowerkowskiej 
Fabryki Papieru Spółka Akcyjna dono- 
si do wiadomości akcjonarjuszów, iż 
na zasadzie $ 33 Statutu, powiórne 

@ 
@ 
e Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy Dziś Kinematograf nieczynny. 00
0%
. 

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbę- 
  dzie się w dniu 30 kwietnia rb., w lo- 

kalu Zarządu, w m., przy ui. Gdańskiej 
6,0 godzinie 5-ej po południu.   
  

Narcisse noire i in.) 

    

1) Trocka 7, tel, 542 

DOKTÓR Lekarz-Dentysta 

D, ZELDOWICZ| , MARYA 

chor.WENERYCZ.- Ożyńska-$molska 

NE, MOCZOPŁC. 
SKÓRNE 

od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZ 

prz. 122 iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe 1 złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. 

Wydz. Zdr, Nr 3. 

    

Lekcyj francus- 

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 
Opłatki do pieczywa. Oliwa nicejska, Esencja octowa, Szafran, 
Vanilja, Kardamon, Goździki. Cynamon, Farbka i lakier do jaj 

Mastika do podłóg i t. 4. | 
CENY UMIARKOWANE 

"B. B, Segall 
2) Ul. Zamkowa 26, tel. 1023, (naprz Koś : Ы 
3) Ul. Mickiewicza 5, tel, PY ж 
4) Róg Rudnickiej i Zawałnej 20/52, tel. 612, 

do wynajęcia odre- 
montowane 7 pokoi, 
wygody. 
14 (Antokol), spytać 

Choroby jamy ustnej. „.. 

potrzebna zaraz do 

mość: Biskupia, Hotel 

Sp. 
Akc. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

873. 

M eszkanie Na termin | 
jednego miesiąca 
do roku ulokujemy 
każdą sumę pod 
zabezpieczenie  hi- 
poteczne lub ró. 
wnorzędnie solidne 

zabezpieczenie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

£et. 183, 

Košciuszki 

dozorcę. 

Pianistka 
restauracji. Wiado- 

  

<Ermitaż» pokój 15, o ; 

ydzieržavie | Letniska Wille 
| L Ji P0-3 klm. od m. Jaszuny 

bliżu Wilna. z umebl. 6, 5 1 3 pok. W. Zdr. М Зг KIF kiego udziela ruty. gpszar od 60 do 200 Nadają się na PEN- 
nowana nauczycielka. ha. Zgłoszenia pisem- 
Mickiewicza 45 m. 4.ne do biura p, G _ „Akuszerka 

Wi Smiałowska 0d godz. 1-3. 
przyjmuje od i 
= 19) Micylewicze 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, = mMOCZ0- 
o»: i_skórne. vi. 
ilefiska 7, tej. 1067. 

    

plac z sosnowym |a- 
sem, około 600 sążni 
kwadratowych, na 

  
  

Ces, ul. 
Piękna Nr 7, 
Wi. Bezimienny. 

Drzewa owocowe, krzewy 

wyhodowane ” 
na miejscu 

w ogrodnictwie „Mazelew 

Zamówienia przyjmują: Wilno, Zawalna 6 m. 2, 
oraz zakład na miejscu. 

Ceny przystępne. 
nnn 

Ew usera 

RADIO 
oraz pierwszorzędny sprzęt radjowy 

Ceny konkurencyjne. 
ODDZIAŁY: GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa Nr 29, WOŁKO- 
WYSK—ul: Zamkowa Nr 9,  telcf. 

ul. Suwalska Nr 65. 

  

ZAC: U 

2 SKŁAD PERFUMERJI i KOSMETYKI 
. _° Wil , 

Heleny Dąbrowskiej w;EŃsKA 1s. 
Ё rfumy Coty, Houbigant, 

erlain i inne. Wody kolońskie i wszelką kosmetykę 
: feca w wielkim wyborze: 

Krajową i Zagraniczną 

+ 

  

Nigel Worth. 

"» CZŁOWIEK Z KUFRA. 
Wszystko zgadzało się doskonale. 

Ten O'Brien był to właśnie ów O'B 

z notesu, adres jego był więc: 156— 

(107) ui. S.S. Lecatteau dostał roz- 

kaz pojechania do jakiegoś niewiado- 

mego portu, aby dopilnować ładun- 

ku kontrabandy. Dotąd jeszcze czło- 

bowskiego „Garbarska 1 
pod «Dzierżawca  fol- mę = 

—. 
Do sprzedania wskażą adres w celu 

osobistego 

  

Antokolu w <Pośpiesz- Fzy GINĄŁ półroczny Piętrowy, 
Szczegóły 

Arsenalska 6, nv. 5. 

T-wo Radio-Techniczne 

„Elektrit“ d Auris A 

Ero wykwintne odbiorniki od 1 do 8 lamp 

Nr 108, LIDA— 

  

PROSŁEK 00 BÓŁU GŁUWY DLA DOROSŁYCH 

„AOWALSKINA 
4 USUWA NAJSIMEJSZE © 

© Rydza OWY S 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH. 

SIONAT. Zdrowa, 
Ta-łądna m., sosn. las, 

to Jakóbska 

warku», tamże i В 
Do sprzedania 

Dom nowy 
MUROWANY dwu 

elektrycz. 
Święciańska 14. 

< ‚ рогоги- 
mienia się. 
  

pointer niemiec- ność. 
ki, szaro-popie- 

laty z czarnem. 
Potrzebuje się 

Lokomobila 
30—50 k. m. Oferty: 
Biuro ogł. J. Kartin 
Niemiecka 22, tel. 605 

jagodowe 

są tam do na- 
bycia w wielkim 

wyborze. 

Wilnie w dn. 4 

Właściciel 

na raty. 
który pozostał j 

      
4 wicki 2mienia si 

1927 r. 

        
siębiorstwa. 

Do Rejest 
            

  

leb
 

  

R. H. B. 

stanowią: Szoło 

B
e
 

potoczyła się jak zwykle o morzu i 
podróżach. Kapitan był na statku w 
Dardanellach i trzy tygodnie spędził 
w Konstantynopolu... Pozostały mu 
stamtąd wesołe wspomnienia. Opo- 
wiadał swe przygody, mrugując zna- 
czące okiem i uśmiechając się. 

Opowiadanie jednej z szalonych 
awanturek w okolicy Stambułu przy- 
prawiło mię o istny atak śmiechu. 

— Achl żeby pan był nas wi- 

wiek z kufra nie znał mnie, zaś opis dział —opowiadał Bunce, —z Biliem 

mojej osoby zrobiony przez Chabella 
mógł odpowiadać wielu młodym lu- 

dziem w moim wieku. Gdybym tak 
pojechal do „S“, by przypilnować Le- 

catteau? Mógłbym się dowiedzieć, któ- 
ry statek zabierze jeden z. tych ładun- 

ków, wówczas pojechałbym tym stat- 

kiem, jako pasażer lub marynarz. 

Przypilnowałbym w ten sposób, jak 

odbywa się wyładowanie kontrabandy 

przy wjeździe do Anglji Byłby to 

duży krok naprzód. + 
Lecz nie mogłem nie przedsię- 

wziąć, dopóki nie wiedziałem, jakie 
miasto oznaczała litera „S*. W naj- 

gorszym razie p. Metters mógłby po- 
słać kogoś do śledzenia Lecatteau w 

* Guernesty, by dowiedzieć się, do ja- 
kiego portu on zdąża. Plan ten jed- 

nak nie wzbudzał we mnie zaufania; 

Lecatteau będzie się teraz miał na 

baczności. Mimo wysiłków, nie mo- 

glem znaleść odpowiedzi na tę za- 

gadkę, miałem jednak nadzieję, że 
Meiters mnie dopomoże, 

Raz jeszcze kapitan Bunce ode- 
grał rolę wybawcy z cieżkiego kłopo- 
«u. Po drugierm śniadaniu rozmowa 

Sturgiszm, ze Stelli i Dawidem Free- 
manem z Janet Berry/ Czy znał pan 
ich? Nie? a więc muszę panu powie- 
dzieć, że są to świetni kompani. Wszys- 
cy trzej spędzaliśmy wieczory w ka- 
wiarnį, znajdującej się w pobliżu .Ga- 
łaty, którą nazwaliśmy  „Kawiarnią 
podwójnej piątki". 

— Dlaczego? 
— Bo była pod numerem siedem- 

dziesiątym siódmym. 
— Nie tłomaczy mi to tej nazwy. 
— Proszę posłuchać... Siedem 

misze się po turecku tak V—a więc 
77 będzie VV. 

— Czy przez to chce pan powie- 
dzieć, że cyfry tureckie różnią się od 
naszych? 2 

— Tak i nie. Niektóre się różnią, 
inne zaś nie. Jest to bardzo skom- 
plikowane.—Kapitan napisał _ szereg 
kresek i znaczków na kartce i podał 
mi ją.—Trzeba s.bie nad tem dobrze 
głowę nałamać, zanim się zrozumie. 

Zaintrygowany przyglądałem się 
znaczkom uważnie, 

— Ależ,—zawołałem — mówi pan 
że siedem pisze się przez V? 

Rejestr Handlocy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 

Włościciel-- Aleksander Kalicki. 
Wspólnicy Konstanty Kalicki i Jan Sawicki 

przelali prawa swoje do spółki na rzecz Aleksandra 
Kalickiego który stał się iedynym właścicielem przed- 

  

Perlmuitera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do blelięnię 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami,   
$ Kino- 

s 

  

i 66 

teatr. „Helios 

ul. Wileńska 38,   

TELEGRAM. Šwiateczna premiera. 17 kwietnia. Niezapomniany, niezrównany $ 
RUDOLF VALENTINO w ostatniem najwspanialszem arcydziele © 

p. „SYN SZEJK A%* z uroczą VILMĄ BANKY. 
  

Gościnne występy artystów scen polskich pod dyr. S. Śliwińskiego b. dyr. teatr. 
lwowsk. «Bagatela» j 

„Bogowie nu ziemi” 

e. 

«Ul» i 

$ 
z udziałem prima- 
donny warsz. oper. 

P. Noskowskiej iin. Cadz. 2 nrzea:taw.n g. 7i9 wiecz. C-ny miejsc od 75gr. da 5 zł. 
  

Wszędze do nabycia. 

Na święta! polecamy krajowe i 
` zagraniczne 

Wina stołowe: Deserowe, Rysling, Sau- 
ternes, Barsac, Graves, 
Ste Croix du Mont 
Chateau, Iguem. 

Wina dla przyjęć: Portwein, Madeira, Xeres, 
Malaga, Marsala, Muskat. 
Węgierskie, Vermouth, 
Lafite, Pontet Canet, 
Wódki i Likiery 

BRACIA 
GOŁĘBIOWSCY 

TROCKA 3, "TELEFON 757. 

Potrzebne DOM 
inteligentne, przystoj- dochodowy możli- 
ne statystki do chóru 
na wyjazd. Zgłoszenia: 

Biskupia, Hotel 
Ermitaž pokėj 15, 

Wina lecznicze: 

Oraz: 

lub też z dogod. 
kosianikacią kupi 
"my całkowicie za 

gotówkę 
Wileńskie Biuro     

    

        

    

    

  

| Folwark Komisowo- Handlo- 
we (kaucjonowane) 

w Sak A ul. Mickiewicza 21, 

Wileńskie Biuro ZOZ 
Komisowo-Handlo- 
we kauncjonowane Najtaniej 
ul, Mickiewicza 21, piszemy podania, 

tel. 152, przepisujemy na 
maszynach i tło- 

WORKI JUTOWE maczymy na 
wszystkie języki 
Wileūskie Biuro 
Komisowo:Handlor 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel, 152, 

iz wiejskiej tkaniny 

do nabycia w firmie 

B. Łokuciejewski 
ul. Mickiewicza 42. 

PIENĄDZE 
na oproceniowanie 
w każdej sumie 

  

0     

i na pewne zabez- 
pieczenie lokujemy 

lokujemy _ najdo- Amy PELE 
I 004 E 

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

tel. 152, 

D. H.-K. <Zachęta> 
Gdańska 6, 1 piętro 

tel. 9—05     
IV, 1927 r. pod Nr, 5076 wciągnięto. 

R. H. A. Ii.—5076. Firma: „DENTEXIJM Józef 
Awidon i Salomon Wiktorow S-ka* zmienia 
się na: „DENTEXIM— józef Awidon*. 

Józef Awidon. Salomon Wiktorow 
zbył swój udział w spółce na rzecz Józefa Awidona, 

edynym właścicielem przedsiębiorstwa. 
126—VI. 

- _ Do Rejestru Handiowego Dział A 'Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 
nięto wpis dodatkowy: 

R. H. A. l1—1960. Firma: Stowarzyszenie Pra- 
cowników K. O. K. bracia A. i K. Kaliccy i J. Sa- 

2. IV. 1927 r. pod Nr. 1960 wciąg- 

ę na: „K. O. K. Aleksander Kaiicki“. 
W dniu 26 stycznia 

122—VI 

ru Hanclowego Dział B Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 1. IV. 1927r. pod Nr: 305 wciągnię- 
to wpis dodatkowy: 

1.—305. „Zakłady Tkaniny Drzew- 
nej POLTKAN — spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnošcią“. 
Adamem Murza-Murzićzem, 
w dniu 22 marca 1927 r. Nr. 1283 Zarząd obecnie 

Na mocy akiu zeznanego przed 
Notarjuszem w Wilnie, 

m Pergament i Lejba Pergament. 
121—VĮ 

— Tak. 
— Yidzę iu jednak siódemkę! 
— Tak, lecz oznacza ona szóstkę, 

po turecku. 
— Więce, 
Kapitan przerwał mi: 
— Wytłumaczę to panu, Jeśli pan 

szuka numeru szesnastego, to musi 
pan znaleźć cyfrę siedemnaście, Jeśli, 
numer sześćdziesiąty piąty jest pa- 
nu potrzebny, to szukać trzeba siedem- 

dziesiątego. : 
Zero oznacza pięć. Ciekawe— 

prawda? ; ; 
Nowe horyzonty otworzyły się 

przed memi oczyma. 
— Więc,—Sto pięćdziesiąt sześć, 

w cyfrach tureckich będzie... 
— Sto—siedem! : 
Tego właśnie pragnąłem. Więc 

miasto tajemnicze, którego nazwa 
zaczynała się na „S* znajdowało się 
w Turcji, lub pod panowaniem jej. 
Nie mogło to być inne miasto, jak 
Smyrna. Ja też pojadę da Smyrry. 

Aby się nacieszyć niezwyklem 
odkryciem. wyszedłem na pokład i 
zacząłem układać plan dalszych po- 
szukiwań. Przedewszystkiem chciałem 
zbadać, czy wniosek mój nie był 
mylny. : 

©" Lecz Smyrna była jedynem mia- 
stem większem w Turcji, którego naz- 
wa zaczynała się od „S“. Dochodzi- 
łem do przekonania, że nie omyliłem 
się. Dla upewnienia się należało 
przejrzeć rocznik tego miasta i zna- 
leźć. tam nazwisko O'Briena, Zrzesztą 
Metters miał niezawodnie przyjaciół, 
którzy mogliby mu dać potrzebne 

wie w śródmieściu | 

Teatr Rewji' : 

: adu* = Od dn. 17 b.m. wielka rewja 
' „Kak du 5 oper w 2 częšė. 12 Gadslen. 

Dąbrowskiego 5. = 

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr. 
w Wilnie w dn. 24. Ill. 27 r. pod Nr. 341 wcią- 

gnięto: ` 
R. H. B. I. — 341. „Akcyjne Towarzystwo 

Ubezpieczen Polonja“. Towarzystwo Akcyine sie- 
dziba centrali w Warszawie plac Nanoleona 3. Otwarto 
oddziały: w Poznaniu, Krakowie, Częstochowie, Gru- 
dziądzu, Katewicach, Lwowie, Łodzi i Wilnie. Siedzi- 
ba Oddziału w Wilnie — ul. Ad. Mickiewicza 29, 
Celem Towarzystwa jest prowadzenie interesów ubrz- 
pieczeniowych. Firma rozpoczęła czynności: centrala— 
od dnia 15 grudnia 1917 r., a oddział w Wilnie — 
od dnia 20 listopada 1919 r. Kapitał zakładowy 
1.000.000 zł, podzielonych na 40.000 akcji, całkowi- 
cie. wpłacony. Na walnem zgromadzeniu akcjonarju- 
szów w dn. 22 lipca 1924 r. Rada Zarządzająca 
ukonstyiuowala się w następującym składzie: Włady- 
sław Kiślański — Szopena 2—a. Władysław Braun- 
sztejn — Matejki 10, Antoni Gintowt — Moniuszki 
1, Józef Pfejfer — Marszałkowska 130, Kazimierz 
Szwede — Żelazna, 49 Edward Missuna — Ossolifń- 
skich 8, Stefan Gielg—Marszałkowska 62 — wszyscy 
z Warszawy, Wilhelm Hordliczka z Łodzi — Piotrkow- 
ska 213. Edward Missuna mianowany został dyre- 

ktorem naczelnym, a Stefan Gielg mianowany dyre- 
ktorem. Na dyrektora oddziału Wileńskiego powo- 
łano Antoniego Szymkowicza, zam. w Wilnie przy 
ul. Ad. Mickiewicza 29, a na zastępcę jego Aleksan- 
dra Luboińskiego, zam. w Wilnie przy zaułku I Por- 
towym 3. Inżynierowi Stefanowi Gielg z Warszawy 
udzielona została prokura. Towarzystwo akcyjne. 
Ustawa Towarzystwa zatwierdzona została dnia 15 
września 1916 r. przez Szefa Administracji przy War- 
szawskim Jenerał Gubernatorstwie. Interesami Towa- 
rzystwa kieruje Zarząd w Warszawie złożony z 8 
do 12 członków w zależności od uchwały ogólnego 
zebrania Akcjonarjuszów. Zarząd wybiera z pośród 
siebie Komitet Wykonawczy, złożony z 4 członków, 
którzy obowiązani będą przez cały czas swej kaden- 
cji wykonywać wszelkie czynności, związane z Zatzą- 
dem Towarzystwa. Do zarządzania czynnościami 
bieżącemi Zarząd mianuje za zgodą i na warunkach 
zatwierdzonych przez ogólne zebranie z pośród šie- 
bie albo z osób postronnych dyrektora — zarządza- 
jacego. Wszelkie umowy, kontrakty prywatne, rejen- 
talne i hipoteczne, żądania zwrotu sum z instytucji 
kredytowych oraz wszelkich dokumentów pieniężnych 
w imieniu Towarzystwa wystiwionych powinny być 
podpisywane przez dwóch członków Rady Zarządza- 
jącej i kontrasygnowane przez Dyrektora lub wice- 
dyrektora. 131—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr. w 
Wilnie w dniu 1. IV. 1927 r. pod Nr. 54 wciągnięto 
wpis dodatkowy: 

R. H. B. V.—54. „Towarzystwo dla Handlu 
Aptecznymi i Perfumeryjnymi Towarami J. B. 
Segali w Wilnie Spółka akcyjna". 
: Należąca do spółki fabryka „ARS* przy zaułsu 
Węgierskim pod Nr. 1 wykreśla się z rejesiru, na sku- 

tek przekształcenia się jej na samodzielne przedsię- 
biorstwo. 125—VI. 

Do Rejestru Handlowego Dział A Sądu Okr. w 
Wilnie w dn. 31 III. 27 r. pod Nr. 6319 wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 6319. „Owsłej Swirski i Dora 
Jewdasin S-ka*. Detaliczna sprzedaż towarów pierw- 
szej potrzeby. Wilejka pow. Firma istnieje od 1924r. 
Wspólnicy zam. w Wilejce: Owsiej Swirski i Dora 
Jewdasin. Spółka Firmowa przyobleczona w umowę 
pisemną w dniu 29 listopada 1926 r. na czas nie- 
określony. Zarząd należy do obydwóch wspólników i 
tylko on obaj łącznie są uprawnieni du podpisywania 
wszelkich zobowiązań, weksli, czeków i pełnomoc- 
nictw, jednak każdy ze wspólników samodzielnie 
może otrzymywać wszelkiego rodzaju korespondencję 
zwyczajną, poleconą, pieniężną, wartościową, przekazy 
pieniężne, zlecenia, przesyłki i towary z poczty, a 
zarówno z kolej wszełkie ładunki, przesyłki, towary i 
pieniądze .a zaliczeniem. 123—VI 

  

Do Rejestru Handlowego Dział ;A Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie w dniu 2 IV 27 roku pod Nr. 6326 
wciągnięto: 

R. H. A. 1. — 6326 „Skład drzewny Jan 
i Michał Tyszkiewiczowie — Ska*. Wilno, ulica 
Tartaki 28, Firma istnieje od 1920 r. Wspólnicy: Jan 
—Michał Tyszkiewicz, zam. w Wiłnie ul. Zygmuntow- 
ska 6 i Michał-Zygmunt Marja Tyszkiewicz zam. w 
Krakowie, ul. Szpitalna 40. Prokurentem firmy jest 
Bojomir Staniewicz, zam. w Wilnie, przy ul. Zygmun- 
towskiej 6. Spółka firmowa, obleczona w umowę 
pisemną w dniu 14 stycznia 1927 r. na czas nieogra- 
niczony. Zarząd należy do każdego ze wspólników 
i każdy z nich ma prawo nieograniczenie działać w 
imieniu spółki. 129—Vi 

  

Do Rejestru Handlowego Dział B Sądu Okr. 
w Wilnie w dniu 2 IV. 1927 r. pod Nr 343 wciąg- 
nięto: o ‹ 

R. H. B. I.—343 — «Chemiczno-Farmaceu- 
tyczna Fabryka ARS spółka z ograniczoną od- 
powiedziainością». Celem spóiki jest prowadzenie 
wytwórni i handlu 'artykułami chemiczno farma:eu- 
tycznemi, kosmetycznemi i gospodarczemi craz pre- 
paratami organo-terapeutycznemi. Wilno, zaułek Wę- 
gierski 1. Firma istnieje od 26 marca 1927 r. Kapitał 
zakładowy 28000 zł. podzielony na 40 udziałów po 
700 zł, wpłaconych w towarach. Zarząd spółki sta- 
nowią członkowie zam. w Wilnie: Nachman Jakobi 
przy ul. Tartaki 26 i Kiwel Gerszater — przy ul. 
Piłsudskiego 23 i zastępcy: Morduch Markus Dzul— 
przy ul. Jagielońskiej 3 i Abel Szklawer — przy ul. 
Subocz 10 Wszelkię zobowiązania, obligi, rewersy, 
weksle,akcepta i žyra wekslowe, przekazy, pełnomoc- 
nictwa, wszelkiego rodzaju umowy i akty notarjalne 
i hipoteczne, żądania zwrotu sum z instytucji kredy- 
towych, oraz ordery rozchodowe podpisują pod 
stemplem firmowym dwaj zarządcy w czem obowiąz- 
kowy jest jeden podpis zarządcy Jacobi lub Deula, 
a drugi Gerszatera lub Szklawera. Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzia!nością, zawarta na mocy aktu 2е- 
zuanego przed Ottonem Lutce zastępcą Jana Buyko, 
Notarjusza przy Wydziale Hipoteczaym Sądu Okre- 
gowego w Wilnie w dniu 25 marca 1927 r. Nr. 1492 
na czasokres do 25 lipca 1930 r 130—V' 

Do Rejesttu Handiowego Dział B Sądu Oxr. 
w Wilnie w dniu 1.IV 1927r. pod Nr. 73 wciągnięto 

wpis dodatkowy: 1 
R. H. B. II.-73<T-w0 OLEUM spėlka 7 og- 

raniczoną odpowiedziainością». Sieoziba Centrali 

Lwów ul. Batorego 1. Siedziba oadziału w Wilnie, 
ul. Węglowa 16 Otwarto oddział w Lidzie. Oddziały 

znajdują się w Warszawie, Białymstoku, Białej Pad- 

laskiei, Brześciu, Bydgoszczy, Chełmnie, Ciechanowie, 

Częstochowie, Grodnie, Grudziądzu, Kaliszu, „Kiel- 

cach, Kobryniu, Lublinie, Łomży, Łowiczu, Łodzi, Łu- 

kowie, Miechowie, Otwocku, Pińsku, Piotrkowie, Poz- 

naniu, Pružanach, Rejowcu, Równem, Siedlcach, Sie- 

radzu, Słonimie, Sosnowcu, Tomaszowie, Włocławku, 

Wołkowysku i Zamościu. Celem spółki jest: sprzedaż 

komisowa wszelkiego rodzaju przetworów naftowych, 

oraz prowadzenie wszelkich tranzakcji „handlowych, 

związanych z taką sprzedażą, transport i magazyno- 

wanie produktów naftowych, stworzenie zakładów 

pomocniczych, własnych organizacji handlu hurtowe 

go i detalicznego produktami naftowemi. Kapitał za- 

kładowy 110.000 zł. składa z jednego udziału firmy: 

«Polskie Związkowe Rafinerje Olejów skalnych —- 

spółka Akcyjna» we Lwowie, ul. Batorego 26. Zarząd 

obecnie stanowią zam. we Lwowie: Wiktor: Hłasko 

ul. Batorego 26, Kazimierz Gąsiorowski — ul.. 

Potockiego 6 i Pierre Boncenne, zam. w Paryżu: 
Firma spółki będzie podoisywana pod pieczęcią lub" 

wypisanem brzmieniem spółki przez dwóch zarządców 

łącznie, albo przez jednego zarządcę i jednego pro” 

kurenta, albo też przez dwóch prokurentów. Proku- 

rentemi firmy obecnie są: Wincenty Waligura, Dr. 

dr. Stanisław Tabisz. 

ZZ 

” 

„r. Józef Bach, Adam Stanisław Bujak, PA = > 

informacje. 
Podróż odbyła się bez przygód. 

Przybyliśmy do Poole wkrótce po 
zachodzie słońca, podczas wizytacji 
statku przez ajentów komory celnej 

pozostałem ukryty w kajucie kapitana. 
Kwadrans później sam kapitan Bunce 
odwoził mię łodzią na brzeg. A 

Dowiedziawszy się, iż pociąg, 
którym miałem wyjechać, odchodził 
o 10ej zaprosiłem mego wybawcę 
na obiad, poczem rozstaliśmy się na 
stacji ze szczerą przyjaźnią w sercach, 
życząc sobie wzajemnie „powodzenia. 
Mam nadzieję, że spotkam go jeszcze 
kiedy i wówczas ucieszę go opowia- 
daniem swym niezwykłych przygód. - 

Następnego rana byłem już w 
Londynie. Przedewszysikiem zatelefo- 
nowałem do Mettersa, prosząc by 
przyszedł do mnie. Potem zasnąłem 
twardym snem sprawiedliwego. 

Gdy się obudziłem w południe, 
podano mi depeszę, 

P. Mett”rs naznaczył godzinę swej- 
wizyty. Natychmiast zamówiłem w re- 
stauracji gabinet oddzielny, w którym 
byśmy mogli rozmawiać bez obawy, 
że będziemy podsłuchani. 

Meiters przybył o drugiej. Opo- 
wiedziałem mu szczegółowo przebieg 

wszystkich wydarzeń, Oraz przedsta- 
wiłem swe plany. Po sposobie, w |а- 
ki gładził swe policzki poznałem, że 
był zadowolony z wiadomości. 

— Doskonale pan się spisał, dra- 
gi panie,—rzek!.— Jeśli tak dalej pój- 
dzie, wkrótce będziemy mieli w ręku 
przywódców szajki. Proszę mi jednak 
pozwolić zrobić pewną uwagę co do 

wydawca Stausliaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogoszenia Zenon Ławujski. 

powrotu pana na statku, wiozącym 
ładunek kontrabandy. Obawiam się, 
żeby chęć wypelnienia tego planu nie 
zaćmiła głównego celu pana podróży, 
polegającego na odkryciu przywóde 
ców organizacji. Jeśli uda się panu 
ich poznać, niech pan się niczem 
więcej nie przejmuje, wsiada na okręt, 
idący do Londynu i przywiezie mi 
szczęśliwe wiadomości, nie narażając 
Się na niebezpieczeństwa podróży na 
okręcie kontrabandzistów. 

Kiedy pan jedzie? Radzę wyjechać 
przed Lecatteau. Jeśli znajdzie już pana 
na miejscu, będzie mniej podejrzliwy 
i ostrożny, W międzyczasie - będzie 
pan mógł poznać się z p. O'Brien, 
który zapozna pana z Lecatteau. W 
tym wypadku Lecatteau nie będzie 
mógł powziąć żadnych podejrzeń. 

Obaj potrzebujecie paszportów, 
potrzeba na to dziesięć dni lub nawet 
do trzech - tygodni. Przyjaciel mój, 
który pracuje w tym wydziale wyda 
panu potrzebne papiery w ciągu czter- 
dziestu ośmiu godzin. Czy mógłby 
pan wyjechać tak szybko? © 

Zamyśliłem się. 
— Muszę pojechać do siebie po 

ubrania. Jutro niedziela. Jeśli pan so- 
bie tego życzy, będę mógł wyjechać 
w poniedziałek wieczór. 

„— Doskonale. Naznaczmy termin 
wyjazdu na środę w południe. Ten 
czas użyjemy na przygotowanie pana 
do nowego fachu, - 

— Co? — Nie rozumiem? — za- 
wołałem, 

— Nie myśli pan przecież przed- 
siębrać taką podróż bez poważnych 

powodów? Proponuję panu zastanie 

ajentem handlowym, którego podróż 

będzie miała na celu zawiązanie „sto- 

sunków z domami handlowemi w 
Smyrnie. $ 

У— Ach, па = jest to 

edyne bodaj zajęcie, rem pogar- 

a nie a „aiš żadnych zdole 

ności w tym kierunku. 
Metters roześmiał się. : 

" — Ma pan rację. Wybierzmy więc 

tytuł stosowniejszy. Pojedzie pan ja- 

ko przedstawiciel wielkich firm lone 

dyńskich, aby poznać ceny smyrneń- 

skie, na produkty exoortowane z Ang" 

lii Będzie pan notować ceny, które 
określą tamtejsi kupcy. 

— Doskonaiel w ten sposób bę- 

dę mógł zebrać masę wiadomości. 
Ale czy firma londyńska będzie fik- 

cyjna? 2 

Bynajmniej. Wszystko „będzie 

załatwione formalnie. Zajmę się sam 

tem wszystkiem. Zobaczymy się we 

środ o dziesiątej. 

— 

| 
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Gdzie się Spot- f 
kamy? 

2 Może tutaj? — zaproponowa- 

łem. : 

— Nie jest to zbyt bezpieczne, — 

zaprzeczył. Mogli pana śledzić aż tu 

taj. Nie możemy być widziani razem, 

Umówiliśmy się co do spotkania 

we środę, poczem pożegnaliśmy Się. 

— Zajmę się pana wyjazdem. Nie * 

potrafię panu wyrazić mą wdzięcz- 

ność. Jeśli druga podróż będzie 16w- 

nie owocna, będę mógł odpocząć. 
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