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Wilno, Piątek 6 maja 1927 r. 

  

Akcja przedwyborcza.i 
Wśród Żydów. 

Żydzi wiłeńscy nader żywo iniere- 
sują się zbliżającą się akcją wybor- 
czą do Rady miejskiej. Przywódce 
żydowskich ugrupowań polityczny 
oraz organizacji gospodarczych i spo- 
łecznych od paru dni odbywają na- 
rady i rozmowy przygotowawcze, któ: 
rych celem jest określenie formy w 
jakiej Żydzi przystąpią do wyborów. 

Dotychczas z najrozmaitszych kon* 
cepcji i kombinacji wyborczych naj- 
częściej omawiane, są trzy zasadnicze 
koncepcje wyborcze. 

Pierwsza koncepcja polega na u- 
tworzeniu „żydowskiego bloku naro- 
dowego*. 

Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, 
że antysemickie ugrupowania szykują 
się do wystąpienia w bloku wybor- 
czym z hałasami antysemickiemi, wo- 
bec czego i Żydzi powinni temu 
„jędnolitemu frontowi* antysemitów 
przeciwstawić " obronny «jednolity 
front» żydowski. Błok  poszedłby 
do wyborów z hasłami bezwzględne- 
go równouprawnienia obywatelskiego 
Żydów oraz walki o postulaty żydow- 
skie w dziedzinie kulturalnej i oświa- 

towej. Koncepcję tę szczególnie usil- 

nie propaguje poseł dr. Wygodzki, 

który głosi swoje poglądy mietylka 
na łamach zbliżonej do niego wileń- 
skiej gazety sjonistycznej „Cajt*, ale 
również na łamach lud.dem, „Wilner 

Tog'u*, pozostającego stale w zasa- 

dniczej i ostrej opozycji wzgiędem 

sjonistów oraz w stosunku do „Koła 
żydowskiego” w Sejmie i Senacie, w 
którem sjoniści mają dominujące zna- 
czenie, 

Druga koncepcja dąży do utwo- 
rzenia żydowskiego bloku gospodar- 
czego. Blok ten miałby na pierwsze 
miejsce wysunąć hasła broniące życie 
gospodarcze Żydów, a szczególnie 
warstw średnich i drobnych kupców, 
a dopiero na dalszym planie trakto“ 
wałby hasła polityczne. Za blokiem 
tym wypowiadają się przeważnie sfe- 
ry kierownicze rozmaitych żydowskich 
ugrupowań gosnodarczych, jak: Zwią- 
zek Kupców, Związek przemysłow- 
ców, Związek Kupców drzewnych i in- 
ne, W ostatnich dniach niektórzy wpły- 
wowi sjoniści bardzo usilnie agitują na 
rzecz bloku gospodarczego, Powo*” 
dują się ani widocznie tem, że wśród 
prowodyrów żydowskich organizacji 
gospodarczych większość mają sjo- 
niści, więc sądzą, że blok tych or- 
ganizacji wystawiając kandydatów na 
radnych w konsekwencji dać winien 
większość sjonistom. 

Trzecia koncepcja głosi, że każde 
stronnictwo polityczne żydowskie 
winno przy wyborach wystąpić sa- 
modzielnie, broniąc nteresów poszcze- 
gólnych warstw i grup żydowskich, 
operując jednocześnie hasłami wałki 
© bezwzględne równouprawnienie 
obywatelskie i obrony interesów kul- 

© turalnych i oświatowych Żydów. Za 
koncepcją tą wypowiada się część 
stronnictwa demokratyczno-ludowego. 
Wyraźnie na tem _ stanowisku 
stanąl „Ogólnożydowski socjalistycz- 
ny związek robotniczy” t. zw. 
„Bund*, który postanowił wystawić 
własną listę kandydatów oraz uiwo- 
rzył już własny komitet wyborczy, 
celem zgromadzenia funduszów na 
wybory oraz prowadzenie agitacji za 
listę „bundowską“, | 

W ostatnich dopiero dniach, jak 
donosi „Cajt* z dnia 4 b.m., szereg 
ugrupowań sjonistycznych, jak: t. zw. 
ogólni czyli mieszczańscy sjoniści, 
Mizrachiści (sjonistyczne ugrupowa- 
nie klerykaine) i „Hitachduth“ („sjo- 
nistyczna partija pracy“), — zdecydo- 
wała się wspólnie wystąpić za utwo- 
rzeniem ogólnożydowskiego bloku 
narodowego. 

lane ugrupowania polityczne i or- 
ganizacje gospodarcze, jak: Związek 
kupców, Związek drobnych kupców, 
Związek rzemieślników, Am, kup- 

ców drzewnych, Związek przemysłow- 
ców, Związek kobiet (mający wielkie 
wpływy w sferach mieszczańskich), 
partja ludowo demokratyczna, socja- 
listyczna, „Poałej-Cion* i inne, jesz- 
cze nie zdecydowały się na przyjęcie 
którejkolwiek z omawianych koncep- 
cyj i prowadzą wciąż uarady we wła- 

4 snem gronie. 
4, W najbliższych dniach masię od- 
być zebranie zwołane przez posła 
d-ra Wygodzkiego, w którem mają 
przyjąć udział przedstawiciele Jicz- 
nych partyj i ugrupowań żydowskich, 
na którem nastąpi wymiana zdań 
dotycząca możności utworzenia ogól- 
NEgo-żydowskiego bloku wyborczego 
oraz charakteru tego bloku. r. 

Wśród Białorusinów. 

(r) Żydowska prasa wileńska z 
dnia 4 b. m. donosi, że grupa biało- 
ruskich posłów i działaczy społecz- 

Otwioiczenie o Sprawie wykorów 
io Rady Miejskiej. 

Redakcja „Expresu Wileńskiego" i redakcja „Słowa” posta- 

nowiły wobec rozwiązania Rady Miejskiej i zbliżających sę no- 

wych wyborów zająć wspólną linję, zdążającą do przeprowadze- 
nia wyborów w ten sposób, aby ich wynik gwarantował: 

1) Zachowanie polskiego charakteru polskiemu Wilnu; A 
2) Wyeliminowanie 'zgubnych wpływów partyjnych z życia 

samorządowego i nadanie pracom przyszłej Rady Miejskiej 

ściśle gospodarczego charakteru. 
Za redakcję „Expresu Wileńskiego" 

Marek Latonr. 

«ONFERENCJA GOSPODARCZA. 
Czwartkowe posiedzenie przedpołudniowe. 

GENEWA 5 V. PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna), Międzyna- 
rodowa konferencja prowadziła na odbytem w czwartek przed ; południem 
posiedzeniu w dalszym ciągu ogólną dyskusję. Dziegacja sowiecka zjawiła 
się w niekompletnym składzie. W odpowiedzi na protest delegacji .So- 
wieckiej w sprawie przesadnych jej zdaniem zarządzeń policyjnych dia za- 
pewnienia jej bezpieczeństwa sir Erie Drumond oświadczył gotowość bez- 
zwłocznego interwenjowania u szwajcarskich władz, ażeby w miarę moż- 
ności uwzględniono życzenia rosyjskiej delegacji, 7 ; 

Na dzisiejįszem posiedzeniu konferencji pierwszy przemawial b. komi- 
sarz Ligi Narodów w Austrji Zimmerman, który wchodzi w skład delegacji 
„holenderskiej. Mówca dowodził, że mimo wielkich trudności musi się 
nieodzownie znaleść rozwiązanie tych probłematów i nieodpowiednich 
stosunków życia gospodarczego, których następstwa odbijają się nieko- 
rzystnie w całym świecie. Dr. Zimmerman porównywał niejednolitą, pokra* 
janą ma tuziny państw Europę, ze Stanami Zjednoczonemi Ameryki, które 
ma zasadzie swobodnej prywatnej inicjatywy posiadają kwitnący sten życia 
gospodarczego. 

Za redakcję „Słowa* 
Stanisław Mackiewicz 

Bolszewicy się obrazili... * 
„ GENEWA, 5 V PAT, Delegacja sowiecka niezadowolona z wydanych dla zapew- 

nienia jej bezpieczeństwa zarządzeń policyjnycn, które uważa za przesadne zgłosiła pro- 
test u sekretarza generalnego Ligi sir Erica Drummonda. 

EET 

Ratyfikacja traktatu wlosko-węgierskiego. 
BUDAPESZT. 5.V. PAT. Komisja spraw zagranicznych izby prowa- 

dziła wczoraj dyskusję nad traktatem włosko-węgierskim. Hr. Albert 
Apponyi oświadczył, iż każdy Węgier przyjmuje wiadomość o zawarciu 
traktatu z zadowoleniem. Wchodząc w pewnego rodzaju zażyłość politycze 
ną z Włochami — mówił hr. Apponyi — Węgry wyraziły również pewne 
dążenia do zbliżenia z Jugosławją, gdyż bez podobnego zbliżenia sprawa 
Fiume nie może być rozwiązana. Inni mówcy wyraziłi również swe zado- 
wołenie z zawarcia traktatu. Prezes rady ministrów hr. Bethlen zabierając 
głos oświadczył, iż pożądanem jest, aby jstosunki Węgier z sąsiadami 
uległy poprawie, oraz aby Węgry mogły zająć odpowiadające im miejsce 
stosownie do ich znaczenia, siły, autorytetu i rozwoju w latach ostatnich. 

Co się tyczy stosunków z Jugosławią i Rumunją hr. Bethlen nabrał 
przekonania, iż traktat włosko-węgierski nie spowoduje żadnych trudności, 
które mogłyby stać się zarzewiem jakiegokolwiek nieporozumienia. Według 

opinii iw. Bediieha nie należy przypisywąć zbytniego znaczenia. niedawnemu 
zatargowi pomiędzy Włochami a Jugosławją. Niemniej dla Węgier jest 
wskazana pewna ostrożność, gdyż Węgry nie znajdują się obecnie w po- 
łożeniu, które pozwałałoby im brać udział w ewentualnych, poważniejszych 
komplikacjach. Hr. Bethlen spodziewa się, 
sprawie zawarcia konwencji tranzytowej oraz w sprawie udzielenia Wę* 
grom pewnych ułatwień przy eksploatacji portu w Fiume, zapoczątkowane 
jeszcze przed podróżą hr. Bethlena do Rzymu, będą mogły być niebawem 
podjęte. Po przemówieniu hr. Bethiena przyjętem żywemi oklaskami, traktat 
został jednogłośnie ratyfikowany. 

Podróż Brianda do Londynu. 
PARYŻ, 5-V. PAT.. „Petit Parisien* potwierdzając wiadomość, że 

Briand towarzyszyć będzie prezydentowi Doumergueowi w podróży do 
Londynu zaznacza, że minister spraw zagranicznych będzie mógł odbyć z 
Chamberlainem pożyteczne narady, Od czasu ostatniego marcowego Sspot- 
kania ministrów zaszło tyle niespodziewanych wypadków, że nowa i sku- 
teczna wymiana poglądów może okazać się korzystną. „Petit Parisien“ 
czyni tutaj specjalną aluzję do zatargu wlosko-jugoslowianskiego i do 
spraw chińskich oraz kończy oświadczeniem, iż podróż do Londynu wyka: 
że trwałość istnienia „enienie cordiale* która mieć będzie w czerwcu nowe 
poważne okazje zamanifestowania swego istnienia, kiedy Rzesza postawi 
wniosek o wcześniejszą ewakuację Nadrenii. 

Konferencja Małej Ententy odroczona, 
BIAŁOGRÓD, 5.V, PAT. Urzędowe donoszą, że konferencja Małej 

Ententy na prośbę rumuńskiego winistra spraw zagranicznych została od- 
roczona do dnia 13 b. m. Konferencja potrwa. do 16 b, m. 

Mocarstwa a sprawa monarchji na Węgrzech. 
WIEDEN, 5.V, PAT. W związku z wiadomością „Daily Telegraphe" 

o zmianie stanowiska Ententy w sprawie monarchji na Węgrzech „Neue 
freie Presse" podaje, że w kołach dobrze poinformowanych nic nie wiado- 
mo o takiej zmianie stanowiska mocarstw. 

Długi angielskie w Ameryce. 
WASZYNGTON, 5 V, PAT. Sekretarz stanu Kellog ogłosił urzędową 

„deki rację, stwierdzającą, że urząd skarbu nie zamierza wszczynać kontro: 
wersji z rządem angielskim w sprawie długu wojennego. Jednakże wobec 
wysłania przez Angiję noty uważa za swój obowiązek przedstawić fakty 
tak, jak mu są one znane oraz starać się wyjaśnić istniejące różnice. 

Międzynarodowa konferencja kolejowa, 
DREZNO, 5.V. PAT. Rozpoczęła tu dziś obrady międzynarodowa 

konferencja kolejowa, w której biorą udział przedstawiciele kolei żelaznych 
Niemiec, Szwecji, Polski, Czechosłowacji, Austrji, Węgier, Rumunji, Jugo: 
sławji, Turcji, Bułgarji i Grecji. Między innemi ma być omówiona kwestja 
wprowadzenia specjalnych pociągów ekspresowych, któreby dogodnie; łą- 
czyły Szwecję z państwami bałkańskiemi. 

nych zwróciła się do posła sjonistycz- czemu, © ile takowy zostanie „powo: . 
nego, zasiadającego w Sejmie  Rze- į łany do życia. 
czypospolitej w „Kole Żydowskiem*, Wiadomość powyższą zaopatruje 

iż rokowania z jugosławją w 

d-ra Wygodzkiego z prośbą, aby Ży- 
dzi w swojej zblokowanej liście wy- 
borczej do w leńskiej Rady Miejskiej 
odsiąpili jedno miejsce dia przedsta: 
wiciela Białorusinów, aby im dać tem 
'samem możność posiadania przynaj- 
mniej jednego miejsca radzieckiego w 
przyszłej Radzie Miejskiej 

Poseł dr. Wygodzki obiecał Bia- 
łorusinom przedstawić ich prośbę or- 
ganizacji sjonistycznej, względnie o- 
gólno-żydowskiemu blokowi wybor- 

„W Tog* w następujący komentarz: 
„Liczba Białorusinów jest w Wil- 

nie tak mała, że nie mogą oni liczyć 
na przeprowadzenie w wyborach do 
Rady Miejskiej jedaego nawet kandy- 
data z własnej listy wyborczej. Nie- 
wielka ilość Białorusinów mieszkają: 
cych w Wilnie, to w większości ro- 
botnicy, którzy przy wyborach. głoso* 
wać będą bądź na listę „niezależnych 
socjalistów" bądź na listę „innych 
ugrupowań robotniczych”. 

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

GRODNO — Piac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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"w kamerton życzeń całej ludności 

Wilna i nie utworzyła naprawdę go- 

spodarczej listy wyborczej, 

Jak jednak odróżnić lisię prawdzi- 

wych «gospodarzy miasta» od listy 

zamaskowanych partyjników. Wydaje 

się to łatwem. Każdy człowiek ma ja- 

kieś przekonania polityczne i dlatego 

trudno jest wymagać, aby na owej 
gospodarczej liście byli wyłącznie lu- 
dzie wogóle przekonań politycznych 
pozbawieni. Lecz jeśli jakaś lista pod 

rzekomemi hasłami  gospodarczemi 

skupia ludzi wyłącznie jednego  kie- 

runku politycznego, to daje powód 

podejrzeniom, że jest zamaskowaną 

listą partyjną. Jeśli naodwrót skupi 
ona ludzi różnych przekonań  poli- 

tycznych pod wspólnem hasłem go- 
spodarczem, to nadaje sobie prawo 
twierdzenia, iż jest naprawdę listą 

zrzeszoną jedynie i 

względu na program gospodarczy, 
Program gospodarczy. Gospo- 

darcza lista musi też mieć i program 
gospodarczy, Oczywiście nie zabrak- 
nie demagogów, którzy różne non- 
sensa i obiecanki niemożliwe do 

spełnienia będą wygłaszać w cha- 
rakterze programu gospodarczego. 
Nie wątpimy, iż tacy ludzie się znajdą, 

lecz jesteśmy w danym wypadku opty- 
mistami i oto twierdzimy, że frazesy 

niegoczytalne nie będą miały takiego 

owodzenia, jakie miały przy wybo: 

BARANOWICZE — ul; Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 

wyłącznie ze. 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 26 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁ 'CE — ul. Piłsudskiego 
ST. WIiĘCIANY — ul Rynek 9 
SW R — u 3-go Maja 5 
W LEjKA 2O0WIATOWA-—-ul Mickie wicza 24 
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Wybory, 
Niepopularność  ustępującej 

Rady Miejskiej. Wczoraj mogliśmy 
zaobserwować fakt pozornie nieduży 

lecz jakże jaskrawy! Oto Dziennik 

Wileński, umiłowany orgaa wczoraj 
zmarlej Rady Miejskiej zamieścił list 

otwarty, w którym ktoś powstaje w 
nieludzki sposób na Magistrat. Jakże 
wymowną była ia stypa pogrzebowa 

niewdzięcznego Dziennika, Dowodzi 

ona, jak dalece Rada Miejska była nie- 

popularna i jeszcze tego, że wszystkie 

ugrupowania które wezmą udział w 
wyborach nie zechcą brać odpowie: 

dzislności za rządy p. prez. Bańkow- 

skiego. 
Nie chcemy uprawiać żadnej de- 

magogji. Przyznajmy więc, że p. pre- 

zydent Bańkowski był człowiekiem o 
nieposzłakowanej uczciwości i jaknaj- 

lepszych chęciach, Przyznajmy dalej, 
że ustępujący Magistrat działał w 

nader trudnych warunkach. Powiedz- 

my także, że obecność p. Bańkow- 

skiego w charakterze radnego (nie 
prezydenta) w przyszłej Radzie Miej- 
skiej niezawodnie bylaby  pożą- 

dana. — To wszystko są fakty. — 

Lecz faktem jest również: 1) że 
dziś żadne ugrupowanie nie bę- 
dzie chciało wziąść na łistę nikogo, 
łub prawie nikogo z ustępujących rad- 

nych, 2)że nawet faworyzowany przez 

Radę Miejską Dziennik Wileński bę- 

dzie musiał porzucić swych towarzy: 
szów pattyjaych  zdepopularyzowa- 

nych gospodarką miejską, 3) że no» 

we wybory odbędą się pod hasłem 

«ludzi nowych». 

Hasła gospodarcze. Partyjność 
tak ludziom obrzydła, a zwłaszcza 

pamięć o tem, że ustępująca Rada 
Miejska została wybraną wyłącznie 

na podstawie poliżycznych haseł i kry* 

terjów, że jutro wszystkie ugrupowa- 
nia wywieszą hasła gospodarcze i 

apartyjne. Socjališci także zechcą być 

przeciwnikami partyj, drobnerowcy 
również, a nawet może sami pp. ko- 

muniści. Czy wśród ugrupowań, któ- 
re wystąpią do walki wyborczej nie 
znajdziemy jednak ludzi, którzy szcze* 

rze i naprawdę nie będą chcieli wy- 
siąpić z hasłami politycznetni, którzy 
szczerze i naprawdę będą dążyć do 
oczyszczenia pracy Rady, Miejskiej 2 
naleciałości partyjnych, szczerze i na- 

prawdę zechcą rodzinnemu miastu 

oddać swe siły wyłącznie na 

polu 'gospodarczem? — Twierdzi: 
my, że tak. Byłoby bardzo smutne, 
aby po tem wszystkiem cośmy do* 

tychczas przeżyli, po bankruciwie sy- 

stemów partyjnych nie zdołałiw Wil- 

nie utworzyć grupy, któraby uderzyła 

_ Sejm i Rząd. 

Rada Spożywców. 
WARSZAWA, 5V (Żel, wł. Słowa) E * Prezydent Rzeczypospolitej i więcej się na gospodarce municypal- & ап dziaiejszym a nej rozumie, aniżeli na polityce pań- przez  Ministr. 

stwowej, i da się tutaj mniej oszuki- listę aki a, łe orc 
wać, mniej się przysłuchuje różnym Skład Rady wchodzą przedstawiciele 
banialukom. Sądzimy, że podcząs wy- SAMmorządu miejskiego oraz przedsta- 
borów do municypalności więcej moż- m a rolniczych i spėl- 
na mieć zaufania do akcji przedwy- ie Rad оао пайригасурте ро- siedzenie Rady odbędzie. i borczej opartej o poważne i rozsądne maja. Spodziewan: jed „4 ae 
argumentą. . Spraw Wewnętrznych wygłosi dłuższy 

Programem gospodarczym miej. "<ferat na temat zadań Rady Spo- 

wybory! й 
rach do Sejmu. Wyborca bądźcobądź 

: : 3 żywców. 
skim powinno być uzyskanie pożycz- : z 
ki ma _ uruchomienie przedsiębiorstw seutecznję vice-premjera 
miejskich i na nadanie Wilnu cha- : artla. 
rakteru miasta europejskiego. Ośmie- „,, WARSZAWA, 5, V. (tel, wł. Słowa) Vice-premjer Bartel przyjął w dniu 

dzisiejszym posła Kętrzyńskiego, któ- 
ry w najbliższym czasie wyjeżdża do 
Haagi. W godzinach wieczornych p. 
Bartel odbył konferencję z ministrami 
Jurkiewiczem, Kwiatkowskim, Czecho- 
wiczem i Staniewiczem. 
Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 5. V. (£el. wł, Słowa.) 

Jutro odbędzie się posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem między iūnemi 
rozpatrzone będą następujące sprawy; 
wniosęk Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie zmiany rozporządzenia © 
opłatach adwokackich i komorników 
sądowych, wniosek ministra skarbu 
w sprawie podwyższenia zaopatrzenia 
inwalidów o 10:proc., projekt rozpo= 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej w sprawie statutu polskiego Insty- 
tutu Naukowego Gospodarstwa Wiej- 
skiego w Puławach i inne, 

Ustawa Akcyjna. 
„WARSZAWA, 5. V. (tel wź. Słowa.) 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu о- 
pracowało projekt ustawy akcyjnej, 

szające miasto przedsiębiorstwa o 

skali „piegutków* powinny miejsca 

ustąpić pracom poważnym. Pożyczka 

uzyskańa nazewnątrz oczywiście nie 

wpłynie na powiększenie podatków, 

lecz raczej na ich odciążenie. Ustępu- 
łący ojcowie miasta w tej dziedzinie 
byli zupełnie bezsilni. 

Państwo polskie potrzebuje po- 
życzki zagranicznej. Tembardziej mia- 
sto Wilno potrzebuje takiej zewnętrz- 
nej pomocy pieniężnej. Jest to nam 
potrzebne poprostu aby żyć, aby egzy- 
stować jako miasto, a nie jako zbio- 
rowisko domów o ogólnym przed, 
asenizacyjnym wyglądzie. 

Uzyskanie pożyczki—oto jest pro- 
gram gospodarczy. : 

Przedmieścia wileńskie, To tak. 
że jest program gospodarczy. Dopóki 
Wilno nie załatwi sprawy tych przed- 
mieść, nie nada im ludzkiego wyglądu, 
nie zapewni im ludzkich warunków 
bytowania—dopóty nie stanie w rzę- Ministrów ogłoszony zostanie jako dzi RE, dekret Prezydenta Rzec spolitej. ak miast europejskich, Tram- Projekt dekretu A Long aje mogące połączyć peryferje ustawodawstwa akcyjnego. 
miasta wzmocnią nietylko przedmieś- 
cia lecz i miasto całe, podniosą jego 
znaczenie jako centrum ekonomiczne. 
go, kulturainego i administracyjnego. 
Prócz tramwai są jeszcze inne renfu- 
jące się przedsiębiorstwa miejskie jak 
elektrownia, dziś tak w Wilnie nie- 
wystarczająca, jak gazownia, której 
tak jakby nie było. Przenieśmy te 
Sprawy z dziedziny ekonomicznej do 
kulturalnej, Wyobraźmy sobie ten o- 
gromny wpływ tramwai na frekwencję 
w teatrach. 

Nie należy także zapominać, że 
przedmieścia wileńskie zamieszkałe są 
przez ludność połską i nader patrjo- 
tyczną. Ona to stawiła czoło bolsze- 
wikom, ona. to daje dotychczas opór 
agitacji bolszewickiej. Rada Miejska 
jako wyraz pracy państwowej powin- 
na się nad tem zastanowić. 

Biok dwuch pism. Redakcje 
Expressu Wileńskiego i Słowa pójdą 
do wyborów w ścisłem porozumieniu. 
Jest to fakt nader dodatni. Pisma te 
nie mają politycznie mic wsnólne- 
go z sobą. A więc ich współpraca 
z natury rzeczy eliminuje momenty 
polityczne, „daje najlepszą gwaran- 
cję, że lista za którą się te pisma 
opowiedzą będzie rhiała naprawdę 
ten gospodarczy charakter. 

Nie 'należy zapominać, że tiraž 
tych dwuch pism o wiele przewyž- 
sza resztę prasy wileńskiej, Przy wy- 
borach współdziałanie Expressu i 
Słowa jest dostateczną rękojmią zwy” 
cięstwa. 

Dążenia i nadzieje. Dążymy i 

ЕЛа 
Siedziba poselstwa w Angorze 

ANGORA, 4-V. PAT. Wczoraj o 
godz. 16-ej odbyło się uroczyste pe- 
łożenie kamienia węgielnego pod bu- 
dowę siedziby poselstwa polskiego w 
Angorze. 

W uroczystości wzięli udział pre- 
zes rady ministrów, minister spraw 
zagranicznych, członkowie rządu, ge- 
„neralicja i korpus dyplomatyczny 
Specjalny wysłannik polskiego M.S.Z, 
odczytał tekst protokułu. Po prze» 
mówieniu pos. Kowalskiego małżon- 
ka posła wraz z prezesem rady mi- 
nistrów dokonali ceremonii założenia 
kamienia węgielnego. Orkiestra gwar 
dji republikańskiej wykonała hymny 
narodowe polski i turecki, poczem 
przy zachowaniu zwykłego ceremo- 
njału zatknięta została flaga polska. 
Nowy konsul! polski w Jero- 

zolimie. 
JEROZOLIMA, 5—V. Pat, Przy- 

był iu nowy konsui generalny polski 
Zbyszewski i udał się wprost z dwor- 
cą do Grobu Świętego w towarzyst- 
wie byłego konsula generalnego Hu- 
bickiego i miejscowego duchowień- 
stwa polskiego. 

Dziennikarze polscy w 
Czechach. в 

PRAGA, 5. V. PAT. Wycieczka 
17 przedstawicieli prasy polskiej, któ- 
ra przybywa w dniu dzisiejszym do 
Pragi zapowiadana jest przez prawie 
wszystkie dzienniki czeskie, które 
podnoszą konieczność jaknajrychlej- 
szego zacieśnienia stosunków przy- 
jaznych między cbu państwami i na- 
redami. 

  

           
z 

mamy nadzieję, że się w Wilnie u- ©2 ® ‚ #6 
tworzy jedna polska lista. Dotych- ; оя E Ža 
czas jednak żadna organizacja nie $ZE gz ŽĘ 
ogłosiła swej deklaracji. Zapewne to Е2 В 5E 
nastąpi: jeszcze w ciągu dnia jutrzej = La 3 
szego. ее ai 

W dążeniu jednak do jednej pol- & & — 26 
skiej listy nie należy poświęcać cha- © JK ŠE 
rakteru przyszłej pracy w Radzie 39 Ža я 
Miejskiej. Nie naležy ' dozwalaė па ТМ о8 ° 3 
wprowadzanie zgubnych pierwiastków Sz £ э у 

partyjnych do takiej _ listy, % 
Wiemy, że w Wilnie SĄ БЕЕБНЕБИВЕМЕННЫ RZTZPASRAAWW COW 
organizacje, które do wyborów jedy- Rady Miejskiej weszło  jaknajwięcej 
nie pod: partyjnemi pójdą hasłami: ludzi, którzyby w osobistej uczciwo- 
takiem ugrupowaniem między innemi ści i nieskazitelności nie . ustępowali 
są także socjaliści. Dlatego też współ- p. Bańkowskiemu, lecz przedstawiali 
pracę z mimi uważamy za wyklu- gruntowne uzdolnienia do pracy na 
czoną. ! terenie municypalnym i szeroki hory- 

Chcielibyśmy, aby do przyszłej zont europejski. Cat, 

który po rozpatrzeniu go przez Radę 

=



UŁANI ZANIEMENSCY 
Od kilku dni zaroiło się w Wiłnie 

od błękitnych otoków czapek ulan- 
skich 4-go pułku ułanów zaniemeń- 
skich, który przybył na miejsce 23-go 
pułku ułanów grodzieńskich. 

Pułk czwarty ułanów aczkolwiek 
formował się w centrum Polski, z 
Kresami związany jest mocnemi wię- 
zami swych sławnych wspomnień bo» 
jowych z okresu wojny  polsko-bol- 
szewickiej. Szczególnie dwa miasta 
kresowe żywą a wdzięczną mają pa- 
mięć o błękitnych ułanach: Lwów i 
Wilno. Na dwóch krańcach Rzeczy- 
pospolitej 4-ty pułk pełnił swą ofiar- 
ną służbę Ojczyźnie. 

biciem się przez pierścień  nieprzyja- 
cielski pod Ładami, 

Po zwycięstwie pod Warszawą, 
pułk 4t-y ułanów aczkolwiek znacze 
nie były przerzedzone jego szeregi, 
bierze wybitny udział w akcji pości- 
gowej. Rozejm i pokój zastał pułk w 
Dokszycach- 

Dwa szwadrony, które brały udział 
w wyprawie wileńskiej otrzymały w 
Wilnie sztandar ufundowany przez 
Koło Polek a wręczony w dniu 30 
grudnia 1919 roku przez ówczesną 
prezeskę Kola p. Kotwiczową. Do- 
wódca frontu Litewsko-Białoruskiego 
gen. Szeptycki udzielił zezwolenia uży- 

  

ficerów 4-go pułku ułanów z gen. Kubinem. Obok generała stoi 
SO da 4 praniu padkowaśk Kozierowski i adjutant por. Bayorek. 

Świetna tradycja jazdy polskiej 
znalazła godnych naśladowców — К- 
rzy do jej sławy wpletłi niejeden liść 
Wawrzynu. : 

Pod Lwowem walecznie staje w 
najgroźniejszym momencie jeden zbio- 
rowy ochotuiczy szwadron i zdobywa 
sobie zaszczytną odznakę Orląt lwow- 
skich. Wilno zaś zawdzięcza czwarta* 
kom wolną już Wielkanoc 1910 r. 

W wyprawie wileńskiej brały u- 
dział dwa szwadrony 4-g0 pulku u- 
łanów, reszta walczyła pod Lidą, 
Wspomnienia wiosny 1919 roku są 
bardzo żywe w Wilnie. Każdemu kto 
przeżył owe ciężkie dnie i miesiące 
okupacji bolszewickiej i pamięta ra- 

dosną chwilę wyzwolenia, szybszem 
tempem zabiło serce gdy ujrzał, na 
ostatniej defiladzie dziarsko defilujący 
szwadron 4-g0 pulku. 

Tło historji bojowej 4-go pułku 
ułanów to nasze tak dobrze znane 
wszystkim strony. Ziemia Wileńska, 
Mińska, puszcza Nalibocka, Kojdanów 
Szack, Kalenkowicze, Ihumeū, Bere- 
zyna,—oto rozdziały tej historji. 

Przypomnijmy dwa tej historji naj- 
barwniejsze epizody. Pierwszy kiedy 
podczas majowej w 1920 roku ofen- 
zywy bolszewickiej czwarty pułk uła« 
nów bierze wybitny udział w akcji od- 
działów wielkopolskich przy powstrzy* 
maniu manewru sowieckiego, kiedy 
po odrzuceniu na wschodni brzeg Be- 
rezyny bolszewików po krwawym od- 
wście pod Jakszycami rozbija do- 
szczętnie l-szy konny pułk czerwo- 
nych komunarów, a następnie bierze 
udział w okrążeniu i wzięciu do niewoli 
brygady kozackiej pod Piorunowym 
Mostem. Drugi epizod, to sławna 
szarża pułku pod Grebionką w dniu 
9 lipca podczas drugiej ofenzywy bol- 
szewickiej. Szarża pod Grebionką, na 

pamiątkę której obchodzone jest święto 
pułku, uratowała VII brygadę od kom- 
pletnej zagłady. 4 

Szarża pod Grebionką, gdzie w ca- 
łej pełni zajaśniała brawura ułańska 
stanowi nie tylko najpiękniejszą kartę 
w dziejach pułku ale i w historji jazdy 
polskiej. Bezpośrednio po szarży po- 
raz drugi pułk ratuje brygadę prze- 

wania tego sztandaru jako sztandaru 
dywizjonowego. W okresie wojny 
pułkiem dowodził pułkownik, obecny 
generał Dziewulski, po wojnie objął 
pułk i dowodzi nim po dzień dzisiej 
szy pułkownik Kozierowski. t 

UISTESEZEGH NENETTENEJ | WERS E UBEOINA KI 

Odznaczenia w dniu 
3=go maja. 

Z okazji święta państwowego w 
dniu 3-go maja szereg osób zaslu- 
żonych na polu pracy narodowej o- 
trzymało odznaczenia orderu Polonia 
Restituta. 

Wielką wstęgę otrzymał p. dr. Jan 
Kanty Steczkowski, b. prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego, za wybit- 
ne zasługi na połu skarbowości, ban- 
kowości oraz popierania gospodar- 
stwa krajowego. 

Krzyż komandorski z gwiazdą 
otrzymali pp.: Aleksander Babiański, 
prawnik, b. generał, za wybitne za 
sługi na polu pracy narodowej w kra- 
ju i na obczyźaie, —dr. Ludwik Fine 
keł, em. profesor zwyczajny Uniwer- 
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
za wybitne zasługi napolu pracy nau- 
ko ej i społecznej, — Jacek Malczew= 
ski, em., profesor Akademji Sztuk 
Pięknych w Krakowie, za wybitną 
twórczość na polu sztuki, — dr. Bo- 
lesław Motz, lekarz, redaktor i wy- 
dawca czasopisma «La revue clinique 
d'urologie» w Paryżu, za wybitne za- 
sługi na polu pracy narodowej, spo- 
łecznej i naukowej, — Wacław Siero- 
szewski, literat, za wybitną  działał- 
ność na polu społecznem i literackiem, 
— inż: Ludwik Tołłoczko, naczelny 
dyrektor elektrowni w Łodzi, za wy- 
bitne zasługi, położone na polu 6r- 
ganizacji życia gospodarczego. 

Krzyż komandorski otrzymali z 
Wilna sędzia Jan Piłsudski, prokura- 
tor Stanisław Pliszczyński, dr. Włady: 
sław Zahorski. 

Krzyż Oficerski z Wilna otrzymał 
p. Bronisław lżycki Herman pre 
zes kolegjum  ewangielicko-reformo- 
wanego kościoła. 

$ ŁO WU 

Kryzys rządowy na Litwie. 
Nowi ministrowie Oświaty i, Skarbu. 

Z Kowna donoszą: Dymisja p. p. Bistrasa, Karwialisa i Jankiewiczusa zo- 
stała przyjęta. 

Na stanowisko Ministra Skarbu został przedstawiony Prezydentowi Repu- 
bliki p. J. Tubelis, na stanowisko Ministra Oświaty — p. K. Szakenis. 

Skasowanie Ministerstwa Komunikacji. 
Ministerstwo Komunikacji ma być wogóle skasowane. Niektóre resorty 

tego Ministerstwa (szosy i drogi wodne) mają być przydzielone do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, inne zaś (koleje żelazne) do Ministerstwa Skarbu. 

Wilnianie w Kowieńszczyźnie. 
Z Kowna donoszą: Gabinet Ministrów postanowił wydać specjalną ustawę, 

miocą której wszyscy obywatele Ziemi Wileńskiej, zamieszkali na terytorjum 
Kowieńszczyzny, uznani będą za obywateli republiki litewskiej o ile posiadają 
dokumenty stwierdzające, że są urodzeni w Wilnie. 

Prezydent Finlandji poważnie chory. 
HELSINGFORS, 

z Konstytucją prezes rady ministrów. 

1E 5.V, PAT. Wskutek przewlekłej choroby prezydenta 
republiki finlandzkiej Relandera funkcję prezydenta pełni czasowo zgodnie 

Pożyczka Estonji. 
TALLIN, 5 

finansów Seppa 

ustawę, dotyczącą pożyczki. 

—V. PAT. Rząd postanowił wysłać do Londynu ministra 
i przewodniczącego komisji finansowej Izby gen. Laido- 

nera celem zbadania możliwości zaciągnięcia pożyczki 
auspicjami Ligi Narodów. Jak wiadomo 

zagranicznej pod 
parlament uchwalił już ostatecznie 

"TEIS SE RTAL NEI TTANE NN EESTTA SAITEK ESTR NTT ESET 

Zarozumialstwo ńacjonalistów gdańskich. 
Nietakt senatu gdańskiego w dniu Święta 3 Maja. 
GDAŃSK, 5 V. PAT. 

Allgemeine Ztg.* 
Organ niemiecko-nacjonalistyczny „Danziger 

napada w swoim dzisiejszym wydaniu w sposób nie- 
zwykle ostry na tutejszy generalny konsulat Rzes.y Niemieckiej, który z okazji polskiego święta państwowego 
budynku flagę niemiecką. Dziennik nacjonalistyczny 
z tego powodu, 

w dniu 3.go Maja wywiesił na swym 
oburza się szczególnie 

że konsulat niemiecki odważył się to uczynić właśnie w 
niemieckim Gdańsku i zwraca konsulatowi uwagę, że znajduje się on nie na 
ziemi polskiej, lecz na terenie suwerennego, wołnego miasta Gdańska. 

Wręcz odmienną od zachowania się konsulatu niemieckiego w Gdańsku, 
jak wskazuje „,Danz, Alig. Ztg.* była postawa senatu wolnego miasta, 
który nie wywieszając w dniu polskiego święta państwowego żadnej flagi, 
chciał przez to zadokumentować, 
powiadać nowemi 
„Danz. Allg. Zig“ 
Stahlhelmu do Berlina, 
niemieckich w Gdańsku przedstawili 
miarodajnych, 

że na „polskie kopnięcia* nie myśli od- 
upokorzeniami. Ze swej strony nawołuje w końcu 
Stahlhelmistów gdańskich, udających się na kongres 

aby zapatrywania, wyrażone przez nacjonalistów 
z naciskiem w berlińskich kołach 

Protest Sowietów w Chinach. 
LONDYN. 5.V. PAT. Z Pekinu donoszą, 

du aresztowania urzędników rosyjskich 
notę, w której oświadcza, 
kroki, jeżeli aresztowani 
niedawno komuniści chińscy. 

Wypadki w 
TIPITAPA, 5 

że rząd sowiecki z powo- 
ip. Botodinowej zgłosił ostrą 

że Moskwa bezwarunkowo poczyni odpowiednie 
Rosjanie będą tak samo traktowani, jak więzieni 

Nicaragui.; 
I —V. PAT. (Nicaragua). Gen. Moncada dowódca liberal- nych sił wojskowych w Nicaragui odbył konferencję z Stimsonem, przed- 

stawicielem Coolidgea, który usiłuje doprowadzić do pogodzenia się obu 
stron, Konferencja jednakże rozbiła się o sprawę pozostawienia Diaza na 
stanowisku prezydenta. 

Wulkan podmorski. 
MOSKWA, 5. V. PAT. W nocy z dnia 2 na 3 maja na morzu Ka- 

spijskiem nastąpił wybuch podmorskiego wulkanu. 
nut, przyczem płomienie buchały na kilkadziesiąt metrów wysokości. 
miejscu wybuchu utworzyło się dość dużo 

Wybuch trwał 15 mie 
Na 

wysepek. 
ET ET KT S I TRAIN 

Bunt więźniów w więzieniu Mokotowskiem. 
WARSZAWA, 5. V (tel. wł, Słowa). W więzieniu karnem na Mokoto- 

wie wybuchł bunt więźniów kryminalnych, którzy domagali się białego 
chleba. O1 wczesnego rana więźniowie rozpoczęli 

© 

głodówkę. W związku 
z tem zmobilizowane zostały większe oddziały policji, które strzegą wię- 
wienia z zewnątrz i wewnątrz, 

W celu zlikwidowania buntu postanowiono wywieźć stu więźniów do 
więzień we Wronkach i na Św. Krzyżu. Dziś wieczorem część więźniów 
"została już wywieziona. 

Proces o zabójstwo prezydenta Łodzi, 
ŁÓDŹ, 5—V. Pat. Dziś o godz. 9:tej rano rozpoczęła się w Sądzie 

Okręgowym w Łodzi rozprawa w trybie doraźaym przeciwko  Walaszcza- 
kowi i Rydzewskiemu, oskarżonym o morderstwo dokonane na osobie 
prezydenta m. Łodzi Ś. p. Marjana Cynarskiego. Do rozprawy powołano 
około 30 świadków. Przewodniczył wiceprezes Sądu Okręgowego Witkow- 
ski w asyście sędziów Wilkowskiego i Korwin-Korotkiewicza. Oskarżenie 
wnosi podprokurator kameralny Krechowski. Bronią z urzędu adwokaci 
Schweizer i Menasse. Napływ publiczności bardzo duży. Wejście za kart- 
kami wstępu. Wyrok spodziewany jest w późnych godzinach wieczornych. 

-—-—————————————————————— ZZNAANAA 

Biesiada literocko-muzyczno. 
Związek Zawodowy Literatów 

Polskich w Wilnie, pod nowym swo- 

jm zarządem tegorocznym, z Magni- 

ficencją rektorem Pigoniem na czele, 
porzuciwszy ścisłą zawodowość, nie- 
mającą zgoła pola do działania wo- 
bec opłakanych warunków i stosun- 
ków wydawniczych wileńskich 
wstąpił ma drogi (przewidziane zresz- 
tą w Statucie Związku) krzewienia 
dokoła siebie kultury literackiej, tu- 
dzież miłośnictwa Sztuki wogóle po- 
łączonego z istotną wrażliwością na 
artystyczne piękno. 

Grunt wileński okazał się — nad- 
spodziewanie — podatnym i wdzięcz- 
nym dla tego rodzaju poczynań. Do- 
wiodły już były tego „turnieje poe- 
tyckie“ urządzane nawet w najmniej 
sprzyjających warunkach  akustycz- 
nych uniwersyteckiej Sali Śniadeckich; 
dowiodło przedewszystkiem impulsy- 
wne a zarazem trwałe  interesowanie 
się Wilna eksperymentami ai 
Czyżby istotnie po tych cichych, 
sennych ulicach naszego miasta mia- 
ły drzemać... „polskie Ateny*? Czyż- 
by tylko poirzeba było je — zbudzić? 

Dość, że na samą wieść, że gdzieś 
w murach po-Bernardyńskich odby- 
wają się jakieś środy literackie, na 
których „wprowadzeni goście” mile 
są widziani, pocisnęła się na owe 
„biesiady* duchowe nasza wileńska 
inteligencja bez różnicy płci i zawo- 
du. Ot... „nadojadły* dancingi i jazz- 
bandy, kolacje u Żorża i choćby naj- 
pikantniejsze pokazy teatralne, kaba- 
rety i „rewje”, a nawet kina. Odez- 
wała się potrzeba skąpania się w o: 
żywczym zdroju Kastalskich wód, 

Ktoś nawet wyraził się, że wśród eli- 
ty inteligencji naszej tutejszej, wzięły 
górę — lepsze instynkty. Wzięły czy 
nie wzięły, nie spierajmy się... Fakt 
stał się i leży jak na dłoni, że pra- 
wie już w ostatnich czasach nawpół- 
publiczne „środy literackie" przyjęły, 
sięw Wilnie jaknajlepiej i prawo — о- 
bywatelstwa na naszym tu gruncie 
wstępnym bojem zdobyły. 

Tylko cieszyć się z tego można— 
a zarządowi Związku najserdeczniej 
pełnego sukcesu powinszować! 

Onegdaj spróbowano dać krok 
dalej, po tejże drodze. Ex re zbiórki 
daru narodowego na Towarzystwa 
Oświatowe zaś specjalnie w Wilnie 
na miejscową Macierz Szkołną, wy- 
dał zarząd Związku Literatów pod 
firmą dziesiątej z kolej swojej środy 
literackiej, całkiem już publiczny, za 
płatnemi (na rzecz Macierzy) biletami 
wstępu — Wieczór autorski młodych 
poetów i muzyków wileńskich. 

Przy tej zaś sposobności udało 
się odkryć, tak, odkryć rzecz w Wil. 
nie niesłychanie rzadką: wyśmienitą 
salę dla kameralnych, aby się tak 
wyrazić, wieczorów odczytowo-dekla* 
macyjno-muzycznych i uroczystošcio- 
wych, dla wszełkiego rodzaju «aka- 
dernij» na mniejszą skalę, a nawet 
dla select recitałów koncertowych. 
Salą tą jest obecna aula gimnazjum 
im. Mickiewicza przy ulicy Domini- 
kańskiej. Wybornal Łądna, względnie 
spora, przyjemna, z wygodną w głę- 
bi estradą nad którą jest nawet ga- 
lerja dla ewentualnego chóru lub or- 
kiestry. 

A w dodatku — przecie to w 

  

tym właśnie gmachu, w latach bez- 
pośrednio przedpowstanjowych, prze- 
rabianym wprawdzie odtąd wewnątrz 
wielokrotnie, mieścił się t. zw. Insty- 
tut Szlachecki, w którym kształciła 
się i uczyła młodzież obywatelska 
Wileńszczyzny, gdzie do _ ostatniej 
chwili, do egzekucji księdza Iszory 
na Łukiszkach, tlała jeszcze mowa 
polska przeplatająca wykłady w' ję- 
zyku państwowym... ' 

Onegdaj, w tym gmachu vis d+vis 
Dominikanów, to jakbyśmy odświęcili 
jakiś renesans... za który też niech 
wdzięczne przyjmą podziękowanie or: 
ganizatorowie onegdajszej wytwornej 
literackiej biesiady. į 

* 
1 

Sala zasiana publicznością jak ina- 
kiem. Elita towarzystwa wileńskiego. 
Wszystko, co interesuje się ruchem 
intelektualnym w tutejszej atmosferze. 
Oczywiście, najsuciej reprezentowane 
sfery rodzinne i towarzyskie występu- 
jących autorów i kompozytorów. Lecz 
ogólne zaciekawienie aż nadto wido- 
czne. Nastrój na sali wyborny, 

Sam widok na podium w głębi 
znakomicie uspasabia. Mnóstwo Świa- 
tła. Udrapowaną katedrę gustownie 
dekorują kwiaty; białe hortensje i 
aksamitne, żólto-bronzowe laki. Też 
hortensje i laki pną się na tumby 
pod dużym Orłem Białym w pięknej 
płaskorzeźbie, lekko ujętej u góry w 
festony biało-czerwone. Na pierwszym 
planie koncertowy fortepjan Schróde- 
ra. Ukazanie się występujących pań 
i panów: we frakach i smokingach 
tudzież w wieczorowych, ślicznych 
tualetach, nadaje od razu £ox całemu 
przedsięwzięciu Też ślicznie wygra- 
ny — atut. W takie, właśnie w takie 

ramy trzeba było ująć rzecz całą, 
Właśnie w teraźniejszym czasie, gdy 
nas drzwiami i oknami chamskie sans 
fagon zalewa. ' 

We fraku też i białym krawacie 
staje na mównicy J. Mag. rektor Sta- 
nisław Pigoń aby we wstępnem sło- 
wie zagaič biesiadę i zastrzedz się, 
że ani krytycznego ani żadnego wo- 
góle berła nad zgromadzeniem nie 
trzyma. Znakomity  mickiewiczolog 
zada tylko nam i sobie pytanie czy 
też nowa wileńska poezja, na której 
wcale bujny rozkwit zdaje się zano- 
sić, ma jaki wspólny: program ideowy 
i charakter? Jakiż ożywia ją duch, 
jaka myśl przewodnia w niej pulsuje? 
Czyli ma poezja wileńska tegoczesna, 
wysypująca się jak ruń na tradycyjnie 
żyznej niwie „wspólną twarz*? Czy 
ma „wspólne zawołanie*? Prof, Pigoń 
podniósł regjonalnošė i rodzimošė 
teraźniejszej, młodej, poezji wileńskiej, 
Prof. Pigoń jest zdania, że potężny 
wileński genius loci, że sama atmos- 
fera Wilna, że czar, który promienie- 
je ze stolicy ziemi pagórków leśnych 
i łąk zielonych, że wszystko to jest 
w stanie przetworzyć na modłę „wi- 
Jeńską* twórczość poetycką  przyby- 
sza z najdalszych nawet stron, skoro 
żacznie on tu w Wilnie pisać, wśród 
wileńskiego otoczenia. Prof. Pigoń 
zdaje się mniemać, że w tem naszem 
Wilnie pokutuje jakaś „siła fatalna*, 
co jest — do dziś ата — w stanie 
przerobić w prawego Wilnianina nawet 
najrodowitszego z dziada pradziada 
Mazura lub Ślązaka,  Galicjanina, 
Wielkopolana, Kurpia lub Kaszuba, 
Podhalana lub Pomorzana. 

Niewątpliwie, niewątpliwiel,. Powol- 
my ów proces może się stać. Lecz— 
co do chwili obecnej —to sam wy- 

Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej, 
W dniu wczorajszym odbyło się 

ostatnie posiedzenie obecnej Rady 
Miejskiej, przy udziale niemal wszy- 
stkich jej członków. 

Porządek dzienny obejmował о- 
gółem siedemnaście spraw. Jeszcze 
przed przystąpieniem do porzadku 
dziennego radny Szapiro wysunął 
dwa nagłe wnioski, a' mianowicie: 
jeden w sprawie placu sportowego 
przy ul. Bosaczkowej, oraz drugi do- 
tyczący już oddawna poruszanej spra« 
wy kominiarzy wileńskich, Wnioski te, 
wobec ich nieaktuajności po krótkich 
debatach zostały uchylone. 

° Ро przystąpieniu do porządku 
dziennego, jako punkt pierwszy od- 
czytano referat w Sprawie zmian w 
budżecie na 1927—28, a mianowicie 
poczynionych przez władze nadzor- 
cze poprawek podlegających ponow- 
nemu uchwaleniu przez Radę Miejską. 
Referat przyjęto do wiadomości. Po- 
zatem uchwalono jednomyślnie do- 
datkowy budżet 'na rok 1927—28 
w sumie 91,400 zł. jak również upo- 
ważnionó Magistrat do poczynienia 
starań w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego o pożyczkę długoterminową 
na inwestycje dla zatrudaienia bezro- 
botnych. 

Następnie Rada Miejska na wnio- 
sek Magistratu upoważniła go do 

, prowadzenia, w okresie wyborczym 
do Rady Miejskiej, dalszych zapo- 
czątkowanych  pertraktacyj o pożycz- 
kę zagraniczną na realizację przed- 
siębiorstw miejskich. W celu tym 
wyłoniono dwóch przedstawicieli Ma- 
gistratu w osobach p. prezyd. Вай- 
kowskiego i szefa sekcji finansowej 
p- Chądzyńskiego. Z kolei na wnio- 
sek połączonych komisyj finansowo- 
gospodarczej upoważniono Magistrat 
do podjęcia przyznanych pożyczek 
krótkoterminowych na inwestycje, oraz 
do poczynienia starań u odnośnych 
władz o ewentualne przedłużenie ter- 
minu spłaty tychże. 

Odpowiednio do ostatnio wyda: 
nego okólnika przeż Minist. Spraw 
Wewn. w sprawie opodatkowania 
przez zarządy miejskie filmów wy- 
twórni krajowych i zagranicznych 
przez przedsiębiorstwa kinematogra- 
ficzne, Rada Miejska uchwaliła pobie- 
rać jednakowy podatek od biletów 
wejściowych w wysokości 60 proc. 
Dotąd z:ś pobierano 40 proc. od 
filmów krajowych i 60 proc. od fil- 
mów zagranicznych, co było sprze- 
czne, gdyż na zasadzie konwencji 
handlowych, zawartych pomiędzy Pol- 
ską a poszczególneini państwami za- 
granicznemi należy w myśl tego okól- 
nika pobierać jednakowy podatek. 
W sprawie powyższej radny mec, 
Engiel postawił wniosek o ogólne 
zniżenie tego podatku, który to wnio- 
sek po szczegółowęm wyjaśnieniu zo- 
stał cofnięty. ; 

[Następnie uchwalono pewne upo- 
sażenia dla niektórych pracowników 
miejskich, zatrudnionych w szpitalach, 
wjjsekcji rzeźni i rynków, oraz po- 
stanowiono jednogłośnie udzielić gru- 
pie pracowników miejskich zaliczki 
w sumie 10.000 zł. zwrotnej w ratach 

   

pobudowania własnych kolonji, 
W sprawie podania właścicieli nie- 

ruchomości przy ul. Sofjaniki o zwol- 
nienie ich od opłat kanalizacyjnych, 
na wniosek komisji technicznej poda- 
danie uchylono z tem, iż pomienieni 
właściciele nieruchomości zaliczeni są 
do kategorji 3 i tem samem płacą 
tylko 40 proc. normalnej taryfy. 

Ustalono następnie pobory miej. 
skich pracowników kontraktowych w 
myśl ustawy o pracownikach kontrak- 
towych w samorządach miejskich z 
zaliczeniem należących im dodatków 
od 1-go kwietnia r. b. Podkreślić na- 
leży, iż dotąd ta kategorja pracowni- 
ków zatrudnioną była w Magistracie 
na podstawie kontraktów miesięcznych, 

Dłuższą dyskusję wywołało spra- 
wozdanie poszczególnych komisyj w 
sprawie kiszkarni na rzeźni miejskiej. 
Co do powyższego ostatnio wyłonio* 
na komisja dla zbadania gospodarki 
na rzeźai miejskiej w osobach rad= 
nych: sędziego Sienkiewicza jako 
przewodniczącego, oraz Studnickiego, 
Kowalskiego, Uziałło i Rudnickiego, 
jako członków, zbadała stan kiszkat- 
ni i większością głosów orzekła, iż 
zawarta umowa Magistratu z obsc- 
nym dzierżawcą Szajdemanem jest 
bez zarzutu wobec czego też spra- 
wozdanie powyższe Rada Miejska 
przyjęła do wiadomości. Jedynie rade 
ny Studnicki wystąpił w Sprawie tej 
z ostrą krytyką, potwierdzając równo- 
cześnie zarzuty stawiane przez niego 
w swoim czasie szefowi sekcji rzeźni 
i rynków p. Karczewskiemu, który to 
zwrócił się do Sądu ze skargą na p. 
Studnickiego za obrazę. . Wywody p. 
Studnickiego _ szczegółowo  zba- 
dał radny sędzia _ Sienkiewicz. 

W końcu uchwalono zwolnić za- 
rząd T-wa Chrześcijańskiego Domu 
Ludowego w Wilnie od opłaty po- 
datku ajenacyjnego na rzecz miasta 
w wysokości 2 proc. z powodu na- 
bycia przez pomienione T-wo domu 
przy ul. Metropolitalnej 1, oraz upo: 
ważniono Magistrat do samodzielne- 
go wydzierżawienia w drodze prze- 
targów, które się odbędą w dniu 10 
b. m. tramwai miejskich. Na tem wy- 
czerpano porządek dzienny posie- 
dzenia. 

Na zakończenie prezydent p. Bań- 
kowski odczytał zarządzenie p. Wo- 
jewody o rozwiązaniu Rady Miejskiej 
z dniem 5 maja r.b., przyczem pismo 
to zaznacza, iż począwszy od dn. 20 
maja r. b. rozpoczyna się okres przed- 
wyborczy do Rady Miejskiej i trwać 
będzie w przeciągu 31 dni. 

Prezydent p. Bańkowski po od- 
czytaniu tego zarządzenia * podzięko- 
wał radnym za współpracę wznosząc 
jednocześnie okrzyk: „Niech żyje 
Rzeczpospolita Polska*. 

Następnie najstarszy wiekiem rad- 
ny p. Dr. Węsławski wypowiedział 
krótkie przemówienie, w którem za- 
znaczył, iż dotychczasowa Rada Miej- 
ska w ciągu swojej 7-ioletniej ka- 
dencji spełniała swe obowiązki su- 
miennie, przyczem wyraził prośbę do 
obecnych radnych, że o ile wejdą w 
skład przyszłej Rady Miejskiej, aby 

          
  

miesięcznych po 1000 zł na zakup nadal dbali o dobro miasta i jego 
działki ziemi na Pośpieszce w celu obywateli. (x) 
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stęp sześciu poetów i poetek wilefi- 
skich, niezwłocznie po wywodach prof. 
Pigonia nastąpiony, jakże daleko od 
nich odbiegł! Raczy mi prof. Pigoń 
wybaczyć, lecz ta poezja wileńska, 
która rozbrzmiała onegdaj z estrady 
na sali gimnazjum imienia Mickiewi- 
cza, tak jest daleką od nuty i pro- 
gramu tradycyjnej wileńskiej poezji, 
jak dalekie są kompozycje muzyczne 
PP. Szeligowskiego i Węsławskiego— 
od Moniuszki. 

Prof. Pigoń przypomniał, słusznie 
bardzo, że inne rodzą się pieśni i 
nastroje pod palmą u arabskiej pu 
Styni niż pod'brzozą fialaadzką na ska 
listym brzegu jeziora —ja zaś pozwolę 
sobie przypomnieć Horacego: „Coelum 
non animum mutant qui trans mare 
currunt", nie dusza zmienia się w 
wędrowcu tylko niebo mad jego gło» 
wą... Pisał też Bohdan Zaleski: 

2 lirą moj dróż! 
Zwiedżańa ABREU, doki,” 
Ale zmieniam napróżno, 

Poezja <wileńska»| To jasność i 
rostota; to machinalna, bezwiedna 
armonja linij; to kojące piękno; to u- 

czucie leżące grubą warstwą niewidzial- 
nej białej farby pod malarskiemi wszel- 
kiego koloru laserunkami. Poczja „wi- 
leńska"—to pierwszy z mickiewiczow- 
skich sonetów Krymskich; to fala 
dźwięków biegąca, jak bruzda pjan 
morskich za statkiem, za kamertonem 
«Witoldowych Bojow» Kraszewskie- 
80; poezja „wileńska* to radość žy- 
cia wschodząca jak słońce, jak ów 
Phoebus post nubillia, z po nad 
mgieł tęsknoty, z po nad chmur me- 
lancholji, z po nad rzewnej zadumy... 

Kwiaty, któremi obradza się teraz 
na nowo wileńska postycka niwa, 
egzotyczne są; nie z pod naszego 

. 

  

nieba; nie z dusz naszych tutejszych 
są one poczęte. O! Nie trzeba nam 
zaraz dojeżdżać owem: 

A na drumli 
Gdy zaskumii 
Tęskna nuta Syrokumli 

którem pyrchali cichaczem po ką- 
tach Warszawiacy, gdy aż nad Wisłę 
zawędrował kiedyś nasz lirnik wio- 
skowy. Syrokomla — Syrokomlą, Nie 
my z niego, lecz on z nas. Z tą zaś 
organizacją duchową, jaką my mamy, 
nie jedno, och, niejedno musiało po- 
kolenie na świat tu przyjść, zanim 
się żyp tutejszy dusz ludzkich, upo- 
dobań i nastrojów, się wyrobił, a już 
osobliwie sposobów. wyrażania myśli 
i uczić. 

Czy pod wpływem tego lub owe- 
go ajektu miotał się tu kiedykolwiek 
ktokolwiek jak np. p. Jerzy Bujański 
w poetyckich utworach swoich zaty- 
tułowanych „Requiem i amen“, „Je- 
ruzalem” j „Do wileńskiego Adama“, / 
osobliwie w tym ostatnim wierszu? 
Bo nie dość przemawiać do wileń- 
skiego розави Mickiewicza, aby «wi- 
leńskim» być poetą. Trzeba wileńskość 
mieć we krwi i w duchu. Wówczas 
przemówi się po wileński nawet do 
prochów Mahometa w Mece. P. Wi- 
told Hulewicz wziął pod pióro dwa 
motywy jaknajbardziej wileńskie: na- 
SZą poczciwą Skopówkę i plac, co był 
z kolei Dworcowym i Murawjewa a 
teraz Napoleona nosi wielkie imię. 
Był to Śpiewno-melodyjny Schubert 
w. transkrypcji wirtuozowsko-koncer- 
towego Liszta. Dwa obrazki wściekle 
wystylizowane. Tylko, nie 4 ła Hop- 
pen lecz „.d la Hulewicz, id la Rai- 
ner Maria Rilke, d Ża Paul Valery... 
Bohdan Zaleski potrafił Ukrainę w 
niebie zobaczyć. P. Hulewicz długo
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KURIER GOSPODARCZY 
e- twórstwa przez minimalny Чой do- i ošlina prz 

Len jako Е P plyw sił organizacyjnych i kapitałów mysłowa. inwestycyjnych, 
W nadchodzącej porze zasiewów W sprawach lnianych miałem 

wiosennych aktualną dqa rolnika Na sposobność niejednokrotnie zabierać 
wschodnich kresach staje jsię kwestja głos, będąc powołany do tego z ra- 

uprawy Inu. Rolnik miejscowy, zwłasz- cji długoletniego zawodowego trakto- 
cza w powiatach o żyźniejszej glebie, wania przeróbki słomy Inianej na 
przywykł oddawna uważać kulturę włókno, przyczem nie mogłem nie 

Inu jako źródło bodaj najważniejsze zwrócić uwagi na stronę rolniczą pro- 

» 

gotówkowego dochodu w swem go- blemu, spostrzegłem bowiem, że prze- 

<spodarstwie. Utrzymywanie Się PO mysłowa wartość Inu głównie od u- 
wojnie cen włókna lnianego na WY- miejętnošci plantatora jest zależna i 

sokim poziomie w stosunku do iN- żę to, co rolnik zepsuł, przez roszar- 
mych płodów rolniczych, sprzyjało nika nie może już być naprawione. 

stałemu zwiększaniu się zasiewu lnu Pragnąłbym więc w krótkości wska- 

miało nadto ten skutek, że nawet ząć środki, jakie rolnik przy uprawie 

gospodarstwa większe zaczęły uprawą |]nu stosować winien, aby wyprodu- 
Inu interesować się. Rozszerzenie SIĘ kować słomę Inianą w znaczeniu te- 

kultury Inu znajduje jednak naturalne chnicznem wartościową. 

granice w możności przeróbki ręcz- _ Wiókno lniane tam jest cenniejsze, 

mym sposobem słomy Inianej na jm jest delekatniejsze i silniejsze. 

włókno. Poszczególny wieśniak może Długość włókna, dość obojętna dla 

tyle lnu zasiać, ile z rodziną swą przędzalnika, wytwarzającego z włók- 
jesienią zdoła wymoczyć, względnie na przędzę, jest bardzo ważną dla 

wyrosić, a w czasie. zimy wysuszyć, rołnika ze względu na ilościowy 
wymiędlić i wytrzepać. Trudność po- sprzęt łodyg, przedewszystkiem zaś 

konania tych uciążliwych czynności dla przerabiającego słomę Inianą ro- 

jest przyczyną, że w okolicach O szarnika. Ponieważ korzenie i główki 
większej plantacji rolnik nie doprowa- słomy; stanowiące przy przeróbce ad- 

dza z reguły wyprawy Inu do stanu padki, są mniejwięcej równe, nieza- 

| £zysłości, jakiejby jprawidłowy handel Jeżnie od długości łodygi, przeto każ- 
wymagał, a sprzedaje na rynku t. zw, dy centymetr zwiększonej długości 

| «len surowy», czyli międlony, o poło- idzie wyłącznie na dobro zwiększenia 
wie mniejwięcej zawartości włókna. procentowości włókna. Długość ło- 

Len t. zw, <tarty», czyli względnie dyg przytem ze względu na przerób- 
wyczyszczony na cietlicy (od 70 do kę gartkową słomy, warunkuje więk- 

90 proc. czystości), produkuje się szą wydajność robotnika przy międ- 
tylko w okolicach o mniejszych łeniu i trzepaniu. Ważną cechą przę- 

rozmiarach plantacji. dziwa lnianego jest też jednolitość 
, Jasnem jest, że zwiększenie Wy- włókien w kiści pod względem gru- 

datne uprawy Inu na Kresach, bardzo bości i długości. Jak zatem wyprodu- 
pożądane ze względu na obecne kować jednolite, długie, delekatne i 
konjunktury na rynkach Światowych gilne włókno? 3 

w związku z polityką handlową Rosji | Jednolitosė włókna zależy od 
i Lotwy w zakresie Inu, nie da się jednolitošci stomy Inianej, która znów 
pomyśleć bez stworzenia fabryk, w głównej mierze zależna jest od 
<zyli & zw. roszarni lub międlar- jednolitości siemienia użytego do sie- 
ni i irzepalni inu. Zakłady ta- wu, Siemię winno być doborowe, o- 
kie ma Wileńszczyźnie już istnie- czyszczone nietylko z chwastów, 
ją i jest pożądanem, aby coraz ale i ziaren chudych, aby roś- 
więcej ich powstawało. Zaklady takie liny wyrastały równomierne i o 
nietylko umożliwią dowolne powięk- jednakowej grubości łodygi. Sło- 
szenie plantacji, lecz w interesie ma, w której łodygi długie i gru- 

własnym staną się ośrodkami wiedzy be pomięszane są z cienkiemi i króte 
w zakresie uprawy zarówno jak wy- kiemi, bardzo małą tylko posiada 
prawy Inu. wartość techniczną, gdyż .przy mo- 

W Polsce poza fabrykami niema czeniu, względnie roszeniu cieńkie ło- 
dziś instancji zainteresowanej żywot- dygi potrzebują dłuższego czasu dla 

nie w sprawie Inu. Dlasferrolniczych dojrzenia niż grube, skutkiem czego 
kwestja Iniana prawie, że nie istnieje, przy zachowaniu średniego czasu 

handel wyłącznie niemal żydowski, część łodyg jest przeroszoną, a druga 

pozbawiony kontaktu ideowego z ko- niedoroszona. Włókno takie przy 
łami rolniczemi, umie tylko korzystać trzepaniu i czesaniu daje mnóstwo 
* tego co jest, a nie troszczy sie odpadków w postaci pakuł, a i po- 
nigdy o to, co być powinno, a w zostały długi len lichej jest jakości. 
sferach rządowych wreszcie nie było _ Mimo użycia doborowego siemie- 
dotychczas czynnika, któryby umiał nia, len wypada niejednolity wówczas 
dostrzec ważność probłemu dla cało- gdy wschód był nierównym. Jeśli po 
kształtu gospodarki państwowej. Ten zasianiu spadnie deszcz, a następnie 
absolutny brak zainteresowania spra- nastanie susza, powierzchnia ziemi 
wata Iniarstwa w Polsce musiał się zwykle się zaskłepi, skutkiem czego 
fatalnie odbić na poziomie zarówno wschód jest utrudniony i odbywa się 
ilościowym jak jakościowym uprawy stopniowo, względnie 
lnu, następnie zaś na rozwoju prze- wogóle nie wzejdzie. Ziemie bardzo 

  

jeszcze będzie musiał przypatrywać ani krzty; społecznej satyry, choćby 
się Wilnu—zanim je zobaczy. P. Ło- gryźć miała do kości i witryolem par- 
palewskiego piękny „Hymn o rękach skać w oczy sposobem nowoczes- 
matki* mógł sie zrodzić pod piórem nym—też ani śladu. Ogromny tylko 
pod każdą szerokością geograficzną. brzęk słów,„. lstny jazz-band słów». 

poezjach pp. (Haliny Zawadzkiej, W układzie ich i brzmieniu cały sens 
. Charkiewicza, Jerzego Wyszomir- teraźniejszej poezji. A to—zaroźliwe. 

skiego, Eugenji Masiejewskiej nada- Jakżeby Wilno miało nie uledź temu 
remnie by szukać choćby tylko odez- duchowi czasu? 3 
wania się nuty, co np,—jakże niedaw- * 
p Ku A nagle, nie- й 
miertelna, w cyklu poczyj «Białoruś» O kompozycjach (pieśni . Ta 

Padhorskiego Okołowa. Nawet, w deusza Seka, A Skawa 
poezjach najbardziej wileńskiej na ca- Węsławskiego wykonanych przez pp. 
łym wileńskim tegoczesnym Parnasie Hendrychównę i Adama Ludwiga 
p. Wandy  Niedziałkowskiej - Doba- (odegrał <lmpresje morskie» p. Szeli- 
czewskiej, we fragmentach ze „Złotej gowskiego, kompozycję fortepjanową 
Legendy",—0 ile wnosić mi wolno z p. WŁ. Trocki, uczeń p. Jacynowej) — 
jednorazowego wysłuchania — tylko oczywiście nie rzecz moja wyrażać tę 
prześliczny epizod zatytułowany „Żona lub inną opinję. Moja osobista jaka 
św. Aleksego" zdradza pewne odchy- taka kompetencja w sprawach mu- 
lenie... (podpowie mi pierwszy lepszy zycznych doszła wiele lat temu, w 
modernista) wstecz. 1910-tym, do sprawozdawczego arty- 

, Do modernizmu najlżejszego uprze- kułu w «Tygodniku liustrowanym» z 
dzenia nie mam. Owszem, niech się wielkiego konceriu Wandy Landow- 
rozwija; niech nawet bryka; niech skiej której jestem zdeklarowanym 
wierzga nawet po nad samą „Źwrotni- wielbicielem — i stanęła. To, co się 
ce“ Chodzi o to, że prof. Pigoń, teraz dzieje w muzyce, wymyka się z 
zew niezwykle interesującą Bie- pod mego pojęcia i rozumienia. Ci, 
Ssiadę Literachą, otworzył drzwi... nie którzy w muzyce najnowocześniejszej 
na Wilno, jeno za prądy dziś w poe- gustują muszą być bardzo szczęśliwi! 
zji całkiem uniwersalne. Szczerze im zazdroszczę, 
„„„W calem dziš universum te same,  *P. Wiktor Piotrowicz wygłosił kon- 
cośmy je mieli na onegdajszym popi- ferencję literacką na temat poefae 
Sie wileńskim, panują w poezji prą- mascuntur, czyli, że można całe tomy 
dy i kierunki: cerebralna spekulacja napisać wierszy, a jednak — nie być 
goniąca za coraz to wyszukańszemi poetą. P. Piotrowicz ma dykcję pięk- 
zwrotami stylu; s<róty doprowadza ną, jedynie czyta zbyt szybko. To 
he choćby ad absurdum (rozwikła ranie właśnie prowadzi do słów kilku 

je... potomność!); „rozmilowanie w o powierzaniu autorom recytowania 
»EOrnošci“ i frazesie; verlaine'owska lub deklamowania własnych utworów 

„пиалсе, rien que la nuance,. (zarówno poczji jak prozy). 
pickiej naracji, choćby balladowej, 

<hoćby w manjerze Wiktora Hugo kropha zamykająca 
W drażliwym tym punkcie i jako 

te skandalicznie nic. 

zwięzłe są w takich wypadkach szcze- 

gólnie niebezpieczne. Należy wówczas 

koniecznie skruszyć powierzchnię gle- 

by, lekką broną, wałem kolcowym 

lub pierścieniowym. 

Niejednolitość łodyg powodowana 

jest często użyciem do siewu mie- 

szanki siemienia z rozmaitych pól. 

Siemię nabyte z nieznanego źródła, z 

reguły jest taką mieszanką, to też 

najlepiej nabywać ziarno siewne z 

takiego źródła, któreby pochodzenie 

z jednego pola zabezpieczało. 

Długość todygi a zatem i włókna 

zależy w znacznej mierze od gatunku 

ziarna siewnego. Używać należy ode 
miany tak zwanego <dołguńca», Na- 
bywać winno się tylko siemię, po- 

chodzące ze słomy długiej, dorodnej. 
Sam wygląd siemienia niczego nie 

dowodzi. Len stepowy, produkowany 

tylko na ziarno „nie na słomę, та 2 

reguły dorodniejsze siemię niż produ* 
kowany głównie na włókno. Siemię 

t. zw. „pskowskie“, „pernowskie* lub 

„ryskies często jest fałszowane lub 

źle dobierane, tak że Europa Zachod- 
mia, która dawniej z reguły siemienia 

tego używała, coraz mniej nabiera do 

niego zaufania. Hołandja od dość 

dawna, a Niemcy i Anglja w  ostat- 

nich latach zaczynają produkować 

własne fodmiany nasienia specjalnie 

wyhodowane na długie, dobre włókno- 

lu nas koniecznem jestź zwróce- 

mie uwagi na używanie do siewu tyl- 

ko nasienia gatunkowego przez spec- 
jalne gospodarstwa nasienne, produ- 

kowanego, inaczej bowiem mowy 

być nie może o utrzymaniu uprawy 

jnu na poziomie konkurencyjnym z 

kulturami innemi. Dziś niestety spra: 

wa przedstawia się tak, że niema w 

Polsce ani jednego punktu, gdzieby 

hodowano szlachetne sismię do 

siewu. 

Długość słomy lnianej, abstrahu- 

jac od użycia gatunkowego siemienia 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
EX Meteorologii US B. 

z dnia 5—V 1927 r. 

ele 764 

Temperatu AS © ) -- 126 

Opad za do: 
bę w mm. 5 

Wiatr Potudni с 
przeważający udniowo-wschodni 

Uwagi: Pochmurno. Deszcz. „Mini- 
mum za dobę !- 89C. Maximum za do 
-- 16°С. Tendencja barometryczna: spadek 

cišnienia. ! 

MIEJSKA. 
— Dr. Kozłowski reprezento- 

wał Wilno na zjeździe lekarzy 
iczęść siemienia miejskich. W dniach 24 i 25 kwiet- danie. 

nia rb. odbył się w Łodzi zjazd 1е- 

- - LL 

długie — wybaczyć proszę! — uwagi, 
niech zakwitnie: parabola. A całkiem 

autentycznal ' 
Przed laty w Krakowie gošcili aku- 

rat o jednym czasie: przybyły z Pa- 
ryża, ostatni żyjący jeszcze wówczas 
(1880) belwederczyk, Leonard Rettel i 
przybyła z Warszawy Deotyma, któ: 
ra, rzecz prosta, jak my wszyscy, 
okrutnie ciekawą była zobaczyć i 
poznać Rettla. Bagatelal Dłoń uścis- 

'nąć, co się podniosła na Wielkiego Komisarza Rządu na m. Wiino 
księcia Konstantego w oną wieko- 
pomną noc listopadowąl Tedy Hugo 
Zathey, ówczesny redaktor <Przegłądu 
Polskiego», u którego Rettel stał kwa- 
terą, zaprosił wieczorem kilka ' osób, 
Na większą liczbę szczupłość saloni- 
ku nie pozwalała. Miałem szczęście 
wówczas nietylko z Rettlem się po- 
znać lecz i słyszeć Asnyka — rzecz 
niesłychanie rzadka, — recytującego konywaną w tych dniach służbę. W Wilnie Zdjęcia związane z konkursem 
własne poezje. Taki się był wytwo- szczególności wyraził w imieniu służ- fotogeniczności a dokonane przez 
rzył nastrój w owym saloniku Zathey'a. by podziękowanie: p, Nadkomisarzo- „Światfilm* w ostatnich dniach, zo- 
Niezapomniany. 

Ale, co chyba po nad wszystko P. P. m. Wilna, p. Komisarzowi No- b.m. o g. 12,30. 
utkwiło mi w pamięci, to recytacja i wakowskiemu z Komendy P. P. m. 
deklamacja Asnykowa. Czytal-nawet Wilna, p. Komisarzowi Dowojnie, dołączona będzie ostemplowana kart- 
z wielkim w akcentowaniu umiarem. Kierownikowi ł-go Komisarjatu m. ka do głosowania, głosować będzie się 

\ = a Swemi krza- Wilna, p. Komisarzowi Szmielowi, cała publiczność zebrana na seansie. 
czastemi wyrabiałl A co akcent po- Kierownikowi 3-go Komisarjatu P. P. Na przewodniczącego Sądu Konkur- 
Ale jakl Co z brwiami 

łoży na jakim wyrazie, co puści się. 
na pauzę lub odwrotnie na Ćrescendo 
— to jak kulą w płotl 

Tylko Rettel składał ręce jak przed 
świętym obrazem, miał łzy w oczach 
i prosił: Jeszcze... jeszcze! 

cy własne wiersze, wydał mu śię nie- 
zawodnie  czemś — przechodzącem 
ludzką imaginację. 

O w oO 

  zależy też oczywiście od zasobności 

gleby w. pokarmy, a przedewszystkiem 

w wilgoć. Len potrzebuje wilgoci dla 

zyskania pewnego rostu, to też na 

typowo suchych glebach Inu siać się 

nie powinno. Nawet jednak na _ zie- 

miach o niskim poziomie wody grun- 

towej, można siać len, o ile przez 

międzyrzędową nowoczesną uprawę 

utrzymać można sztucznie czy to wio- 

senną, czy opadową wilgoć. 

Prof. W. Bratkowski. 

DC N 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (0) O obniżenie taryfy ko- 
lejowej na obrobione drzewo. 
Wileūscy kupcy drzewni przesłali do 

p. wice-premjera Bartla memorjał, w , 

którym wskazują na konieczność obni- 

żenia taryfy kolejowej na deski i inne 
rodzaje obrobionego drzewa. W me- 

morjale wskazano też na to, że 

obecna wysoka taryfa kolejowa szko- 
dzi handlowi drzewnemu i wręcz unie- 
możliwia eksport drzewa. 

GEŁDA WARSZASWKA 

„4: 
Benedykt Woyczyński 

Doktór Filozofji, St. Asystent U. $. B., opatrzony Św. Sakra- 

mentami, zmarł dnia 5 maja, przeżywszy lat 31. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę dnia 7 maja o godz. 
10 rano w Kościele Po - Trynitarskim przy Klinice na Antokolu, po czem 
nastąpi eksportacja na cmentarz Bernard yński. 

O czem zawiądamia RODZINA. 

a czę ». Z ZIELIŃSKICH 

Ludgarda Staszewska 
opatrzona Św. Sakramentami po krótkich lecz ciężkich cierpieniach 

zasnęła w Bogu w dniu 5 maja 1027 r. 

Eksportacja z domu żałoby (Słowackiego 3) do kaplicy Dobroczyn- 

ności odbędzie się w dniu 7 maja (sobotę) o godz. 10 rano. Nabożeństwo 
żałobne w tej że kaplicy o godzinie 10 rano. 

  

5 maja 1927 r. Pogrzeb w tym że dniu o godzinie 5 po poł. na cmentarzu Rossa. 

Dewizy i waluty: Mąż, siostra, szwagier. 

Ha 20 A 
Belaja 24,40. 12471 12409 ` 
Belgja 124, ы ю Эж 3 ь A 
Folamija 358,— 35890 357,10 _ Uprawnieni byli do korzystania Wrażęnia muzyczne, 

Londyn 43.47 43,58 43.36 z ulg przy kupowaniu biletów na 
Nowy"Yorż 8.93 8.95 891 ejazdu Grzegorz. Ginzburg. 

Paryż 3505 С 38,45 19406. PIANO R i SA Zjawiskiem olśniewającem na na- 
Praza 26,50 | 2656 26,44 J. E. ks. biskup Michalkiewicz аНЕ 2 
Szwajcarja 172,05 17248 171,63 Fast iśmie tymi rzyzGanie 50 szym WI nokręgu muzycznym było 

Stokholm 230.30 R 230.00 A prosi A piśmie tym o przy pierwsze ukazanie się na estradzie 
Wiedeń 125.92 i 12 . roc. u koncertowej piani włochy 47107 41,31 41,07 P g. certowej pianisty, poprzedzonego 

Pan minister nie nadesłał jeszcze niezwykle pochlebnemi zapowiedziami, 
odpowiedzi, jednak nie ulega wątpli- Ea e as kij 

Ф i : : stanowisko 
wości, że minimalnie 33 proc. zniżka niezachwiane w opinii wać publicz- 

zostanie przyznana. ‚ — побс a które jeszcze bardziej umoc- 
— Ulgowa taryfa na pocią- nił swym drugim koncertem, zwłaszcza 

gach miejscowych. Poczynając od w drugiej części wieczora, albowiem 
15 b.m. Wileńska Dyrekcja Kolejowa na początku wydawał się mniej do- 
uruchamia ria kilku szlakach kolejo- brze usposobiony, czy zmęczony. 
wych, specjalne pociągi t. zw.  miej- Program drugiego koncertu, poza 
scowe. Pociągi te kursować będą na dodanemi nadprogramowo  kompo- 
linjach: Wilno—Landwarów, W Ino— zycjami Skriabina, podobnie jak i 
Rudziszki, _Wilao—Nowo - Wilejka i pierwszego, zawierał wyłącznie dzieła 
Wilno Nowo-Święciany. Szopena — „Barkarolla*" j dwanaście 

liość par tych pociągów mie zo- etjud op. 25, częściowo wręcz dosko- 
stała jeszcze ustalona ostatecznie, nale granych oraz Liszta, wykona- 
przewiduje się jednak po jednej pa- nych—chyba—z niedającym się prze- 
rze na linjach Wilno—Landwarów i ścignąć artyzmem, dał wdzięczne pole 
Wilno—Rudziszki, dwie pary na linji do wykazania olbrzymiej skali tałentu 
Wilno—Nowo Święciany i pięć par odtwórczego i wywołania wręcz ży- 
pomiędzy Wilnem a Nowo-Wilejką,  wiołowego zachwytu. Bezpośredniość 

Prócz tego Wileńska Dyrekcja po- odczuwania muzyki, od kontemplacyj- 
czyniła starania w Ministerstwie o nego rozmarzenia do najzupełniej de- 

Papiery Procentowe 
Dolarówka 53,50 54.75 —, — 
Pożyczka kolejowa 103— —,— 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 pr. Państw. Banku Roi. 92,— ——. 
4 1 pół proc. ziems, zi. 65,25 64,75, —— 
8 proć. warsz, złot. 83,— 82,85,82.90 
5 Juos warsz. 59,50 59,75 —.— 
4,5 proc. warsz. 63.75 63,50 

GIEŁDA WILEŃSKA.. 

Wilno, dnia 5 maja 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St Zjedn. 8,93 8,91:/, 
Funty afryk. 41,50 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 53— 

Listy zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zł. 100 52,— 51,90 
Złoto. 3 

Ruble 4,623/4 

karzy i działaczy sanitarnych miejskich 
na który został delegowany przez Wo- 
jewodę Wileńskiego Naczelnik Wy- 
działu Zdrowia w Urzędzie Woje- 
wódzkim dr. Kozłowski. 

Na zjeździe powzięto szereg uch- 
wał w sprawie higjeny pracy, stwier- 
dzając potrzebę utworzenia „Central- 
nego instytutu pracy*, następnie w 
sprawie szpitalnictwa, podkreślając 
konieczność jaknajrychlejszego wyda: 
nia ustawy szpltalnej oraz tworzenie 
związków celowych na prowadzenie 
szpitalt dla umysłowo-chorych, gru- 
źlicznych i innych. 

Wobec doniosłego znaczenia og- 
ródków działkowych dla zdrowotnoś- 

+ ci miast szczególnie w walce z gruž- 
licą i alkoholizmem, Zjazd postano- 
wił zwrócić się do Związku Miast 
Polskich, by wezwał Zarządy Miast 
do tworzenia jaknajliczniejszych og- 
iódków działkowych, przewidując 
szczególnie przy rozbudowie miast 
odpowiednie obszary na ich zakla- 

W/ sprawie ubezpieczeń społecz- 
nych Zjazd powitał z uznaniem  ini- 
cjatywę Rządu w sprawie uporządko- 
wania i usprawnienia ubezpieczeń spo- 
łecznych w Polsce przez opracowanie 
nowej ustawy ubezpieczeniowej. 'Uz- 
nając jej doniosłe znaczenie Zjazd 
polecił Komitetowi Wykonawczemu 
szczególowe rozpatrzenie projektu 
nowej ustawy oraz przedstawienie 
swej opinji czynnikom rządowym. 

— Uznanie dia władz bezpie: 
czeństwa. Jak się dowiadujemy, p. 
Wojewoda Wileński wyraził uznanie 
p. lgnacemu Strzemińskiemu, p. o. 

za u- 
miejętne ogólne kierownictwo organa- 
mi wykonawczymi, w wyniku czego 
obchody masowe w dniach 1-go i 
3-go maja rb. odbyły się na terenie 
„m. Wilna w niezmąconym spokoju. 

"Jednocześnie p. Wojewoda wyra- 
ził uznanie wszystkim wyższym i niż- 
szym funkcjonarjuszom policji pań: 
stwowej m. Wilna za sprężyście wy- 

wi Reszczvūskiemu, Komendantowi 

m. Wilna. 
KOLEJOWA. 

— Ulgi kolejowe dla pielgrzy- Lokuciewski. 
mów na uroczystości koronacyj- 

Był wszy. Me, J. E. ks. biskup Michalkiewicz 
stkiem w Krakowie tak zachwycony, jako przewodniczący Komiteiu orga- dzie, dnia 21 maja 1927 r. Początek 
tak przejęty, że nawet Asnyk czytają- nizacyjnego uroczystości koronacyj- ząbawy punktnałnie o godz. 10-ej, 

nych zwrócił się pismem do ministra 
komunikacji prosząc o wydanie zarzą- 

Tylko to powiem — a więcej juź dzenia, mocą którego pielgrzymi uda- w Łidzie u pani Starościny Zdano- 
Cz. J. jący się do Wilna na uroczystości wiczowej, ul. Suwalska, З 

wprowadzenie pociągów miejscowych monicznej werwy, w połączeniu z 
między Wilnem, .a Zawiasami. prześliczną dźwięcznością tonu, we 

Opłata za przejazd we wszystkich wszelkich stopniowaniach dynamicz- 
tych pociągach będzie znacznie niższa nych, jędrnością rytmiki i techniką fe- 
bowiem obliczana jest po 4 grosze nomenalną wprawia w zdumienie osza« 
za kilometr podczas gdy normalnie łamiające, a w chwilach większego 
wynosi 5 i pół grosza, licząc za prze- natchnienia artysty wprost fascynuje 
jazd trzecią kłasą. | słuchaczy. 

Urzędnicy państwowi korzystać Jeżeli Ginzburg zdoła się wznieść 
będą z 50 proc, zniżki według tary- równie wysoko, jako  interpretator 
fy podmiejskiej. „wielkiej muzyki" Bacha, Beethovena 

Przy nabywaniu biletów miesięcz- i in., będzie Świat zniewolony uznać 
nych uwzględniana będzie tazniżka, je- go, gdy osiągnie pełnię dojrzałości 
dynie wówczas, jeżeli pasażer korzystać swego taleniu, za prawowitego spad- 
będzie wyłącznie z pociągów miejsco- kobiercę sławnej spuścizny: Liszta, 

"wych. W sezonie letnim pociągi te Ant. Rubinsztejna, Tauziga, Reise- 
będą miały ogromne znaczenie z racji nauera i in., przejętej z rąk piejady 
wzmożonego ruchu letniskowego. wielkich pianistów spółczesnych. Trud: 

WOJSKOWA. No nawet zrozumieć tak już znaczną 

— Odznaczenie opiekunki 13 dojrzałość artystyczną w tak jeszcze 
p. ułanów. Po defiladzie garnizonu młodym wiekul.. 
wileńskiego, dn. 3 b. m. płk. Kunic- Teraz uprzejma i serdeczna prośba 
ki wręczył przed frontem pułku od- do P. T. publiczności—o niespóźnia- 
znakę pułkową wieloletniej opiekunce Mit SiĘ na swe miejsca, na początek 
13 p. ułanów, p. Elżbiecie Mikulicz Koncertu i po przerwie. Takie wcho- 
Radeckiej | voto Feliksowej hr. Broel- dzenie i stukanie krzesłami, w czasie 

Platerowej. : gry, staje się wprost nieznośne. Nie 
POCZTOWA mniej też niewłaściwe i w żadnem 

rodowisku prawdziwie cywilizowanem 
niespotykane wrzaskliwe dyktowanie— 
co ma grać—artyście, dodającemu — 

się publiczności po urzędach poczto- Mie z obowiązku, lecz tylko przez 
wych, w myśl ostatniego zarządzenia wielką uprzejmość—sztuki nadprogra- 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów z "owe. Warto, aby tutejsi entuzjaści 
dniem 15 maja r. b. będą zaprowa: Chcieli o tem pamiętać!... 
dzone we wszystkich urzędach po- Michał Józefowicz. 
cztowych napisy orjentacyjne z po-- 
daniem nazwiska "urzędnika i z wy- 
szczególnieniem rodzaju sprawy przez 
niego załatwianej. 4 Podkreślić należy, 
iż powyższe zarządzenie będzie oczy- —. i 
wišcie wielkie udogodnieniem dla niedzielę odbędą się w Sali kiubu 
ubliczności, która dotąd często dłuż. H"7em.-Handlowego Mickiewicza 33-a publi › Ца ее dwa wieczory kwartetu syberyjskich 

szy czas spędzała w urzędach przy WIóCZ Pa: ęgów pod dyr. Teodora Andre- 
dopytywaniu się o poszczególny re- jewa, tenora opery Bialogrodzkiej 

sort, w celu załatwienia swej kore- |“ Niezwykle sJaletaajacy. am = 

spondencji. _ tych koncertów zapowiada żeń 

5 = reg prześlicznych pieśni zesłańców 
— „ W. sobotę dn. i p 

7 Keke g g Sy San 14 wykonaniu  pierwszorzęd- 

się w sali «Lutnia» przy ul, Mickie- = SI PNA Dapelnia pro- 

wicza próba połączonych chórów na Tier para baletowa B. Carossi i H. 

uroczystość koronacji obrazu N.M.P. ; joZyŃski dająć tańce nowoczesne 
Ostrobramskiej. ` 1;‘“ ola tango, toxitat Ligos 

— rzy fortepianie książe Drucki. Prze Konkurs fotogeniczności w sprzedaż biletów w księgarni „Lek- 
tor* Mickiewicza 4. е 

TEATR i MUZYKA, 
— <Reduta> na Pohulance. <Juniors, 

Dziś po raz drugi świetna komedja w 3-ch 
aktach B. Winawera p. t. <Junior» w której 
autor odźwierciadla odwieczną walkę, która 

toczy między starymi I młodymi, 
Jutro i pojutrze <Junior». 

dczyt Balmonta w Reducie. W 
poniedziałek 9 bm. o g. 8-ej w. znakomity 
poeta rosyjski Konstanty Balmont wygłosi 
w Reducie odczyt <Q współczesnej kobie- 
SE Z „wcześniej nabywać można w 

$ iurze <QrDiIs». 
— Bal w Lidzie. Koło Zjedno- / — Teatr Polski (sala <Lutnias). <Si- 

czonych Ziemianek powiatu Lidzkie: mona». Wobec wielkiego sukcesu artysty- 
go, urządza zabawę taneczną w Li- Cznego i kasowego, dziś jeszcze raz grana 

będzie <Simona» — Devala z pp. M. Mala- 
o u o K. Wyrwicz-Wichrow- 

М skim i W. Malinowskim w rolach gł 
Zaproszenia „otrzymać „można w Resztę świetnej obsady tworzą o Uša 

sekretarjacie Zjedn. Ziemianek w Wil- aż i SA Rychłowska, Z. Opolski, 
nie prz |. icki i В „ Zūkowski „Ann. 

przy ul. Mickiewicza 19 m. 2 lub Na ostatnich przedstawieniach tej sztuki 
okienku widniał napis <Wszystkie bilety 

sprzedane». 

— (x) Napisy orjentacyjne w 
urzędach pocztowych. W celu u- 

możliwienia dokładnego orjentowania 

NADESŁANE 
— Kwartet syberyjskich włó- 

częgów. Jutro w sobotę i w 

staną wyświetlone w sobotę dnia 7 

Do biłetów wejścia (60 groszy) 

sowego oprócz fachowców został za- 
proszony vice-prezydent miasta p, J.



w 

— «Najdroższa moja Peg» — oto ty- 
tuł jut _ : Teatrze Polskim. 
Obsadę tej La 1 ochwili tworzą 
pp. Z. Kuszlówna, 1. s» J. Piaskow- 

ska, St. Purzycki, W. inowski, Z. Opol- 
ski, L. Wołłejko, Żakowski i inn. 

— Popołudniówka niedzielna. W 

niedzielę o g. 3 m. 30 pp. ukaże się Taz 

ostatni świetna komedja Bernauera i Oester- 
reichera «W rajskim ogrodzie». —- 

— Przedstawienie na rzecz stowa- 
rzyszenia młodzieży. We środę 11 maja 
odbędzie się w Teatrze Polskim przedsta- 
wienie na rzecz stowarzyszenia młodzieży 
polskiej żeńskiej «Młoda Polka». 

‚ Wystawiona zostanie komedja M. Ba: 
łuckiego <Grube ryby» w wykonaniu najwy- 
bitniejszych sił zespołu. 

f RADJO. 
jęz Program stacji warszawskiej. 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny. й 
15.00—15.25. Komunikaty gospodarczy 

ł meteorologiczny. 
15.30—16.30, Stacja nieczynna. 
16.30—16.45. Komunikat harcerski. 
16.45—17.10. Odczyt pt. <Awiachim a 

Liga Obrony Powietrznej Państwa», wygł. 
kpt. Bohdan Jałowiecki (dział Lotnictwo»). 

17.10—17.35.. Odczyt pt. <Żubr», wygł. 
prof. Adam Czartkowski (dział <Przyroda»). 

„ 17.40. Koncert popołudniowy kameralny. 
Wykonawcy: Jan Jankowski (skrzypce), Jó- 
zef Dizner (skrzypce),, Julja Baranowska- 
"Ra (altówka) i Karol Rzepko (wiolon- 
czela). 

18.40—19 00. Rozmaitości. 
19.00—19.30. «Wśród książek». Najnow- 

sze wydawnictwa — omówi prof. H. Mo- 
ścicki. 

,.19.30—19.55, Odczyt pt. <Ogród Saski 
rocznicę istnie- w Warszawie — w 200-ną ; 

nia», wygł. prof. Edmund Jankowski. 
19.55—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15. Transmisja koncertu symfoniczne- 

go z Filharmonji Warszawskiej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Napad rabunkowy w pow, 
Swięciańskim. W ubiegłą środę 
mies.kaniec zašcianka  Woluc e gm. 
Swięciańskiej, Siergiej Ciukow wybrał 
się do Swięcian aby poczynić zakupy 
„W odległości dwóch kilometrów od 
Swięcian napadło na niego dwóch o- 
sobników, z których jeden uzbrojony 
był w rewolwer lub też w obcięty 
karabin. Napastnicy  steroryzowali 
Ciukowa, zabrali mu 200. dolarów, 
poczem przywiązali go do drzewa i 
zbiegli. Wskutek uszkodzenia krtani 
zranionej podczas przywiązywania na- 
padniętego do drzewa zaszła potrze- 
ba umieszczenia go w szpitalu w 
Swięcianach. Śledztwo, trwa. Zacho- 
dzi podejrzenie, że napastnicy wie- 
dzieli o dołarach posiadanych przez 
Ciukowa. 

— Niespodzianka podczas gry 
w lotto.  Onegdaj przedstawiciele 
lzby Skarbowej w Wilnie nałożyli 
miespedzianie areszt na kasę gry w 
lotto urządzanego przez T-wo „Biało- 
ruska Chatka", mieszczącego się przy 
ul. Niemieckiej, a mianowicie o godz. 
12 w nocy w czasie najwyższej gry 
zjawiło się do pomienionego lokalu 
dwóch urzędników Izby Skarbowej w 
towarzystwie policjanta i przedstawili 
kierownikowi nakaz płatniczy w su 
mie 8.000 zł. jako podatek obrotowy. 

Jednakże kierownik zaskoczony tą 
niespodzianką odmówił zapłaty, tłu- 
macząc się nieobecnością głównego 
derektora. Wobec powyższego urzęd- 
nicy, działając na mocy odnośnych 
zarządzeń nałożyli areszt na kasę 
toczącej się gry w lotto, przyczem w "777 
kasie stwierdzono, jako czysty do- 
chód zebrany w kilku godzinach tego 
dnia około 450 zł: 

$R58306055000000000900464000900904 

Ofiary. 
— Wanda Borysowska na Kom. «Chleb 

* Dzieciom» zł. 5, dla najbiedniejszych zł. 10. 

Z SĄDÓW. 
Turno - Sławiński et consortes 
przed Sądem Apelacyjnym. 

W dniu wczorajszym na ławie oskarżo- 

nych w Wydziale Karnym Sądu Apelacyjne- 
go zasiadł oskarżony Stanisław Turno-Sła- 
wifński wraz ze swymi współtowarzyszami w 
robocie szpiegowskiej Weryho-Darowskim i 
chorążym wojsk łączności Stanisławem Rym- 
kowskim. Banda ta uprawiała szpiegostwo 
na rzecz Litwy i Rosji Sowieckiej. | 

Rymkowski jako wojskowy i posiadają- 
cy dostęp do kasy, w której przechowywa- 
ne były akta mobilizacyjne; wykradał je, 
przepisywał i wraz z pozostałemi dwoma 
szpiegami usiłował spieniężyć jednemu z 
aństw ościennych. W tym celu poszukiwali 
upca. Natknęli się na Koziełł: Poklewskiego. 

Zostali aresztowani. Sąd Okręgowy ska- 
zał za usiłowanie sprzedaży dokumentów 
mobilizacyjnych państwu ościennemu: Tur- 
no-Sławińskiego i Weryho-Darowskiego na 
6 lat ciężkiego м’ „nia i Stanisława Rym- 
kowskiego na 8 lat ciężkiego więzienia. 

Skazani od tego wyroku odwołali się do 
Sądu Apelacyjnego, który wczoraj rozpatry- 
wał tę sprawę. к 

Obrona w osobach mec. Szyszkowskie- 
go, obrońcy Sławińskiego i Darowskiego 
oraz mec. Flotczaka, obrońcy Rymkowskie- 
go zakwestjonowała ważność dokūmen- 
tów dla państwa, które miały być sprze- 
dane. 

Biegły por. Hamerski nie umiał nic 
k>nkretnego w tej sprawie powiedzieć. Wo- 
bec tego Sąd w składzie sędziów vicepre- 
zesa Bochwicz, Bydrygiewicza i Bądzkiewi- 
cza rozprawę odsoczył i postanowił na na- 
stępny termin wezwać biegłego w sprawach 
dokumentów wojskowych, przedstawiciela 
Ministerstwa Spraw. Wojskowych. 

Proboszcz parafji Przyjaźń ks. 
Bobin przed Sądem Apelacyj- 

nym. 
Ke. Wincenty Bobin, będąc proboszczem 

arafji Przyjaźń gminy Daugieliskiej pow. 
ŚwlRciAGEkEcO w roku 1920 i 1921, kiedy 
odbywały się wałki w pasie neutralnym mię- 
dzy polską milicją ludową i litewskiemi szau: 
lisami, uprawiał bardzo usilną agitację wśród 
okolicznej ludności za wstępowaniem do 
partyzanckich oddziałów litewskich, które 
dokonywały napady dywersyjne na terytor- 
jum polskiem a w wielu wypadkach nawet 
napady bandyckie. Na skutek tej agitacji 
ogromna większość miejscowej młodzieży |I- 
tewskiej zaciągnęła się do szeregów szauli- 
sów litewskich. ы 

Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w 
Nowo Święcianach skazał ks. Wincenteg“ 
Bobina na półtora roku twierdzy. Sąd Ape- 
lacyjny zmniejszył mu wymiar kary do 1 ro- ; 
ku twierdzy. Sprawa przeszła do Sądu Naj- 
wyższego, który przekazał ją Sądowi Apela- 
cyjnemu do ponownego rozpatrzenia w no- 
wym składzie sędziowskim. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w składzie wi- 
ceprezesa Bochwica oraz sędziów Eydrygie: 
wicza i Bądzkiewicza rozpatrywał tę sprawę. 
Obrońca oskarżonego mec. Rodzewicz za- 
kwestjonował zeznanie . filaru oskarżenia 
świadka Oskara Szunina, który miał słyszeć 
i doskonałe pamięta jak oskarżony obiecy- 
wał z ambony 300 dni odpustu dla tego, 
kto zamorduje żołnierza polskiego, a nie 
przypomina sobie innych ważnych dla spra- 
wy szczegółów. 

Sąd odroczył rozprawę, postanawiając 
zawezwać dodatkowych świadków, kiórzy 
mają stwierdzić wiarygodność zeznania Os- 
kara Szumina. S 

ArRauuuanaaa" 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? a 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- ® 
spondencyjne | prof. ' Sekułowicza, g 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- » 
czają listownie: buchalterji, rachunko- + 
wości . kupieckiej, korespondencji > 
handlowej, stenografji, nauki handlu, » 
prawa, kałigrafji, plsania na maszy- » 

nach. Po ukończeniu świadectwo. о 

„ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
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Niniejszem oświadczam, 
że osoby biorące ma kredyt towar 
lub pieniądze w moim imieniu, są 
przezemnie do tego nie upoważnione, 
a przeto, żadnej odpowiedzialności, 
za skutki tych tranzakcyj na siebie 
nie bioię. 

Berta Duszańska. 
AūčūūvodūūukėvūštėtėcvAL4L LL L LL4 

Fałszywe banknoty 50-cio litowe. 
© Na mocy posiadanych informacji 
Urząd Śledczy zainteresował się grupką 
osób posiadających sporą ileść litów, 
co do prawdziwości których zachodzi- 
ły pewne wątpliwości. W wyniku re 
wizji przeprowadzonych (w kilku 
punktach. znaleziono 2,950 litów, któ- 

re rzeczywiście okazały się fałszywe. 

Zatrzymani zostali Stanisław Krasow- 

ski (Zacisze 14), Mikołaj Klimaszew- 
ski (Bakszta 10) i Emilja Makutyno- 

wicz, stróżka domu Nr 3 przy żaułku 

  

—— a 

Nigel Worth. 

* CZŁOWIEK Z KUFRA. 
Była piąta po południu. Zaszedłem 

do hotelu i zamówiłem obiad. Zanim 

podano mi obiad, usiadłem w hallu, 

chcąc w wolnym tym czasie wystu- 

djować plan okolicy, Droga wiodąca 

w głąb kraju, a rozpoczynająca się od 

zabudowań Saundersona i Ski. roz- 

chodziła się na dwie strony. Prawa 
gałąź tei drogi prowadziła do Yorku, 

lewa zaś szła ku małemu portowi ry- 

backiemu  Brideswell, © kilkanaście 
mil stąd odległemu. 

Postanowiłem wynająć motocykl, 
nie dlatego jednak by móc podążyć 

za samochodami cięžarowemi co byłoby 

wielką niezręcznością, gdyż kontra- 

bandziści będą się mieli na baczności 

i jadący za nim  motocykł wzbudzi 

podejrzenia. Powziąłem plan wręcz 

odmienny, postanowiłem śledzić ich 

ruchy, jadąc przed niemi. Ale było to 
trudnem zadaniem, gdyż drogi ie wi- 
ły się pośród pagórków, niby ukryte 
ścieżki górskie. Lecz Ftórą drogą wy- 
iuszą samochody? 

Uważnie badając mapę  dostrzeg- 
„m, że cztery miłe za Aldhaven, dro- 

Franciszkańskim, u kiórej znaleziona 
falsyfikaty. Wszystkie te pieniądze 
byly w banknotach 50-ciolitowych. 
Makutynowiczowa oświadczyła pod- 
czas badania jej, że pieniądze te 
jeszcze w roku zeszłym znalazła 
dziewczynka bawiąc się na ulicy. Jak 
przedstawia się cąła ta sprawa  trud- 
no jest powiedzieć przed ostatecznem 
ukończeniem śledztwa, które prowa- 

gi te zbliżały się ku sobie tak, że łą- 
cząca je w tem miejscu polna dróżka 
nie miała więcej jak jedną milę — @- 
gości. Jeśli kontrabandziści udadzą się 
w stronę Yorku, poczekam pięć mi- 
nut po ich wyjeździe, by nie usłyszeli 
hałasu czynionego przez mój moto- 
cykl, poczem pojadę drogą do Bri- 
deswell, skręcę na dróżkę, łączącą te 
dwie arterje i zjawię się przed samo- 
chodami, wyprzedzając je nadal. Gdy- 
by Saundersonowie wybrali inną dro- 

gę, uczynilbym to samo, tylko w ode 
wrotnym kierunku. 

O ósmej mrok zapadnie. Auta nie 
wyładą przed dziesiątą, gdyż towary 
musiały być przeładowane ze statku 
do składu i na samochody. jednak 
by nie przegapić stosownej chwili, 
postanowiłem już o dziewiątej wieczór 
stanąć na posterunku. 

Napisałem kilka słów do p. Me- 
ttersa, by zdać krótkie sprawozdanie 
z moich odkryć i projektów. List ten, 
adresowany Poste Restante Aldhaven 
musiałby dostać się do jego rąk na» 
stęrnego rana, jeśli Meiters wyjechał- 
by tej nocy. Dla większej pewności 
wysłałem depeszę na stację York, 
prosząc Meitersa, by udał się natych- 
miast do Aldhaven. 

SŁ O © 
  

5 sł „Helios“ 
ul. Wileńska 38, 

HUGU 

Dziśl Film, który wzbudził zachwyt 
Europy! Wielki szlagier sezonu! 

ETT E 
orkiestry» MIRO MALTANI, 

„Księżni 
DUFLOS 1 jej partner KAROL DE 

= Wr, gł 
czka i Błazen”. ^ ® Paryża 
ROCHEFORT. Na scenie: Występy <Człewieka- 

imitat, naslad. dzwięków ptaków, zwierząt 1 t. d. w nowym programie, 
Seansy o g. 4, 6, 8 i 10. m.15. 
  

  

    
  

  

unznsnasanac Rejestr KondloGY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A 1Sądu Okr.w Wilnie 

Przetarg. 
Urząd gminy Hoduciskiej ogłasza pu- 

bliczny ofertowy piśmienny przetarg na bu- 
dowę domu drewnianego w m. Hoducisz- 
kach przy ulicy Postawskiej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 
1927 r. o godzinie 12-tej w lokalu urzędu 
gminy Hoduciskiej. Pisemne oferty winne 
być złożone w tymże dnin do godziny 11-tej 
na ręce wójta gminy Hoduciskiej oraz wa- 
djum w wysokości 5 proc. oferowanej sumy. 
Plan budowy, warunki wykonywania robót 
it. p. oglądać można w urzędzie gminy Ho- 
duciskiej od dnia 15-V 1927 r. 

"Urząd gminy Hoduciskiej zastrzega so* 
bie prawo dokonania ustnego przetargu, jak 
również prawo wyboru oferenta bez wzglę- 
du na najniższą cenę, uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa. ł 

m. Hoduciszki, dnia 1 maja 1927 r. 

Urząd gminy Hodauciskiej. 
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W pobliskim garažu wynająłem 
motocykl aż do końca tygodnia. Wła- 
ściciel zażądał dziesięciu funtów za- 
sławu, pozostawało mi więc tylko 
cztery funty. Nie miałem jednak wy- 
boru, zapłaciłem i poprosiłem © za- 
trzymanie dla mnie motocyklu do 
ósmej wieczór. 

Udałem się na pocztę, by wysłać 
depeszę do p. Mettersa, oraz zadepe- 
szowałem do mego służącego, by 
przyjechał przywożącze sabą ubranie i 
bieliznę dła mnie. 

Nie mogłem ubierać się stale fak 
włóczęga. Po przybyciu do Yorku, 
Page miał zapytać o instrukcje naczel- 
nika stacji. 

Zdążyłem jeszcze posilić się grun- 
townie w restauracji i oósmej wsiad- 
łem na motocykl. * , 

Aby oswoiś się z maszyną, zrobi: 
łem wycieczkę pięciokilometrową w 
stronę Yorku i potem drogą do Bri- 
desweli, Ukryłem motocykl w wąwo- 
zie, wśród krzaków i czekałem przy- 
czajony. 

Dziesiąta wybiła. Nie dostrzegłem 
dotąd na drodze nikogo podejrzanego, 
prócz kilku pieszych i jednego cykli- 
sty, nikt mnie nie minął. 

O wpół do jedenastej do uszu 

wciągnięto: 
> Dn. 19-1V 1927 r. 
6385 A. «Urbanowiczowa Jadwiga» w Wilnie ul. 

powska 14 Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właścicielka—Urbanowiczowa Jadwiga, zam. tamże, 223—VI 

6386 A. <Zac Abram» w Wilnie, ul. Podgórna 5-a, far- 
biurnia skór. Firmą istnieje od 1927 roku Właściciel—Zac Abram, 
zam. przy ul. Podgórnej 4. 

TELEFON 
LA->29 

Viica DOBRA 6. 

KOPJOWANIE 

Po- 

  

PLANOW. 
| ŚWIĄ ŁODRUKI 

Wi 

   
TYT 

D, ZELDOWIGZ Mż 
chor.WENERYCZ- z 5 pokoi sło-- 

DOKTÓR 

  

    
— Wi SmiałowSka mieszkania 2—3 po 

1 przyjmuje od godz. 9kojowego z kuchnią. 

  

Dr. 6. 
weneryczne, 
| 

ileūska 7, tel. 1067. lokaie fabryczne. 

> NE, WOCZAPŁE. | Ren sale 
т i z +66 dramat w 9-ciu aktach, W roli 201 wszelkiem wygodami, 

‚ пуізі‘е‘і"-:‹)'&гііеп „Kadet Mary narki gtėwneį Ramon Nowarro. p | оё pasz w. | sprzedaje się SA 1.500- 

Miejski Kinematograf Akcja się rozgrywa na tle morza, okrętów wojennych i szkoły kadetów morskich. $ DOKTÓR dol. Adres w adm. 

$ Scenarjusz w-g powieści Guy Maupassamt'a. Nad program: «CIĘŻKO i GORĄCO» «Słowa>, 

Kulturalno-Oświatowy || zomedja w 2:ch skach. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. żał| $.ZGIÓOWICZOWA : 
ė Ostatni seans o godz. 10. W Poczekalniach koncerty radjo. Początek seansów: w nie- KOBIECE, WENE. Do jęci 

dzieię i święta of godz.3,w sobotę od godz. 4 i inne dnie od godz. 5. Kasa czynna: RYCZNE i chor. wynajęcia 

$$ sala Miejska (ut. Ostrobramska 5). || w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od zodz. m. inne dnie od SE] "pna mocz. |LLETNIS KO 
4 „godz. 4 m. 30. Cena biletow: parter—60 gr., balkon= 30 gr. BB] 12 iod 46|, 5. pojbi Aniokolf 

ul.Mickiewicza 24 : 4 

© Dziś premjerat Największy S Mi Nori G 66 drama: w 10 aktach w nowem tel. 277. ul. Senatorska 13. | 

© Kino. Polonja*! © monumentalny film świata! »» odoma i OQMOTA  qiterackiem opracowaniu . pod A W. Zdr Nr. 31 ! 
$ Teatr » В 1 M niezrównaną reżyserją M, Kertesza, urocza LUCY DORAINE i piękny MICHAŁ VARKÓNYI a PARAM Р k s. 

e" A. Mickiewicza 22, py w rolach głównych. Ceny biletów zniżone o 50 proc. Akuszerka OSZUKUJĘ 
! 

M'ckie vicza Zgłoszenia do adm. 
«Słowa». 

do 19. 
46 m. © 

WZP. Nr 63 

Wolfson > 

    

Do wynajęcia 
mieszkania 5-cio po- 

moczo-kojowe 2 wygodami, 
i skórne. ul. Tamże do wynajęca 

о- 
łocka 4. Zapytać do- 

  

Lekarz-Dentysta 

  

W dniu 19-IV 1927 r, dodatkowy Il. 

3785 A. DOM HANDLOWY MAISON DE LUXE 
Heszel Stercz i S-ka». Spółka została rozwiązana, przedsię- 
biorstwo zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 225—VI 

Mieszkanie, zorczyni. 
remontowane, Ssło- 

    

  
  

  

2862 A. <Lewi Milejkowski> ASS zostalo 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 
  

DZIAŁ B-l w dn. 21-1IV 27 r. 
348 B. «<OGNIWO spółka z ograniczoną odpowie- 

Przedsiębiorstwo wydawnicze, 
prac drukarsko-litograficznych 1 produkowanie przyrządów woj- 
skowych do nauki strzelania, Kapitał zakładowy 2.000 zł. po- 4 
dzieionych na 100 udziałów po 2U zł. każdy, całkowicie wpła* 
conych. Zarząd stanowią zamieszkali w Wilnie: Mikołaj Lak- 

dzialnością». 

munt—przy ul. Artyleryjskiej 10 i Wiktor 
M. Pohulanka 12. Wazał kiego rodzaju umowy, weksle, 
na weksiach, zobowiązania, pełnomocnictwa, akty notarjalne 
i hipoteczne i wogóle wszelkie dokumenty z tytułu : których 
mogą powstać dla spółki jakiekolwiek bądź zobowiązania, za 
wyjątkiem czeków winny być podpisywane przez obu wspól- 
ników pod stemplem firmowym. Czeki zaś, korespondencja, 
jak równieź wszelkiego rodzaju pokwitowania mogą być pod- 
„pisywane w imieniu tirmy przez Mikołaja Lakmunta. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta na mocy aktu 
zeznanego przed Aleksandrem Rožnowskim, Notarjuszem przy 
Wydziale hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 
22 marca 1927 r. Nr 1435 na czas nieograniczony. 227—VI | 

347 B. <KRAJBŁAWAT spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością». Handel towarami manufakturowemi. 
Oszmiańska 6. Firma istnieje od 14 marca 1927 roku. 
zakładowy 2500 zł. podzielonych na 125 udziałów po 20 zł. 
każdy, całkowicie wpłaconych. Zarząd spółki stanowią, zam. | 
w Wilnie: Aron Kronik—przy ul. W. Stefańskiej 27, Biuma 
Puńska—przy ul. W. Pohulanka 11 i Estera Frenkie|—przy ul. 
Mickiewicza 46. Wszelkie umowy, zobowiąania, akta notarjal- 
ne, pełnomocnictwa, weksle, Czeki i inne dokumenty winne 
być podpisywane przez dwóch członków Zarządu: mianowicie: 
Arona Kronika i jednego z pozostałych dwóch członków. Spół- | 
ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocyy, aktów 
zeznanych prżed Juljanem Korsakiem Notarjuszem przy Kan- 
celarji Hipotecznej Sądu Okr. w Wilnie w dniu 14 marca r.b, 
Nr. 656 i 1 kwietnia r.b. Nr. 631 na czas nieograniczony. 

08695006008800006050686060666665666 
Donosimy jaknajuprzejmiej naszej Szan. Klijenteli, że z dniem 

2 maja przenieśliśmy naszą filję z ul. Mickiewicza 34—36 na 

- Św. Marcin 41. 
Oryginalne szwedzkie wirówki do mieka „Rego* i „Olympic* A. B, Salenius Werkstūder 

224—VI M neczne do па- 
kd ARYA jęcia a pokoi, wy. Wileński Prywatny 

p ody: Kościuszki 1 
Už ńska-Smolska (Antokol).  Spytać Bank Hand.owy 
Choroby jamy ustne dozorcę, Spółka Akcyjna 

ombowanie i usu- j -- 
wanie zębów bez bólu. $ 6:::‘:::1‘?:1 Paa 
Porcelanowe i złote Letniska dającej coat języka- 

— korony, Sztuczne zęby. w pobl. Jaszun. ? mi. 
Wojskowym, urzędni- Umebi,, produkty na ZŁ kom i uczącym się miejscu. Sosn. lasy, Zgłoszenia pisemne na- 

zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 
wykonywanie 

Zagórski przy ul. 
Żyro 

0
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yste, towar 

Wilno, ul. 
Kapitał 

4 

jest bezwzględnie 
wydatniejszą 

(Baltic — Koncern) Stokholm — Szwecja. 

12 mies. kredyt na raty. 

  

mych doleciał huk motoru, ujrzałem 
słabe światło i wkrótce dostrzegłem 
duży samochód ciężarowy. W stosun- 
ku do swej wielkości czynił on nader 
mało hałasu. Nie zmniejszając szyb- 
kości potoczył się w kierunku Yorku. 
Ćwierć mili za pierwszym, mknął dru- 
gi samochód. Nie mogłem czekać dłu- 
żej jak cztery minuty, skoczyłem na 
motocyki i z największą szybkością 
pomknąłem drogą do Brideswell wio- 
dącą. ‚ 

: XX 

Gniazdo kontrabandzistėw. 

Miałem nadzieję, że jadąc z naje 
wyższą możliwą Szybkością, znajdę 
się na drodze do Yorku dość wcześ- 
nie, by módz wyprzedzić auta. Lecz 
droga nie była dogodna, nierówności 
gruntu zmuszały mię do zwolnienia 
szybkości. Ostatnia mila zabrała mi 
sześć minut czasu, Obawiałem się 
więc, że ujrzę wrogów moich przemy- 
kających się przed mym nosem. 

Jednak szczęście sprzyjało mi. 
Wjeżdżając na. wzgórze, odwróciłem 
się i dostrzegłem dwa światełka na 
drodze, w odległosci ćwierci mili za 
mną. Gdy dotarłem najwyższego pa- 
górka przystanąłem chwilę, mogłem 

Wydawca Siansiiaw Mackiewic= Redakior w/z Czesław Karwowski. — Ocr ywiecziary z cgłoszenia Zenon kawiński, 

Generalny Import na eałą Polskę: 

Fa. Richier 4 Robert, Gdońsk—Poznń 
a Załozona 1887 r. 

Skład okazowy i filja: ul. Św. Marcin 41, telefon Nr 3161. 
Główna składnica i warsztaty reparacyjne (jedyny warsztat specjalny tego rodzaju 

na całą Polskę) ul, Dąbrowskiego 32, telefon 6179. 

P. K. O. Warszawa 160 248. 
10 lat gwarancji. 

Na tegorocznych Targach Poznańskich wystawiamy: Bala Maszyn 2, rząd lewy. 

. Zastępstwo na Województwo Wileńskie: Inspektor Ernest Kuhla, Wilno, ul.. Wileńska 26, m. 5. 

nei il. BĄBQAQBGAQGABORBQBSOOGODAGGO0BOCOGD wu 
stąd przyjrzeć się całej okolicy. Oba 
auta mkuęły za mną. 

Cztery jeszcze razy dzięki pagór- 
kom po których wspinała się droga, 
mogłem obserwować ruchy mych wro* 
gów. Przebyłem w ten sposób dzie- 
więtnaście mil od Aldhaven. 

Gdy zatrzymałem się ostatni raz, 
dla przyjrzenia się autom, sytuacja 
uległą nagłej zmianie. Oto dwie tyl- 
ko mile jechałem nie ogłądając się, 
w ciągu tego krótkiego czasu światełka 
znikły, Przy słabem świetle latarki za- 

. cząłem badać mapę. Nie mogłam zna- 
leść na niej najmniejszej drogi, na 
którąby mogły skręcić auta, musiały 
się więc zatrzymać, lub zawrócić. 

Zatrzyrnałem motor i ukryłem moe 
tocyki wśród krzaków przydrożnych. 

Piechotą powróciłem tą samą dro- 
ga, nie chcąc hałasem maszyny zwra- 
cać na siebie uwagę. : 

Miejsce, na którem ostatni raz wi- 
działem światła, ku memu nieopisane- 
mu zdumieniu, było puste. Nie mo- 
głem nic dostrzec, coby dać mogło 
jakąś poszlakę. Musiała istnieć jakaś 
droga, nie oznaczona na mapie, któ- 
rej nie zauważyłem, w szybkim pędzie. 

Miałem już wrócić po motocykl, 
gdy, po namyśle zdecydowałem, że 

rzeka. Inf. Ś-to Jakób- 
Wydz. Zdr Nr3 ską 16, m 7, WŁ. 

  

Nowość wydawnicza $ 
WITOLD ŚWIDA 
„POJEDYNEK“ 

ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena ! zł. 60 gr. 
g Donabycia we wszystkich księgarniach 

4 Kupuję deski sosnowe 
) tylko odziemkowe, suche bez sęków, 

eksportowy 35 do 
"2 105 m/m grube, o wysokiej prze: 

) ciętnej długości i szerokości. Płacę 
ф gotówką przy załadowaniu. 

Export Drzewny G. 
Sew. Mielżyńskiego 6. Zał. 1904. 

  

| Perlmuttera Ultramaryna 
farbą 

leży. składać w Dyrek- 
K.cji Banku; referencje 

konieczne. ' 

Majątek _ 
$ U.S.B. Zakret. | 

    

ma do sprzedania na- | 
sienne kartofle po | 

9 groszy kilo. 

|   

  Komplet 
maszyn | 

do wyrobów betono” | 
wych sprzedaję. Adres 

w redakcji. 
— 

Brek 
elegancki na parę ko- 
ni jest do sprzedania. 

Adres w redakcji. 

  : Wilke, Poznań, 

najlepszą 1 naj- 
do _ bielizny 

  
  

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędze do nabycia. 

Poszukuje się 

mieszkania +» 
6-cio pokojowego @) 
wygodami, możliwie | 
w śródmieściu, Adres 
w redakcji, lub przez 
tel. Nr 69 do 10 rano. | 

ieszkanie z utrzy- 
M maniem 1 lub 

2 osoby znajdą 
na wsi w Kolonji Wi- 
leńskiej (pomiędzy Wil- 
nem i Nową Wilejką 
o 5 km. od Wilna wy- 
godnej komunikacji ko* 
lejowej). Wiadomość 
w Acchiwum Państwo- 
wem Uniwersytecka 5. 

Studnicki. 

  
  

    

DO SPRZEDANIA 
dom jednopiętrowy £ 
dwoma s*lepaml do 
handlu łącznie z mie- 
szkaniem, około ryn* 
ku, przy ul. Antokol- 
skiej Nr 31. Wiado- 

mość na miejscu. 
mieszk, Nr 1. 

gubiono zaświad- 
Z czenie oficera | 

zerwy z 141 1927 
r. Nr. 1704 | 27 i ksią” 
žkę wojskową wyd. 
przez P. K. U. Wilno 
na imię Anatola Bata- 
wieńskiego-Bilaninowa 
zam, Wilno, Konare 

skiego 8 m, 4. 

2
0
0
0
8
8
 

  

  

  —— 
| 

1 ponter i setef 
Ii (mieszany), 

3 duży, okazyj* 
nie do sprzedania, 

—BARDZO TANIO— 
Adres: Dzielna 30 m. 5 0

8
0
8
8
8
0
0
8
8
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nie należy się nim posługiwać ze 
względu na hałas, jaki czyni, przytem 
ukryta ta droga nie była zapewne do» 
godna do szybkiej jazdy. Po kiłku 
minutach marszu dostrzegłem ku 
wielkiemu swemu zdumieniu małą 
drogę polną, literalnie zarzucorią ka- , 
mieniami. Mapa więc moja nie była 
dokładna. 

W chwili, gdy miałem zawrócić 
po motocyki, zabłysło w pobliżu świa- 
telko. Zaciekawiło mię to bardzo. Por 
szedłem więc naprzód i po kilku fai* 
nutach przed oczyma memi zarysowa” 
ły się ciemne kontury jakiegoś do- 
mowstwą. Jasnem było, że szedłem 
prywatną drogą niedawno wytkniętą. 

Kryjąc się za krzakami, skierowa- 
łem się ku domowi. Wkrótce udało 
mi się odróżnić dwie ciemne plamy 
przed domem nieruchomo tkwiące i 
dwie sylwetki ludzkie chodzące po- Ą 
między niemi a domem. Zrozumiałe 
że wrzala tu praca nad ukryciem kon“ 
trabandy. 

Posuwałem się ostrożnie i padłem 
w małem zagłębieniu ukrytem w od- 
ległości dwudziestu metrów od domu. 
Stąd obserwować mogłem swobodnie: 
co się działo, a nawet słyszeć rozmo” 
wy tych ludzi. 

Druxarnia «Wydawnictwo Wi'eńs kie» Kwaszelna 23 
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