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Przed 1-sszym maja. 
Zbliża się dzień 1-go maja, nazwa- 

ny chyba przez ironję świętem ro- 

Zqdmia ewdkuncji Nadrenji, 
BERLIN, 27. IV. Pat. „Lokal ae się z bis pea 

i В i mentarnych, że rząd Rzeszy zamierza w najbliższym czasie poczynić kroki 
Bo cze, św pracy: JAW celem ARE Gabeć mocarstw sojuszniczych z żądaniem ewakuacji 
pojęciu święta nastrój uroczysty, Sku- Nadrenii. Dziennik z naciskiem podkreśla, że rząd niemiecki, jak należy 
pienie ducha stanowi decydujący mo- oczekiwać, nie zgodzi się obecnie na uzależnienie swoich kroków. od wia- 
ment, to w czasie tego  „Święta* ro- p pa z a oh Na: nie CO B 

i idzi zgoła co i „ częściową redukcją garnizonów okupacyjnych. iemcy muszą o r 
iron ao: a dopiąć swego celu, którym jest całkowite opróżnienie Nadrenji. Również 

2 р 8 s i P 6 Polska musi zrozumieć, że warunkiem zasadniczym zawarcia traktatów 
żenie nerwowe, zamiast pogody i gospodarczych z Niemcami będzie zaniechanie prześladowań „mniejszości 
spokoju strzały i krew. Charaktery-' niemieckiej. я 
styczną cechą „šwigta“ robotniczego Co do Zagłębia Saary, Nadrenii i Górnego Sląska istnieje—jak 

jest walka robotników z robotnikami. Stwierdza «Lokal Anzeiget+—szereg żądań niemieckich seti > 
Rok rocznie dzień 1-go maja w pełnionych. We wszystkich tych sprawach rząd Rzeszy może liczy т 

4 Naa . jaknajsilniejsze poparcie ze strony partyj koalicyjnych, Prawicowa — „Вег!- 
Polsce zabiera kilka jefiar demagogii ner Boersen ZTG* omawiając sytuację międzynarodową stwierdza, że w 
socjalistycznej, urządzającej pochodyi drodze dobrowolnego pokojowego porozumienia ze swymi przeciwnikami 
manifestacje jakby to była jedynafortna z okresu wielkiej wojny Niemcy nie zdołają dopiąć swego celu, którym 
świętowania i bez niej, w inny spo- jest odbudowa wielkomocarstwowej potęgi. Muszą one czekać, až paū- 
sób „święta* obchodzič nie byiu Stwa te znajdą wskazanie własnych win w takiej sytuacji, że będą potrze- 

е - ь bowaly pomocy niemieckiej i za tę pomoc będą musiały zapłacić Niem- 
można. Szczególnie krwawy, przy- com zwrotem tego, co im poprzednio zabrały. 
pomnijmy sobie, był plon 1-go maja e 

ubiegłego roku. Czy te liczne ofiary, . $ л. 
nie tylko z pośród świętujących a Tajne posiedzenie gabinetu w Kownie. 
obałamuconych robotników lecz Bo- Z Kowna donoszą: Wczoraj odbyło się nadzwyczajne tajne posiedze- 

gu duchą winnych przechodniów, nie nie gabinetu ministrów, w sprawie zredagowania odezwy do narodu litew- 
otrzežwily przywódców  socjalistycz- skiego. Omawiano wysoce naprężoną sytuację w Kownie. 
nych, którzy ;bronią „praw* robotni- Ministrowie Bistras i Karwialis wypowiedzieli się za natychmiasto- 
czych a tak lekką ręką szafują ich wem wyznaczeniem wyborów do Sejmu. Reszta ministrów wypowiedziała 

życiem? Olrzeźwienia jednak nie wi- SIĘ za projektem referendum. 
dzimy. |Od miesiąca „Robotnik* i in- Wobec tego ci dwaj ministrowie prawdopodobnie ustąpią Z gabineiu, 
me dzienniki P. P. S. drukują wezwa- Dotychczas definitywnie wiadomo, że min. Jankiewiczius podał się do dy- 

mia, odezwy, manifesty, wśród robot- misji. A 
nikow intensywnie dzialają agitatorzy, Pose! Aleksandrowskij cdwolany. 
bojówki odbywają ćwiczenia jakby Z Kowna donoszą: Poseł Sowiecki w Kownie Aleksandrowskij, słyn- 
przed jaką bitwą. Stanowisko P.P.S. ny intrygant przeciw Polsce, odwołany został ze swego stanowiska. Na je- 
wobec rządu ulega zmianie. Z szum- go miejsce mianowany został poseł w Stokholmie, Arosew. 
nych zapowiedzi opozycji rzeczowej, ' к = a. 
opozycji zasad, nie pozostało nic. ewa zada ach a. 

zj e źró: rogodnego komunikują nam o nowych repre- 
A o i AAS wladze litewskie wobec Polaków gość Е 3 sjach stosowanych przez 
aby ubiec komunistow, którzy równo: mieszkałych na terytorjum Litwy. > 

legle prowadzą przygotowania do wy- Os'atn.o kilku mieszkańców m. Janiszki, Turczyński, Zabłocki 
wołania jaknajwiększego zamętu. Dia i Pukaniec osadzeni zostaii w obozie koncentracyjnym w m. 
komunistów l-szy maj. jest pierwszo- kę kit So. do tego moge odaczo Ai władz iitew- 
rzędną okazją.  Ujawnione  osta- SSICH poslużyło to,że wymienieni Poacy podpsali łącznie z inny- 
tnio” przez” Wfadze bezpieczeństwa mi meszkeńcami prośbę o zmianie «siędza w m. Janiszki. 

okólniki i instrukcje  partjj ko- T 7 

munistycznej wskazują _ wyraźnie : Tarcia partyjne w Gdańsku. 
w jakim kierunku zmierza ich GDANSK, 27—iV. PAT. Między stronnictwem niemieckich liberałów 
taktyka. _ Jaczejki komunistyczne a Stronnictwem niemiecko- atolickiego centrum, należącemi do  ebecnej 
mają polecone" organizować tam Koalicji senackiej w. m. Gdańska, wybuch! w ostatnich dniach bardzo 

tracje, gdzi i ostry konflikt, Powodem tego konfliktu jest w pierwszym rzędzie sprawa swe demons e, gdzie organizują je szkół wyznaniowych, w której to sprawie liberaii zerwali kompromis 1ą- socjaliści a to w celu wywołania a- ! czący dotychczas partje koalicyjne i wbrew powziętym zobowiązaniom po- 
wantur. Komuniści pozatem 'spekulu- parli w tej sprawie wnioski komunistyczne zwalczane przez centrum, Dal- 
ją jeszcze na tem, że manifestacje = I Só: w a= HA przez centrum šali e odb „ domagające się większego uwzględnienia żywiołu katolicki w urzędach o. zda © z do wa miasta. W obu tych sprawach zarówno liberali pk i centrowcy SWażwiadz ntów OCHTANia zajmują stanowisko nieprzejednane. W tutejszych kołach politycznych wy- policja, a więc władze są skrępowane w rażają obawę, że konflikt tea może doprowadzić do rozbicia się obecnej 
wypadku zaburzeń w energicznej ak- koalicji senackiej. 
cji przywrócenia spokoju, gdyż trudno 
jest rozpoznać gdzie jest pepesowiec 
a.gdzie komunista. Śmiało twierdzić 

    

Zakończenie kongresu w Moskwie, 
‚ ОМОЗЕ\У/А, 52815 ika Czwarty kongres Sowietów zakończył swe : * * obrady wyborem członków komitetu wykenawczego. jedna trzecia niożna, że o ileby P, P. Ś. nie urzą: członków nie nalezy do partji komunistycznej. Potateńi kożgrtć przyjął dżała swoich manifestacji, dla komu* jednomyślnie propozycję zmiany konstytucji w tm kierunku, że kongres 

nistów znikłby moment zaczepienia a Sowietów zwoływany będzie odtąd co dwa lata, 

toz uwaścią policja dała boia ca Sowiecka flota baltycka wyrusza w morze 1 
to z łatwością policja dała by im radę: : 

Dla spokoju publicznego, dla tego RA i Nosinis fiota ka rozpoczyna pierwszego 
E ; maja pod koi W ik a dłuższą podróż. Ma ona odwiedzić Tallin, aby dzień. 1-go maja był dniem takim Rygę, Kilonję, a także i kilka innych RÓG. jak inne, a nie zapisywał się w histo- 2 A 

Jubileusz p. Brianda. rji krwią robotnika polskiego, najsłusz- 
PAPYŽ, 271V, PAT. Briand obchodził dzisiaj 25 rocznicę wybrania go po raz niejszą rzeczą byłoby, aby rząd w DR ю 2 

) trosce o spokój zakazał wszelkich am zaa. ZAS pat wlec riary FOSĘ 
chodów. sg; о5 a 

= U nas w Wilnie pochody i mani- Komplikacje w sprawach chińskich. 
testacje 1-szo majowe mają raczej SZANGHAJ. 27 4. PAT. (Agencja Havasa) Rokowania między rzą- 

h dem w Nankinie i Sun-Czuan-Fangiem nie doprowadziły do pozytywnych przebieg humorystyczny. Garstka ro- wyników. Przewidywane jest podjęcie na nowo kroków wojennych. Sytu- 
botników z p. Zasztowtem i Godwo. acja Czang-Kai-Szeka pogorszyła się, gdyż z jednej strony rozpoczęły 
sem na czele, grupa wyrostków ży- przeciwko niemu ofenzywę wojska rządu w Hankou, z-drugiej zaś strony 
dowskich z czerwonemi łachmanami, stawia mu opór armja północna, która w dalszym ciągu zajmuje Pukou. 
trochę dozorców i służby domowej. Sytuacja międzynarodowa skomplikowała się w następstwie oświad- 
iskliwie  Śpiewani ] › сгет!а ргехуйет:а СооПареа, узкшек Кгеро wspólna akcja mocarstw 

@ pewana marsyljanka i stąłą się mało prawdopodobną. W kołach europejskich uważają, że rezerwa wznoszone przepitemi głosami okrzy- Stanów Zjedn. mieć będzie jako skutek to, że uniemożliwi wszelkie ener- ki--ošmieszają tylko maszerujących w giczne wystąpienie mocarstw. Natomiast może nastąpić powzięcie przez 
pochodzie. Ręczyć można, gdyby nie Anglję pewnej decyzji bez oglądania się na inne mocarstwa. Jest to tem- 
zwracano na nich uwagi liczba uczę. ardziej możliwe, że spokój jak panuje w koncesjach pozwala na swo- 
stników byłaby jeszcze mniejsza. Bo bodne rozporządzenie siłami wojskowemi, zgromadzonemi w Szangh -ju. 

i skąd tu w Wilnie miejsce na mani- Sowieccy ajenci staną przed sądem. 
festacje 1-szo majowe. Przemysłu tak LONDYN, 27.iV,' PAT. W depeszy z Pekinu donosi «Times» o utwo- dobrze jak nie mamy wcale, element rzeniu app zowie wojskowego, który ma sądzić osoby areszto- 

M
 

robotniczy stanowi nićznaczny odse* wane w ambasad ie sowieckiej. 3 
tek, sympatje ogółu są po stronie ARA 1 zs L Jak = a Matin» JE JO zeciwni eta" to co wi- gresu zebranych w Paryżu europejskich delegatów Kuo-Min-Tangu sekre- 
zeciwników „święta”, to zać tarz generalny komitetu wykonawczego oświadczył, iż zerwanie z komuni- dzimy jest owocem agitacji, owocem gtami jest faktem ; : r tem dokonanym. Nacjonaliści ch:ńscy ać dła sztucznym, który o iłe mu nie nada* Chin, a nie dla trzeciej mię ycerodówii l chcą pracow. 

. Ma znaczenia nie będzie miał wido- OOOO ów, reżwoju. SZ. | nowila zorganizować samodzieln y PO* ostatniego pochodu. Marszruta jego 
% chód ze swego lokalu z ul. . Kijow- nie pat S ai chwili jeszcze SES indo ) skiej do sali sd Naiotniast źośnia: 3 

owia! y SIĘ, że pertraktacje Drobnerowcy iBund wyznaczylizbiór: - | i ERB, 1 
pomiędzy miejscowym komitetem P. kę w dniu oznaczonym przy starym sk popycie jej 
P. S, a „drobnerowcami“ i Bundem, Ratuszu na ul. Wielkiej, skąd też w województwie narada przedstawi- w sprawie wspólnego wystąpienia w wyruszy pochód. Według „krążących cjeli władz z socjalistami © czem po- 
dniu 1 maja, nie dały rezultatów. W pogłosek czynniki antypaństwowe i dawaliśmy we wczorajszym. numerze. 
wyniku tej rozbieżności P.P.S. posta- komunistyczne przyłączą się do tego ; 

` 

  

GRODNO — Plsc Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związeż Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

mem 

W sprzed aży detalicznej cena p_edyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa nisze ;ona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamów Ń ionych nie zwraca. 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
8 ST. 

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

STOH CE — uli. Piłsudskiego 
WIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚW & — и 3-go Maja 5 
W LEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

W n—ch świąteczny: 

| CENA OGEOSZEN; Wiersz mitimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej ЗОр 

oraz z prowincji o 25 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe I tabelowe o 25 proc, drożej * 

Ostatni bojar białoruski. 
Są artykuły, które przez lupę ba- 

dać trzeba, jak się bada cenne akty 
w fmajciekawszych archiwach. Artykuż 
ły będące dokumentami psychologicz- 
nemi, ciekawe przedewszystkiem ze 
względu na osobę autora. Do takich 
należy większa praca pana Edwarda 
Woynilłowicza, której druk dziś za- 
czynamy w Słowie, Były leader, wódz 
Mińskiego Żiemiaństwa. W r. 1900 
otwarto wystawę rolniczą w Mińsku. 
Prezesem jej był Jerzy Czapski, vice- 
prezesem Edward Woyniłłowicz. Ob- 
rusiciele naszego kraju, czynownicy 
rosyjscy chodzili jak pijani. Uderzyto 
ich to bogactwo, siła, potęga polskiej 
pracy w tym kraju. Przy prawach 
wyjątkowych i wszelkiego rodzaju 
szykanach i trudnošciach—ziemianin 
polski tryumfował na całej łinji. | cóż 
z tego, że język rosyjski widniał na 
wszystkich nadpisach i szyłdach, kie- 
dy czuł każdy, że te litery rosyjskie 
nie są tu wyrazem prawdy, lecz wy- 
'razem maskarady. Litery na dyplo- 
mach rosyjskie, a winjety Henryka 
Weysenhoffa i źutejsze i jednocześnie 
tak bardzo polskie. Protektorat mad 
wystawą należy do W. ks. Włodzi- 
mierza Aleksandrowicza, a cała wy- 
stawa jednym głosem mówi: „mimo 
wszystko przetrwaliśmy lat 37, — cóż 
zrobcie nadal?" ` 

Stalė nazywamy epokę przedwojen- 
ną polityki polskiej w „kraju zabra- 
nym*—defenzywą narodową, okres 
obecny—ofenzywą państwową, Przęd 
wojną nie powinno się było na ulicach 
Wilna odpowiadać Rosjaninowi po 
rosyjsku, bo wtedy obrona polskości 
Wilna zasadzała się jedynie na indy- 
widualnych wysiłkach obywatełskich. 
Dziś można mówić chociażby po 
chińsku, gdyż strzeże naszego Wilna 
żołnierz państwa i policjant państwa 
"Gdybyśmy nie mieli własnego państ- 
wa bylibyśmy dziś nacjonalistami, po- 
nieważ mamy własne państwo może» 
my: i musimy być państwowcami. Lecz 
p. Woyniłłowicz i w epoce przedwo- 
jennej oacjonaiistą nie był. Przeciw» 
nie. Ma lat przeszło 80, a więc pisać 
o Nm trzeba, jako o postaci . histo- 
rycznej, której dzieje należą do kilku 
pokoleń. Chodził podobno w samo- 
dziełach, jeździł zaprzęgiem bialoru- 
skim, na grobie członka swej rodziny 
umieścił nadpis w języku biełoruskim. 
Ale nie podnoście jeszcze rąk z ana- 
temą, o wy panowiel, którzy dziś stoi- 
cie na straży godności narodowej. 
Nie był renegatem. Na dnie owych 
białoruskich inklinacji i tendencji le- 
żała orjentacja wedle dawnego Koš- 
ciuszkowskiego hasła całości ziem 
o Chciał _odgrodzić 

iałoruś od Rosji. Nie należy rzucać 
na niego kamieniem, że nie wierzył 
w zwycięstwo zbrojnego powstania, 
że mie przewidział 19 kwietnia 1919r. 
Był to może dowód małej wiary, ale 

„nie jego jednego małej wiary. Dlatego 
politycznie bronić jego  białoruskości 
nie możemy, nie będziemy naszego 
współczesnego konserwatywnego kon- 
ta obciążać rachunkami, aż z tamtych 
czasów. Ale moralnie bronimy całko- 
wicie ówczesnych ziemian-krajowców. 
Nie chcieli krajów położonych nad 
Berezyną, Prypecią i górnym  Dniep- 
rem oddawać Rosji. Stąd geneza roz- 
budzania nieistniejącej wówczas naro. 
dowości nie przez emancypowanych 
chłopów, lecz przez panów z dworu, 
przez „żubrów?. 

inteligencja rosyjska w r. 1900, to 
jaskrawy przykła1 kompletnej airofji 
zmysłu państwowego. A dziwne, że 
w tym geście „stworzenia Białejrusi* 
w Mińskich i Mohylewskich  powia- 
tach widzimy — słuszny czy błędny, 
— nie 0 to tu chodzi, — lecz gest 
szeroki, mający w sobie wszelkie zna- 
miona takich kategoryj myślowych, 
jakiemi myślą mężowie stanu. Tak w 
tej biednej szlachcie polskiej, z któ- 
rych  historja uczyniła niewolników, 
pokutował atawistyczny duch Panów 
Rady. To ci panowie,, którzy widzieli 
i Kudan i Dzikie Pola, których po- 
czty zapędzały się na Krym, ici któ- 
rzy docierali do Smoleńska i z Kro- 
lewiczem Władysławem konie swoje 
w Moskwie - rzece poili, — krew 
ich pokutowała w tych niewolnikach 
Aleksandra Ш i Mikołaja II, którzy w 
haniebnej niewoli nie zdegenerowali 
tak dalece, aby marzyć o Polsce ma- 
leńkiej do „Bugu, aby być małymi 
Polaczkami, lecz gdy odruchowo, czę- 
Sto bezwiednie, wchodzili na tor po- 

Jityk , myśleli kategorjami raczej 
Salisbury i Chamberlaina, aniżeli 
Massaryka czy Dmowskiego. 

„Polska do Bugu* wywołuje cień 
smutnego proroka tej smutnej dok- 
tryny. Był nim Aleksander Święto: 
chowski, dotychczas żyjący ws„ół- 
pracownik Gazeży Warszawskiej, Po- 
wiedzmy teraz na czem polega nie- 
słychana ciekawość artykułu p. Ed- 

warda Woyniłłowicza. Oto: Al. Świę- 
tochowski i Edw. Woyniłłowicz dwa 
przeciwieństwa. Dawny p. Święto- 
chowski to postępowiec, o „masoń- 
skich* sentymentach ogólnoludzkich, 
który gwałtem wmawia braterstwo i w 
Niemców i w Rosjan, a nadewszyst- 
ko w Żydów, i dawny p, Woyniłłowicz 
to szlachcic — żubr, konserwatysta, 
krajowiec litewski. Pomiędzy daw- 
nym p. Świętochowskim a obecnym 
stanął kryzys wojny światowej, prze- 
szła wielka burza, która stworzyła in- 
ne zupełnie warunki, | cóż z dawne- 
go p. Świętochowskiego zobaczymy 
w_ płytkim paszkwiliście z Gazety 
Warszawskiej? — Nic, jeśli liczyć 
nie będziemy defetyzmu państwowe- 
go. Co pozostało z dawnego p. Woy- 
niłłowicza, tak jak on się rysuje w swo- 
im artykule? Nie wszystko, łecz bar- 
dzo dużo. 

Nie tak łatwo przejść przez iwojnę 
i utrzymać w ręku nici swej ideologji. 
Jeszcze trudniej znaleźć ich logiczny 
motek. Pan Woyniłłowicz, — zarzuca- 
my to mu otwarcie, — utracił swoje 
cele, utracił swoją koncepcję przysz-. 
łości. W swoim artykule nie powiada 
nam nic o swoich planach na przy- 
szłość. Jego teorje nie wytrzymały 
tych gruzów, które posypały się na 
nie, w postaci haseł walk socjalnych. 
Pan Woyniłłowicz tworzył Biało- 
ruś twierdząc: „od Polski braliśmy 
pług, od Rosji knut"'. Dziś tworzy 
się Białoruś pod hasłem knuta walki 
socjalnej. | rzeczą logiczną, konsek- 
wentną, rozumną (chociaż nigdy przez 
demokratów wileńskich i p. Świanie- 
wicza nie rozumianą) jest to, 2е tak 
tworzona Białoruś przypadła Bolsze- 
wji. Wszystko co jest hasłem niena- 
wiści socjalnej nigdy nie będzie, ani 
cementem samej narodowości biało- 
ruskiej, ani też kitem pomiędzy Bia- 
łorusią a Polską, lecz klinem, który 
pomiędzy Polskę a Białoruś się wbi- 
ja. Dlatego tak wielką krzywdę wy- 
rządziły nam swego czasu Rady Lu- 
dowe, dlatego. grobem Polski na 
Wschodzie jest agitacja naszych stron- 
mictw lewicowych. 

„Lud*, „wóla ludu*, „lud bialo- 
ruski* jako pojęcia zespołów poli- 
tycznych stosujących politykę Śświa- 
domą swych celów — to oczywiście 
fikcje przydatne tylko p. Świaniewi- 
czowi jako terminy do artykułów. 
Żaden „lud* oczywiście jeszcze żad- 
nej polityki nie prowadził i nie pro- 
wadzi, a tylko jego imieniem prowa- 
dzą ją chyba publicyści po gazetach. 
Polityka białoruska mogła być w rę- 
kach p. Woynilłowiczów, czy jego 
młodszych braci, dziś jest w rękach 
tych szumowin złożonych z Żydów, 
Polaków i Rosjan, które Komintern 
wysyła do Białoruskiej Sowieckiej Re- 
publiki. Oto jest realny, istotny sku- 
tek złączenia haseł nienawiści socjał- 
nych z hasłami narodowo-białorus= 
kiemi. Tę smutną przestrogę powin- 
niśmy uwzględnić w dalszej naszej 
orjentacji, 

* 

Piszemy te uwagi przejęci i/zain- 
teresowani pojawieniem się na szpał- 
tach naszej gazety artykułu nestora 
krajowców białoruskiej orjentacji zgó* 
ry bez zamiaru wyczerpania tematu. 
Zaznaczyliśmy już, że nie chcemy z 
„tym programem polemizować, ani 
też powtarzać własnego programu w 
tej kwesiji. Jesteśmy jedynem w Pol- 
sce pismem, które broni ideologji ca- 
łości ziem dawnej Polski, lecz zasa* 
da realizmu politycznego wzbrania 
nam dziś tak zapominać o istnieniu 
aktu ryskiego, jak o tem zapomina p. 
Świaniewicz, i nieostrożną a nieprze- 
myślaną polityką wzmacniać tylko 
silę B, S. S. R. Uwagi złączone z o- 
sobą autora artykułu „Granice Polski* 
zamknijmy przypomnieniem, że nie 
było żadnego Środka, żadnego spo- 
sobu NA ziem wschodnich w 
ednośći z Polską, któregoby nie uży- 
ła w przeszłości część, czy całość 
ziemiaństwa naszego. To jest ta jego 
sukcesja chwalebna, którą na rozkaz 
państwa musiało w części oddać w 
osadników wojskowych ręce... oby 
pewne. Cat, : 
AIDS ITASTIASAAIITA TSO РИУа 

Bezpośrednie połączenie lot- 
nicze Lwów— Bukareszt. 

W ministerstwie komunikacji о- 
pracowano projekt konwencji lotni- 
czej polsko-rumuńskiej, oparty na za- 
sadzie wzajemności. Konwencja ta u+' 
reguluje sprawy lotnicze między Pol- 
ską a Rumunją, a przedewszystkiem 
stworzy bezpośrednią linję lotniczą 
Lwów — Bukareszt, przez co stolice 
cebydwu państw, Warszawa i Buka- 
reszt otrzymają bezpośrednie połącze- 
nie lotnicze. ` 

Sejm i Rząd. 
Następca D-ra Wroczyńskiego. 
WARSZAWĄ, 27 :V. (tel. wł Słowa) 

Wedlug krążących wiadomości na- 
stępcą D-ra Wroczyńskiego ma być D-r Chodźko, _ dlugoletni minister 
zdrowia. ` 
Nadzwyczajna Komisja do wal- 

ki z nadužyciami. 
WARSZAWA, 27.1V (tel,wł. Słowa) 

Jak się dowiaóujemy, na członków PRZYCH iran do walki z 
acużyciami mają być powołani pp. M. Dębski, winarowski, wilfisz, Ko: 

rolkiewicz Oraz jeszcze kilka osób, 
nazwiska których w tej chwili nie są 
ujawnione. : 
Zawieszenia podwyżek komor- 
nego od lokali dwupokojowych 

nie będzie; 
Delegacja Zarządu związku zrze- 

szeń własności nieruchomej miejskiej 
w Polsce złożyła  wicepremjerowi 
Bartlowi petycję zrzeszeń lokatorów, domagających się, by moratorjum 
mieszkaniowe objęło nietylko miesze 

kania jednopokojowe, ale tak <e dwu- 
pokojowe. 

Delegacj: tej wicepremjer oświad- 
czył, iż Rząd jest przeciwny zawie- 
szeniu podwyżek komornego od lo- 
kali dwupokojowych, 

Uchwaly Rady Ministrėw. 
WARSZAWA, 27-1V. PAT. Dria 27 b.m. o godz. 17-ej odbyło się pod przewodnic- 

twem p, wicepremjera prof. dr. K. Bartla posiedzenie Rady Ministrów na ktėrem uchwalono: projekt rozporządzenia Prezyden- ta Rzeczypospolitej o prawie przemysłowem, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w Sprawie trybu Sprzedaży gospodarstw wzo- rowych utworzonych przy parcelacji nieru- chomości ziemskich, projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej uzupełniającego 
przepisy o warunkowem zawieszeniu kary 
na obszarze, na którym obowiązuje ustawa 
© postępowaniu karnem z dnia 23 maja 1873 roku, projekt rozporządzenia Prezyden- ta Rzeczypospulitej o odroczeniu i przerwie 
wykonania kar pozbawienia wolności oraz 
uchyleniu aresztów tymczasowych ze wzglę- 
dów wojskowych, projekt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej upoważniające- go ministra przemysłu i handlu do zawie- 
szenia niektórych przepisów ustawy o ubez- 
pieczeniu na wypadek bezrobocią oraz do 
przedłużenia okresu zasiłku ustalonego 
wspomnianą ustawą. Pozatem Rada Mini- 
strów przyjęła szereg projektów ustaw w 
sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej do 
konwencji międzynarodowych, 

Zmiany. w Dyrekcji Banku 
Polskiego. 

WARSZAWA, 27 IV. PAT. w 
związku ze zmianami w prezydjum 
związku banków oraz likwidacją Ban- 
ku Zjednoczonych Ziem Polskich, 
który łączy się z Bankiem Handlo- 
wym w Warszawie naczelny dyrektor 
tego Banku p. Henryk Kaden ustąpił 
z Rady Banku Polskiego. Na opróż: 
nione stanowisko wszedł do Rady 
Banku Polskiego p. Zdzisław  Slusz- 
kiewicz, dyrektor Połskiego Banku 
Przemysłowego, który na tegorocz- 
nych wyborach jako zastępca otrzy: 
mał największą ilość głosów. 

Zwolnienie rezerwistów. 
W związku z tegorocznymi ćwi- 

czeniami szereg. rezerwy M S, Wojsk. 
zarządziło wstrzymanie „powołania na 
ćwiczenia tych szereg. rezerwy, któ» 
rzy złożyli w odpowiednim czasie 
podania o przemianowanie na ppor. 
rezerwy na podstawie Dz. Rozk. M. 
S. Wojsk. Nr. 23/25 r. poz. 241 $ 5 
i sprawa przemianowania nie została 
dotychczas ostatecznie załatwiona. 

Powyższe dotyczy również i tych 
szereg. rez., którzy otrzymali odpo: 
wiedź na złożone podanie do P.<.U., 
że będą przemianowani na pporuczni- 
ków rezerwy dopiero po odbyciu 
ćwiczeń w rezerwie. | 

wiczenia dla tych Szer. rez. zo: 
staną zorganizowane w roku 1928. 

W. wypadku otrzymania karty po- 
wołaniana ćwiczenia w roku bieżącym, 
kandydat na ppor. rez. winien ją ode- 
słać do właściwej P. K. U. z zazna- 
czeniem, że złożył podanie o prze- 
mianowanie na ofic. rez, 

Radjo na kolejach polskich. 
WARSZAWA, 261V. PAT. W dniu 

wczorajszym minister komunikacji p. inż. 
Paweł Romocki w towarzystwie podsekreta- 
rza stanu Ministerstwa Komunikacji inż. J. 
Eberhardta oraz wyższych urzędników Mini- 
sterstwa zwiedził studjo Polskiego Radja 
przy ul. Kredytowej I oraz warszawską sia- 

nadawczą na forcie Mokotowskim. P. 
Minister interesował się żywo urządzeniami 
technicznemi stacji, zwłaszcza, że Minister- stwo Komunikacji przeprowadza obecnie ca- ły szereg prób dążących do Jaknaj większego 
wykorzystania radja dla celów administracji kolejowej. Ministerstwo Komunikacji prze- 
prowadza obecnie próby ze specjalnemi apa- 
ratami radjowemi, pracującemi na krótkich 
falach. O'ile próby te dadzą dobre wyniki, 
kwestja zaprowadzenia radja narazie dla ce- 
lów czysto administracyjnych na kolejach 
polskich byłaby kwestją najbliższej przyszło- 

ści. sprawach tych współpracować bę- 
dzie z Ministerstwem Komunikacji również 
i towarzystwo «Polskie Radjo». Radjo znaj- 
dzie również duże zastosowanie w lotnic- 
twie cywilnem, które jak wiadomo podlega 
kompetencji Ministerstwa Komunikacji,
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NIEŚWIEŻ 

—Zabawa na zamku Nieświe- 
skim. Do rozwoju życia towarzyskie. 
go w Nieświeżu przyczynia się w du: 
żym stopniu ks. Albrecht Radziwiłł, 
który urządza na zamku częste i u- 
rozmaicone roztmaitemi atrakcjami ze- 
brania. Jednem z ostatnich był obiad 
wydany 24-go, na którym panie były 
ubrane w czarne suknie i białe peru: 
ki, panowie zaś w czerwone fraki. — 
Bodaj, że w czasach powojennych 
był to pierwszy w Polsce obiad tego 
rodzaju —W pięknej sali jadalnej z 
ciemnemi buazerjami, przy świetle ja- 
rzących się świec w  kandelabrach 
bardzo ładnie wyglądał długi stół, w 
środku którego zasiadło dwanaście 
strojnych par; reszta panów ubrana 
była we fraki z czerwonymi wyłoga- 
mi lub w mundury wojskowe. 

Po obiedzie ruszono od stołu pa: 
rami do „Bialej Sali“, gdzie odrazu 
rozpoczęto poloneza. Później szły 
tańice nowoczesne i dawniejsze na 
przemian aż do chwili, gdy wypalone 
świece w kandelabrach zaczęły gasnąć, 
a jednocześnie biały dzień zaglądał 
przez okna, 

Dzięki gościnności książęcej go* 
spodarza, ładnemu i estetycznemu 
wyglądowi zabawy i miłemu  nastro- 
jowi wieczór ten zostawił jaknajmil- 
sze wspomnienia. ai 

NAKRYSZKI. 

— Wyjaśnienie. W związku z 
notatką „Słowa* p. t. „Samowładztwo 
wójta pozbawiło szkołę szaf” otrzy- 
mujemy _ następujące wyjaśnienie: 
Dwu kl. szkoła w Nakryszkach mia- 
ła.w swem posiadaniu 6 (sześć) szaf 
szkolnych. Inne szkoły, których na 
terenie gminy w chwili obecnej znaj- 
duje się 20 (dwadzieścia)jnie posiada: 
ły żadnych szaf. Wobsc jeszcze bar- 
'dzo ubogiego majątku gminnego i 
zbytecznej potrzeby pozostawienia w 
jednej szkole sześciu szaf szkolnych, 
w Radzie Gminnej powstał projekt 
dokonania podziału tegoż inwentarza. 
Przed powzięciem odnośnej uchwały 
w tej sprawie — uprzednio Urząd 
Gminy porozumiewał się z inspekto- 
rem szkolnym na pow. Nowogródzki 
p. Sciasnym i ostatni wyraził zgodę 
na dokonanie podziału inwentarza 
szkolnego. O potrzebie oddania do 
użytku innych szkół nadmiernej ilości 
szaf szkolnych, kierownik szkoły w 
Nakryszkachi był uprzedzony jeszcze 
w m-cu grudniu 1926 r. Drugi raz 
tenże kierownik uprzedzony dnia 3.1I1 
b. rr Ponieważ na to uprzedzenie 
tenże kierownik odpowiedział od- 
mownie, dwie szafy zostały zabrane w 
obecności kierownika szkoły i 2 
świadków. Stwierdzono, że w użytku 

"szkoly znajdowała się tylko jedna 
szafa, zaś cztery szafy szkolne znaj- 
dowały się w mieszkaniu kierownika 
szkoły do prywatnego użytku. Szóstą 
szafę tenże kierownik wypożyczył do 
wsi Nakryszki. 

3 N. TROKI. 
— Akcja walki z wścieklizną. 

Z rozporządzenia powiatowych władz 
sanitarnych w dniu dzisiejszym w m. 
N. Troki dokonane zostanie masowe 
rozstrzeliwanie psów. Zarządzenie te 
wywołane zostało nieprzestrzeganiem 
przez lidność środków ostrożności w 
odniesieniu do wściekłych zwie» 
rzą, co w znacznej mierze sprzy- 
jało rozwijaniu się epidemjl wściek- 
lizny. i 

Władze sanitarne doszły do wnio- 
sku, że jedynie energiczny tryb po- 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŻĄDAĆ BEZPŁ PROSPEKTÓW. WARSZ „KREDYTOWA 1: | 
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stępowania pozwoli odsunąć plagę 
wścieklizny. 

WILEJKA POW, į 
— 3500 zlotych dla mleczar- 

ni, Wydział Powiatowy Sejmiku Wi- 
leńskiego na ostatniem swem  posie- 
dzeniu wyasygnował tytułam zapo- 
mogi po 1000 złotych dła mleczarni 
spółdzielczych w Kraśnem, Chocień* 
czycach i Kurzeńcu oraz 500 złotych 
na kontrolę obory przy mleczarni 
spółdzielczej w Tupalszczyźnie. 

NIEMENCZYN. 

— Zuchwała kradzież sklepo- 
wa. Onegdaj dokonano u nas nie- 
zwykie Śmiałej kradzieży sklepowej, 
w firmie Pinkus Rekienszteja. W no- 
cy niewykryci dotąd sprawcy dostali 
się na strych poczem weszli do skłe- 
pu, z którego wynieśli dużą ilość 
manufaktury i innych towarów. 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że 
Skradziony towar przewieziony został 
na drugą stronę Wilji. Niewątpliwie, 
sądząc po systemie wykonania kra: 
dzieży, pracowali tu fachowcy z Wil- 
na i w tym też kierunku prowadzo- 
ne jest dalsze śledstwo. 

OWŻADÓW. 

— Odczyt w nowopowstałem 
kólku rolniczem. Zarząd zorgani- 
zowanego niedawno, staraniem Wileń- 
skiego Towarzystwa Rolniczego, kół: 
ka rolniczego w Owżadowie pow. 
Wileńsko-Trockiego zaprosił na nie- 
dzielne zebranie członków kółka pre- 
legenta w osóbie inspektora hodowli 
Wil. Tow. Rolniczego p. Opackiego 
który wygłosił odczyt — pogadankę, 
na tematy hodowlane i organizacij 
mleczarń spółdzielczych. 

Ciekawy ten odczyt zgromadził 
około pięćdziesięciu słuchaczy i cie- 
szył się takiem powodzeniem, že p. 
Opacki zmuszony był obiecać przy» 
jechać jeszcze raz. 

БИЛЯЛЕЦЕСКОИТЕОЕИЫНЕОЕЕЕМЛЕНСИа: ИЧЕАЕЙТЕЕДА 

Z SĄDÓW. 
Smutny epilog świątecznej libacji. 

W drugi dzień świąt Wielkanocnych 
ubiegłego roku we wsi Hurychy pow. Wie 
iejskiego odbywała się świąteczna, gęsto za- 
krapiana alkoholem zabawa. Wzięli w niej 
udział Jan Krywienko, Mikołaj Koraikiewicz, 
Michał Czerniawski z rodzinami. 

Zabawa przeciągnęła się do późnej no- 
cy. Nad ranem wszystkim uczestnikom su- 
tej libacji kurzyło się porządnie z czubów. 

*" Rozmowa potoczyła się na tory osobi* 
ste i w końcu doszło do istnej sprzeczki po- 
między Janem Krywienko z jednej i Mikoła- 
jem Koralkiewiczem, Michałem Czerniaw- 
skim z drugiej strony. Od słowa do słowa, 
sprzeczka przeobraziła się w bójkę. W rezul- 
tacie Jan Krywienko otrzymał kilka śmiertel- 
nych ran w głowę i okolicę serca. Po kilku 
godzinach wyzionął ducha. 

Koralkiewicz i Czerniawski zostali are- 
sztowani i postawieni w stan oskarżenia z 
art. 453 K. K. 

Sąd Okręgowy skazał z art. 458 K. K. 
Mikołaja Koralkiewicza na 5 lat i Michała 
Czerniawskiego na 4 lata ciężkiego więzienia. 

Wczoraj sprawa ta była przedmiotem 
rozpraw w Sądzie Apelacyjnym. 

Sąd -pod przewodnictwem wiceprezesa 
Bochwica zatwierdził wyrok I-ej instancji 
zaliczając skazanym areszt prewencyjny od 
dnia 3 maja 1920 roku. 

Czciciel Bachusa. 
Ludwik Goworko, stały mieszkaniec m* 

Wilna jest zapamiętałym czcicielem Bachu“ 
są. Co pewien czas nadużywa alkoholu, co 
wyprowadza go z równowaci i naraża na 
nieprzyjemności z policją. Przed rokiem Go- 
wortko urznął się aż do utraty przytomności 
i OC Chciał się dostać do mieszka- 
kania. Żona nie chciała go jednak wpuścić. 
Goworko przez dłuższy czas kołatał do drzwi 
mieszkania. W końcu postanowił wezwać po- 
mocy policji. W tym celu udał się do ko- 
misarjatu. Tu jednak odmówiono mu pomo- 
cy. Nie podobało się to Goworce. Wszczął 
więc awanturę z policjantami. To doprowa- 
dziło go na ławę oskarżonych gdzie odpo- 
wiadał z art. 154 cz. Ill K. K. | 

Sąd Okręgowy skazał go na 2 miesiące 
więzienia. Sąd Apelacyjny wyrok ten w dniu 
wczorajszym zatwierdził е 

Setny tom „Bibljoteki Narodowej“ *; 

Jak się rzekło pierwszy tom— Treny 
Kochanowskiego w opracowaniu prot. 
Sinki — zainaugurował wydawnictwo, 
wskazując jego poziom. Tom ien 
również ultworzył Ów pierwszy rodzaj 
opracowań wzorowych, będących dla 
wydawnictwa reprezentacyjnemi toma-, 
mi. Wszystko w tym rodzaju opraco- 
wań idzie w parze z najwyższym po- 
ziomem naukowej umiejętności litera: 
tury: i wstęp i tekst i komentarz. 
Zapewne, że mogą być pewne odchy* 
lenia, podyktowane indywidualnemi 
właściwościami wydawcy. Niejeden 

* naprzykład stwierdzi, że opracowania 
Kochanowskiego (Treny, Odprawa 
posłów greckich i Pieśni) i Krasińe 
skiego (Irydjon) przez prof, Sinkę, 
przedewszystkiem zdradzają filologa 
klasycznego, który najsilniejszy jest i 
nieprześcigniony w wykrywaniu związ- 
ków literatury polskiej ze Światem 
antycznym—ale jeśli chodzi o wymie- 
nione dzieła w opracowaniu prof. 
Sinki, któż zaprzeczy, że ten walor 
wydawcy ma tu zastosowanie jaknaj- 
szczęśliwsze. 

Obok opracowań prof. Sinki stają 
na tymże wysokim poziomie niektóre 
tomiki z Fredry komedjami w opraco- 
waniu prof. Kucharskiego. W tem 
wydaniu doczekał się Fredro właści- 
wego komentarza i właściwego oświe- 

*) Patrz Słowo Nr 94 z dnia 26 kwietnia 
1927 r. 

tlenia swoich intencyj twórczych. 
jak są trafne, arcytrafne , uwagi 
dawcy w komentarzu i przypisach, 
dotyczące techniki i rozwoju akcji 
komedyj Fredry! Bez przesady maożna 
powiedzieć, że wydanie arcytworów 
Fredry przez Kucharskiego łacznie z 
jego  monografją porównawczą o 
Fredrze i Goldonim oraz monografją 
Chrzanowskiego—stanowi pelnię wie 
dzy nowoczesnej o autorze | Ślubów 
panieńskich, 

Do tegoż cykiu wzorowych opra- 
cowań zaliczyć wypadnie wydanie 
Kazań sejmowych Skargi przez prof. 
Kota. Zdawałoby się, że po mono- 
grafji i wydaniu Chrzanowskiego, że 
po studjach Windakiewicza nie wiele 
da się nowego powiedzieć o kaza: 
niach Skargi. Praca prof. Kota ponie- 
kąd przeczy temu. ' 

By zamknąć już ten rodzaj opra- 
cowań — pierwszy i pierwszorzędny, 
najwyżej „szacowany, trzeba jeszcze 
dodać tu wydanie Asnyka (wybór 
póezyj) w opracowaniu prof, Kuchar- 
skiego. Asnyk poraz pierwszy: docze- 
kał się w tem wydaniu dokładnej ana- 
lizy_estetycznej. 

„Te wzorowe opracowania koronu- 
je jedna praca Kieinera o Beniow- 
skim — do której znowuż przejściem 
jest wydanie Pana Tadeusza przez 
prof. Pigonia — oba wydania swego 
rodzaju arcydzieła. ` 

Śmiało można nazwać to, co prof. 

A 
wy* 

    
-Radjo nndaocze Alt (dia. 
Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia instalacji w Wilnie wielkiej stacji 

radjowej nadawczej. 
„W sferach rządowych zapadła już decyzja. Chodzi o konkretne wa* 

runki tudzież o niezbędny fundusz. Nieodzowna potrzeba aby Wilno—wlaš- 
nie Wilnot-przemówiło w stronę Mińska i Kowna jest już dla wszystkich 
jawne i widoczne. : 

'Nie bez uczucia godziwego zadowolenia stwierdzić „możemy, że pierw- 
sze „Słowo* zadzwoniło, jak się te mówi, na to kazanie. O „potrzebie 
stacji radjowej dla Wilna, co za tem idzie dia północno-wschodniej dziel- 
nicy Rzeczypospolitej pisaliśmy już niejednokroinie a gorąco na tem 
właśnie miejscu. a 

/ Qbecnie ruszyło się województwo wileńskie. Wczorajs;za przedwstępna 
konferencja odbyta z inicjatywy majora Ertla, a przewodniczona przez p. 
naczełnika Wydziału Bezpieczeństwa, majora Kirtiklisa, doszła jednomyślnie 
do wniosku, że utworzony w Wilnie komitet obywątelski powinien ener- 
giczniś dopomnieć się w Warszawie o jaknajszybsze zrealizowanie posta- 
nowienia rządowego. 

Zważywszy na to, że stacja nadawcza wileńska powinna dawać odpór 
zalewającej naszą kresową dzielnicę propagandzie bolszewickiej, konferen : 
cja przedwstępna wczorajsza zdecydowała również jednomyślnie, że: 1) stacja 
nadawcza wileńska musi być o wiele silniejsza niż np. stacja Krakowska, 
musi być, co najmniej, 10-kilowatowa; 2) że Ministerstwo Spraw Zagra- 
nicznych, jako mocno zainteresowane, nie omieszka chyba przyczynić się 
do budowy stacji wileńskiej w sposób jaknajbardziej wydatny; 3) że dzia- 
łalność stacji wileńskiej powinna dosięgać zarówno Mińska jak Kowna. 

W ożywionej dyskusji poruszono sprawę budynku dla stacji wileń- 
skiej, utknąwszy na jednym z najbardziej odpowiednich lecz pozostającym 
w rozporządzeniu intendantury wojskowej, która atoli, jak !słychać, prze- 
znaczyła go już na skład prowjantów. Dalej zastanawiano się w ogólnym 
zarysie nad programem wileńskiego radja, który powinien być całkiem 
różny mp. od programów warszawskich, mając do pełnienia specjalną 
misję, operując w wyjatkowych, „kresowych warunkach. 

Utworzono komisję, złożoną z trzech osób. Weszli do niej pp. wi- 
ceprezes wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. Mieczysław Ciemno- 
łoński, major Ertel tudzież repaktor i wydawca „Expresu Kolejowego", 
pełnomocnik Polskiego Radja p. Jerzy Kamiński. 

Komisja ma w najkrótszym czasie zwołać walne zebranie przedsta- 
wicieli wszystkich sfer zainteresowanych w budowie stacji radjowej na- 
dawczej wileńskiej i zaproponować utworzenie Komitetu Obywatelskiego, 
który przy współdziałaniu urzędów wojewódzkich oraz dowództwa woj- 
skowego, ujął w ręce swoje Sprawę jaknajszybszego zainstalowania w 
Wilnie, możliwie jaknajsilniejszego 'nadawczego radja. 

. Jesteśmy przekonani, że już w końcu lata pilna ta i nieodzowna 
instytucja zacznie w Wilnie funkcjonować. Byłoby zaś bardzo do życzenia 
aby nadawcze radjo wileńskie rozpoczęło swą działalność, choćby prowi- 
zorycznie w połączeniu ze stacją radjową warszawską już w dniu uro- 
czystości Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, czyli 2-go 
lipca. 

Tłumaczyć nie trzeba jakiej wagi byłby w takiej chwili głos Wilna 
zwrócony na wschód j na zachód. 

HIT TNS UEI TSO 

Rozbicie Hiszpanów w Marokko. 
LONDYN, 27 IV. PAT. Jak donosi „Morning Post* w Tetuanu od: 

dział żołnierzy hiszpańskich w liczbie około 50 wpadł w zasadzkę pod 
Soukałarba. Ani jeden żołnierz nie zdołał ujść z życiem. 

Wybory do Rady Miejskiej w Warszawie. 
WARSZAWA, 27 IV. PAT. Lista członków "miejscowych komitetów 

wyborczych została ostatecznie ustalona. przez główny komitet wyborczy 
iw dniu 29 kwietnia stosownie do regulaminu będzie ogłoszona. Główny 
komitet wyborczy rozesłał listy nominacyjne wszystkich członków miej- 
scowych komitetów wyborczych. We czwartek 28 kwietnia o godz. S-ej 
wieczorem w sali rady miejskiej odbędzie się zebranie wszystkich powo- 
łanych członków, na którem główny komitet wyborczy udzieli instrukcyj 
co do trybu organizacji i pracy komitetów miejscowych. 

Pożar strażnicy sowieckiej. 
W dniu 25 b. m. oddziały KOP. stencjonowane w pobliżu wsi Seregiejczyki za- 

uważyły łunę pożaru powstałego po sowieckiej stronie, Wślad za ukazaniem się łuny 
dały się słyszeć silne detonacje eksplodującej amunicji i granatów. 

Likwidacja rejonowego komitetu K. P, Z. B. 
Korespondentowi naszemu--w Postawach ud2lo się otrzymać informacje o 

aresztach jakie miały miejsce w noc z poniedziałku na wtorek. 
Miejscowe władze bezpieczeństwa od dłuższego czasu prowadzą śledztwo 

w sprawie działalności rejonowego Komitetu Komunistycznej Partji Zachodniej 
Białorusi, istniejącego i prowadzącego tajną robotę wywrotową na terenie po- 
wiatu Postawskiego. Zebrany tą drogą materjał pozwolił na ostateczną likwi- 
dację wspomnianego komitetu i w tym celu przeprowadzonoższereg rewizji u 
osób prowadzącycn tę robotę. 

Podczas rewizji znaleziono dużo materjału kompromitującego. Odezwy 
te ja transparanty przygotowywane były z okazji zbliżającego się pierwszego 
maja. 3 A 

W rezultacie śledztwa aresztowano dwadzieścia kilka osób. Obecnie 
jeszcze nie możemy podać nazwisk ich. Posunięcie to władz bezpieczeństwa 
doprowadziło do zupełnej likwidacji rejonowego Komiitetu K. P. Z. B. w Po- 
stawach i to właśnie w okresie intensywnych . przygotowań do wystąpień w 

, nadchodzącą niedzielę. 

Kleiner zrobił z Beniowskim czynem 

NAJLEPSZY OBCAS GUMOWY 
"Pertraktacje francuskornie: ' 

jakiejś rewolucji krytycznej, czy słusz= 
niej—konstrukcji rewolucyjnej, łamiącej 
granice możliwości badawczych, a na* 
cechowane intuicją twórczą. Baniow- 
ski występuje w całej swej okazałości 
w formie nowej i oświetleniu nowem, 
A tuż obok staje Pan Tadeusz prze” 
puszczony przez długi i entuzjastycz- 
ny mozoł pracy badawczej prof. Pi- 
gonia. Są tu—w mniejszym, niż'w wy: 
padku Beniowskiego—rewelacje, jest 
świeży. powiew krytyczny, są nowe 
horyzonty badawcze. Zapewne to wy» 
danie arcydzieła Mickiewicza na dłu- 
gi czas pozostanie wzorowem, pom- 
nikowem. 

Przechódzimy teraz do drugiego 
rodzaju opracowań, nieznacznie zmie- 
niając skalę oceny, Są to opracowa- 
nia szacowne, solidne, mogące przy- 
nieść zaszczyt każdemu wydawnic= 
twu. Inaczej mówiąc są to opracowa- 
nia i wydania tekstów literackich, ja* 
kichby stale życzyć przedsięwzięciom 
naukowym 0 ambicjach „Bibljoteki 
Narodowej*. Do tych świetnych wy- 
dawnictw między innemi należą: opra- 
cowanie powieści polskiej przez Ś. p. 
Konstantego Wojciechowskiego, Gosz*. 
czyńskiego przeż $, p. Tretiaka, Mal- 
czewskiego przez prof. Ujejskiego, 
Dlugosza przez prof. Dąbrowskiego, 
Słowackiego dramatów mistycznych 
przez prof. Turowskiego, Krasińskie- 
go i Słowackiego przez prof. Kleine- 
ra, Potockiego przez. Biiizknera, Mi- 
ckiewicza Ksiąg przez Pigonia i Kon- 
rada Wallenroda przez Ujejskiego *), 
Grażyny przez Tretiaka, Filomatów i 

Brodzińskiego przez prof. <uckiego, 
Wasilewskiego przez red. Haeckera, 
Kochowskiego przez prof. Krzyża- 
nowskiego, Soneiu polskiego przez 
prof. Folkierskiego, Galla przez prof, 
Grodeckiego **). Oczywista, że nie- 
które z pośród niewymienionych w 
tej grupie wydawnictw obracają 
się dokoła ich charakteru 'i pozio- 
mu jak  naprz. — świetne wstępy 
prof. Windakiewicza do Czdzoziem- 
czyzny i Dożywocia Fredry, tak zna- 
mienne dla charakteru badań profe= 
sora, którego słowo każde, skąpe i 
ścisłe, oparte jest na samodzielnych 
studjach, świadomie ograniczających 
zakres zainteresowań, zwłaszcza o ile 
chodzi o literaturę przedmiotu. 

„ Wreszcie trzeci rodzaj opracowań 
stanowią te, które czynią wrażenie 
wydawnictw  zbytych z porządku 
dziennego pracy naukowej, lub 
pośpiesznie wykonanych. Takie więc 
wrażenie prac zbytych czynią opraco- 
wania Poezyj i Dziadów Mickiewicza, 
gdzie we wstępach prof. Kalienbach 
powtórzył sąd swój o tych utworach 
ze znakomitej  monografji swej o 
wieszczu. Dobrze wypadł za to ko 
  

*) Męczący jest nad wyraz szyk słów 
i budowa zdań we, EE próf. Ujejskiego. 
Długie zdanie główne, konstrukcyjnie złożo- 
żone z kilku mniejszych, pobocznych, z re- 

guły, rzecmożna, z czasownikiem na końcu. 
ożądane jest odgermanizowanie tej trudnej 

do przyswojenia myślowego budowy zdań. 
**) Wymieniam dla wszystkich trzech 

grup charakterystyczne przykłądy. Rzecz 
prosta, że i niewymienione bliżej i konkret- 
nie opracowania wchodzą do grup poszcze- 
gólnych (według mojej klasyfisacji). 

Święto Sadzenia Drzew. 
Święto Sadzenia Drzew odbędzie 

się w r. bież. dnia 29 IV. 1927 (w 
razie niepogody 2 V. 1927 r.,) o czem 
jednak zadecyduje Szkolna Pracownia 
Przyrodnicza, w trzech punktach. Na 
placu przy ul. Bosaczkowej zasadzą 
około 1050 krzewów i około 100 
Grzew następujące szkoły Nr.Nr. I, 
3, 6. 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 26, 
28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39.40, 41, 
42, 45, 47, 50; na piacu przy ul. 
Kalwaryjskiej zasadzą około 500 
krzewów i około 20 drzew nasiępu- 
jące szkoły: Nr. Nr. 2, 4, 6,9, 10, 13, 
15, 16, 24, 27, 32 i 46; przy ui. Be- 
liny zasadzą około 500 krzewów i 30 
drzew prywatne szkoły żydowskie i 
hebrajskie. 

Do pomocy sadzenia drzew na 
każdem z wyznaczonych miejsc będą 
obecne siły fachowe i uczniowie Wil. 
Szkoły Ogrodniczej. 

Początek nabożeństwa w kościo- 
łach: Wsz. Świętych o g. 8-ej, Do- 
minikanów dla szkół wymienionych 
pod I. © godz. 9 i pół. rano, począ- 
tek uroczystości o godz. 11-ej. 

Dla szkół pod Il początek nabo- 
żeństwa w kościołach św. Jakoba i 
żw. Rafała o godz. 10 i pół rano, 
początek uroczystości o godz. 12-ej 
w południe. 

W uroczystości wezmą udział u- 
czniowie klas III, IV, V, Vi i VII a 
wyższych klas delegacje. Z miejsco- 
wości odległych bardzo od punktu 
sadzenia drzew szkoły przyprowadzą 
wyłącznie klasy IV, V, VI i VII oraz 
delegaci z 3 ch najmłodszych. 
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| złotowych banknotów. 

‚ (0 szeregu miast. 
( Krakowie szereg osób. W dalszym 

mieckie. 
BERLIN, 27 IV. PAT. „Boersen 

Courrier" donosi, że wobec dalszej 
choroby ambasadora niemieckiego w 
Paryżu von Hoescha w jego nastę 
pstwie ma odbyć w najbliższych 
dniach konferencja z ministrem _Bo- 
kanowskim radca legacyjny dr. Ried. 
Konferencje te mają mieć za przed- 
miot kwestję nowej francuskiej taryfy 
celnej i uwzględnienia jej Ww rokowa- 
niach handlowych francusko-niemiec- 
kich. 

Ustąpienie Rosenberga, 
BERLIN, 27 iV. PAT. Dr. Rosen- 

berg wystąpił z partji komunistycznej 
Krok swój uzasadnia on stanowi 
kiem Kominternu wobec sprawy chiń- 
skiej. Dr. Rosenberg w dalszym cią* 
gu piastować będzie mandat jąko po- 
set bezpartyjny, 

Monarchiści i republikanie. 
BERLIN, 27 IV. PAT. Jak donosi 

„Vossische Ztg.” w związku ze zjaz- 
dem Stahlhiemu w Berlinie republi- 
kański Reichsbanner zarządził na 
dzień 8—9 maja r. b. pogotowie 
wszystkich swoich członków. 

Wycieczka kupców amerykań- 
skich na Targi Poznańskie. 
POZNAŃ, 26 :V. PAT. Dyrekcja 

Targów Poznańskich otrzymała tele- 
graficznie wiadomość, od prezesa 
związku kupców w Nowym Yorku, że 
w nocy z dnia 3 na 4 maja przybę- 
dzie do Poznania celem zwiedzenia 
Targów wycieczka kupców amerykań- 
skich w liczbie około 50. 

Ujęcie tałszerza pieniędzy 
. w Wilnie- 

*Policja śledcza Krakowa wpadła 
na trop silnej bandy fałszerzy pięcio+ 

Falsyfikaty tė 

wyrabiane były w Krakowie, poczem 

zaufani współpracownicy rozwozili je 
Aresztowano w 

ciągu śledztwa ustalono, že falsyfika- 
ty te wysyłane były do Lwowa i 

Wilna. Obecnie przybył do Wilna 

oficer krakowskiej policji śledczej, aby 

tu na miejscu kontynuować śledztwo. 

Przy pomocy funkcjonarjuszy urzędi 

śledczego aresztowano niejakiegoš 

Juljana Gelfera, zam. przy ul. Piwna 

6. Gelf:r był członkiem bandy i tru- 
dnił się w Wilnie rozpowszechnianiem 

falsyfikatów. Celem dałszego badania 

i przeprowadzenia konfrontacji are- 

sztowanego zabrano do Krakowa, 
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mentarz do tekstu dokładnie opraco- 
wany. Zbył też polską prozą Śred- 
niowieczną prof, Bilickner. Te przy- 
kłady wystarczą. Jest kilka takich to- 
mików, jak wymienione, przy których 
nazwiska wydawców upoważnialy do 
oczekiwania wyników opracowania 
nowych, znakomitych. Są w tej gru: 
pie i zgoła słabe opracowania, które 
odbiegają od poziomu wydawnictwa 
jak naprz. Mindowe  Stowackiego, 
wybór poczyj Norwida ***) i wybo- 
ry poczyj Sowińskiego i Syrokomii* 

Tak w ogólnych i pobieżnych za- 
rysach rozklasyfikowaś należy plon 
dotychczasowy Bibljoteki Narodowej. 

Fakt proporcji przykładów po- 
szczególnych rodzajów i różnego 
charakteru opracowań,  proporcji 
przytlaczającej większością dla tomów 
naprawdę naukowo wydanych, Świad 
czy o charakterze i rodzaju całego 
wydawnictwa. 

Iv. 
Stwierdzona na rzecz wieku XIX 

przewaga wydawnictwa, wyrażająca 
cię w cyfrach 71 tomów na 29—lite- 
ratury Polski Niepodległej, da się za- 
pewne wyiłómaczyć rolą romantyzmu 
i literatury naszej w tym wieku—wie- 
ku niewoli politycznej, kiedy literatu- 
ra była i trybuną społeczno-politycz- 
ną i kazalnicą kaznodziejską i szkołą 
wychowania narodowego. 

Ta jednostronność, dająca przy- 
wiłej wiekowi XIX da się jeszcze i 

***) Tomik z Norwidem odznaczą się 
pracowicie i umiejętnie ułożoną bibijografją 
prac o poecie. 

dzierżawę tramwaju na Rntokolu, 
Warunki dzierżawy otrzymać można w Biurze Sekcji Technicznej (Domi- 

rmin składania ofert do 6 maja 1927 r, 

Prosimy naszych Sz, sz. 

wnoszenie przedpłaty na MAJ. 

Nr. 80259 
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przez to wytłómaczyć, że wiek ten 

był u nas nietylko i wyłącznie 

wiekiem wieszczów, ale i  ko- 
medji  obyczajowo - społecznej i 
powieści historycznej, obyczajowej, 

realistycznej. Mogła wreszcie przy- 
świecać wydawcom w wyborze dzieł 
literatury polskiej definicja Mickie- 
-wicza, że wyrosła ła literatura z gozą- 
cej miłości ojczyzny i że charakter jej 
jest przeważnie polityczny. Tak, ale 
określenie Mickiewicza, że <cała lite- 
ratura polska jest rozwinięciem i za- 

stosowaniem dogmatu patrjotyzmus, 

który jest znów źródłem i ziarnem 
całego życia duchowego Polski, od- 
nosi się do literatury tych właśnie 

wieków, które w Biblotece Narodo 

wej, w dotychczasowym dorobku j 

wydawriiczym nie zostały uwzględnio: 

ne w mierze na jaką zasługują. ! 

Literatura, która «wzrosła, wybu- 

jała i zakwitła pod życiodajnem tchnie- 
niem miłości ojczyzny» to naturalnie 
literatura wieszczów, ale przedewszyst- 
kiem, według intencji Mickiewicza, 
autora definicji, to literatura, której 

charakter jest tak wybitnie polityczny, 

to znaczy literatura wieku XVI=XVIII. 

Będzie to rozumna literatura i publi- 

cystyka polityczna, dotycząca naprawy 

Rzeczypospolitej —dzieła Modrzewskie- 

go, Orzechowskiego, Skargi, ruchu 

reformacyjno-ręligijnego, dalej Konar- 
ski, satyra obyczajowo » społeczna i 
piśmiennictwo  satyryczno - moralne 
wieku XVIII, Niemcewicz, Narusze- 
wicz, Staszić, Kołłątaj i inni. 

Określenie Mickiewicza doskonale 
da się odnieść przedewszystkiem do   
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Granice Polski w 1271 
W. przysłanych mi łaskawie z Wil- 

па wycinkach gazet marcowych. zna- 
lazłem przemówienie p. rektora Zdzie- 
chowskiego, wygłoszone podczas ob- 

‚ chodu imienin Marszałka Piłsudskie- 
go — następnie replikę „Dziennika 
Wileńskiego”, zgromioną głosem po- 
krzywdzonych kresowców przez pre- 
zesa Związku hr. j. Czapskiego — a 

że i moje nazwisko było tam przy- 

4 pomnianem — pozwolilem sobie, acz 

do pióra nie skory, głos w tej spra- 
wie zabrać, zastrzegając z góry, że 
będę w swoich wywodach miał na 
myśli tylko kresy wschodnie dawnej 
Rzeczypospolitej—czyli Białoruś, —na 
której Ojcowie moi przez cztery wie- 

* ki żyli a ja długie lata pracowałem. 
Sprawy kresów południowych — Rusi 
—pozostawiam opracowaniu ludzi z 
miejscowymi warunkami lepiej ode- 
„mnie obeznanymi, o ile to im się wy- 
„da na dobie. : 

Podjęta obecnie w -dziennikach 
wileńskich polemika powstała na tle 
datującego od traktatu ryskiego nie- 
porozumienia, azali Polska miała ra- 
cję granice 1920 r. cofnąć tak daieko 
od granic 1771 r.? 

„ Odpowiedź muszę poprzedzić nie- 
co przydługim wstępem: 

Za rdzenną ludność kresów wschod- 
nich dawnej Rzeczypospolitej trzeba 
uważać szczep Białoruski; granice je- 
go osiedłenia od wschodu bardzo 
łatwo określić się dają samym  śŚwia* 
topoglądem ludności; gdzie kończy 
się własność indywidualna, a zaczyna 
się własność gminna — tam już wy- 
stępuje na widownię szczep  wielko- 
rosyjski. Daleko już trudniej określić 
granice południowe i w części za- 
chodnie od Rusi. Język białoruski na 
dawnem mińskiem Polesiu, przyjmu- 
jąc coraz to więcej — im dałej na 
południe i zachód — słów i wymowy 
cusińskiej, w końcu w czyste rusiń- 
ski przechodzi. Granice północne 
zmieniły się z biegiem wieków wielce 
na niekorzyść stanu posiadania Li- 
tewskiego. Spotykają się tam nieraz 

* wioski z czysto litewską nazwą, w 
| których nikt słowa po litewsku ani 

anówi, ani rozumie, nastąpiło to z 

dwuch powodów: 
1) wskutek ciągłych związków 

"małżeńskich książąt litewskich z ru- 
skiemi książętami na Witebsku, Miń- 
sku, Słucku, Połocku i t. p. język 
białoruski stał się językiem dworów 
książęcych i językiem dyplomatycz- 

nym z sąsiadującemi dworami. 
2) Białorusi byli prawie od półty- 

siąca lat chrześcijanami, przedtem niż 
Jagiełło do chrztu Litwy przystąpił, 
posiadali zatem piśmiennictwo włas- 
ne i wyższą kulturę, której ulegając 
Litwini -powoli się-wynarodowiali, tem 
więcej, iż przez wydanie „Statutu 
Litewskiego* w języku białoruskim, 
język ten stał się urzędowym w Wiel- 
kim Księstwie Litewskim i pomimo 
stracenia tego charakteru w końcu 
XVil-go w. piszącemu te słowa się 
zdarzyło mieć w ręku papier urzędo- 

wy jeszcze na początku XIX wieku w 
tym jężyku redagowany. © 

Lata rozbiorowe, później wojny 
Napoleońskie przerwały ruch literacki 
białoruski w swoim rozwoju, dopiero 

х 

-m I 0 1920-m roku. 
nia miejscowego i zatem bliskie krwią 
ludowi i drobnej szlachcie, która na- 
wet w życiu codziennem mową bia- 
łoruską chętnie się posługiwała. Za- 
tem pierwsze jaskółki literackie, bia- 
łoruskie były mile witane przez inte- 
ligencję miejscową i wśród niej nowe 
gniazdka uwiły. Zaczęto zbierać pieśni 
i przysłowia ludowe. Dołęga: Choda- 
kowski (Czarnocki), Czeczot, Syro- 
komia, Al. Jelski i t. d. a między mło- 
dzieżą akademicką, po uniwersytetach 
zaczęły powstawać kółka ziomkow- 
skie (ziemlaczestwa) z niemałym za- 
krojem chłopomaństwa. Jak widzimy, 
wszystkie te zapoczątkowania folklo- 
rystyczne szły do góry, ze sfer inte- 
ligencji polskiej, jak najżyczliwiej od- 
noszącej się do odrodzenia narodo- 
wości białoruskiej, dopiero ku koń- 
cowi XIX go i na początku XX-go wieku 
podniósł się ten ruch z dołu, ze sfer in- 
teligencji białoruskiej, z ludu pocho- 
dzącej. Piszący te słowa, prowądzacy 
swój ród z bojarów białoruskich, do- 
piero w początkach XVi-go wieku 
klejnotem szlacheckim ozdobionych, 
w poczuciu wspólności pochodzenia, 
przyjmował z wielką skwapliwością u 
dział w stowarzyszeniach odrodzenie na 
rodowości białoruskiej mających na ce- 
lui trwał pókite organizacje miały za- 
dania czysto narodowościowe, lecz 
następnie prędko się z nich usuwał, 
skoro one przechodziły na grunt 
chwiejny socjalistycznych aspiracji. 
Kontakt ten, zapoczątkowany w Miń- 
sku zerwał się w Piotrogrodzie, w 
czasie istnienia Izb prawodawczych, i 
przeniósł się na grunt warszawski, 
gdy piszącemu, przed najazdem bol- 
szewickim, z Białejrusi uchodzić wy- 
padło. 

O ile rządy carskie niechętnem 
okiem patrzyły na' wszelkie oznaki 
separatyzmu  narodowościowego, 0 
tyle ruch ten otrzymał w 1919-tym 
podtrzymanie w sferach bolszewickich. 
Na czele organizacjj ówczesnych w 
Warszawie stał p. Leon Dubiejkow- 
ski. Początkowo zadaniem głównem 
było z obozów jeńców na Powązkach 
wyciągać Białorusinów, którzy prze- 
ciež nie z dobrej woli ale jako podda« 
ni państwa, w szeregach wrogiej ar- 
mi się znalezli. Zataczając coraz to 
szersze kręgi, organizacja ta stała się 
jakby ekspozyturą aspiracji narodo- 
wych białoruskich—1 w tym charakte- 
rze rozpoczęla pertraktacje z władza- 
mi Polskiemi. Pamiętnym w dziejach 
tych stosunków jest dzień 28 lipca 
1919 r. kiedy komitet z p. Leonem 
Dubiejkowskim na czele wydał wiel- 
ki raut-ko lac ję w salach 
hotetu Europejskiego, z oficjalnym 
udziałem przedstawicieli władz pan- 
stwowych i miejskich (Baliński), na 
którem wygłoszono przemówienia, z 
wyjątkiem jednego wszystkie po pol- 
sku, dowiodły, iż Białoruś tylko w 
Sojuszu z Polską przyszłość swą upa- 
truje, wszakże z zastrzeżeniem, że to 
ma być «unja równych z równymi, 
wolnych z wolnymi» przyczem jako 
warunek, sine qua non, aby Białoruś 
nie była podzielona i nie przechodziła 
niedoli polskiej w czasie porozbioro- 
wym: „bierzcie nas całych, ale nie ru- 
szajcie*. Uczta ta przeciągająca się 
do późdego wieczora, miała miejsce 

pierwszym przejawem był dramat nazajuirz po audjencji delegatów bia- 

wierszowany czcionkami łacińkiemi łoruskich w Belwederze, gdzie otrzy- 

w Mińsku tłoczony, za panowania 

Mikołaja l-go, autorem którego był 
mano zezwolenie na formacje wojsko- 
we białoruskie w Mińszczyź1ie i ko- 

ziemianin bodaj powiatu Bobrujskie- nieczne w takich wypadkach subsydja. 

go Dunin-Marcinkiewicz, pod tytułem 
„Hapon* odegrany po raz pierwszy 

a widowni Mińskiej podczas wybo- 
ów sziacheckich (elekcji) przy wiel- 

kiej frekweńcji zebranego ziemiaństwa. 
Pamiętać bowiem należy, iż o ile zie- 
miaństwo z kresów południowych * 
pochodziło przeważnie z wychodźców 
z rdzennych ziem polskich, szukają- 
cych krescytywy na bujnych niwach - 
Ukrainy, o tyle ziemiaństwo ziem bia- 
łoruskich było przeważnie pochodze- 

dwóch rodzajów naszej literatury, które 
na przestrzeni dziejów jej osiągnęły 
pełny rozwój: do ścisłej literatury po- 
lityczno - publicystycznej i do satyry 
(co do tej drugiej, to wbrew inten- 
cjom Mickiewicza,  odmawiającego 
Słowianom zdolności twórczej w tym 

rodzaju literackim, gdyż satyra, zda- 
niem jego, nie leży w naturze uspo- 
sobienia Słowian). 
+ A-właśnie Bibljoteka Narodowa 

macoszemu potraktowała te dwa 
rodzaje literatury: „nie widzimy w jej 
wydawnictwach literatury «naprawy 
Rzeczypospolitej» wieku złotego, _nie 
mamy też literatury. satyrycznej  Rze- 
czypospolitej „Babińskiej, Monitora, 
Wiadomości Brukowych oraz satyry 
wieku XVill, A 

„o, Jeden z naczelnych dezyderatów pod 
adresem wydawnictwa idzie w kierun- 

‚ Ка uprzystępnienia nam owej literatury 
politycznej: literatury we właściwej po- 
ggłacidzieł literdckich, następnie publi* 
cystyki” literackiej, wreszcie — Сха50- 

iśmieanictwa moraino-obyczajowego. 
[en rodzaj literacki naszego piśmien- 
nictwa—o pierwiastku dydaktycznym 

‚ mówiąc ogólnie—występuje od zarania 
iteratury w pieśniach śŚredniowiecz- 
tych, po przez literaturę sowizdrzal- 
ską, facecje i fraszki, publicystykę i 
sz tyrę, Wreszcie piśmiennictwo perjo- 
dyczne do czasów najnowszych. Te 
więc rodzaje literackie przedewszyst- 
kiem proszą o swą seprezentację w 
Bibljotece Narodowej, ь 

Nasiępnie — a ten dezyderat 
czy się z dopiero co wyrażonym 
nieproporcjonalnie mało otrzymaliśmy 

łą: 

Niestety idylla ta trwała nie długo; 
organizacje białoruskie, jak: zwykle, 
prędko przeszedłszy z terenów odro- 
dzenia narodowościowego, wstąpiły 
na szlaki reform socjalnych, wpływom 
bolszewickim uległych i były w Miń- 
sku, za województwa Raczkiewicza 
rozwiązane i główni prowodyrzy are- 
sztowani. | 

Wkrótce potem nastąpiły klęski 
wojsk Polskich nad Dźwiną i Bere- 
zyną i odstąpienie pośpieszne pod 

prozy w najszerszem słowa znacze- 
niu: prozy literackiej i politycznej, na- 
skoki beletrystycznej. Brak, lub 
nielicznie są reprezentowani wielcy 

prozaicy styliści:—o wiekach dalszych 
była mowa — ale pisarze — styliści 
wieku XIX — jak Klaczko Moch- 
nacki (I tom) Kalinka, Szajnocha — 
„świecą oni nieobecnością”. Nie wie 
dzimy też dzieł historycznych, czy 
historyczno-literackich, z pogranicza 

teorji sztuki, filozofji i t. d. 
Wreszcie literatura współczesna, 

którą zapowiada prospekt, jeszcze 
nie doszła prawie do głosu — i jej 
jak najrychlej trzeba udzielić miejsca. 

Czas już jednak przerwać litanję 
życzeńi—wobec jednego, ale przeko- 

nywującego stwierdzenia: Bibljoteka 
Narodowa jest dopiero u wstępu swo- 

ich poczynań wydawniczych, zakreśla 
dopiero plan pracy, który stopniowo 
zamierza realizować, a co najważniej- 

sze nie zapowiada zamknięcia w ja- 
kiejś cyfrze tomów swej działalności; 
stąd możność wyrównania programu 
wydawnictwa. i 

„ Dlatego też niniejsze uwagi? nie 
są żadnemi zarzutami, lub krytyką — 
przeciwnie są głosem upominającym 
się o uwzględnienie dzieł, które będą 
wcześniej czy później uwzględnione. 

Im wcześniej jednak, tem dla pełni 

obrazu literackiego lepiej. 

Jeszcze tylko słówko w odniesie- 

niu do zapowiedzi wydawców © sku- 

pieniu w Bibljotece Narodowej „naj- 

wybitniejszych badaczy naszej i obcej 
twórczości literackiej i kulturalnej". 

Właśnie wśród tych współpracow- 

S 

Warszawę, zbawioną tak nazwanym 
„Cudem nad Wisłą*, dzięki pattjo- 
tycznemu porywowi młodzieży, inteli- 
gencji i robotniczej łudności Warsza- 
wy, którzy w wojsko, nagłem odstą- 
pieniem przeważnie zdemoralizowane, 
nowego ducha wlać potrafili, przy- 
czem wiadomą jest rzeczą, jak poważną 
rolę w tej akcji odegrała dywizja Li- 
tewsko-Białoruska, w której szeregach 
walczyli przeważnie synowie kreso- 
wych rodów ziemiańskich, w przeko: 
naniu, że wywalczą swą Ojcowiznę, 
swe strzechy rodzinne i swe progi 
domowe przez bolszewików podeptane. 

Zwycięska Polska zetknęła się w 
Rydze z pokonanym wrogiem, ale 
tutaj siły szły w odwrotnym kierunku; 
z jednej strony stanął Joffe, dyplomata 
mogący zasiadać w kongresie wiedeń: 
skim, z drugiej strony delegaci bez żad- 
nej przeszłości politycznej, tylko według 
klucza partyjnego wybrani, przy pew- 
nych wskazówkach z Komitetu Naro- 
dowego w Paryżu się orjentujący. De- 
legaci wrócili z Rygi z wielką ulgą 
na sercu iż im się udało, przy pew- 
nem znieczuleniu, więc bez wielkiego 
bólu, pozbyć się „wrzodu bialorus- 
kiego*, a Joffe wróciwszy do Moskwy 
tłómaczył, iż to była mylna forma 
głosząca o przegranej bolszewickiej 
w Polsce, albowiem przegrany płaci, 
a tymczasem w instrukcjach otrzyma- 
nych zgadzano się w Moskwie na 
granicach Dźwiny i Dniepru—a tylko 
żądano zatrzymania dawnego woje- 
wództwa Mścisławskiego—tymczasem 
Mścisławskie nietylko on obronił, ale 
jeszcze całe prawie województwo 
Mióskie pozyskał. 

W traktacis ryskim zapomniano o 
dzielnych obrońcach Warszawy,. am- 
putowanych we wrzodzie białoruskim; 
zdobyli oni Polskę, ałe już im w Pol- 
sce miejsca nie stało. Nie zapomnieli 
o nich tylko bolszewicy, puszczając, 
po ustąpieniu 'wojsk polskich, rodo- 
we ich siedziby z dymem, lub wy- 
siedlając z Ojczyzny rodziny, © któ- 
rych doznano, iż w okopach połskich 
siedzieli. 

Stało się. 
Z faktem spełnionym niestety za- 

wsze liczyć się trzeba, co jednak nie 
wyklucza prawa sądzenia — czy to, 
co się stało było dobre, czy złe i 
której, że się tak wyrażę, stronie kon- 
traktującej to na dobre wyszło. Co 
na tej umowie ryskiej straciła lub 
zyskała Białoruś, a co Polska? Twier- 
dzę, że ob'e były stratne. : 

Białoruś — a mówię iu tylko o 
sprawie odrodzenia narodowościowe- 
go tego kraju—straciła bardzo wiele. 
W koncepcji unji z Polską, tak lub 
iaaczej sformułowanej, miała Białoruś 
wszelkie zadatki istnienia i rozwoju 

swej narodowości, na którą przez 
tyle wieków wspólnego bytu, Polska 
nigdy nie nastawała, a przeciwnie ota- 
czała opieką i — że się tak wyrażę— 
pielęgnowała — wydając «Statut Li 
tewski» w języku białoruskim i na- 
stępnie pracami swej inteligencji, jak 
to wyżej było wspomniane, zdoby- 
wając powoli prawa języka literackie- 
go i zbieraniem przysłów i legend 
białoruskich, chroniąc od zatraty dó- 
robek etyczny tego szczepu. Statut 
Litewski, wiekopomne dzieło Lwa 
Sasiehy w formach tak zgodnych ze 
światopoglądem narodowości, dla któ- 
rej był pisany, ujął wszelkie stosunki 
prawne, iż nawet przestąpił granice 
osiedlenia ówczesnego Białorusinów 
i po skasowaniu jego w 1842 przez 
rząd rosyjski, pozostał jako rodzaj 
przywileju, w niektórych wypadkach, 
obowiązującym w dawnej zadnieprow- 
skiej Ukrainie — gubernjach Czerni- 
howskiej i Połtawskiej. 

Polska nie wynaradawiała Biało- 
rusinów przez całe 4 wieki wspólne- 
go bytu politycznego—wówczas gdy 
w połączeniu z Rosją nie przeszłaby 
i dwóch pokoleń przez szkołę ludo- 
wą rosyjską i służbę wojskową, a 
jużby z ludu pochodząca inteligencja 
białoruska — w braku narodowej — 

ników wydawnictwa brak takich uczo- 
nych jak Bruchnalski, nie odzywa się 
Dobrzycki, rzadko zaś występują 
Chrzanowski (I tom) i Windakiewicz 
(2 t). A któż naprzykład, jak nie 
Bruchnalski powołany był obok 
Biūcknera do opracowania literatury 
średniowiecznej, a jakim jest wydaw- 
cą świadczą tomy Grążyny, Konrada 
Wallenroda i Myszeidos nakładem 
Ossolineum i Ex Libris wydane. 

‚ леп brak trzeba najrychiej 
równać. т 

Wyražone dopiero co dezyderaty 
łączą się Ściśle z hołdowaniem przez 
autora niniejszego idei studjowania 
literatury polskiej jako nauki o Pol- 
sce. Literatura każdego narodu, 'kraju 
powinna być nauką o danym naro 
dzie, kraju — to hasło coraz szerzej 
się rozchodzi i tu i ówdzie szczęšli- 
wie bywa Stosowane. Tak pojęta 
nauka literatury daje pełnię wiedzy o 
kulturze duchowej. 

U nas zmarły przed kilku laty 

Chlebowski poczęści hołdował tej 

idei, dziś zaś przeprowadza ją w 
swych studjach po swojemu, jndywi-. 
dualnie prof. Biiickner, — bada język 
i w języku, jak w lustrze, widzi całą 

przeszłość cywilizacy ną narodu: lite- 
raturę, kulturę, obyczajowość, religję, 
stosunki polityczne, związki z inner 
mi państwami, mitologję,. Wierzenia, 
wzajemne wpływy — słowem widzi w 
przekroju, po przez rozwój języka, 
—linję duchowego rozwoju narodu 
polskiego. Uczy Polski. 

Inaczej nieco, odmiennie, ale bar- 

Wy- 

nia, 

1-0 © 
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„ Lucjona Łukaszewicza 
Sędziego Sądu Okręgowego zm. 27 kwietnia 1927 roku 

. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby 37 m. 5 przy ul Adama Mickiewicza odbędzie się 

w piątek 29 kwietnia 1927 roku o godzinie 5 po południu, Nazajutrz rano w sobotę 

o godzinie 10 rano odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele Św.  Jakóba, 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

  

na literaturze rosyjskiej wychowana, 
nie szukałaby źródeł bytu swego hi- 
storycznego w Słucku, Mińsku, Po- 
łocku i t. p. a raczej w Suzdalu lub 
Moskwie, a co jeszcze ważniejsza, 
traciłaby powoli cały swój nabytek 
kultury zachodniej, przyjęty przy zgo- 
dnem współżyciu z Polską i najwię* 
kszą zdobycz tej kultury, prawo in- 
dywidualnej własności, bez poczucia 
którego żaden postęp, żadna praca 
produkcyjna nie jest do pomyślenia. 

Można nieraz usłyszeć ubolewa- 
iż narodowość białoruska, 

nie posiadając wyższych sfer inteli- 
gentnych we własnej narodowości, 
wskutek spolonizowania się i zlatyni- 
zowania się szlachty i panów  biało- 
ruskich, pozostała w tyle za ogól- 
nym rczwojem kultury. Fakt ten miał 
miejsce niewątpliwie, ale bez żadnej 
w tem winy ze strony władzy pań- 
stwowej polskiej — było to objawem 
zupełnie normalnym przy zetknięciu 
się dwóch kultur, o nierównym po- 
ziomie. Wszak i wielki Rzym się hele- 
nizował i nawet bogi grecki w swych 
świątyniach ustawiał — więc też nic 
dziwnego, że w genealogjach szlachty 
białoruskiej po Siemionach, Iwanach, 

  

Hrehorych XV i XVI wieku, na po 
czątku już XVil-go wieku notowano 
Franciszków, Ludwików i t. p. a ro- 
dom. możnowładczym, ściśle przy- 
wiązanym do obrządku wschodniego 
nic nie przeszkadzało, jak X. Ostrog- 
skiemu, grzebać się w Ławrze Peczer- 
skiej pod nagrobkiem z napisem ła- 
cińskim, lub X. Oiejkowiczowi słuc- 
kiemu ofiarować pastorał (posoch) ar- 
chimandrycie monasteru słuckiego na 
Trojczanach także z napisem  łaciń- 
skim — a nawet dowodzącemu woj- 
skami Katarzyny, generałowi Krecze- 
tnikowi, między ianemi, kłaść polski 
nadpis na epitafium w tym że mona- 
styrze słuckim. Widzimy na  przykła* 
dzie obecnym Czech, że takie wyna- 
rodawianie się rodów možnowlad- 
czych, nie jest stratą niepowetowaną 
niepowrotnie i pierwszy powiew bytu 
niezależnego przywraca ich orjenta- 
cję do «status quo ante», pozostaje 
zatem pewnikiem, że Białoruś w po- 
łączeniu z Rosją, prędzej czy później 
zatraciłaby swą narodowość, tonąc 
w rosyjskiem morzu — zachować 
zaś swą narodowość mogłaby tylko 
w łączności z Polską. 

Edward Woyniłłowicz. 
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Ciśnienie 
średnie 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm, 

Wiatr ь PET 
WB 60 Południowo-Zachodni : 

Uwagi: Poz praras opady. 
Minimum za dobę -l- 29С. Maximum za 

dobę -- 880. Tendencja barometryczna: 
wzrost ciśnienia. 

j 1 50C 

ŽALOBNA 
—(x) Nagły zgon ś.p. sędziego 

Lucjana Łukaszewicza. W dniu 

wczorajszym przed południem zmarł 

nagle na udar sercowy sędzia Wydzia- 

łu Cywilnego przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie ś.p. Lucjan Łukaszewicz. 

Ś.p. Lucjan £ukaszewicz urodzony 
2 Vill 1872 r. w Mińsku Litewskim, 
skcńczył wydział prawny w Petersbur- 
gu. W r. 1901 wstąpił na służbę pań- 

stwową do lzby Obrachunkowej w 
Petersburgu, poczem przeniesiony Z0- 

stał do Ołoniecka i Archangielska. 

Od. r. 1908 rozpoczął pracę w są- 

dza pokrewnie, w oparciu o dzieje 

kultury, widziane po przez literaturę— 

bada Ku czemu Polska szła Artur 

Górski. 3 

Otóż nauka literatury powinna u- 

czyć Polski. A pełniąc taką rolę wkra- 
cza w dzieje kuliury polskiej w naj. 
szerszem słowa znaczeniu. 

Stąd rola wielka Bibljoteki Naro- 
dowej w służbie kuliurze polskiej. 
Stąd potrzeba ilustrowania dziejów 
literatury w pełnym obrazie wszyst- 
kich jej rodzajów literackich, zwłaszcza | 

zaś reprezentacyjnych dla charakteru 

naszej literatury. ) 

Oczywista, tak pojmowana rola li- 

teratury odbiega nieco od filologicz- 

nego wyłącznie studjum tekstu lite- 
rackiego. Jest jednak nadzieja, że na- 

Sza umiejętność naukowa * literatury 

wyzwoli się już rychło z pod domi- 

nującego i wyłącznego wpływu szko- 
ły filologicz .ej niemieckiej, zyskując 
możność ogarnięcia po przez tekst 

literacki szerokich horyzontów dzia- 
łania kultury duchowej w jej cało- 
kształcie. = 

Mówiąc o znakomitym dorobku 
Bibijoteki Narodowej, polskiej litera- 
turze poświęconego, nie nałeży zapomi- 
nać, że w serji Il swego wydawnictwa 

służy ona literaturze obcej—powszech- 

nej. I w tej drugiej serji liczy już 
blisko pół setki tomów. 

Dają tu wydawcy arcydzieła poe- 
zji powszechnej, od wielkich staro* 
żytnych poczynając, no przez Szekspi- 
ra i Moljera do Goethego, Byrona i 
Puszkitia. 

downictwie w charakterze sędziego 
pokoju na pow. Aieksandrowskim, na 
którem to stanowisku pozostawał do 
r. 1918. 

Po powrocie do Ojczyzny š. p. L, 
Łukaszewicz objął stanowisko już w 
sądownictwie polskiem, w charakterze 
Sędziego Pokoju w Lipnie, poczem w 
r. 1919 przeniesiony został, jako czło- 
rek Sądu Okręgowego do _ Grodna. 

* Za. czasów Zarządu, Cywilnego 
Ziem Wschodnich t.j. w r. 1922 ś.p. 

* sędzia Łukaszewicz mianowany został 
sędzią Wydz. Cywilnego Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie, na którem to sta- 
nowisku pozostawał do zgonu. 

W zmarłym Sąd Okręgowy w Wil- 
nie traci dobrego kolegę, oraz gorli- 
wego i sumiennego członka - palestry 
sądowel. 

POCZTOWA 
® 

— (x) Ofiarność , urzędników 
Dyr. *P.i T..w Wilnie. Personel 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 
fów i urzędów pocztowych Wilno 1 
i Wilno 2, oraz zarządu techniczne- 
go ofiarował w m-cu bieżącym kwo- 
tę 200 zł. na rzecz kościoła Św. Trój- 
cy i 329 zł. 36 gr. na rzecz Domu 
im. „Dzieciątka Jezus”. , 

— (x) Zwinięte agencje i urzę- 
dy pocztowe. £ dniem 10 kwietnia 
r. b. w okręgu Wil. Dyrekcji Poczt i 
Telegr. zwiniętą została agencja pocz- 
towa w Mańkowiczach, pow. Postaw- 
skiego. Okręg doręczeń _zwiniętej 

Przypuszczać należy, że owa dru- 
ga serja pomyślana jest jako dopeł- 
nienie pierwszej, jako porównawcza 
ilustracja do wykładu literatury pol- 
skiej. Ale w takim razie znaleźć Się 
tu powinny nie tylko arcydzieła (do- 
słownie) ale wogóle dzieła literackie, 
które świadczą © naszym związku z 
literaturą powszechną, wykazują wpły: 
wy jej i zależności nasze — słowem 
nawiązują dzieje piśmiennictwa rodzi- 
mego do historii literatury światowej. 

Po części serja druga taką roę 
już odegrywa z wodze 
т l 

Najczęściej tak bywa, że poczyna- 
nia polskie w dziedzinie kultury 
ojczystej nie zawsze bywają koordy- 
nowane mądrą organizacją i zapobie- 
gawczą inicjatywą. 

Naoczny przykład mamy w dzie: 
dzinie wydawnictwa tekstów  literac- 
kich. Wieleśmy już mieli wydawnictw 
tego rodzaju — przeróżnych bibljotek 
klasyków, pisarzy polskich i t. d. — 
żadne z nich nie mogło się pochlu- 
bić większą, nieprzerwaną tradycją i 
ciągłością. 

l w Polsce Odrodzenej powstało 
omal że nie naraz kilka bibljotek: Na- 
rodowa (spółki wydawn. krakow- 
skiej), Pisarzy polskich i obcych (Ge- 
bethnera i Wolfa) Wielka Bibljoteka 
(instytutu wydawniczego  <Bibljoteka 
Polska»), których działalność nie zo- 
stela skoordynowana. Zapewne, że 
szlachetna emulacja, szlachetne współ- 
zawodnictwo wydawnicze może przy- 
nieść wiełką dla kultury korzyść. Ale 
kiedy widzimy pracę wykonywaną w 

° 

agencji został wcielony po zamiejsco- 
wego okręgu doręczeń agencji pocz- 
towej Hruzdowo tegoż powiatu. 
Jednocześnie zwinęty został Urząd 
pocztowy—Papiernia w pow. Wileń- 
sko Trockim. 

Okręg doręczeń zwiniętego urzę- 
du został wcielony do zamiejscowe” 
go okręgu doręczeń urzędu poczto- 
wego w Miejszagole, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— (x) Przedłużenie terminu 
pobierania zasiłków dla bezro- 
botnych umysłowo pracujących. 
W. myśl ostatniego zarządzenia władz 
centralnych bezrobotnym umysłowa 
pracującym przedłużony został termin 
pobierania zasiłków z 13 tygodni do” 
17 tygodni dla tych, którzy do dnia 
30 kwietnia pobiorą 13 zasiłek. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 25 b. 
m. załatwił m. in. następujące spra- 
wy: w związku z ujawnioną nietno- 
żnością zapewnienia członkom Kasy, 
zamieszkującym na Antokolu, pomo- 
cy ambulatoryjnej przy współudziale 
klinik Uniwersytetu Siefana Batorego 
—na co Zarząd poprzednio liczył— 
po ponownem rozpatrzeniu Sprawy 
uchwalono Przychodni nie zamykać, 
redukując obecną ilość godzin leka- 
rza chorób wewnętrznych z 3 do 2 
godzin, oraz uznać zasadniczo za 
wskazane wprowadzenie przyjęć leka- 
rzy specjalistów chorób dziecięcych 
i kobiecych, z tem, że ostateczna de- 
cyzja co do wprowadzenia tych przy- 
jęć będzie -powzięta w związku z o- 
gólną reorganizacją przy rózpatrzeniu 
preliminarza na ll-gie półrocze 1927 
r.; przyjął do wiadomości komunikaty 
Dyrektora z wykonania uchwał, <za- 
twierdzając wniosek jego w sprawie 
trybu i terminu przekazania Powiato- 
wej Kasy Chorych Okręgowemu 
Związkowi Kas Chorych w Wilnie; 
wysłuchał zarządzeń władz nadzor- 
czych, odsyłając je do odnośnych 
Komisji w celu złożenia wniosków 
Zarządowi; zaakceptował zarządzenie 
Przewodniczącego Zarządu z dnia 22 
b.m., dotyczące przyjęcia rezygnacji 
Naczelnika Wydziału Il-ga—p. Żejmo 
z zajmowanego stanowiska w Kasie 
Chorych od dnia 22 V: r. b. oraz 
udzielenie mu przedtem  4:iygodnio- 
wego urlopu wypoczynkowego i poru- 
czenia czasowego zastępstwa wzmian- 
kowanego stanowiska, zgodnie z 
wnioskami p. o. Dyrektora, p. Goad- 
wodowi— pełniącemu dotychczas obo- 
wiązki Naczelnika Wydziału l-go. 

: AKADEMICKA. 
— Z Koła Prawników studen- 

dentów U.S.B. Zarząd Koła po- 
daje niniejszem do wiadomości Ko- 
łeżanek i Kolegów, że dzięki inter- 
wencji Rady Związku Kół Prawni. 
czych i Ekonomicznych Rzsczypo- 
spolitej Polskiej w dn. 28 iV. br, u 
Pana Ministra W. R. i O. P. Dob- 

  

jednym kieruaku jednocześnie, dwu- 
kroinie, a w innym zaniedbaną, kiedy 
widzimy, że kryzys ekonomiczny pod- 
cina inicjatywę kulturalną, stwarzając 
ciężkie warunki bytu materjainego, 
kiedy obserwujemy szeroko zakrojo- 
ny plan wydawniczy na długą metę 
jednego z wzorowych wydawnictw — 
chciałoby się wezwać poszczególne 
przedsiębiorstwa, pracujące nad wy- 
daniem tekstów literackich, do sku- 
pienia się wokół. jednego, najžywo- 
tniejszego i skoordynowania wysiłków 
we wspólnym pianie i działaniu, 

Zwłaszcza, że skutki tego pójścia 
samopas bywają opłakane; Bibljoteka 
pisarzy polskich i obcych przed paru 
łaty żywot swój skończyła, Bibljoteka 
Wielka uczyniła dłuższą pauzę wy- 
dawniczą. 

W roku jubileuszu Bibljoteki Na- 
rodowej, z powodu setnego tomu jej 
serji pierwszej, dając wyraz uznania 
i entuzjazmu dla poczynań wydawcy 
i redaktora bibljoteki, życzyć należy 
by uniknęła losu licznych naszych 
bibljotek krótkiego żywota literackie- 
go, a przeciwnie—etapami dalszych 
setek tomów literatury  pomnažala 
źródła poznania kultury połskiej i 

Polski. Wiktor Piotrowicz, 
Errafa. W odcinku pierwszym sprosto- 

wać należy kilka omyłek druku: w szpalcie 
drugiej, przy końcu ma być <przystępności» 
zamiast <przystępności». W szpalcie trzeciej 
w przypisku ma być powołanie się na t. l 

. ” 

+ 

iIl Nauki Polskiej; w szpalcie szóstej, w . 
ustępie drugim ma być: wiek XVII — nie 
XVIII; w szpalcie sió1mej:—Mickiewicz—10 t.; _ 
wreszcie w szpalcie ósmej wiersz trzeci od 
dołu zamiast <nprawnień»—ma być—opra- 
Ccowań.
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Bieg okrężny o puhar „Slowa.“ 
J 

< 

W dniu 8go maja odbędzie się Kierownictwo Ośrodka Wychowania się rok rocznie w Wilnie w dniu 8 
bieg okrężny na przełaj o puhar 
„Słowa*. Trasa biegu wynosi 2700 
mtr. i będzie przechodziła przez Aleję 
Syrokomli, park Żeligowskiego, ogród 
po-Bernardyński, ulicę Botaniczną i 
i Cielętnik. Poniżej zamieszczamy re- 
gulamin biegu opracowany przez 

— д}‘/'аді‹ br Z < 

4) Do biegu okrężnego mogą 
stawać członkowie towarzystw spor- 
owych, stowarzyszeń p. w., wojsko- 

wii % а, Gd, ^ 
+5) Bieg nosi charakter drużynowy, 

o znaczy: każda organizacja uczest- 
nicząca w biegu wystawia drużynę w 
składzie najmniej 6, a najwięcej 12 
osób. 

6) Zwycięża organizacja (towarzy- 
stwo), której. zespół osiągnie najmniej- 
szą ilość punktów. * 

Punkty oblicza šię wedlug kolej- 
mości osiągniętych miejsc,  przyczem 

Taa biągai 

Fizycznego. 

Regulamin biegu okrężnego o 
nagrodę przechodnią Redakcji 

„Slowa“. 

1) Bieg okrężny o nagrodę prze- 
chodnią redakcji „Słowa* odbywa 
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biegaczy każdego zespołu. 
Klasyfikowane będą tylko te dru- 

żyny, których wszyscy uczestnicy 
(6 os.) bieg ukończą. 

7) Bieg odbywa się według prze- 
pisów P. Z. L. A. 

8) Drużyny obowiązuje jednolity 
strój lekkoatletyczny. 
. 9) Nagroda przechodnia przecho- 
dzi na własność tej organizacji (dru- 
żyny), która zdobędzie ją 3 krotnie 
kólejno, lub 5 krotnie bez zachowa- 
nia kolejności. i 

10) Nazwa zwycięskiego zespołu 
klasyfikuje się tylko 6 pierwszych uwiadomiona zostaje każdorazowo na 

BRAC т LR TT L TTT EA I TINA RUNER K TENS 

ruckiego craz dzięki krokom  poczy- 
nionym przez Zarząd Koła w dn. 26 
IV. up. Dziekana Wydziału, Prof. Р, 
Waclawa Komarnickiego: 

Osiągnięto pewne ulgi w kwestji 
składania egzaminów w terminie po- 
wakacyjaym. Rozporządzenie szcze- 
gółowe Dziekanatu w tym względzie 
zostanie wywieszone w dniach naj- 
bliższych w murach Uniwersytetu. 

— (sch) 2 przedstawienia na 
rzecz Koła Prawników U. S. B. 
Dnia 3-.go maja odbędą się w Te- 
atrze Polskim (sala „Lutnia”) dwa 
przedstawienia, urządzone przez Koło 

Prawników studentów U. S. B. 
Dochód z przedstawień  przezna- 

czony jest na fundusze nowopowsta- 
łego Koła. : 

Grana będzie popołudniówka o 
godz. 3 m. 30 komedja H. Fredry 
„Damy i Huzary*, wieczorem zaś o 

godz. 8-ej m. 15 wystawiona zosta: 

nie anegdota sceniczna „). Kraszew- 
skiego „Radziwiłł, Panie Kochanku*. 

W obu przedstawieniach w<źmie 
udział chór akademicki. Oba będą 
poprzedzone przemówieniem okolicz- 
nościowem p. Stanisława Wierzyń- 

skiego. Nie ulega wątpliwości, że 
osobliwie szerokie rzesze akademic- 

kis nie cmieszkają uczestniczyć na 

przedstawieniach, z których dochód 
idzie na cel ich naukowego Koła. 

° 

  

Nigel Worth. 

CZŁOWIEK Z KUFRA. 
ROZDZIAŁ XV'. 

Na pokłądzie HERKULESA. 

Kapitan powitał -mię z głośnem za- 

dowoleniem: 5% 
— A więc, panie oficęrze, przyby- 

wasz na swój pokład? wołał ściskając 
serdecznie moją dłoń—czas już, czasl 
Za kwadrans odjeżdżamy, Proszę za 
mną, pokażę panu jego kajutę. | 

Zaprowadził mię do małej kajuty, 

po prawej stronie okrętu położonej. 
— Będzie tu panu dobrze—mówił 

—jeśli pan lubi mieć dużo powietrza 
ro będzie pan zadowolony. 

Po ułożeniu w kajucie mych  rze- 
czy, spotkałem się z kapitanem w Sa- 

łonie, znajdującym się w pobliżu mo- 

] kajuty. Stary marynarz nastawal, 
myśmy wypili whisky z sodą za szczę- 
sliwą podróż. Przystałem chętnie. 

— Mam do pana list, — przypo- 
nniałem sobie naraz, od pańskiego 
arzyjaciela. 

Podałem mu kopertę znalezioną w 
kieszeni mego wroga. 

RÓŻNE. 
— № Dar Narodowy 3-go 

Maja. Nalepki Polskiej Macierzy 
Szkolnej barwnie i artystycznie wyko-. 
nane już są do nabycia w księgar- 
niach polskich w Wilnie. Nałeży za- 
wczasu zaopatrzyć się w nie, by we 
wtorek w dniu 3-goa Maja okna wszy: 
stkich domów polskich, wszelkich in- 
stytucyj rządowych, jak społecznych 
i prywatnych stwierdzały, że dobro 
oświaty kraju gorąco leży na sercu 
wszystkich obywateli, Wszak każda 
nalepka zwiększa fundusz Daru Na- 
rodowego. | p: . 

— Bibljofilska licytacja ksią- 
żek odbędzie się w dn. 4 i 5 maja 
o godz. 6 wiecz. w lokalu przy ul. 
Uniwersyteckiej 3 (wejście obok Dzie- 
kanatu Wydziału Sztuk Pięknych 
U. S$. B.). Przedmioty, wystawione 
na akcję oraz katalog, obejmujący 96 
rękopisów, 272 druki i 21 rycin oglą- 
dać będzie można na miejscu w przed- 
dzień aukcji t. j. dn. 3 maja w godz. 
5 — 8 wiecz. w obecności dyżurują- 
cych członków Towarzystwa  Bibljo- 
filów Polskich. 

, — Czarna Kawa. Dnia 1-go 
maja odbędzie się czarna kawa w 
Klubie Sziacheckim . pod protektora* 
tem p. Mieczyslawowej Jeleńskiej, po- 
czątek' o godz. 8-ej. Koniec punktu- 
alnie o 2-giej. | : 

— Czarna Kawa Związku Strzelec- 
kiego. W poniedziałek dnia 2-go b. m. o 

— Ach, ten blagier! Obiecał, że 
zobaczymy się jeszcze przed drogą. 
Czy spotkał go pan dzisiaj rano, par 

nie Quir? 
— Nie, wczoraj wieczór. Był on 

u pewnej niezwykłej greczynki o wy* 
jątkowej piękności, zdawało mi się, że 
ma tam pozostać czas jakiś. (Nie skła- 
małem wszakże ani słowal).. 

— O, Lecatteau. lubi pohulać—od- 

powiedział kapitan. A jednak nie my- 
ślę by miłość do kobiety mogła go 
zmusić do zapomnienia o interesach. 
Gdzie mógłby się podziewać przez 
dzień cały? ‚ 

— Gdym się z nim widział, mó- 
wił mi o zamiarze odbycia niedługiej 
podróży wgłąb kraju. ' 

— Czyż to możliwe. Ach, ten łotr, 
wyjeżdża nie uprzedziwszy mnie? Nie 
będę wszakże odwiekał wyjazdu z te- 
go powodu. Zanim noc nadejdzie, 
chcę być już daleko od przystani, 
Nie będę już na niego czekał, Czy 
wejdzie pan ze mvą na pokład, panie 
Quin? 

Zgodziłem się śpiesznie, chcąc 
okazać, że oceniam ten zaszczyt. Istot- 
nie, gdy kapitan handiowego okrętu 
zaprasza pasażera by towarzyszył mu 

maja. 
2) Nagrodę przechodnią stanowi 

puhar srebrny z napisem: 71927. Dra- 
żynowy bieg na przełaj. Nagroda 
przechodnia redakcji „Słowa*. : 

3) Trasa biegu wynosi 2700 mir. 
i biegnie jak na szkicu. 

ŁAC tray 
Blgga ogrodowe o 

o fęukar d ora“ 

Rk im teligomskiego 

‚ * 

nagrodzie przechodniej. 
„ 11) Nagroda przechodnia 
przechowywana rokrocznie w tej er- 
ganizacji, która ją zdobyła z tem, że 
na miesiąc przed następnym biegiem 

jest 

winna być zwrócona . д0 
„Slowa“. 

12) Za naležytą konserwa cję nagro- 
dy odpowiedzialność materjalną po- 
nosi ta organizacja, która nagrodę 
przechodnią przechowuje. : 

Uwaga: Zgłoszenia przyjmuje kie- 
rownik ośrodka w. p. do dnia 4 
maja b. r. w lokalu ośrodka przy ui, 
Dominikańskiej 13, ” 

redakcji 

odz. 9ej wiecz. w salonach Domu Oficera 
olskiego odbędzie się Czarna Kawa z tańca- 

mi na rzecz Źwiązku Strzeleckiego. Będzie 
to jeden z najpiękniejszych dancingów towa. 

rzyskich wiosennego karnawału, Tańce od- 
bywać się będą oczywiście przy dźwiękach 
nieodzownego jazz-bandu. 

Zaproszenia na ten piękny wieczór są 
już w ruchu. Zainteresowanie zabawą ogrom- 
ne. Osoby, któreby przypadkowo nie otrzy- 
mały zaproszeń zechcą się zwrócić po nie 
w sobotę od godz, 4 do 6-ej po południu 
lub niedzielę od godz. 12 do 2ej po połud- 
niu do Domu Oficera Polskiego, gdzie 
członkowie Komitetu Organizacyjnego /peł- 
nić będą specjalne dyżury. - 

— Wielka oilimpjada Wilen- 
ska, wyšcig „autobusów wygrał 
Ford. Nieskończoną ilość razy pisa- 
liśmy już o wyścigach autobusów, 
podczas których Bogu ducha winni 
pasażerowie prócz strachu o žcalošė 
kości narażeni się na okropne tortury 
skacząc jak piłka w zamkniętem pu- 
dle jadącego z wiatrem w zawody 
autobusu. Podobna scenka rozegrała 
się wczoraj o godz. 1 m. 30na ulicy 
Końskiej. Od strony Hali Miejskiej 
wyleciały dwa autobusy, przyczem 
szofer jednego z nich nie zważając 
na nierówny w tym miejscu bruk, 
starał się ominąć konkurenta. Osta- 
tecznie jedna z maszyn pojechała ul. 
Hetmańską, a druga chcąc być pierw- 
szą na Wielkiej skręciła w Pasaż 
Miejski przeskakując formalnie przez 
rynsztok. Brawurowa tajazda pozwo- 
fiła tej ostatniej maszynie uciec pierw- 
szej na ul. Wielkiej. Niestety nie 

na pokładzie, czyni tem tak wielki za- 
szczyt jakiego się nie może spodzie- 
wać pierwszy lepszy przechedzeń. 
Trzymałem się nieco na uboczu, by 
nie- przeszkadzać marynarzom przy 
manewrowaniu statkiem. Serce moje 
ściskało się na myśl, że nagle ukazać 
się może Lecatteau, bacznie przyglą- 
dałem się wybrzeżu. 

Żadne jednak komplikacje nie na- 
stąpiły i Herkules spokojnie wypłynął 
z portu z szybkością dziesięciu węzłów. 
Wówczas poznałem oficera statku, na 
którym jechałem. Był to człowiek mil- 
czący i zamknięty w sobie, odpowia- 
dal monosylab:mi na pytania, które 
mu zadawałem. 

O czwartej spotkaliśmy się znów 
w Salonie na herbacie, poznałem me- 
chanika p. Weatcroft, byłto tęgi czło- 
wieczek, robiący wrażenie poczciwego 
starego ojabła, oraz p. Crick—drugie- 
go oficera; dwudziestoczteroletni ten 
młodzieniec, smu:ły brunet, o włosach 
lekko falujących i czarnych przenikli- 
wych eczach o wyrazie stanowczości, 
wydał mi się człowiekiem zdolnym do 
wszelkich majryzykowniejszych przed- 
sięwzięć 

Przyjęli mię dosyć uprzejmie. Te- 

O w O < 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
e Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5). 

wyświetlany film 3 
Dziś będzie 

Poczewalniach koncerty radjo. 

Czerwone serce 
MYSŁ» groteska w 2-ch aktach. Początek seansów: w niedzielę i 
sobotę od godz. 4 i inne dnie od = s: 5. Cena biletów: parter—60 gr., balkon —30, gr. 

statni seans o godz. 10, 
Anons: „KADET MARYNARKI*. 

44 dramat w S-miu aktach, Nad 
program: <KAWALERSKI PO- 

Święta od godz. 3, w e 

$ 
© 

  

Monumentaln, $ ter. „НеНо5“ 
ml. Wileńska 38, 

©® Kino: DZIŚ 
y film p. t. „Przez milošė do 

Sceny w naturalnych kolorach, Na scenie pierwszy raz w Wilnie, gościnne wystepy jedynego w 
Polsca Imitatora muzycznego, nasladowcy ptaków, zwierząt i t. d. p. MIRO MALTANI. 

66 z udziałem najznako- 
mitszych artystów Paryża. sławy z 

e 
  

® z Sz „Poloniae Ę 
Šu. A. Mickiewicza 22, a 

u 
@ в 

Dziś rewelacyjna premjera! 
wszystkie z dotychczasowych! Film, 

KORONA 

i pierwszą nagrodę świ 

„Wielka Parada* 
Parada śmierci. — Parada Wspomnień, — Parada miłości. Nad program: Na 
humorysta-tancerz MAKsIO BOCZKOWSKI w nowym repertuarze, 

NASZEGO REPERTUARU! Arcydzieło przewyższające 
który otrzymał 8.000000 głosów więcej od <Ben-Hura» 

ata e 

przepotężna tragedja, którą przeżyliśmy e 
wszyscy! Która znajdzie. oddźwięk w s. 
každem ludzkiem sercu. 

scenie znany 

  

zdołaliśmy zauważyć numeru jej, gdy 

tymczasem numer pokonanej maszy- 

ny jest 14.270. в 

Kiedyż nareszcie przysłowiowa 
wprost samowola szoferów będzie 

należycie utemperowana i kto o tem 

pomyśli? 
— Wyjaśnienie. W Nr 90 zamiešcili- 

śmy informację zatytułowaną «Niezwykle 
zuchwały rabunek», w której omawiając 
sprawę napadu rabunkowego na jubilera p. 
W. Lewina' podaliśmy nazwiska spólników 
napastnika. į 4 : 

Obecnie jesteśmy w posiadaniu listu 

urzędu śledczego stwierdzającego, że p. Ste- 
fan Sperski nie jest wspólnielera mapadającie 
go, a był tylko aresztowany, przyczem wy- 

jaśniło się, że jest mewinnym w tej sprawie, 

TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohularice. Premjera 
«Bajki». Dziś po raz pierwszy «Bojka» —ko- 

medja w 3 aktach A. Czaplickiego. Jutro 
«Bajka». A у 

— Pożegnalny występ G, Ginzbur- 

ga w Reducie. W sobotę o g. S-ej wiecz. 
przed wyjazdem zagranicę — w*stąpi w Re- 
ducie laureat konkursu Chopina Grzegorz 
Ginzburg. R 

W programie utwory konkursowe i inne, 
Bilety nabywać można wcześniej w biu- 

rze <Orbis» (Mickiewicza 11). 
W niedzielę o g. 4ej pp. po cenach 

zniżonych EC o g. 8 w. przedstawienie 
zakupione—«Cyd>. | * 3 

ы Teatr Polski (sala <Lntnia>). Dziš 
«Simona» —Devala, która, jak przewidywano, 
wstępnym bojem podbiła publiczność wileń- 

ską. 
> Świetna ta sztuka, pogodna, wesoła, a 

zarazem pełna nieprzewidzianych sytuacji, 

niewątpliwie pobije rekord powodzenia. 
Wykonawcy ról głównych: M. Malano- 

wicz-Niedzielska, W. Malinowski oraz K. 

Nymena o który tę šwleiną no- 

wość wyreżyserow: с 2 
Resztę sady tworzą: L. Pillati, I. Ja- 

sińska, Z. Opclski, F. Żukowski i inn 
— Przedstawienia w dniu 3 go ma- 

ja w Teatrze Polskim. Ku uczczeniu rocz- 
nicy Konstytucji, odbędą się w Teatrze Ро|- 
skim _we wtorek 3-go maja przedstawienia 
uroczyste: 

o godz. 3 m. 30*pp. — widowisko dla 
młodzieży «Damy i huzary» —Al. Fredry, 

wieczorem zaś o godz. 8 m. 15 po prze- 
mówieniu prof. J. Wierzyńskiego i odegra- 
niu przez orkiestrę hymnu narodowego, wy- 

stawioną zostanie s 

Kraszewskiego «Radziwiłł Panie Kochanku». 

Oba przedstawienia odbędą się na: rzecz 

Koła Prawników Studentów : Uniwersytetu 
Baiorego. 

PR, Popołudniówka niedzielna w Te- 
atrze Polskim, W niedzielę 1-go maja o g. 

3 m. 30 pp. ukaże się po raż ostatni świe- 

tna komedja Bernauera i Oesterreichera <W 
rajskim ogrodzie». * RADJO. 

— Program stacji warszawskiej. 
12.00. Komunikat meteorologiczny. 
15.00—1525 Komunikat gospodarczy. 
15.30—15.55. Odczyt dla maturzystów z 

cyklu <Historja Powszechna» — wygł. prof. 
Wł. Dzwonkowski. 

16.00—16.25. Odczyt dla maturzystów z 

cyklu <Literatura Polska» p. t. «Si, Zerom: 
ski» —wygł. prof. Konrad Górski. С 

17.00—17.25. Odczyt” p. t. «Co robią 
miasta amerykańskie dla zdrowia swoich 
mieszkańców» wygł inż. Aleksander Sznielif. 

17.30—17.55. « Wśród książek» —najnow- 
sze wydawnictwa omówi prof. Henryk Mo- 
ścicki. 

18.00. Komunikat meteorologiczny. Tran- 
smisja muzyki tanecznej z kawiarni <Qastro- 
nomja» w wykonaniu orkiestry Schiissiera, 
Pewznera i Sinkowa. 

' WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Kradzież w fabryce skór. 

Nocy poprzedniej w fabryce skór 
„B-cia Kierzner i Mickun“, Zwierzy- 
niecka Nr. 18 dokonano Śmiałej kra- 
dzieży skórek karakułowych, ogólnej 
wagi 130 kllo, 

Dzięki temu, że akcja władz śled- 
czych rozpoczęta została natychmiast 

udało się skradziony towar odnaleźć. 
Zmagazynywnny on został w jednej z 
melin złodziejskich. Urząd śledczy 
jest już na tropie sprawców i praw- 

dopodobnie będą oni aresztowani. 

raz znałem już całą załogę tego 

statku, 
Szanowny nasz kapitan miał skłon: 

ność do picia i gry. Aby dogodzić 
temu ostatniemu nałogowi, postarałem 

się przegrywać niewielkie sumy w kar= 
ty. Przy grze opowiadał mi dzieje 
swego awanturniczego życia, wkrótce 
więc pożnałem gruntownie jego mo- 
ralność: dla człowieka tego nie istnia- 
ły żadne A _któreby mogły 
przeszkodzić w *dojściu do celu. 

Nawet w chwilach szczerości i wy- 
nurzeń nie wypowiedział on jednak 
ani słowa, dotyczącego jego stosunku 
do kontrabandzistow, nic nie pomo- 
gły starania moje, wyciągnięcia z nie- 
go jakichś nieopatrznych wyznań. P. 
Seaulon był, jak już zaznaczyłem, oso- 
bistością niemą, nie było więc naj- 
mniejszej nadziei uzyskania odeń ja- 

kich informacyj; przytem obecność 
moja na statku wydawała mu się po- 
dejrzaną i chociaż zawsze był dla mnie 

uprzejmy, nie mogłem się pozbyć wra- 

żenia, że mnie szpieguje. Crick zajęty 

był stale na pokładzie, gdzie nie mož- 

na było wchodzić w dłuższe konwer- 

sacje, gdyż byli obaj ze Scaulonem 
ogromnie zajęci; pozostały czas Crick 

Wydawca Stanslłław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

/ 

komedja staropolska J. EU 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

DOKTOR 

  

  

  

i krajowych nowe i używane W 
® sprzedaję i wynajmuję NEJ ES 

K. DĄBROWSKA || „som“ 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6- ŁaGióć 

s e sol nawozowa *<CHURZOÓW», z $ Zaldowiczowa 

й poleca Hodowla i Skład Na- s KOBIECE, WENE. 
* sion S. Wilpiszewsklego, @& | RYCZNE i chor, 

a 9 Vielka 15 (Szwarcowy 1), ® DROG MOCZ: 
" Sklep rolnicz " | prz. 122 iod 46 
= AŻ M ul.Mickiewicza 24 

" tel. 277 

W. Zdr. Nr, 31, 

4 I M 0 Ų к Akuszerka > 

з ° Wi Smiatowska 
Do Rejestru Handlowego Dział A 

wciągnięto: pod Nr. Nr. 344. . 

Dn. 9-1V 1927 r. 
344 «INŻYNIER A. i R, ANTONOWICZE Spółka z 

Ograniczoną Oapowiedzialnością Biuro Techniczno-Budowlane». 
Wilno, ul. Dąbrowskiego 10. Firma istnieje od 9 kwietnia 

Kapitał zakładowy 4000 zł., podzielonych na & 
udziały po 1040 zł. każdy całkowicie wpłacony. Zarządcami 
spółki są zamieszkali w Wilnie, przy ul. Dąbrowskiego 10: 
Aleksander Antonowicz i Roman Antonowicz. Wszelkie zobo- 
wiązania spółki weksie, umowy, czeki, pełnomocnictwa, pro- 
kury, akta notarjalne i pokwitowania z odbioru pieniędzy win- 
ny być podpisywane przez obu zarządców łącznie pod stem- 
plem firmowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
warta na mocy aktów, zeznanych przed Janem Klottem, No- 
tarjuszem przy Kancelarji Hipotecznej Sądu Okręgowego w 
Wiinie w dniu 7 kwietnia 1927 r. za Nr. 2617 i w dniu 9 
kwietnia 1927 r. za Nr. 2676 na czasokres do 31 grudnia 1928r. 
z prawem automatycznego przedłużenia na dalsże trzyletnie 

1927 roku. 

okresy, o ile jeden ze wspólników na trzy 
wem terminu nie zawiadomi notarjalnie 
o chęci wysiąpienia ze spółki. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądowy przy Sądzie Okręgo- przyjmie posadę choc 

wym w Wilnie na pow, Dziśnieński Antoni by o4 zaraz, podleś- 

Rodziszewski, zamieszkały w Olgbokiem, nego lub ogrodnika 

zgoanie z art 1030 U. P. C, ogłasza iż w do 
unin 10 maja 1927 roku o godzinie 10 rano wszelkiego 

w majątku Slatowszczyzna, gm  Pliskiej, Szesnaście lat pracy 
«w» Dziśnieńskiego, odbędzie się sprzedaż leśno ogrodniczej. ° 

i licytacji publicznej boki: 2-ch żni- Łaskawe zgłoszenia: M.Wilenkin 
wiarek «Deryng> i 1 kosiarka konna należąca P- Końskowola, pań. i S-ka 

do divžnika Marji Teresy 

Banku Spółdzielczego w 
Komornik Sądowy 

(©) A. Rodziszewski. 

<HGBOBADECRCCA 
GILŁDA WARSZAW SKA 

na rzecz 

Głębokiem. 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 67,50 67— —— 
DORTÓWIA 55,40 55.20 — — 
Pożyczka kolejowa 103,— 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 99.00 
8 pr, Państw. Banku Rol. 91.00 
4 i pół proc. ziems. zł. 63,25 62,75, 
8 proć. warsz. złot. 81,25 —, — 
5 proc. warsz. —,— 72,— 
4,5 proc. warsz. 63.— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 27 kwietnia 1927 r. 

Banknoty. | ; 
Dolary Sł. Zjedn. 8,93 8,92 

Złoto. 

Ruble 4,641/; 4,62:/, 
Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 55,50 
Listy zastawne. 

Wil. B. Z. zt. 100 50,40 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. B. B. 

    

spędzał w łóżku, chcąc odespać nie- 
przespane godziny w  Smyrnie, jak 
sam tłomaczył. ь 

Pozostawał mechanik, podobne do 
kapitana indywiduum chytre i pelae 
"nałogów. Wyrwało mu się kilka słów, 
które rzuciły światło na sposób wyła- 
dowywania kontrabandy. Rozmawialiś- 
my o terminie przybycia do Anglji. 
Główny mechanik przepowiadał, że 
staniemy w porcie dwudziestego wrześ- 
nia o drugiej po południu. 

— Pan się myli—zaprzeczyłem — 
według moich obliczeń, jeśli dalej pły- 

nąć będziemy z taką szybkością jak 
dotychczas, przyjedziemy o świcie, 

"_ Roześmiał się. i 
— Och, przyjacielu, zapomina par? 

o rybackiej flotylli. Jeśli spotkamy j 
pomiędzy Yarmouth a Anbaoea 2 
niewiadomo kiedy stamtąd wyruszymy. 
Trzeba będzie zatrzymać okręt. 

Zauważyłem, jak spojrzał na kapi- 
tana, siedzącego w drugim końcu sa- 
lonu i zatopionego «w czytaniu bro- 
szury fascynującej, której tytuł brzmiał 
następująco: „Sto najlepszych sposo- 
bów przyrządzenia cocktail'u. 

Dwudziestoczterogodzinny postój 
na. Gibraltarze, był dla mnie prawdzi- 

Brzostowskiej, Szkółki drzew w Po- 
zam, w Wilnie, ui. Fabryczna Nr 32, osza: żogu, Wielgosz, woj. 
cowano na sumę zł. 2600 na pokrycie dłu- Lubelskie. _ 

dnia 20 kwietnia b. r. 

dać w adm. 
pod <Urzęduik», 

i 

przyjmuje od godz, 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

Dr W.Umiastowski 
choroby płuc, przyj: 
muje od 6—7-ej wiecz, 
prėcz dni šwiątecz- 
nych 1 przedšwletecz- 

nych, 
Żeligo szo 5 

ARTYSTYCZNY 
zakład malarstwa 
dekoracyjnego- 

Malowanie kościo- 
łów, mieszkań, te- 
atralnych dekoracyj 
it d., wykonuje 
przybyły z Czech 
artysta malarz Jan | , 
Witman. Ceny dc= \ 
siępne. Wzory na 
zapotrzebowanie, 

Wilno, zaułek Bia- 
ły d. Nr 10 m. 4, 

1 Sądu Okr. w Wilnie 

  

ul. 

miesiące pized upły: 
drugiego wspólniką 

166—VI 

Leśnik-szkółkarz 

  szkółek drzew 
rodzaju. 

  

Spór z .ogr. odp. 

  20, dom własny 
Istnieje od 1843 r, 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

„Zgubioną | 

BROSZKĘ staro- 
šwiecką ze szmaras- 
dem — м šrodmiešciu, 
uprasza się uozciwego       27 kwietnia 1997 r. znąlazcę odnieść za / 

Oewisy I wa) . , wynagrodzeniem, Z = Tran: Spra. Kupno. Mickiewicza 42, m. 3. dębowe itd 
Dolsr* 892 894 | 800 s Dogod anki i 

alli" ащр о оОН ondyn . 43, A В Nowgvos 893 895% goi Poszukuję pokoju 
Paryż 35,01 35,13 34,96 w okolicy M. Pohu- I); 

Praga „50 26.56 26,44  lanki z niekrępującem ponter i seter 
Szwajcarja 17210 17250 17169 wejściem, | łazienką, (mieszany), 
"Wiedeń 125.90 126.21 125.50 _ elektrycznością, forte: * 3 duży, okazyj- Włochy 47,85 47,70 4158 _ pjanem, Oferty skła- 11% do sprzedania, —BARDZO TANIO | 

<Słowa> Adres: Dzielna 30 m. 5 

SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA 
prawnuczka -enorman, która 

wróżyła Napoleonowi, Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 
itd. Kto chce poznać przyszłość, 
należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża, lub zupełnie przestaje wróżyć, Ul. Młynowa 21 m. 6, schody 
na_ prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża } 

  

Szwedzki = Kulier 3 
aparat dwuręczn: asyw ° + 0 41 Lini magas 2 iro : 

, gumy do samomasażu całego ciała. 
I Cena reklamowa zł. 27, 
, Wysyła za zaliczeniem pocztowem. 

D.-H. Labor dise. 
Żądajcie bezpłatnych prospektów. —- į 
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wą toriurą. Oczekiwalem co chwila 
nadejścia kablogramu denuncjatorskiey go od Lecatteau. Ku znacznej mej 
uldze, kapitan nie dostał ani jednego 
ną naj natomiast wręczono mu 
ist, za pozaanie treści którego dużo 
bym dał. Musiał Sie rozkazy 
dotyczące dalszej drogi, gdyż kapitan 
odczytał ten drukowany papier z wiel- 
ką uwagą i natychmiast wyszedł z sa- 
lonu by rozmówić się z oficerem. Z 
za nawpół przymkniętych drzwi, wie 
działem, jak podawał list p. Ścalo= 

D, ZELDOWICZ 

ilno,ul.Tatarska | , 

+ 
nowi, który po skrupulalnem przeczy-/ 
taniu, schowal papier do wewnętrzne” 
kieszeni swej marynarki. 

Uwaga mechanika, dotycząca spot- 
kania naszego z fiotyllą rybacką, dała 
mi do myślenia, rzucając pewne wiek 
ło na sposób, w jaki miała być wyła- 
dowana kontrabanda. Dotąd przypusz- 
czałem, że statek zbliży się do brzegu 
około Devonshire lub Cornonailles i 
że ładunek zostanie przetransportowa« 
ny na barkach, lub w okrętowych ło- 
dziach. Aluzja o flotylli rybackiej i 
przymusowem zatrzymaniu się Herka- 
lesa, otworzyła nowe horyzonty mo- 
jej wyobraźni. 
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