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   Poćzątek o g. li-tej, 

Na bolszewickiej Ukrainie, 
Rzadko się o niej słyszy, mówi— 

i pisze, o powojennej stolicy Ukrai- 
ny. A jednak Charków jest na dro- 
dze rozwoju niemal wielkostołeczne- 
go. Stwierdza to kategorycznie przy- 
godny korespondent wiedeńskiej 
«Neue Freie Presse», który miał w 
kwietniu rozmowę z wiceprezydentem 
Republiki Ukraińskiej |p. Buzenko, 
zastępującym prezydenta p. Petrow- 
skiego, nieobecnego w Charkowie," 

rzedewszystkiem rozbudowuje się 
na wielką skalę obecna stolica Ukrai- 
ny sfederowanej z «sojuzem» in- 
nych czerwonych republik sowieckich. 
Powstały i powstają ogromne gma- 
chy; wszelako pp. komisarze wciąż 
jeszcze rezydują w kamienicach przy 
ulicy b. Sadowej a obecnie Kulja- 
kowskiej. Centralny Komitet Wyko- 
nawczy wraz z najwyższemi wladza- 
mi zajmuje b. pałac gubernatora. Jest 
to wielki, długi niezmiernie gmach w 
stylu pseudo-klasycznym (czy raczej 
neo-klasycyzmu) nieodłączonym od 
wszystkich niemal reprezentacyjnych 
тегуйепсу]  uajwyższych władz b. 
Rosji carskiej. Tu w tym pałacu od- 
bywały się najwystawniejsze bale, 
które obecnością swoją ušwietnialo 
charkowskie gubernialne ziemiaństwo, 
na których brylowała stara charkow- 
ska arystokracja... 

Gmach wewnątrz nieco przerobio- 
no. W ogromnej sali kolumnowej, 
dawniejszej balowej, odbywają się 
teraz posiedzenia ukraińskiego Cen- 
tralnego Komitetu Wykonawczego, 
czyli ściślej: rządu obecnej Ukrainy. 
Ławy przeznaczone dla delegatów, 
krzesła, gdzie zasiadają członkowie 
rządu, oraz trybuny dła mówców — 
wszystko z jasnego drzewa brzozo- 
wego (wiedeński korespondent nie 
zma nazwy «czeczotka», którą do- 
mniemanie musiałby tu użyć). Po 
ścianach: sześć czerwonych tarcz. Na 
nich złote litery: U. S. Š. R. (Ukraiń- 
ska Socjalistyczna, Sowiecka Republi- 
ka). Napisy urzędowe w sześciu ję- 
zykach: w ukraińskim (małoruskim), 
rosyjskim, hebrajskim (tak!) nie- 
mieckim, polskim i mołdawskim, 
Na balustradzie galerji okalającej sa- 
ię: portrety wodzów bolszewickiej re- 
wolucji, oraz Mórata, Robespierre'a i 
St. Simona jak niemniej twórców so- 
cjalizmu. Wiszą też portrety Szew- 
czenki i lwana Franka oraz 1 
ukraińskich bolszewików Artjofha. 

Z pryricypalnej tej sali posiedzeń 
wchodzi się do sali przyjęć, całej w 
We i złocie gdzie właśnie p. 
'цгепко udzielił posłuchania wysłan: 

nikowi wielkiego organu prasy wie” 
deńskiej. 

Nie o polityce atoli rozmawiano. 
Wywiad dotyczył głównie stosunków 
ckonomicznych na Ukrainie. 

— Ekonomicznie—mówił p. Bu- 
zenko—juž jest Ukraina odbudowana. 
Cyfry przedwojenne już osiągniętej 
Dochody brutłto ukraińskiego prze- 
mysłu dały w roku gospodarskim 
1923 na 1924 zaledwie 38 proc. do- 
chodów przedwojennych; wsok potem 
dały 82 procenty, a w roku bieżącym 
spodziewamy się dojść do 98 procen- 
tów, Cała Rosja sowiecka „żywi się 
'głównie węglem i antracytem doniec- 
kim. Otóż kopalnie funkcjonują na 
Ukrainie doskonale. Również i prze- 

smysł nasz metalurgiczny rozwija się 
najzupełniej zadawalniająco. Co do 
produkcji węgla, to Rosja sowiecka 

, zajmuje już obecnie siódme miejsce. 
Przed wojną—dodał p, Buzenko—gdy 
zagłębie Dąbrowieckie "leżące dziś w 
ga Polski, należało do Rosji, 

osja zajmowała co do produkcji 
węgla miejsce szóste wśród państw 
na kuli ziemskiej. . : 

„— Мейту maszyny rolnicze wyrabia- 
me na Ukrainie. Fabryk mamy wielkich 
tylko siedem. Są znacjonalizowane i— 
produkują dwa razy tyle maszyn ile 
jch wyrabiały przed wojną 22 fabry- 

' należące do osób prywatnych. 
Co do rolnictwa—objaśnił p. Bu- 
ko—to jest obecnie pod pługiem 
wogóle pod kulturą rolną w Re- 
lice p reląskiei 19.385.000  dzie- 

cin czyli o 5 proc. więcej niż przed 
'ojną. Jest też rogatego bydła © 8 
roc. więcej, a owiec mamy o 53 
roc. więcej niż np. w roku 1913-tym. 

Przypuśćmy, że p. Buzenko nie 
rzesadził. \ 4 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! | 
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Trasa biegu 2700 mtr. Aleja Syrokomli (start). „Cielętnik—aleja u wylotu na ulicę Zygmuntowską (finish). 

Zjazd orgonizacyj Stahihelmnu. 
BERLIN, 7—V. PAT. Zjazd organizacyj Stahihelmu został zainaugu* 

rowany odczytem propagandowym, wygłoszonym wczoraj wieczorem w sali 
Filharmonji berlińskiej przez Fzałożyciela i przywódcę Stahihelmu Seldta. 
Mówca oświadczył, że Stahihelm wstępuje obecnie w nowy okres rozwoju, 
jako narodowy niemiecki ruch wolnościowy, mający na celu oswobodzenie 
Niemiec z pod jarzma wewnętrznego i zewnętrznego w duchu tradycyj 
Bismarka. Zjazd berliński, jak zaznaczył Seldte jest pierwszym krokiem na 
tej nowej drodze. Szczegółowy program przyszłej taktyki Stahihelmu 
mieścić się będzie, według zapowiedzi Seldta, w orędziu do narodu nie- 
mieckiego, które ukaże się w niedzielę. 

Ultimatum Stahihelmowców. 
BERLIN, 7.V, PAT, Komunistyczny „Welt am Abend' zapowiada, że 

kierownictwo Stahihelmowców ma przedstawić ministrowi Stresemanowi 
memorandum w sprawie polityki zagranięznej Niemiec, noszące formę ulty- 
matywną. Memorandum to zawierać ma trzy punkty: 1) żądanie poczynie- 
nia wszelkich kroków zmierzających do ewakuacji Nadrenji, 2) żądanie 
rozwiązania wszelkich spraw spornych pomiędzy Polską a Niemcami, a „w 
szcztgólności sprawy korytarza i rewizji granic wschodnich”, 3) żądanie 
od rządu Rzeszy utworzenia specjalnej straży granicznej w powiatach 
wschodnich, do której użyta byłaby, jako kadra, organizacja Stahihelmu. 

|. „Welt am Abend* twierdzi, że minister Stresemann pragnąc uniknąć 
osobistego wręczenia mu tego memorjału wyjechał już dzisiaj na urlop do 
Bad Eilsen. Półurzędowa „Deutsche Diplomatisch-Politische Korrespon* 
denz* potwierdza wiadomość, że minister Strsshmann rozpoczął obecnie 
swój urlop, i że dziś Berlin opuścił. : 

Orędzie do narodu niemieckiego. 
BERLIN, .7-V. PAT. Kierownictwo Stahlneimu ogłosiło dzisiaj wieczorem orędzie 

do całego narodu niemieckiego, zawierające program organizacji Stahlhelńu. W orędziu 
Stahlheim oświadcza uroczyście, že nie uznaje traktatu wersalskiego i stanu wytworzo- 
nego „przez jego późniejsze uzupełnienia. Stahihefm żąda uznanią prawa wszystkich 
Niemców do posiadania państwa narodowego, żąda oabudowania niemieckiego prawa 
posiadania siły zbrojnej i odwołania wymuszonego przyznania się do winy za wywoła- 
nie wojny. Pozatem żąda uregulowania i naprawienia krzywd wojennych na podstawie 
polšybensį odpowiedzialnošci wszystkich narodów, odpowiedziałnych za wojnę światową. 
astrzega jednsk Stahihelm, że cele powyższe nie mogą być poświęcone na rzecz 

wcześniejszej ewakuacji terenów okupowanych i ną rzecz poprawienia wschodnich 
granic Niemiec, 

W dalszym ciągu swego programu Stahlhelm żąda przywrócenia dawnych barw 
cesarskich Niemies czarno-błało czerwonych. W końcu orędzie Stahlhefmu zwraca się 
przeciwko bolszewizmowi, żąda wzmocnienia władzy prezydenta Rzeszy oraz żąda poli- 
tyki agrarnej, umożliwiającej kolonizację, a w szczególności kolonizację kresów wscho- 
dnich, któraby przez wypełnienie pogranicznych obszarów wschodnich Niemiec przez 
wioski, zamieszkałe przez kolonistów niemieckich, wzmocniła charakter narodowy 
tych terenów. й 

\ 

Awantury na ulicach Berlina. 
BERLIN 7 V PAT, Wczoraj w godzinach wieczornych grupa młodych Stahlhel- 

mowców urządziła hałaśliwą demonstrację na ulicy Kurfiirstendamm. Policja areszto- 
wała 20 uczestników demonstracji, u których podczas rewizji znaleziono sztylety, ka- 
mienie i odezwy. Mi Е 
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Wybory do sejmikuj klajpedzkiego. 
BERLIN 7 V PAT. Biuro Wolffa donosi z Kowna, że prowadzone przy 

współudziale gubernatora okręgu Kłajpedzkiego Szulkauskasa i posła litewskie- 
go w Berlinie Sidikauskasa rokowania w sprawie nowych wyborów do Sejmu 

kłajpedzkiego zakończyły się porozumieniem. Termin wyborów ma być wkrót- 
ce ogłoszony. 

Nowy kodeks karny w Czechosłowacji. 
PRAGA, 7—V. PAT. Projekt nowego czechosłowackiego kodeksu 

karnego znosi karę śmierci w czasach normalnych, podczas gdy w wa: 
ruńkach wyjątkowych przy ogłoszeniu stanu wojennego kara Śmierci by- 
łby znów przywrócona. Dalsze zmiany przewidują, że osobistości anor- 
malne, które odbywały już wyznaczoną im karę więzienną mogą być za- 
trzymane na/ czas niegkreślony w odpowiednich ' instytutach, co nie nosi- 
łoby charakteru karnego. Za spędzenie płodu projekt przewiduje zasadni- 
czo sankcje karne z wyjątkiem wypadków, gdy jest to umotywowane 
względami hygjeny społecznej. W odniesieniu do homoseksualizmu sankcje 
karne przewidywane są jedynie na wypadek skandalu publicznego. A 

L 

> "Walki w Marokku na ukończeniu, 
MADRYT, 7—V. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu rady ministrów 

gen. Primo de Rivera przedstawił sytuację wojskową i polityczną w — Ма- 
rokku, przyczem stwierdził, że jest ona w całej strefie protektoratu  hisz- 
pańskiego w zupełności zadawalającą. Kolumny hiszpańskie posuwają się 
szybko naprzód nie natrafiając na poważniejsze trudności. Otaczanie tu- 
bylców prowadzone jest metodycznie i z wielką sprawnością. Wobec po- 
wyższego optymistyczna ocena sytuacji jest całkowicie uzasadniona i moż- 
na się spodziewać, że walki w Marokku zostaną wkrótce zakończone. 

Polski komendant garnizonu w Gdańsku. 
4 BERLIN, 7 М. Tel. własny. Na podstawie rzekomo miarodajnych in- 
formacyj „Deutsche Tagesztg*. donosi o utworzeniu w Gdańsku stano- 
wiska połskiego komendanta garnizonu, u którego zgłaszać się. mają nie- 
zwłocznie po przybyciu do Gdańska obywatele polscy, pełniący slużbę | 

Dziennik w sensacyjnej formie wyolbrzymia tę wiadomość, wojskową. 
podsuwając Polsce zamiar zamachu n1 w. m. Gdańsk, przyczem  zazna- 
cza, że wobec niedostatecznej odpowiedzi Wysokiego Komisarza van Ha- 
mela na zapytanie senatu gdańskiego ce do liczebności połskiej załogi 
wojskowej na Westerplatze, przedstawiciel Niemiec w Lidze Narodów po- 
winien wreszcie upomnieć się o prawa przysługujące Niemcom w stosun- 
ku do w. m, Gdańska. Jak zaznacza „Deutsche Allgemeine Ztg*. Niem- 
cy obecnie po wstąpieniu do Ligi Narodów są współodpowiedzialni za 
obronę wolnego miasta Gdańska. ! 

+ - _ 1 

Dwadziešcia miast pod wodą. | m 
«a... Orędzie prez. Coolidgea: i 

ы VICKSBURG, 7 V. PAT. Przebywający tu w charakterze przedsta- 
wiciela rządu sekretarz wojny, Davis oświadczył, że prezydent Coolidge 
ma zamiar wystąpić na najbiiższem zgromadzeniu kongresu ze specjalnem 
orędziem w sprawie sposobu zapobiegania w przyszłości wylewom rzeki 
Missisipi. W tym samym celu specjalna komisja przeprowadzi odpowiednią 
ankietę i zbierze opinie inżynierów. 

2 W stanie Louisiana, 

NOWY YORK, 7 V. PAT. Pólnocno-zachodnia część stanu Louišia- 
na znajduje się prawie całkowicie pod wodą. Codziennie nowe tamy są 
przerywane. Zgórą dwadzieścia miast zostało zalanych, a wiele mniejszych 
miejscowości całkowicie zniszczonych. 

1 

W sprzedaży detalicznej cena poedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

  

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Qen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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Rozbijanie jedności polskiej. 
Wczorajszy artykuł Dziennika Wi- Rozwadowskiego. Właśnie dlatego, 

leńskiego o wyborach do Rady Miej- że ludzie już teraz trochę dojrzeli, 
skiej nie można uważać za coinnego więc wiedzą, że sprawa gen. Rozwa- 
jak za wyraźną chęć, wyraźną ten. dowskiego należy do rządu, do sądu, 
dencję rozbijania jedności polskiej w do Sejmu i opinii publicznej... lecz 

Wilnie. nie do wyborów do - Rady Miejskiej, 
Dziennik odrazu zgóry odrzuca Właśnie dlatego, że ludność sama 

listę  Bezpartyjnego Komitetu wysuwa program gospodarczy przy 
Obrody Polskości Wiina i Ószczę- wyborach, chce ona, aby przyszła 
dnej a Fachowej Gospodarki Rada Miejska myślała o brukach i 
Miejskiej, który się utworzył onegdaj tramwajach, pożyczce dla miasta i 
a wczoraj ogłosił ściśle gospodar- ruchu budowianym i przedmieściach, a 
czą platformę wyborczą. Dlaczego?— nie o przeróżnych votach nieufności 
Pytamy się teraz każdego poważnego dia rządu. 

obywatela Wilna — dlaczego? Pro- _— jesteśmy przekonani, że Dziennik 
simy o odpowiedź. — Odpowiedź nie wogóle dlatego wstępuje do wyborów 
może wypaść inaczej jak tylko: „od- aby zorganizować w Wilnie manife- 
rzuca ją wyłącznie ze względów po- stację antyrządową,—I to mu się nie 
lityczno-partyjnych*, uda. Niezałeżnie bowiem od swoich 

Listy radnych proponowanych przekonań politycznych obywateł m- 
przez Kom. Bezpartyjny Dziennik Wilna chce wybierać Radę Miejską 
ze względów merytorycznych odrzu- nie dla demonstracji przeciw rządowi 
cić nie może, bo ta lista jeszcze czy za rządem, lecz dla względów 

nie powstała, jeszcze nie jest ułożo- gospodarczych. Bezpartyjny komitet 

  

ną. jedynie ze wzgłędów partyjnych 

Dziennik już teraz rzuca na tę listę 

wszelakie podejrzenia, 
Platformie wyborczej .Bezpartyjne- 

go Komiieiu Dziennik nic zarzucić 

nie może, bo dzklaracja ogłoszona 

wczoraj nosi ściśle gospodarczy cha" 

rakter, a zresztą drukując swój arty: 

Kuł redakcja Dziennika nic znała na- 

wet tej odezwy. A 
Więc o cóż chodzi Dziennikowi, 

który sam powtarza onegdaj przez 

nas sformułowane hasła gospodarcze 

w sprawie wyborów? ы 

A właśnie o to chodzi, że o ile 

gospodarczošė Bezpartyjnego Komi- 
teiu jest szczera i prawdziwa, jego 
apartyjny charakter zapewniony  naj- 

zupełniej, już tprzez sam fakt, że 

sprzymierzyły się z nim dwa pisma 

o zupełnie odmiennym charakterze 
politycznym, a także społecznym 

(nasze Słowo i Express Wileński) — 
o tyle intencje Dziennika niewątpli- 
wie są intencjami partyjnemi. 

Gdyby było inaczej, to. Dziennik 
niemiałby najmniejszej racji *odrazu 
wrogo ustosunkowywać się do akcji 
Bezpartyjnego Komitetu, z miejsca 
wrogo, jeszcze przed poznaniem ha- 
seł, które Komitet ten ogłosi i ludzi, 
których zaproponuje na radnych. 

Dziennik odrazu stanął w po- 

zycji bojowej. Odrazu rzucił hasła 

bojowe. „Damy sobie nawet ra- 
dę z tym przeważającym, tirażem” 
— czytamy na jego szpaltach. Nie 
negujemy tego, że przysięgli, partyjni, 
opłacający składkę partyjną endecy 
pójdą i tym razem. za Dziennikiem, 
Ale te masy bezpartyjne, które w r. 

1919 głosowały na listę endecką ze 
wzgłędów politycznych, dziś pójdą za 
hasłami gospodarczemi. Tego jesteś- 
my absolutnie pewni. 

Postaramy się nawet Dziennikowi 
wskazać па te wyraziste znamiona, 
które cechują partyjny charakter już 

wczoraj przez Dziennik . rozpoczętej 

akcji wyborczej, 
Oto wczoraj, jednocześnie z pierw- 

szem zajęciem stanowiska w sprawie 
wyborów i z zapowiedzią utworzenia 
własnego, rozbijającego jedność pol- 

„ 'ską w Wilnie, wyborczego komitetu 
"dokoła redakcji Dziennika — spoty- 
kamy na szpaltach Dzierinika list o- 
twarty w sprawie gen. Rozwadow- 
skiego. | i ! 

Znowuż nie negujemy tego, że w 
Wilnie mieszka mnóstwo ludzi, któ- 

rzy w Sprawie gen. Rozwadowskie: 
go zajmują stanowisko podobne 
lub identyczne do tego, które 
sformułowane zostało w tym liście 
otwartym. Lecz Dziennik się myli 
jeśli sądzi, że mu się uda urządzić 

wybory pod hasłem uwolnienia gen. 

tę pewną i wyraźną gwarancję gospo- 
darczości i apartyjności daje,—Dziennik 
absolutnie dać jej nie może, Cat. 

Wybory 19 czerwca. 
W tytule informacji wczoraj- 

szej o terminie wyborów do 
/Wileńskiej Rady Miejsk:ej mylnie 
wydrukówano 20 czerwca. FG- 
winno być — jak to zres wi- 
doczne jest z tekstui nformacji— 
19 czerwca, który to dzień wy- 
znaczony został jako termin wy- 
borów. 

„Urzędnicy państwow 
Zarząd Stowarzyszenia Urzędni- 

ków Państwowych, reprezentujący tak 
znaczny odłam inteligencji pracującej 
m. Wilna, stojąc ściśle na gruncie 
apolitycznym, na posiedzeniu swem 
«w dniu 6 maja 1927 roku jedno- 
myślnie postanowił zwrócić się Śz 
wezwaniem do wszystkich Kół S. U. 
P. o przyjęcie  jaknajczynniejszego 
udziału w wyborach do Rady Miej- 
skiej m. Wilna i solidarnego głoso- 
wania na listę, która wystawi kandy- 
datów, dających rękojmię fachowej, 
sprężystej i uczciwej pracy nad pod- 
niesieniem: stanu ekonomicznego i 
kultury polskiej polskiego Wilna. 

Jednocześnie Zarząd S$. U. P. uwa- 
ża za konieczne wprowadzenie do 
Rady Miejskiej m. Wilna odpowied- 
niej ilości członków swego Stowa- 
rzyszenia, 

Do prowadzenia odnośnych per- 
traktacjj wstępnych z  Komitetami 
Wyborczemi Zarząd upoważnia człon- 
ków Prezydjum w osobach kol: W. 
Eymontta, S. Kułesińskiego, i L. 
Chociłowskiego. «Zarząd. 

Nawe pismo przedwyborcze. 

Komitet wyborczy Bundu ukon- 
stytuowany przed kilkoma dniami 
rozpoczynając - walkę przedwyborczą 
do Rady Miejskiej, rozpoczyna wyda- 
wać pismo p. t. „Dziennik Sobotni“, 
które ukazywać się będzie raz w ty- P 
godniu, prawdopodobnie w soboty. 

Pierwsza narada głównego 
„ komitetu wyborczego. 

" W poniedziałek, dnia 9 maja r. b. 
o godz. 6:ej wiecz. odbędzie się w 
Magistracie, pod przewodnictwem p. 
adw. Łuczyńskiego Wincentego jako 
przewodniczącego głównego komitetu 
wyborczego do Rady Miejskiej — 
pierwsza narada, w celu omówienia 
Spraw technicznych przy przeprowa- 

Przyjazd min Meysztowicza;do 
Poznania. 

POZNAŃ, 7—V. PAT. Dziś rano 
przybył do Poznanie mihister spra- 
wiedliwości Meysztowicz. Na dworcu 
powitali ministra p. Wojewoda Bniń- 
Ski oraz przedstawiciele sądownictwa 
i prokuratury z prezesem Sądu Ape- 
jacyjnego Zakrzewskim na czele. Z 
dworca udał się minister do prezesa 
Sądu Apelacyjnego u którego za- 
mieszkał, O godz. 10-ej rozpoczął 
minister lustrację sądów poznańskich 
i prokuratury. 

dzeniu wyborów do Rady Miejskiej: K 
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Dziś! Bieg okrężny o puhar przechodni „Słowa 
Początek o g. Il-tej 
  

Sejm i Rząd. 
Nowi członkowie Rady Praw- 

niczej. 

W „Monitorze Polskim* ogłoszo- 
no, że Prezydent Rzeczypospolitej za- 
mianował radcami zwyczajnymi "Rady 
prawniczej pp.: Adama Chełmońskie- 
go, adwokata, Agenora Frendla, wi- 
ceprezesa sądu apelacyjnego w To- 
runiu, Marcelego Lewego, adwokata, ' 
Stanisława Libickiego, dyrektora T-wa 
kredytowego m. st. Warszawy, Igna- 
cego Łyskowskiego, profesora uni- 
wersytetu warszawskiego, Maksymiija- 
na Malińskiego, sędziego sądu ape- 
Jacyjnego w Wilnie, Wacława Pasz- 
kowskiego, notarjusza, Cezarego Poni- 
kowskiego, adwokata, Witolda Prą- 
d.yfiskiego, adwokata i notarjusza 
Kazimierza Rakowieckiego, wicepre- 
zesa prokuratorji generalnej, Szymo- 
-na Rundsteina, adwokata, Stanisława 
Szczepańskiego, adwokata, Tadeusza 
Zajączkowskiego, prezesa senatu są- 
du apełacyjnego w Poznaniu, d-ra 
Franciszka Ksawerego Fiericha, pro- 
fesora uniwersytetu w Krakowie i 
prezydenta Komisji kodyfikacyjnej 
oraz Jana Jakóba Litauera, adwokata 
i profesora wolnej wszechnicy pol- 

skiej. - 

Vice'premjer Bartel. 
WARSZAWA, 7-V (Żel, wł. Słowa) 

Vice-premjer Bartel przyjął w daniu 
dzisiejszym min. Skarbu p. Czecho- 
wicza, dyrektora Departamentu pre- 
zydjalnego Min. Kolei Żelaznych p. 
Gałeckiego poczem udał się na za- 
mek, gdzie złożył Panu Prezydentowi . 
ssrawozdanie z obrad ostainiej Rady 
Ministów oraz poiformował Patfa Pre- 
zydenta o bieżących sprawach paf- 
stwowych. 

Organizacja służby śledczej 
WARSZAWA, 7-V. (żel. wł. Słowa). 

Główny Komendant Policji Państwo- 
wej wydał w dniu dzisiejszym  prze- 
pisy do rozporządzenia ministra spraw 
wewnętrznych o organizacji służby 
śledczej. W  myśł tych przepisów 
służbę śledczą pełni cała policja. Tam 
zaś gdzie zachodzi tego potrzeba jak 
np. w większych ośrodkach miejskich, 
będą zorganizowane urzędy śledcze 
podporządkowane komendantom wo- 
jewódzkim. Centrałą służby śledczej 
na całe państwo będzie Wydział 
Czwarty Głównej Komendy Policji 
Państwowej, którego zakres został šci- 
śle określony į rozporządzeniu Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych o orga- 
nizacji służby śledczej. Stosunek or- 
ganów policji śledczej do władz pro- 
kuratorskich oraz administracyjnych 
nie został zmieniony a tylko dokład- 
nie określony. 

_ Do walki z drożyzną. 
WARSZAWA, 7, V. (żel, wł, Słowa) 

MW związku ze zwyżką cen zboża a 
co.za tem idzie i cen chleba Minister- 
stwo -Spraw wewnętrznych wydało 

„okėlnik, w którym wzywa pp. woje- 
wodów do energicznego przeciwdzia- 
łania drożyznie. | : 

Dochodzenie w sprawie wo- 
jewody lubelskiego. 

WARSZAWA, 7—V. PAT. W 
związku z zarzutami podniesionemi 
rzez niektóre dzienniki przeciwko 

osobie wojewody lubelskiego Remi 
szewskiego, doiyczącemi działalności 
p. Remiszewskiego na stanowisku sta- 
rosty w Łodzi, minister Spraw we- 
wnętrznych na prośbę wojewody Re- 
miszewskiego zarządził w tej sprawie 
przeprowadzenie dochodzenia dyscy- 

plinarnego. 

Prymas Anglji w Warszawie. 

"WARSZAWA, 7V. PAT. W dniu 
dzisiejszym o godz. 6 m. 25 wieczo- 
rem przybył do Warszawy J. E. ks. 
ardynał Bourne, Prymas Angjji i 

Arcybiskup Londynu. Na dworcu J. 
E. ks. Kardynała powitali J. E. ks. 
Kardynał Kakowski i biskup polowy 
wojsk polskich ks. .Gall, przedstawi- 
ciele władz, poselstwa angielskiego, 

posaw rid nuncjatury, kapituły me- 
tropo! italnej warszawskiej, kurji, se- 
minarjum duchownego, licznie repre: 
zentowany kler warszawski, przedsta- 
wiciele związków społecznych  kato- 
lickich i organizacyj robotniczych 
wręszcie młodzież szkolna ze sztan- 
darami. Z dworca J, E. Kardynał 
Bourne udał się do apartamentów 
prywatnych ]. E. ks. biskupa Galla 
przy ul, Długiej, gdzie zamieszka w 
czasie swego pobytu w Stolicy.



Przed wyborami. 
Akcja wśród żydów 

Dnia 5 b. Įm. w lokału Organi- 
zacji sjonistycznej w Wilnie miała się 
odbyć zwołana przez posła sjonisty- 
cznego d-ra Wygodzkiego narada 
przedstawicieli licznych: żydowskich 
ugrupowań politycznych i organiza- 
cyj gospodarczych w celu wymiany 
zapatrywań na sprawę utworzenia 
ogólno-żydowskiego bloku przy wybo- 
rach do Rady Miejskiej oraz jaki 
miałby być charakter tego bloku. 

Dnia tego jednak miało się odbyć 
również ostatnie posiedzenie Rady 
Miejskiej, wobec czego radni žydow- 
scy zaproszeni na powyższą naradę 
prosili o przesunięcie jej na inny 
dzień. Ponadto z różnych stron pod- 
kreślano, że zwołanie narady do lo- 
kalu Organizacji sjonistycznej, już 
z góry niejako nadaje jej ckreślony 
charakter i podnoszono konieczność 
wybrania lokalu neutralnego. 

Z powyższych powodów narada 
została przeniesiona na dzień 8 bm. 
i odbędzie się w lokalu gminy ży- 
dowskiej. 

O widokach na możność utworze- 
nia bloku ogólno-żydowskiego i o 
iego "obliczu, załeżnem wszak od 
tego jakie ugrupowania w skład 
bloku wejdą, nic stanowczego w chwi- 
li obecnej powiedzieć jeszcze nie 
można. : 

Pewne wskazówki pod tym wzglę- 
dem mogą dać niektóre informacje 
wileńskiej prasy żydowskiej z . ostat- 
mich dni, oraz informacje udzielane 
przez przedstawicieli poszczególnych 
żydowskich organizacji i ugrupowań 
których przegląd poniżej w streszcze- 
niu podajemy. ° y 

Wszystkie: organizacje sjonistyczne 
(ogėlni sjonišci, „Mizrachi“, „Hitach- 
duth“ i szereg innych pomniejszych) 
z wyjątkiem  sjonistycznej 
Sjon“, która się jeszcze waha, utwo- 
rzyły t. zw. federację sjonistyczną, 
która postanowila dążyć do utworze- 
nia bloku ogólno-żydowskiego i na- 
zewnątrz wobec innych ugrupowań, 
przy wszelkich pertraktacjach o utwo- 
rzenie * bloku „wyborczego, występo- 
wać jako całość. Federacja sjonistycz- 
па dąży: do wciągnięcia do bloku 
wszystkich żyd. ugrupowań i organi. 
zacji. : 

іЁу‹іошзме warstwy religijne, któ- 
rych organem prasowym w Wilnie 
jest ortodoksyjny tygodnik „Dos 
Wort* maogół wypowiadają się za 
utworzeniem ogólno-żydowskiego ble- 

„. ku wyborczego. Chcieliby oni na liś- 
cie wyborczej zblokowanej taką ilość 
miejsc radzieckich, jaka odpowiadała- 
by liczebności religijnej ludności ży- 
dowskiej: Ortodoksi zdają sobie jed- 
nak sprawę z tego że wielką jeszcze 
będą musieli stoczyć walkę *z innemi 
ugrupowaniami o ilość mandatów, w 
razie utworzenia bloku. 

Socjalistyczny «Bund», wiadomo 
już napewno, ipójdzie do wyborów 
samodzielnie. 

Ostatnio przeciwko blokowi ogól- 
no - żydowskiemu wypowiadają się 
członkowie stronnictwa ludowo-demo- 
kratycznego d-ra Szabada. 

Jak donosi «W. Tog», ludowcy— 
demokraci zwrócili się do Związku 
rzemieślników, oraz do Związku drob- 
nych kupców z propozycją stworze- 
nia bloku wyborczego, złożonego 2 
tych organizacji i stronnictwa lud. 
demokr, Blok ten reprezentowalby 
interesy drobnomieszczaństwa żydow* 
skiego. Organizacje te miały odpo- 
wiedzieć lud.-demokratom, że nie bę- 
dąc w zasadzie przeciwnikami bloku 

Ansi Atua La BO Bi ES, 

Е, Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

Najnowsze modele CZAPEK 

KAPELUSZY 
Kraj, i zagr. (Borsal., Habig i in.) 

BBDZZOZEDSGOD 

  

A PIUS IXe=ty? 
Kilka dni temu przeleciała po 

szpaltach niektórych dzienników war- 
szawskich wiadomość _ następującej 
treści: 

Dnia 8-go kwietnia r.b. odbyło się 
w seminarjum duchownem w Treviso 
uroczyste zakończenie procesu infor- 
macyjnego celem beatyfikacji Ojca św. 
Piusa X. Proces zaczął się dnia 10-go 
września 1923 r. w Treviso. W roku 
1923 odbyło się 10 posiedzeń, w r. 
1924 takichże 88 i w 1925 siedem. 
Cały zebrany materjał skontrolowano 
na 16-iu posiedzeniach Świadków 
przesłuchano: 16-tu z Riese, gdzie się 
Pius X urodził, 12-tu z Tambola, gdzie 
Pius X był wikarym, 7-miu z Salzano 
pod Wenecją, gdzie był proboszczem. 
Pozatem przesłuchano 10 członków 
seminarjum duchownego w Treviso, 
trzech innych księży i pięć osób cy- 
wilnych. Materjat procesu informacyj- IX 
nego, ujęty w 1732 poszczególne 
sprawozdania i 305 załączników, opu- 
blikowany zostanie po zamknięciu 
procesu przez Wikarjat Generalny w 
Rzymie. 

Wiadomość możeby nie zwróciła 
szczególniejszej uwagi, gdyby nie 
okoliczność, że toczy się przecie pro- 
ces beatyfikacyjny i kanonizacyjny 
papieża Piusa IX-gol Czyliżby mieli 
być jednocześnie zaliczeni w poczet 
świętych obaj;Piusowie papiescy, IX-fy 

„Poalej- 

powyższego, jednak jako organizacje 
zupełnie bezpartyjne, czysto gospo- 
darcze, mogłyby wstąpić tylko do 
takiego bloku wyborczego w którym 
byłyby reprezentowane wszystkie, 
względnie główne, żydowskie partje 
polityczne. 

Z innej strony donoszą, że za- 
równo 2 wspomniane organizacje 
oraz Związek kupców, Związek kup- 
ców drzewnych i inne organizacje 
gospodarcze, nie będą ze swej strony 
stawiać żadnych przeszkód, jeżeli po* 
wstanie ogólno-żydowski błok wy- 
borczy, : 

Do organizacyį zastanawiających 
się jeszcze nad sprawą przystąpienia 
do bloku ogólno żydowskiego  zali- 
czyć należy Związek kobiet żydów- 
skich, mający wielkie wpływy w sfe- 
rach mieszczańskich. ы 

„Cajt“ donosi, że do wyborów 
ma zamiar przystąpić również żyd. 
Związek lokatorów, który, zasadniczo 
ma być zwolennikiem bloku ogółno- 
żydowskiego, zdecydowany jest jed- 
nak na wystawienie własnej listy wy- 
borczejj gdyby lokatorów miano 
skrzywdzić przy podziale mandatów 
pomiędzy poszczególne ugrupowania 
i organizacje jakie wejdą w skład 
bloku. (r) i ' 

"WILNIANIE! 
Rada Miejska m. Wilna została rozwią- 

zana. Decyzja rządu położyła kres władztwu 
tych, którzy w ciągu ośmiu jat sieli zniszcze- 
nie, spychając miasto nasze na ostatnie miej- 
sce pod względem gospodarki samorządowej 
wśród wielkich miast Rzeczypospolitej. 

W niedługim czasie ludność Wilna bę- 
dzie miała możność wybrania nowego 7a- 
rządu miasta, zarządu, który będzie musiał 
naprawić to, co w ciągu wielu lat było psu- 
te i niszczone. 

Uzdrowienie gospodarki miejskiej wyma- 
ga zerwania z istniejącym systemem, wyma- 
ga nowego i zupełnie innego, niż dotąd, do- 
boru ludzi. Dawna Rada Miejska wybrana 
była pod hasłami politycznemi. W czasie 
powojennym chwycijt władzę ci, którzy naj- 
jaskrawsze wywiesili hasła, którzy dla swo- 
ich celów partyjnych nie wahali się 
wyzyskiwać uczuć patrjotycznych ludności, 
usypiając jej.pamięć o tem, że Rada Miej- 
ska to gospodarz miasta, ktėfego obowiąz- 
kiem jest stworzyć możliwie dogodne wa- 
runki życia i pracy dla jej obywateli. 

W celu zjednoczenia wysiłków, zmierza- 
jących ku powołaniu Rady Miejskiej, zdol- 
nej do pokierowania gospodarką miejską na 
pożytek jego mieszkańców. powstał 

Zjednoczony Bolski Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej, który 
walczyć będzie o wprowadzenie do niej lu- 
dzi, mających nie dobro partji, lecz miasta, 
dobro nejszerszych jego warstw na celu. 

Przed naszą Radą Miejską leżą zadania 
ogromne. Musi ona zapoczątkować odbudo- 
wę 1 rozbudowę Wilna, którego ludność 
skutkiem niedbalstwa dotychczasowych wład- 
ców, cierpi na brak iokali mieszkaniowych. 
Musi udzielić pomocy najbardziej zaniedba- 
nym częściom miasta—przedmieściom. Musi 
udostępnić szerokim rzeszom ludności korzy- 
stanie z wodociągów, kanalizacji i elektrycz- 
ności, podnieść stan zdrowotny miasta, npo* 
rządkować bruki i chodniki i zapewnić lud- 
ności nowoczesną komunikację. Musi rozpo- 
cząć planową walkę z bezrobociem i dopro- 
wadzić do należytego stanu pomoc dla bez- 
robotnych pracowników fizycznych i umy- 
słowych, rozwinąć sieć szkolną. Musi prze- 
prowadzić sprawiedliwy podział ciężarów po: 
datkowych. ыа уу 

Te rozległe zadania wymagają nietylko 
sprawnego zarządu, ale i znacznych środ- 
ków materjalnych, których zbiedniałe mia- 
sto dziś dać nie może. Nie wystarczy tu 
oszczędność i usprawnienie nieudolnej i 
rozrzutnej administracji miejskiej. Konieczne 
jest uzyskanie środków zzewnątrz. Dotych- 
Czasowa Rada Miejska ani u Rządu, ani 
wśród sfer finansowych polskich i zagrani- 
cznych swą nieudolną gospodarką nie mo- 
gła wzbudzić zaufania. Bez niego uzyskanie 
pomocy finansowej dia Wiina było niemo- 
żliwe. Musi ją znaleźć nowa Rada 
i znajdzie, jeśli na jej czele staną ludzie 
dzielni, znający potrzeby miasta i przygo- 
towani fachowo do pełnienia swych obo: 
wiązków. * 

Wysiłkiem swych mieszkańców pod 
kierownictwem nowego zarządu miejskiego 
Wilno musi dźwignąć gospodarstwo i tak, 
jak za czasów swej świetnej przeszłości 
stać się ośrodkiem gospodarczym i kultu- 
ralnym Ziem Wschodnich o europejskiem 
znaczeniu, 

- Dążąc do tego celu, wzywamy  organi- 
zacje gospodarcze, zawodowe oraz społeczne 
i szerokie rzesze : ludności wileńskiej do 
współpracy z nami dla dobra naszego mia- 
sta, dla jego pomyślnej przyszłości. 
Wilno, dnia 6 V 1927 reku. 3 

Zjednoczony Polski Komitet Wyborczy 
Uzdrowienia Gospodarki Miejskiej 

i X-ty? Może omylka?' Može' mowa 
właśnie o Piusie IX-tym? Nie. W wia- pła 
domości mamy przecie podane mia- 
steczko Riese, po drodze z Padwy do 
Asolo u południowych stoków Alp, 
jako miejsce urodzenia beatyfikowa- 
nego papieża podczas gdy Pius IX-ty 
urodził się w Zinigaglii czyli w cen- 
tralnych włoszech. ; 

„ Co się dzieje w sprawie beatyfi- 
kacji i kanonizacji Piusa IX-go? „Mo- 
że kto z czytelników „Słowa* nie bę- 
dzie chował odpowiedzi-pod korcem. 

Z rozgromu mojej bibljoteki przez 
bolszewików. ocałała cudem publikacja 
(102 stronice dużego formatu) wyda- 
na w Warszawie w pięciuset tylko 
egzemplarzach, opatrzona aprobatur 
prałata Łyszkowskiego z dnia 4 mar 
ca 1910 r. jest to polski przekład 
memorjału monsigniora Antoniego 
Cani'ego w sprawie beatyflkacji i ka- 
nonizacji sługi Bożego papieża Piusa 

-go. ; 
=м }25% to ułożony ad usum prowa- 
Чгопево м Rzymie procesu informa- 
cyjnego, jakby życiorys Jana Маг 

hrabiego Mastai Ferretti, który po 
zgonie papieża Grzegorza XVI-go 
wstąpił z wyboru kardynałów na Sto: 
licę Apostolską pod przybranem imie: 
niem Piusa IX go. й 

Podaje tam monsig. Cani, między 
innemi, szczegóły dotyczące ataków 
epilepsji, które dopiero po ustaniu 
chorobliwych przypadłości dopuściły 
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Mowa rosyjskiego delegata Sokolnikowa, 
GENEWA. 7 V. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna donosi: Z 

wielkiem naprężeniem oczekiwana mową raesyjskiego delegata Sokolnikówa 
przyniosła w samej rzeczy bardzo interesujące wywody w sprawie życia 
gospodarczego na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Rad. 

Mówca przedewszystkiem podkreślił, że produkcja Rosji w ciągu '0- 
statnich kiłku lat znacznie zwiększyła się, Ze szczególnym naciskiem 
wskazywał delegat rosyjski na ciągły i stale wzrastający rozwój "rolnictwa 
rosyjskiego, Włościanie w Rosji — mówił  Sokolnikow — ostatecznie 
oswobodzili się od swych ciemiężycieli szlachciców i stałi się prywatnymi 
właścicielami swej ziemi. Rozwój przemysłu rosyjskiego jest wprawdzie 
powolny, ale odbywa się wedlug określonego planu ściśle opracowanego 
przez władze państwowe na zasadach ściśle naukowych. W licznych ga- 
łęziach przemysłu obecnie produkcja już przewyższyła produkcję 
wojenną. 

Materjalny i kuituralny poziom rosyjskiego włościaństwa i klasy robot- 
uiczej znacznie podniósł się. Istniejące jeszcze w Rosji bezrobocie ma 
zgoła inne przyczyny, aniżeli „w krajach zachodnio i środkowo-europej- 
skich i musi być przypisane polityce nieufności względem Rosji Sowieckiej 
ze strony państw kapitalistycznych oraz odcięciu Rosji od reszty świata. 

Co się tyczy rosyjskiego handlu zewnętrznego, to ten istotnie znacz- 
nie spadł w porównaniu z latami przedwojennemi, jednakże przypisać 
należy bynajmniej nie monopolowi państwowemu w zakresie handlu ze- 
wnętrznego, a jedynie większemi spożyciu wewnętrznemu, zarówno rolnych, 
Jak i przemysłowych produktów. 

W zakończeniu swojej mowy, słuchanej z wielkim zainteresowaniem 
przez wszystkich uczestników konferencji komisarz Sokolnikow, dał wyraz 
nadziei, że państwa kapitalistyczne nawiążą bliższe stosunki gospodarcze 
z Rosją Sowiecką. Współistnienie obok siebie z jednej strony kaplfali- 
stycznej gospodarki w większości krajów, a z.drugiej socjalistycznego 
gospodarstwa w Rosji nie jest, zdaniem mówcy, bynajmniej wykluczone. 
W. końcu mówca protestuje przeciwko ogkarżeniu Rosji Sowieckiej o 
„czerwony imperjalizm*. ` 

Propozycje Sowietów. 
GENEWA, 7 V. PAT. Na dzisiejszem popołudniowem posiedzeniu 

konferencji ekonomicznej wygłosił przemówienie delegat sowiecki Oboleń- 
ski. Po krytyce światowej gospodarki ekonomicznej sformułował on propo- 
zycje domagające się między innemi skreślenia długów wojennych, całko* 
witej swobody orgasizacji syndykalistycznej kiasy robotniczej, całkowitej 
wolności strajków, zniesienia protektoratów i mandatów, wolności wszyst» 
kich narodów, swobody rządzenia się własną polityką gospodarczą, zanie- 
chania interwencji wojskowej w Chinach, zaniechania bojkotu ekonomicz- 
nego i politycznego Związku Republik Sowieckich, całkowitego  rozbroje- 
nia i zniesienia stałych armji lądowych i morskich. 

Socjalista o wywodach delegatów sowieckich. 
GENEWA, 7—V. PAT. Deiegat francuski na międzynarodową kon- 

ferencję gospodarczą Jouhaux przyjął dziś wieczorem kilku dziennikarzy, 
„ktorym udzielił wyjaśnień w sprawie dzisiejszych przemówień przedstawi- 
cleli rosyjskich. Oświadczył on między innemi,/ że wywody delegatów so- 
wieckich, iż system kapitalistyczny może istnieć zupelnie dobrze obok 
systemu komunistycznego można zrozumieć jako wyrzeczenie się bolsze- 
wiekich idei wywołania rewolucji światowej. Wysunięte przez Oboleńskie- 
go postulaty odpowiadają niemal dosłownie punktom programu przyjęte- 
go w roku 1919 w Bernie na kongresie socjalistycznym, W końcu zazna- 
czył Jouhaux, że socjalistyczne masy robotnicze i ich przedstawiciele na 
międzynarodowej konferencji gospodarczej gotowi są współpracować z 
delegatami rosyjskimi o ile ci ostatni współpracę tę prowadzić będą w 
sposób szczery. i 

Obrzymi pożar na Kamczatee, 
TOKIO, 7-V. PAT. <United Press». Parowiec japoński, który przybył z Włady- 

wostoku do Hakodate, donosi, że rosyjska państwowa fabryka konserw w Uszkumie na 
Kamczatce spłonęła, przyczem poniosło śmierć 28 robotników japońskich, a 54 zostało 
ciężko ranionych. Reszta robotników japońskich w liczbie 300 była przez policję rosyj- 
ską traktowana niezwykle brutalnie, W Hakodate utworzył się komitet obywatelski, który 
wystosował do japońskiego ministerstwa marynarki petycję, żądającą wysłania japoń- 
skich okrętów wojennych celem obrony Japończyków. 

Zabójca prez. Cynarskiego stracony. 
ŁÓDŹ 7 V PAT. Dziś o godz. 5-ej rano stracony został w Łodzi Wala- 

szczyk, skazany wyrokiem sądu doraźnego na karę Śmierci za zamordowanie 
prezydenta miasta Łodzi 5. p. Cynarskiego. 

« Epilog procesu o trupa w walizce. 
Królikowski uniewinniony. : 

WARSZAWA 7 V PAT. Dziś o godz. ILej przed poludniem ogłoszony 
został wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie uniewinniający Królikowskiego 
z zarzutu zamordowania Marji Michazowskiej. | 
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- SPORT 
Bieg Okrężny „Słowa'. 

Dziś w niedzielę punktualnie o 
godz. 11-tej odbędzie się bieg okręż- 
ny o nagrodę przechodriią (puhar) 
„Słowa* na trasie długości 2700 mtr. 
rozpoczyrającej się w Alei Syrokom- 
li, przez Park Żeligowskiego, ogród 
po Bernardyński, ulicą Botaniczną i 
Ciełętnik, gdzie nastąpi finish. Me- 
ta biegu położona jest vis a vis pa- 
łacu Tyszkiewiczowskiego przy ulicy 
Nadbrzeżnej. 

Nagrody, puhar oraz żetony wrę- 
czy zwycięzcom Pani Wojewodzina 
Raczkiewiczowa. 

Ognisko I—Wilja 1. 
Dziś na boisku Makkabi (ul. Wi- 

wulskiego) odbędą się o godz. 4 po 
poł. zawody piłki nożnej o mistrzow- 
stwo kłasy A okręgu wileńskiego 
drużyn Kol. kl. spert Ognisko 1—T.S. 
Wiłja 1. Bilety od 75 groszy. 

  

Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 

— nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkierm uzdrawiają Żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, Oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstw:m których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

EKSA SI A NBA 

deslna pasta do zębėa 
saoesace. jj  NREMPERŁÓWY 

Mydło ogórkowe HNATOGICZ, Loów, 
ИНА — ЦЫ a" 
BOEEOSECEI |SEBE ISRECE: 

Do bardzo docnodowego 
przedsiębiorstwa a 

4 poszukuje się wspólnika 
zap. fabryka wianków metalowych 

„IMMORTEL* 
Wielka ul. 3, m. 1, 

40 proc. tańsze niź wszędzie. 

T PO i k, 

   

+
+
 

| Ceny o 

   

  

Do nabycia we wszystkich 
aptekach i drogerjach. 

  

    
   

  

B Rakiety, ® Ed 

EB pantofle EZ 
a firm angielskich Slazenger, Spalding, . Bussey, James nadeszły w a 
B < wielkim wyborze i po cenach konkurencyjnych ‚ ga 

8 som Ch. DINCES "nx" В 
UWAGA! Chcąc dać możność nabycia rakiet oraz Sprzętu tenisowego EZ 

Z p.p. oficerom, w. p. M państwowym oraz członkom W. Z. L. T. za 

KOS udzielamy kredytu aula Sou EE 
BAKAAAAAAGAAAGAGAZOBASEAGAGAŃ 

LSA ENTERTA SESI TIR S IST TTT S ESS 

UWAGA!! 
Żądajcie we wszystkich aptekach, drogerjach i t. p. 

jedynie niezawodnych środków 
TANATOL przeciw karaluchom i prusakom, 
= RWIN przeciw myszom i szczurom. 
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O GIL przeciw pluskwom. 
IN TiN przeciw molom, pchłom i.t. p. 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 
| W ażyciu od 1911 roku. ' 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

JJ SROCZYNSKI i S-ka. 
Warszawa, Elektoralna Nr. 21, tel. 65-11. 

przyszłego papieża do święceń ka- 
ńskich; przytacza przepowiednie 

© wyniesieniu go na najwyższą god- 
ność w Kościele, jak np. raz wleciał 
goląb biały przez okno sali gdzie 
odbywało się Konklawe i polatawszy 
przez czas niejaki usiadł na murze 
koło tronu kardynała Mastai, o ist- 
niejącej na piśmie przepowiedni +pa- 
pieża Piusa Vil-go, że biskup, który 
będzie jego, Piusa Vll-go następcą 
w Imoli zostanie obrany papieżem 
właśnie w roku 1846-ym i Piusa 
przybierze imię etc. | 

Opisuje mons. Cani rewolucję 
rzymską, pobyt Piusa IX-go na wy- 
gnaniu w Gatcie i w Portici, powrót 
do Rzymu po wejściu doń wojsk 
francuskich pod wodzą generała Ou- 
dinot'a; kreśli wizerunek kardynała 
Antonelli'ego, słynnego dyplomaty, 
papieskiego sekretarza stanu, który 
wyobrażał sobie, że potrafi uratować 
władzę swiecką Stolicy Apostolskiej. 

Podczas uroczystości ogłoszenia 
dogmatu Niepokalanego Poczęcia 
Najśw. Marji Panny — pisze mons. 
Cani -- dwa wydarzenia zwróciły o- 
gólną uwagę, a mianowicie: promień 
słońca padł z zachmurzonego dotąd 
nieba przez okno w kopule bazyliki 

w. Piotra wprost na twarz- Piusa IX 
opromieniając ją jakby nieziemską 
światlością, a ipowtóre, głos Piusa IX 
brzmiał w chwili ogłaszania dogmatu 
tak donośnie, że słyszany był w ca- 

łej olbrzymiej świątyni. 
W 1855 tyrm:podczas gdy papież. 

z liczną świtą znajdował się w sali 
przylegającej do klasztoru św. Ag- 
nieszki, zapadła się podłoga; ani jed- 
nak Ojciec św. ani nikt z jego oto- 
czenia szwanku nie poniósł. 

Oto i grzmi encyklika marcowa z 
1860-go. Część państwa papieskiego 
„zaanektowana* przez sardyńskiego, 
krėla. Pius IX nie może już liczyć na 
interwencję Napoleona llł-go. Sam 
tedy gromadzi własną armię, powie- 
rzając jej dowództwo generałowi de 
ła Moriciere, gorliwemu, nawrócone: 
mu katolikowi. Ale lud Umbrji i Mar- 
chj. manifestuje na rzecz zjednoczenia 
się z jednoczącemi się Włochami, rwie 
się pod sztandar Sabaudzkiego do- 
mu... Wszystko już było przygoto- 
wane do zagarnięcia Państwa Kościel- 
nego. Na wzgórzach  Castelfidardo 
armja papieska zostaje pobita. Wła- 
dza suwsrenna papieska rozciąga się 
już tylko na Rzym (broniony przez 
załogę francuską), na prowincje nad- 
morskie, na Kampanję, na Civita- 
Vecchia. Wiktor Emanuel zmienia ty- 
tuł króla sardyńskiego na—króla 
Włoch „z Bożej łaski i woli narodu*. 
Cesarz Napoleon odwołuje z Turynu 
swego ministra-pełnomocnego, wsze- 
lako... uznaje oficjalnie istnienie no- 
wego Królestwa Włoskiego. 

Na arenie występuje Garibaldi. 
Aczkolwiek pobity ; pod Aspromonte,Rzym tylko przemocą! 

dociera już prawie do bram Rzymu. 
Pomoc z Francji—nie nadchodzi. Tyl- 
ko brygada żuawów francuskich, łącze 
nie z cudzoziemskimi karabinjerami daje 
zwycięski odpór pod Monte Roton- 
do wojskom Garibaldiego. Raz jesz- 
cze państewko kościelne wraz z Rzy* 
mem-—ocalone! ‚ 

Pius IX-ty może zwołać do Rzymu 
sobór całego katolickiego episkopatu. 
Wzięło w nim udział 767 dostojników 
Kościoła. Uchwały i dekrety ogłoszo- 
ne zostały z ambony u św. Piotra w 
niedzielę Przewodnią. 24 kwietnia 
1870 roku. Sobór orzekł: że papież 
rzymski, występując jako pasterz i 
doktór całego chrześcjaństwa, jeżeli 
ogłasza dogmaty dotyczące wiary i oby- 
czajów,,posiada w tym razie, za wolą 
Bożą, przywilej nieomylności. 

Był też to kulminacyjny punkt 
rządów w świecie Katolickim Piusa 
IX-go. We trzy miesiące potem możny 
protektor i stróż Państwa Kościelne" 
go, cesarz Francuzów runął pod Se 
danem a w nocy z 19 na 20 września 
armja króla włoskiego w liczbie 55.000 
wojska otoczyła Rzym, stolicę Kato- 
lickiego świata. - 

yslano do Piusa IX-go posła z 
wezwaniem aby kazał otworzyć bramy 
Wiecznego Miasta. Odpowiedział: 

— Jeżeli nie mamy dosyć sił aby 
stawić zwycięski opór zaborcy, niech 
przynajmniej wie, że może posiąść 

Dnia 20 września w momencie gdy 
ciało dyplomatyczne miało u papieża 
zbiorową audjencję. wojska królewskie 
wtargaęły do Rzymu przez wyłom 
uczyniony przy Porta Pia. 

— Panowie jesteście świadkami, 
ze zaborcy opanowują Rzym siłą — 
rzekł Pius IX:ty do dyplomatów cu- 
dzoziemskich, 

natychmiast żołnierzy swoich 
zwolnił z przysięgi. Tegoż zaś dnia 
Wieczorem aa rozkaz papieża wysłał 
kardynał Antonelli energiczny . protest 
do wszystkich mocarstw  zagranicż- 
nych. Pius IX-ty pozostał niezłomny! 
wobec wszelkich zabiegów i perswazy 
Ogłosił siebie „więźajem w Watyka 
nie* i t. zw. „Gwarancje* rządu wł 
skiego odrzucił. 

Dożywszy zaś, pierwszy 7 рар 
ży, „dni Piotrowych* (25 lat po 
fikatu) a nawet je przešcigną 
mając lat 84, dokonał życia d 
nego w lutym foku 1878-go. 

Mons. Cani podnosi wysoko w. 
rę heroiczną Piusa IX go, jego d 
modlitwy, trwającej nieraz godzi 
całe, jego żarliwość apostolską, jeg: 
niewyczerpane miłosierdzie, nieustra 
Sz0108č np. podczas epidemji chole 
ry, jego głęboką sprawiedliwość, mo 
jego ducha, jego pokorę. 

Notuje też mons. Cani bynajmniej 
nie na drugoplanowem miejscu cuda, 
które się działy za przyczyną wiełkież 
go papieża. Tak np. kardynał la Val- 

     

   

    

   

   
   

    

   

    

     

    

  



    

    

  

   
     

   

э © 

RODZINA I SZKOLA. 
O szkołę twórczą. 

1 
Już od dłuższego czasu, nietylko 

-w czasopismach pedagogicznych, ale 
i w codziennej prasie, pisze się co- 
raz więcej o nowych prądach wycho 
wawczych przypływających do nas z 
ca, czyli o t. zw. „nowych 

szkołach”, które bardzo mocno ata- 
kują dotychczasową szkołę tradycyj- 
ną. Nowy ruch w szkolnictwie nie od 
dziś się zaczął, tylko dziś wciela się 
w czyn io, co przemyślano i przygo* 
towano przed wiekami, bo dopiero 
dziś ruch ten znalazł podatny grunt 
dla siebie. Przy urabianiu tego grun- 
tu działały różnorodne czynniki jak: 

zmiana form wytwórczości i gospo- 
darki społecznej, znakomity rozwój 
mauk przyrodniczych, niebywałe do- 
tychczas zdobycze w dziedzinie tech- 
niki, nowe poglądy filozcficzne i 
wspaniały rozwój psychologii, w 
szczególności psychologji dziecka. 

„W ciągu XIX wieku zanikają stop- 
niowo dawne formy gospodarki »po- 
łecznej, ginie drobny przemysł do- 
mowy, a potęguje się skomplikowany 
przemysł fabryczny. Ta przemiana 
gospodarcza nie pozostała bez wpły- 
wu na wychowanie. Dawniej, dom 
był prawdziwem ogniskiem wycho- 
wawczem — dzisiaj, fabryka zagarnę- 
ła rodziców, a wychowaniem dzieci, 
w znacznej części, musi zajmować się 
szkoła, Ale dawna szkoła nie wycho- 
wywała, lecz” uczyła, wtłaczała w 
mózgi encyklopedyczny zasób po- 
wierzchownej wiedzy, natomiast za- 
niedbywała rozwój uczuć i ksztalce- 
nie woli. Werbalistyczna metoda nau- 
czania, która była prostym . skutkiem 
encyklopedyzmu, uniemożliwiała troz- 
wój zmysłów, kształcenie obserwacji 
i zdołności da działania. Nie wiele 
zajmowano się również wychowaniem 
fizycznem, co pociągało za sohą smut- 
ne następstwa: coraz gorszy stan 
zdrowotny dzieci i coraz większą nie- 
baradność życiową. W dawnej szko- 
le dziecko nie miało sposobności po- 
znania współczesnych stosunków go- 
spodarczych, społecznych i kultural- 
nych, czyli, że szkoła tradycyjna nie 
opierała się o życie i nic nie czerpa- 
da z niego. Stwierdzenie tego faktu 
wywołało ostrą krytykę dawnego sy- 
stemu wychowania i stało się podnie- 
tą do podjęcia reform wychowaw- 
czych idących w kierunku przystoso- 

„ Wania szkoły do nowoczesnych  sto- 
ssunkow społecznych. „Dzielność i 
sprawność fizyczna, kształcenie woli, 
zdolności działania i pracy produkcyj- 
nej, przygotowanie młodzieży do ży” 
„cia obywatelskiego przez bezpośred- 
nie poznanie środowiska i współ- 
czesności* — oto naczelne zasady 
rodzącej się „szkoły twórczej*. © 

„Szkoła twórcza" stanęła na sta- 
nowisku, że wychowanie jest to—u- 
samodzielnienie człowieka. Nasuwa 
<się pytanie, czy ów „człowiek samo- 
sdzielny* nie jest jakąś utopją w ro- 
«dzaiu „człowieka natury"—jakąś fik- 
cją sziachetnie nierozumnych marzy- 
ciel? Wogóle, czy cały system wy- 
chowawczy, który ma takiego czło- 
wieka w życie wprowadzić — nie jest 
jednym z obłędów na które zapada 
nasz mózg przemęczony, w dawnym 
systemie wychowawczym? Rozejrzyj- 
my się po Świecie—przypatrzmy się 
np. na wychowanie rasy anglo-sas- 
kiej: tam nie produkują inteligentów, 
ale kształcą ludzi na przyszłych zdo- 
dYywców. Młody Anglik czy Ameryka. 
nin, to człowiek o krzepkich mięśniach, 
zdrowy na ciele i duchu. Można go 
śmiało pchnąć na drogę życia—pój.- 
dzie po niej bez wahania, ałe i bez 
fanfaconady. Tak, ale w szkole an- 

Przy braku apetytu, 
zepsutym żołądku, upośledzonem trawieniu, 
obstrukcji, zaburzeniach przemiany materji, 
naturalna woda gorzka KOME Ela 
usuwa z organizmu substancje gnilne, zatru- 
wające oska. * aż Z. P. Nr. 48. 

————— ii 

lette — pisze — otrzymał z Francji: 
wiadomość o dwóch cudownych u- 
zdrowieniach za dotknięciem jakiegoś 

sprzedmiotu należącego do papieża 
Piusa IX-go. Kamerdyner HBonedetti 
widział jak papież, zagłębiony w mo* 
dłitwie unosił się z kięcznka w po- 
wietrze oblany niebywałem światłem, 
padającem nań z obrazu Matki Bos- 
kiej. Są też fakty świadczące o tem, 
że Pius IX-ty posiadał dar jasnowi- 
dzenia, M-gr. Serafin Davidian, wikar- 
jusz apostolski w Kairze, gdy -Pius 
IX-ty pobłogosławił i dał mu srebrny 
medalik, uleczony zostai z  trapiącej 
go epilepsji. Uleczenia cudownego 
zaznał z nieuleczalnej, zdaniem teka- 
rzy, choroby, uczeń propagandy, Ar- 
mieńczyk Melchisedechian, gdy mu 
ius |X-ty rękę na głowie położył i 
zielił mu błogosławieństwa. Dwa- 
oć papież uszedł śmierci, przewi- 
lawszy, że świeca, którą mu poda- 

o, miała we wnętrzu swojem silny 
materjał wybuchowy, drugi raz nie 
dając do siebie dostępu przebranemu 
za kobietę mężczyznie, którego na- 
tychmiast potem śmierć — гагйа w 
w Pewna  margrabina z 
alermo  wyzdrowiała otrzymawszy 

list z błogosławieństwem papieża Piu- 
sa IX-z0; innym razem jego bł-go- 
sławieństwo uczyniło operację zby. 
teczną; pewnej zakonnicy, Sercance, 
władzę w ręku przywrócił; pewne 
dziecko odzyskało mowę; ból w ba- 

  

gielskiejj czy amerykańskiej dziecko 
się wychowuje, kształci się, podczas 
gdy w naszej szkole—bardzo często 
dziecko się zniekształca —Nie, czło- 
wiek samodzielny nie jest utopią: 
człowiek ten był i jest, szedł i idzie 
zawsze wszystkiemi drogami pracy 
twórczej. „Człowiek samodziełny nie 
cofa się przed inicjatywą życia i sam 
raczej powołanie stwarza, nie zaś je 
od społeczeństwa przyjmuje. Jest to 
więc człowiek znający życie, wyćwi- 
czony w pracy i uposażony w wiedzę 
praktyczną".—Nic dziwnego, że An- 
głosasi pierwsi zrozumieli wartość 
„Szkoły twórczej* i pierwsi przystą: 
pili do jej zrealizowania, 

Jeżeli narody wysoko kulturalne i 
wyjątkowo czynne dążą do reformy 
wychowania szkolnego, to jakąż%czuj- 
ność pod 'tym wzgiędem winno roz- 
winąć wychowanie polskie? Przed pol- 
ską szkołą stają obecnie wielkie za- 
dania historyczne, które muszą być 
należycie rozwiązane pod grczą nie- 
obliczalnych szkód dia naszej przy” 
sziošci. „Nowa“ polska szkoła musi 
nietyłko wychowywać, ałe i leczyć du- 
cha narodu z: wad nabytych, musi 
zaszczepiać w nowych pokoleniach 
nowe, twórcze wartości koniecznie po- 
trzebne do dalszego rozwoju naszego 
społeczeństwa. Polska „szkoła twór- 
cza* musi płynąć tak z naszej psy* 
chiki, jak angielska, amerykańska, bel- 
gijska, czy niemiecka myśl pedago- 
giczna płynie ze swego ducha, czyli 
że praca wychowawcza nie może być 
naśladownicza, nie może być kopjo- 
waniem obcych, gotowych już formi 
wzorów, ale musi być naszą własną, 
musi opierać się na naszych tradyc- 
jach. Wiemy, że schyłek wieku XVIII 
był w Polsce momentem potężnego 
ruchu w kierunku „Szkoły twórczej” 
i ideału samodzielnego człowieka. 
I wówczas walczono u nas z prze 
starzałą szkołą, z której „wychodził 
młodzik nadęty, że umiał cokolwiek 
języka, którym nigdy nie miał mówić* 
— walczono o «nową szkołę», która 
miała być „źródłem czyste i obfi- 
tem prawdziwego i użytecznego о- 
świecenia" (Świtkowski cyt. przez 
Smoleńskiego). Zamiast sporów i dy- 
sput jałowych wprowadzono naukę 
„tizyki“, a przy niej zalecano, że 
uczniowie „niekiedy uwiadamiać się 
będą o cenie rzeczy na targach i w 
kramach, przypatrywać się rzemios- 
łom i dziełom różnych kunsztów, u. 
ważać sposoby w robocie, roztczą- 
sając ich dokładność i wady*. Za- 
znaczono, iż «rozsądniej stanie się, 
gdy czas do nabywania bardziej cie 
kawych niźli potrzebnych wiadomoś- 
ci wyznaczony, będzie zużytym na 
ciała wzmocnienie, ukształtowanie i 
zręcznienie». — Przecież „Liceum 
krzemienieckie” Czackiego, przeszło 
sto lat temu, było już „nową szkołą" 
w dzisiejszem tego słowa znaczeniu, 
a „Ustawy Komisji Edukacji Narodo - 
weį“ zwłaszcza jej rozdziały: XIV, 
XV, XXIIiXXV są znakomitemi wska- 
zaniami w duchu «szkoły twórczej». 

Okres niewoli politycznej nasze- 
go narodu był okresem zastoju м - 
samodzielnej twórczości pedagogicz- 
nej. Mieliśmy szkołę obcą, nienaro- 
dową, lub jednostronnie naukową, 
której nic nie łączyło ze Świetnemi 
tradycjami «Komisji Edukacyjnej». 

Dzisiaj, w wolnej Polsce budzi 
się własna szkoła, szkoła twórcza, 
„która pod wpływem pedagogicznych 
prądów Zachodu, coraz silniej wy- 
stępuje do walki ze szkołą narzuco- 
ną nam w okresie niewoli. W więk- 
szych ośrodkach kulturalnych 'tworzą 
się „Koła Miłośników Szkoły Twór- 
czej", organizują się szkoły doświad 
czalne, toczy się walka o wychowa* 
nie człowieka samodzielnego. Jest to 
ciąg dalszy prac przerwanych  dłu- 
gotrwałą niewolą, a przystosowanych 
obecnie do nowych zmienionych wa- 
runków i opartych na podstawach 
nowoczesnej nauki i doświadczenia, 

© /__ Andrzej Jasiński. 

ku ustępuje za przyłożeniem doń ka- 
wałka szaty Piusa IX-go; cuda działa 
medalik z jego wizerunkiem... i t. p. 
it p Oczywišcie mons. Cani przy- 
tacza imiona i nazwiska uzdrowio- 
nych. 

" Dochodzenia kanoniczne nad 
świętobiiwością, cnatami j cudami 
Piusa IX-go wszczęte były we 26 lat 
po jego zgonie czyli w roku 1904-tym 
z rozkazu papieża Piusa X-go. | 

Postulator sprawy kanonizacji, 
właśnie monsignor Cani, wraz ze 
Swymi pomocnikami już zebrali pa- 
trzebne dokumenty i świadectwa. Mu- 
Siał też już domniemanie pracę swoją 

DE trybunał djecezjalny. Zło- 
y 
Monsignor Cani na końcu swego me- morjału wyraża nadzieję, że za lat pięć do sześciu sprawa beatyfikacji 
papieża Piusa |X-go może być ukoń- 
czoną. 

Od chwili, kiedy to przypuszcze- 
nie zostało sformułowane, (w 1909- tym) minęło lat 18 cie. Bierzemy o- 
czywiście w rachubę cztery lata woj- 
ny. Odrzuėmy na „ciężkie Czasy* 
wojennć nawet ośm lat. Pozostanie 
lat jeszcze dziesięć, w ciągu których 
beatyfikacja Piusa IX-go jednak nie 
zosiała dokonana. 

Dlaczego? 
Oto niech będzie ostatni wyraz, 

którym niniejsze memento AE 
z. J. 

już swoje zeznanie kardynalowie.. 

Zjazd wychowawczyń 
ochron i przedszkoli. 
Staraniem Tow. wychowania przed- 

szkolnego został zorganizowany w 
Warszawie 5-cio dniowy zjazd wy- 
chowawczyń przedszkoli i ochron z 
całej Polski. Zjazd miał na celu za- 
poznać uczestniczki choć w małym 
zakresie z nowoczesnemi prądami wy- 
chowania dziecka w wieku przedszkol- 
nym. Olwarcie zjazdu nastąpiło 19-go 
kwielnia o godz, 11-ej. Przemówienie 
wstępne wygłosiła prezeska Tow. 
wychow. - przedszkolnego p. M. We- 
ryho-Radziwiłłowiczowa. W ciągu tych 
kilku dni zostały wygłoszone referaty 
z psychologji dziecka, metodyki śpie- 
wu, rysunku, slojdu, wychowania fi- 
zycznego, oraz były demonstrowane 
zajęcia praktyczne z zakresu wycho« 
wamia fizycznego przez p. Germa- 
nównę, śpiew przez p. Gnusową, ry- 
sunek—p. Bobińską, slojd—Dunin-Sul- 
gustowską zę 

Zjazd był bardzo liczny, zebrało 
się przeszło 200 osób, interesujących 
się sprawą wychowania przed :szkolne- 
go, przeważnie pracowniczki na tej 
niwie. Z każdego zakątku Rzeczypo- 
spolitej przybyły miłośniczki idei wy- 
chowania przedszkolnego, by wspól- 
nie zastanowić się nad zagadnieniami 
tak bardzo ważnemi, jak praca nad 
wychowaniem małych dzieci. Objaw 
ten przyjmujemy z wielką radością, 
gdyż widzimy, że i w tym kierunku 
oświata idzie naprzód. Ziarno rzuco- 
ne na początku tego stulecia przez 
wielce zasłużoną dzialaczkę na tem 
polu p. Marję Weryho-Radziwiłłowi-. 
czową wydało plon, bo chociaż w 
najniekorzystaiejszych warunkach idea 
przez nią umiłowana krzewi się 
wszędzie, zwłaszcza w ostatnich cza- 
sach posuwa się naprzód, choć wiel- 
kie nieraz musi zwalczać przeszkody 
w nieuświadomionem jeszczę społe- 
czeństwie, jak również z powodu na- 
tury materjalnej. Może najsmutniej 
przedstawia się wych. przedszkoł, u 
nas w Wileńszczyźnie. Brak ludzi, in-. 
teresujących się tą sprawą, wreszcie 
zupełae niezrozumienie przez spole- 
czeństwo tej idei wpływa na to, że 
przedszkola są bardzo nieliczne, a 
dzieci w tym. okresie, zamiast rozwijać Ś 
się pod kierownictwem wykwalifiko- 
wanej i wyłącznie im oddanej wy= 
chowawczyni—dzieci cały czas SPĘ- , 
dzają bez opieki, na płataniu różnych 
tiglow, a najbiedniejsze bawią się 
nieraz w brudnych rynsztokach.- 

Znaczenie przedszkoli, freblówek, 
jako przygotowanie do nauki szkolnej, 
dobrze zrozumiane jest zagranicą np. 
w Anglji, w Ameryce, Niemczech, 
gdzie każde przeważnie dziecko od- 
biera wychowanie w _ przedszkolu. 
Q ile praca nauczycielska byłaby owoc- 
niejsza tu u n.s, gdyby nauczanie 
szkolne zosiało poprzedzone przez 
wychowanie przedszkolne, zorganizo- 
wanie którego w każdej szkole miej- 
skiej łub wiejskiej nie jest rzeczą nie- 
możliwą. 

A jakie jest ułatwienie w pracy 
matkom, które, nie mogąc się zająć 
same dziećmi, spokojnie powierzają 
swoje maleństwa wychowawczyni w 
przedszkolu lub freblówce, gdzie dzieci 
mają dobrą opiekę i towarzystwo ró- 
wieśników. 

Jaka wielka szkodą, że Wilno nie 
zainteresowało się tym zjazdem, któ- 
rego nastrój entuzjastyczny dla roz: 
powszechniania wychowania przed- 
szkolnego napewnoby się udzielił tu- 
tejszemu społeczeństwu i wzbudził 
większe zainteresowanie wychowaniem 
naszej najmłodszej dziatwy na szerszą 
skalę. : 

Poprzestaję na tej krótkiej notatce, 
porfieważ wyczerpujące sprawozdanie 
ze zjazdu Tow. Wychow. przedszkol, 
znajdzie miejsce w organie tegoż Tow. 
„Wychowanie Przedszkolne”, które 
wychodzi już rok 3-ci, bardzo po- 
mocne i pożyteczne dla matek i wy- 

„ chowawczyń. 
Uczęstniczka zjazdu 

ь A. H. 
— 

Balmont w Wilnie, 
na Środzie Lite-rackiej, 

— Znakomity poeta rosyjski i 
przyjaciel Polski Konstanty Balmont, 
który dziś zawitał do Wilna, przyjął 
zaproszenie wileńskiego Związku Li- 
teratów i na najbliższej Środzie Lite- 
rackiej, dnia 11 b. m, obecny będzie 
wraz z małżonką. Środę tę wypełni 
wieczór autorski świetnego poety, zło- 
"żony z recytacji wierszy Balmonta w 
najlepszych polskich przekładach, o- 
raz z autorecytacji doskonałych tłu- 
maczeń Balmonta z poezji polskiej 
(Słowacki, Kasprowicz i inni). Zarząd 
Związku stara się o nadanie tej. XI-ej 
Środzie Literackiej uroczystego cha* 
rakteru. Przędstawiciel Związku po- 
wita dostojnego Gościa. Bliższe szcze- 
góły podamy w najbliższym numerze. 

Ze względu na spodziewane za- 
interesowanie tym niezwykłym  wie- 
czorem Zarząd Z. Z. L. P. wydawać 
będzie bilety wstępu, jednakże W 
ograniczonej ilości, lnformacyj udzie- 
la Skarbnik, Dr. T. Szeligowski, Bak« 
szta 10 m. 1, tel. 78. 

A 
Sprzedaje się RESTAURACJA 

w pełnym ruchu i w centrum. 
Mogę takie przyjąć wspólnika. 

Wiaąd. w Biurze Ogłoszeń. S, Jutana, 
Niemiecka 4, 
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— Odczyt w Towarzystwie 

im. ks. Piotra Skargi. Oddział 
Wileński Towarzystwa im. ks. Piotra 
Skargi urządza dziś 2-gi z rozpoczę- 
tej w d. 13 kwietnia r, b.serji odczyt. 
Znakomity historyk, prof. Uniwersy- 
tetu Warszawskiego d-r Oskar Ha- 
łecki-Chalecki wygłosi rzecz p. t. „Uni- 
wersalizm Kościoła Katollckiego a 
spółczesne zagadnienie międzynaro- 
dowe”. Odczyt odbędzie się w Sali 
Śniadeckich U. S. o godz, T-ej 
wieczorem. 

— Posiedzenie T-wa Pedja- 
trycznego. We wtorek dhia 10 ma- 
ja o godz. 8-ej wieczorem w lokalu 
„Kropli Mleka" (Mała Pohulanka Nr1) 
odbędzie się XVII posiedzenie nau: 
kowe Wileńskiego Oddziału Polskie- 
go Towarzystwa Pedjatrycznego z 
następującym porządkiem dziennym: 
1. Dr. Dowgiałłówna: O łeczeniu rop- 

  

s.fp. 
Z PODWIŃSKICH 

GABRYELA RUBLOWA 
po ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami, przeżywszy 

* lat 34, zasnęła w Bogu dnia 7 maja r. b. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (zauł. Św. Michalski 
Nr. 12—3) do kościoła Św. Jana nastąpi dnia 9 maja o g. 5 po poł 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 10 maja o g. 9 rano, 
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim,o czem 
zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w 
glębokim smutku MATKA, DZIECI i MĄŻ 

_KEONIKA 
    

IEDZIELAI | trycznego w Wilnie, uwzględnienia nych zapaleń opłucnej u dzieci, 2, 
8 oz Wsch, sł. o g. 3 m.56  SZeregu podań poszczególnych ubez- Dr, Gogolewska- Lówenhoff(: Kilka 2 pieczonych z zakresu świadczeń lekar- uwag o ospówce, 3. Dr. Lidzka: O- we s" Zach. sł. o g.19 m. 8 =: A ACZ mówienie przypadku chorobowego, 4. 

owe i bilans za rok i wybrał Sprawozdanie Komitetu Zjazdowego, rzegorza N. czł. A. Zasztowta i I. Rafesa do Ko- 57 я e S 5. Wybory Zarządu. 
misji Redakcyjnej sprawozdania z dzia. — Wileńskie T«wo Miłośników łalneści Kasy Chorych za 1926 rok. Fotografji komunikuje: W poniedzia« 

Aek 9-go maja o godz. 7.ej wiecz., w 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. 5. 

z dnia 7—V 1927 +. 

Ciśnienie j m ; AKADEMICKA. jokalu użycz. przez Dyrekcię Ubez- 
ака — (esg) Kiedy s'ę skończą wy- pieczeń, ul. Mickiewicza Nr. 11, od- 
Temperatura 66 4 kłady i kiedy początek egzami- będzie się trzecia z kolei pogadanka średnia nów? Rada Wydziału Prawa i Nauk dyskusyjna dla czlonków i wprowa- Opad za do- Społecznych na zebraniu swem z dn. dzonych gości, z udziałem prof. ]. bę w mm, у 30.1V b. r. postanow,ła, że wykłady Bułhaka i Inż. Ww. Krukowskiego, na 

Wiatr na wydziale prawnym zostaną ukoń- temat: objektywy fotograficzne i apa- 
przeważający j Północny. czone w dn. 28 maja, egzaminy zaś raty amatorskie. Dwie poprzednie po- 

Uwag i:  pół.pochmurno. Mini. rozpoczną się dn. 13 czerwca b. rr gadanki dyskusyjae oraz rozprawy mum za dobę -|- 39C. Maximum za dobę 
+ 18C. Tendencja barometryczna: wzrost 
ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— W sprawie nominacji ko- 

misarza Rządu na m. Wilno. 
Dowiadujemy się, że podczas poby- 
tu swego w Warszawie p. wojewoda 
Raczkiewicz konferować będzie z mi- 
nistrem spraw wewnętrznych -.w spra- 
wie obsadzenia stanowiska komiisarza 
rządu na miasto Wilno i spodziewa- 
ne jest, że p. wojewoda przywiezie z 
sobą dekret nominacyjay, wskazujący 
mec. Foliejewskiego na to stanowisko, 

SAMORZĄDOWA. 
— Święciański wydział powia- 

towy zabiega o zmianę granic. 
Wydział powiatowy sejmiku Święciań- 
skiego nadesłał do urzędu wojewódz- 
kiego projekt zmian granic pówiatu 
więciańskiego. 

Projekt przewiduje zupełne skaso- 
wanie gm. Twereckiej i Żukojnińskiej. 

Na miejsce tej ostatniej ma pow- 
stać nowa gmina utworzona kosztem 
wydzielenia z gm. Łyntupskiej mias- 
teczka Kluszczany i utworzenia w 
niem gm. Kluszczańskiej. 

Teren gm. Łyntupskiej rozszerzył 

Jednocześnie Przewodniczącym Ko- ŚWiadczyły nie tylko o wielkiem za- 
misyj zostali: dla komisji I roku stu: interesowaniu wileńskich amatorów 
djów: Prof. Dr. Stefan Ehren kreutz; WSpółczesnymi metodami fotograficz- 
dia komisji Il raku: Prof. Dr. Włady. nemi, ale i o wysokim poziomie dy- 
sław Zawadzki; dła komisji Ill roku: Skusji, w której przyjmowali udział 
Prof. Eugenjusz Waškowski, wresz- tak wybitni artyści, jak w malarstwie : 
cie dla komisji IV roku: Prof. Dr. prof. F. Ruszczyc,—w fotografji prof, 
Wacław Komarnicki. $ J. Bulhak i p. Kurusza-Worobjew, 

— Zebranie organizacyjne wi- oraz ujmowania tej gałęzi sztuki pod 
leńskiego Koła Myś$i Mocarstwo- Znakiem nowych form, „ walczenia z 
wej. W dniu dzisiejszym w lokalu Partactwem i „pstrykaniem*, nato- 
redakcji „Słowa” odbędzie się o godz. miast dążenia „do podniesienia po- 
11 i pół zebranie organizacyjne Koła Ziomu wymagań ze strony. ogółu, Wileńskiego Związku Akademickiego jak to wyraźnie już zaznacza się na 
Myśli Mocarstwowej. szerokim świecie—w Anglji, we Fran- 

Przewidywany porządek dzienny ©Й \ Атегусе, 
obrad: 1. Zagajenie, 2. Wybór Prezy- 

djum, 3. Odczytanie i zatwierdzenie 
Statutu M, M, 4 Wybór Zarządu į; techni i а ю (wdg. Staiutu: Prezesa i Skarbnika), 26 13 BA p pal = 5. Wolne wnioski. Na zebraniu omó- znaczona na dzień 8 b. m. w e wiona zostanie również sprawa zjaz- tym nie odbędzie się. Bilety pozosta- du Rady Naczelnej, który odbędzie ja ważne nadal. 
się w Warszawie w dniu 21 i 22.go '* __ Uczczenie Imienin Dyrekto- 
b. ma Jak również sprawa wysłania rą Stanisława Białasa. Celem a RE” a Ra uczczenia imienia Dyrektora Oddzia- 
»Społecznych ogłosił zawiadomienie, doty- łu Banku Polskiego w Wilnie p. Sta- czące warunków dopuszczających sktadanie Nislawa Bialasa, "skladają pracownicy egzaminów w _ terminie „powakacyjnym. tegoż oddziału na „Polską Macierz Uwzględniane będą następujące powody: 1-o Szkolną* sto złotych. (100) s I ęłkie przejlca rodne KAA —— Wielką Zabawa Majowa dla by się kosztem gm. Hoduciskiej, až Pozatem Pan Dziekan uwzględniać bę- dorosłych i dzieci odbędzie się w o- pod same miasteczko Hoduciszki i dzie podania indywidualnie—w razie zarob- grodzie po-Bernardyńskim, Początek gm. Łyntupska otrzymalaby teren kowania studenta czy innych okoliczności, © godz. czwartej po poł, W progra« zamieszkały przez Litwinów. | uniemożliwiających mu naukę. mie: Zabawa dia dzieci, popisy So- 

kołów. Grają dwie orkiestry, Chór 
SZKOLNA ZEBRANIA i ODCZYTY. 

Towarzystwa „Harfa* pod wytrawną 
— Dyrekcja Państwowego Gi- << Wileś x 

mnazjum Żeńskiego im. ks. Ada- Piska Sci? udem m p Pliszko-Ranuszewiczowej. ma Jerzego „Czartoryskiego w Wilnie, wiadomości, iż w dniu 10 maja b. r. : różby we magiczne. (Góra Boufałowa 1) podaje niniejszem w rokalu Szkoły Rysunkowej W.T.A.P. P niespo: ah i możność zło- 
do wiadomości, e PO- G godz. 8ej w. odbedzie si ę nad ias, a ofiarnego na Dar Naro- 
SĘ 8 ee dao de aa zwyczajne walne zgromadzenie człon- 9°%У awek šiai Greita 
15 CY Ę ZĘ = „maja 2 ków T-wa w sprawie 5 dorocznej wy- Polskiej Macierzy Szkolnej 2 w. składa SZETWca r. b. codziennie od godz. stawy obrazów w Wilnie. Ze wzglę- Szanownemu Zrzeszeniu Pracowników Ban- 1—3-eį p.p. du ra pilność sprawy członkowie ku Polskisgo w Wilnie za złożone w dniu PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. T-wa Pióra są p sėdi przybycie ósmego maja na <Dar Narodowy 3-go Ma: 

— Kamieniarze potrzebni. Pań- W tazie brakn quorum zgromadzenie 137 *!9 złotych, staropolskie <Bóg zapłać». 
TEATR i MUZYKA, 

stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy Odbędzie się w tymże dniu w wyżej poszukuje większej ilości kamieniarzy, wymienionym lokalu o godz. O-tej A którzy mogą otrzymać zarobek przy Wiecz. bez względu na ilość obec- Aaaa a anos robotach drogowych na prowincji i nych ceńich fiajaiższych 10 g. Se + o = w samem Wilnie. ` — (0) Z posiedzenia. T-wa Hi- zwykłych «Junior» — B, wać ostatnie — Zarząd Kasy Chorych m. Poego w nw We o". dwa razy. 3 : Wilna na posiedzeniu w dn. 4 b.m. dnia 4 maja, na posiedzeniu T-wa : Е : zalatwil B następujące sprawy: Higlenicznego w Wilnie prof. Karaffa- w w 3h aktach A. Czaplic- wyznaczył na 19 maja b.r. posiedze- Korbutt wystąpił ze sprawozdaniem ""E9 z... Polski (sala <Lutnia>). Dziś nie Rady Kasy, umieszczając па ро- © V! zjeździe lekarzy i działaczy Sa* powtórzenie wczorajszej premjery wybornej rządku dziennym sprawy bilansu i nitarnych miejskich, który się odbył krotochwili angielskiej H. Mannersa «Naj 
zamknięcia rachunkowego za 1926 r. w Łodzi 27 i 28 kwietnia r. b. | a», koa, S oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; _ Z Wilna na tym zjeździe było za- Pizy jakaajssetsze warstwy „publiczności Bi- przyjął do wiadomości komunikat Dy- ledwie 4 lekarzy. Wydział lekarski jety ша premier, były wyprzedane do osta- rektora z wykonania uchwał; zatwier- U. S. B. reprezentowany był przez tniego miejsca. 5 dził wnioski Komisji Prezydjalnej w prof. Kazimierza Karafię - Korbutta;: a aa Pozo > sprawach: pociągnięcia do odpowie- pozatem był delegowany z ramienia Niedzielską w rolitymowej | dzialności sądowej winnych nieprawne- Megistralu m. Wilna łekarz sanitarny (° — Dzisiejsza popołudniówka, Dziś o gozgłoszenia do ubezpieczenia w Kasie, dr. Kacper: Rymaszewski, z Urzędu g. 3 m. 30 pp. poraz Sakai 4 w sezonie gra- 
delegowa nia pracownika Kasyp' B.Bed- wojewódzkiego dr, Marjan Kozłowski, Kaas mala ni * e) narowicza na 6:tygod. kurs dokształ- wreszcie doc. dr. Aleksander Safare- St — Przedstawienie па rzecz stowa- 
cający dla pracowników Kas Chorych więz. Bi ' rzyszenia miodziežy polskiej. W środę przy Okregowym związku Kas Cho- Wilno wystąpiło na tym zjeździe 11 maja o g. 8 m. 15 w, odbędzie się w 
rych w Krakowie i w kilku innych aż z trzema referatami, z których refe- i. Sz : aa ać 
sprawach o charakterze oszbowo.ad- rat prof, Karaffy-Korbutta był pierw- a Ši odzieży polskiej żeńskiej 
ministracyjnym; zaakceptował spra- szorzędnej wagi, poruszył bowiem Wystawiona zostanie Świetna komedją wozdanie przewodniczącego zarządu z Sprawę niezmiernie ważną dla Pań- M. Bałuckiego «Grube ryby». 
załatwionych przez niego spraw; roz- stwa — utworzenia lastytutu Pracy as oe Son т p pairzył i zatwierdził szereg wniosków na wzór istniejących na Zachodzie. tee MO posta wapólczeaności Kone Komisji Finansowo-Gospodarczej w „ Zgodnie z referatem prof. Karafty- stnty Balmont wygłosi w poniedziałek aero reklamacji wymierzonych a, zjazd powziął następującą DY o s pode. 8 1 7 Piły” składek, nałożenia kar na pracodaw- Uchwałę: | S ” MS P i ców za przekroczenie art. 15 Ustawy Zważywszy, iż współczesna higje- 49 nabycia w biurze zawie. a ustalenia przeciętnego zarobku ręka: na pracy i technika sanitarna posiada odczytu do g. 4 m. 30 pp. od g. zaš 5-ej wiczników; przyjął do wiadomości i wystarczające środki dla uzdrowienia pp. w kasie teatru. 
wykonania zarządzenia i wyjaśnienia pracy zawodowej w przemyśle i rze- х 8 władz nadzorczych w sprawach: ubez- miosłach, VI zjazd uznaje, że w celu częgów. Wczoraj w sali klubu Przem. 
pieczenia członków spółdziełni, księ- Skoordynowania badań naukowych i Handiowego, Mickiewicza 33-a odbył ży— profesorów seminarjum duchow- powiększenia ich wydajności należy się pierwszy wieczór oryginalnego 
nego i pracowników ogrodniczych, utworzyć „Centralny lastytut Pracy* koncertu „kwarteru syberyjskich włó- 
odsetek od załegłych składek i należ- wraz z muzeum pracy. częgów” pod dyr, T. Andrejewa uta- ności prywatno-prawnych Kasy Ch., Min. Pracy i opieki społecznej lentowanego Śpiewaka operowego, cie: kosztów leczenia członków Kasy w przychylnie stosuje się do tego pro- szącego Się zasłużonem powodzeniem szpitalach pozakasowych, ściągania jektu, a w rozmowie z prof, Karafia na wczorajszym koncercie. * Wykona- należności od członków Kasy i kilku Korbuttem przedstawiciel  Minister- nie poszczególnych utworów stało na innych z zakresu ogólnej administra- stwa zapewnił, że się znajdą środki bardzo wysokim poziomie artystycz- 
cji; zatwierdził wnioski komisji świad- na opracowanie planów i wyraził na- nym tak, że cały koncert uważać na- 
czeń w Sprawach: zmiany granic re- dzieję, prof. Karaffa-Korbutt podejmie leży za bardzo starannie przygotowa- jonów lekarzy do obłożnie chorych i się opracowania projektu. ‚ my i wykonany. Dziś odbędzie się 
ich opłaty, Przyjęcia propozycji Patro O ogłoszonym na posiedzeniu drugi i ostatni koncert. Pozostałe bi- 
natu Schroniska |zolacyjnego o kiero- T-wa Higjenicznego ciekawym refe- lety w cenie od 1 do 5 zł. nabywać waniu doń chorych na otwartą gruźli- racie doc. d-ra Sefarewicza „O kana- można w sali klubu Handl Przem. 
cę dzieci członków Kasy, skierowy- lizacji m. Łódzi*. podamy sprawozda- Mickiewicza 33:a od 11 do 2 po pol. 
wania chorych kasowych na leczenie nie w jednym z najbliższych nume- i ed 5 wieczór. Początek O godz. do P.ństwow'ga Szpiłalu Psychja- rów. ' : S m. 30 wiecz, 

” RÓŻNE. 
— Odwołanie. Z przyczyn na- 

— <Bajka»>. We wtorek powtórzenie 

— Kwartet syberyjskich włó-



  

  

  

  

  

  

ЗК о ж о + 

2 Kino. та6; M Największy m numentaln "CG; « Kino: 4 WYPADKI i KRADZIEŻE. GKus- Pojonja” BNS"Ry mmmemny Sodoma | Gomora a Tr „Stella“ S roz Poz z LETNISKO. PIANINO 
— Samobójstwo. W nocy na _7 bm. Ś "l A: Mickiewicza 22, M (GRZECH I KARA) drama w 14 aktach razem w nowem literackiem w Wielka 0. — @ 3 CHCESE „O Runa fiehowe ko, I WA ycze, 7 kim odząge firmy w bar. 

otruła się esencją octową Marja Biernikie- Ę SHENNNNEKENNK PE of Ersa Ee M E 1 piękny AE YARKONI umumNkEKAZMM e ® spóndencyjne — prof. Sekulowicza, st ol eko silk W. Poliu: wicz (Polocka 4. Desperatkę dostawiono V rolach-Biow = ych, Ceny bilet6w znižone o 50 proc. 2 Warszawa, Żórawia 42, Kursa Wyu- + wości z całodziennem  lanka 17, m. 28. do szpitają św. Jakóba. a ы + czają listownie: buchalterji, rachunko- >. utrzymaniem, las so: Od 11—2 i 4—7, 
— Napad rabunkowy, Na trakcie Kino- H li “ Ceny miejsc: Parter 80 g Baikon 50 gr, Najwiekszy sukces ostatnich czasów! e 2 wości kupieckiej, korespondencji > snowy, park, rzeka, 

Šwieciany — Hoduciszki okóło zaśc. Skar- teatr. „PIEIOS Moralność ulic wielki potężny dramat erotyczny w 10 akt. į handlowej, stenografji, nauki handlu, 3 jezioro, ptenis, radjo, 
biszki dwuch bandytów dokonało napadu 3» > V Wroi, gi'VĖRNER KRAUSS, MIA RANKAU, EVI BWA i © 2 prawa, kaligratji, pisania na maszy- > wycieczki i t. p. ro DIA NINO lub rabunkowego na S, Ciejukowa (zaśc. Win- ul, Wileńska 38, inni. Na scenie: Występy <Człowieka orkiestry» p. MIRO MALTANI, nasląadowcy dzwięków ptaków, $ 2 mach, Po ukończeniu świadectwo.  * zrywki wiejskie. Infor. 1 FORTEPIAN chcę, 
centowo), którego uderzeniem w 'głowę o- ‚ zwierząt i t. d, Nowy program, ® ŽĄDAJCIE  PROSPEKTÓW! _: macje w adm. <Słowo» kupić. Pośredn. wyż 
  łuszono, następnie przywiązano za gardło 
  m drzewa i zrabowano dolarów oraz 

117 zł. gotówką. Napadnięty został odwiąza- 
ny od drzewa przez przechodniów. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 7 maja 1927 r. = 

Listy zastawne. pz 
Wil. B, Ziemsk. zł. 100 51,30 © 

Miejski Kinematograf 

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

  

Czeki i wpłaty. 
Paryż 0,35275 

Złoto. 
Ruble 4,631/2, 4,61 1/a 

Dyrekcja Państoowe$o 

       

  

wyświetlany film 99 

prześlicznych krajobrazów. Nad 
w 2ch aktach. «Z ZA KULIS LI 

NAKŁAD OGRANICZONY. 

wprost u wydawcy T. GROUSS, Poznań, Gwarna 9. 
Konto czekowe P. K. O. 208-703. 

Dziś będzie | 

wyszedł z druku prakt. podręcznik prof. NILS HANSSONA i 

w przekł. na język polski z przedm. prof. d-ra Z. Moczarskiego 

p. t-« „ŻYWIENIE ZWIERZĄT DOMOWYCH“ 
Cena tylko zł, 8.— w opr. zł 11.— z opak. i przesyłką za got. 

Zamawiajcie zaraz. 

  

; A а66 wschodni dramat w 8-iu 
Dziki wódz pustyni aktach, iDramat pełen 

tajemniczości wschodu, rozgrywający się wśród gorących piasków Sachary, na tle 
paai: <TYGODNIK GAUMONT'U> Nr. Nr. 51 i 53> 
OGRAFJI» pierwszy film naukowy produkcji Wileń- 

skiej Wytwórni <SWIATFILM» w 1-ym akcie, W  poczekalniach koncerty radjo, 
Ostatni seans_o_godz. 10. 

      

  

4 I 

12-29 
Vica DOBRA 6. 

KOPJOWANIE 
PLANOW . 

L SWIATŁODRUKI 
Jnz.KAUPOWIE 

Wilno_      
        

  

Monopolu Spirytusocwo$0 
niniejszem podaje do wiadomości 

biorstw P.M,S., w których można 
czynić hurtowe zakupy spirytusu 

' skažonego: 
Wilno Państwowa Wytwórnia 

Wódek Nr. 6, ul. Ponarska 63. 
Wilno Agentura Komisowa, ul, 

Wiwulskiego 10. 
Mołodeczno Hurtownia Państwowa 

Nr. 26. 
Brasław 

na następujących linjach: 

Do Warszawy wagony te 
Hurtownia Komisowa Czwartki i piątki o godzinie 6ej min. 15. 

Dukszty Hurtownia Komisowa й i rel ! ® : odniowo we wtorki, šrody i czwartk! wagonylodownie bi 
Głębokie = Hurtownia Komisowa E iviena z Łachwy do Łunińca pociągiem Nr 1052 o godz. 
Nowo-Świę- m. 26, z Łunińca do Brześcia pociągiem Nr 1012 o godz. 16 

m. 20 i z Brześcia do Warszawy- ciany Hurtownia Komisowa gódz. 2 mi 45. 
NowoWilejka Hurtownia Komisowa 
Postawy Hurtownia Komisowa 
Smorgonie Hurtownia Komisowa ‚ 3) 

  

   

   

iabki i i niowo we wtorki i czwartki wagony-lodownie będą wysyłane | 
ВЫр Hurtownia Komisowa pociągiem Nr 714 o godz. 3 min. 35 i będą przybywać do War- 

PZRYYMACACHKEBAESW) ORECZESGOWCEOWTGYA szawy w te same dnie o godz. 19 m. 45. | 

> 263—VI. 4) Od st. Suwałki do st. Warszawa-Wileńska 2 razy ty- 
godniowo we a i czwartki wacouy kos A SY 

R” łane z Suwałk do Grodna pociągiem Nr. o godzinie 1! у 
į W SZKOLE 9 : 10, z Grodna do WASACY s ciągiem Nr. A SA 23 

i НА m. 17 i przybywać będą do Warszawy we środy i piątki o „Dziecko Polskie“ $ ата рт w 
$ Jagiellońska 3-2. rę Załadowanie i wyładowanie ryb uskutecznia się środkami 

4 Otwiera się wskans dla nauczycielki % nadawców i odbiorców na stacjach wyjścia wagonów-lodowni 

(posiadającej wymagane kwalilikacje $ oraz na wszystkich stacjach pośrednich w czasie ustalonego 
szk6i powszechnych) miłułącej dzieci rozkładem jazdy postoju pocłągów. 3 
i swój zawód, možliw'e—muzykalnej. + Lód do wagonów-lodowni dostarcza kolej. 

НЫ ЧИНЕ 

  

sprzedaży” spirytusu skażonego | Dyrekcja Kolei PaństOowYch © 
(denaturatu) wykaz przedsię- podaje do wiadomości, 

iż od dnła 15 maja 1927 r. dla przewozu pošpiesznych, 
drobnicowych przesyłek ryb będą kursowały wagony-lodownie 

1) od st. Stolpce do st. Warszawa: Wschodnia 3 razy ty- 
godniowo, mianowicie we wtorki, środy i czwartki wagony- 
lodownie będą wysyłane ze st. Stołpce do Baranowicz  pocią- 
giem Nr 914 o godzinie 16 m. 18 i ze stacji Baranowicze do 

Warszawy-Wschodniej pociągiem Nr 822 o godzinie 18 m. 30. 
będą przybywać we środy, 

2) Od st. Łachwa do st. Warszawa-Wschodnia 3 razy ty- 

schodniej poc. Nr. 822 o 

+ Do as is Ge Dalai przybywać we 
środy, czwartki i piątki o zinie min. 15. 

r Od st. Ti Aras do st. Warszawa-Wilefiska 2 razy tygod+ 

Za przewóz ryb w wagonach-lodowniach będzie pobie- 
rana dodatkowa opłata w wysokości 20 proc. K 

r. 

    

    
  

w 

*1) Zagajenie 
2) Sprawozdanie 

s 

go samego dnia   
  

523. 

  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 dniu do godziny 11-tej 
na ręce wójta gminy Hoduciskiej oraz wa- 
djum w wysokości 5 proc. oferowanej sumy. 

  

   

    

Plan budowy, warunki wykonywania robót @ MYDŁO 
it p. ogłądać można w urzędzie gminy Ho- | 
duciskiej od dnia 15:V 1927 r. | К PD 

Urząd gminy Hoduciskiej zastrzega so f 
i bie prawo dokonania ustnego przetargu, jak 9 

również prawo wyboru oferenta bez wzglę- gg ' 
du na najnižszą cenę, uzaležniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- B | ków METAMORPHOSA 

m. Hoduciszki, dnia 1 maja 1927 r. / 

Urząd gminy Hodauciskiej. 

RAPIE RITA 

Nigel Worth. ku 4 gi py e San: i 

26 i ospodyni, dzielna  kobiecinka, 
*CZŁOGIER 1 RUERA. wyraziła żywe współczucie, . słuchając 

opowiadania o mych nocnych przy« 
Pośpieszyłem dalej i wkrótce sta- godach, których dzieje ; . zmyślałem 

nąłem pomiędzy + dwoma drogami. swoim zwyczajem. Pięć minut później 
Omało z radości nie spadłem z mo- goliłem się w oddzielnym pokoiku, 
tocyklu, widząc po prawej stronie podczas gdy wnoszono mi balje z 
skrzynkę do jistów, moją skrzynkę zimną wodą ze studni. Ubranie moje 
do listów! i obuwie zostało zabrane do oczysz- 

Wlazłem na mały pagórek, by czenia. O ósmej byłem już ubrany, 
przyjrzeć się okolicy. Skrzynka była umyty i uczesany, jak prawdziwy 
istotnie przymocowana za dużym do- elegant, udający się na przejazdkę 
mem była to widocznie siedziba owe- motocyklem. 
go p. Durmana, o którym „nówił W międzyczasie Śniadanie zostało 

ill, w przyrządzone. Udałem się do małej 
„Na lewo mogłem dojrzeć bramkę, salki,  kokieteryjnie  umeblowanej, 

wiodącą do ogrodu, otaczającego dom. gdzie spożyłem doskonałe śniadanko, 
Dalej ciągnęła się droga, która w od- którego nigdy nie zapomnę. 
ległości dwustu metrów zakręcała na 
lewo. Nie mogłem dojrzeć żadnego tych drobnych które się podaje w 
domostwa, siedziba p. Durmana była miastach, lecz wspaniałe sztuki, duże 
samotnym folwarkiem. 
znaleźć zakątek bardziej zaciszny i nicę i duży półmisek szynki, kawę, 
odpowiedni dla spełnienia mego for. chleba ze Świeżem masłem, z miodem 
telu? Jedyną ujemną stronę stanowiło pąchnącym wrzosem; oto meni któ- 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

    
    

    

sów na cały dzień. Wyznałem jej, że 
jestem łakomczuchem i prosiłem o 
dołączenie do zapasów torebki z kar- 
melkami, za któremi przepadałem, 
tem bardziej, że dzięki nim mogłem 
mniej palić. 

— Karmelków? Ależ oczywiście, 
zaraz je panu przyniosę. Pójdę po 
nie do pani Wippel. Pomiędzy przy- 
jaciółmi nie można się liczyć z tem, 
że sklepy w niedzielę są zamknięte. 

Tymczasem udałem się do obory. 
W kącie leżał stos rupeci: były tam 
kawałki cegły, żelaza, pudełka bla 
Szane i t. p. Długo szukałem, nie 
mogąc znaleźć nic odpowiedniego. 
'Wtsszcie natrafilem na kawałek śru- 
by, przedmiot ten wydał mi się od- 
powiedni dla mej wędki, schowałem 

motocyklem, 
W rezerwuarze znalazłem bardzo 

loże nie zużyję jej całej, lecz wo- 
lałbym wyjeżdżając stąd mieć pełen 

Przemysłowców Polskich 

zawiadamia, iż w dniu 14 mała b.fr. 
o godz. 19 w lokalu Banku Spółek 
Zarobkowych (Plac Katedralny) od- 
będzie się Walne Zebranie Związku z 
następującym porządkiem dziennym: 

3) Wybory Władz Stowarzyszenia 
4) Wolne wnioski. 

W wypadku „niestawienia się dosta- 
tecznej ilości członków w pierwszym 
terminie, Zebranie odbędzie się te- 

względu na ilość obecnych. 

  

LICYTACJA. 
Dnia 14 maja b. r. o godz, 10-ej 

rano w lokalu D/tr. 
kiego* przy ul. Wielkiej 46 będzie 
sprzedana z licytacji ruchomość, skła- 
dająca się ze sprzętów domowych i 
części odzieżowych, 
nych za załegle składki na rzecz Ka- 
sy Chorych m Wilna, 

KEFIROWE | 
DO UŻYTKU DOMOWEGO. 

SPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY DO 
KAŻDEGO PUDEŁKA 

€ABR. CHEM. FARM 

          

  

+ 
tylko odziemkowe, suche bez sęków, 4 
czyste, towar eksportowy 35 do 
105 m/m grube, o wysokiej prze: 
cię!nej długości i szerokości. Płacę 

gotówką przy załadowaniu. t 
+ Export Drzewny G. Wilke, Poznaf, a 

b Sew. Mielżyńskiego 6. Zał. 1904. 

  

  

z ma- LETNISKA *;5ż, Tugkulany 
blisko Wilna nad Wilią. Las sosro- 
wy, plaża, kąpiel. Mieszkania 1, 2, 
3, 4,5 pokojowe. Dowiedzieć się na 
miejscu (Jechać przez most Zielony, 

Pióromont do Tuskulan). 

  

nagr. Szpitalna 7, m. 4 
LETNISKO (w pobliżu Zawalnej). 

stacji Dukszty, Las, 
jezioro, ładna miej- Poszukuję 
scowość. Pańska21—2 mieszkania 2—3 до- 

Łukiszki. kojowego z kuchnią. 
Zgłoszenia do adm. 

LETNISKO 
<Słowa>. 

w maj. Poberže, 
Dowiedzieć się: 

Wilno, Łukiszki, 
Ciasna 22—2, 

„Majotek 
U.$.8. Zakręt 
ma do sprzedania na- 

4 z utrzymaniem, około 

    

Poszukuję 
posady  konduktora 
autobusowego, z kau- 
cją 400 zł Adres w 

adm. «Słowa». 
    

Komplet 
maszyn 

9 grosży kilo. wych sprzedaję. Adres. 
w redakcji. 

    

Z powodu wyjazdu - 

sprzedają się Br ek 
meble mah., obrazy, 
grawiury, porcelana, elegancki na parę ko- 

ramy, drobiazgi. "i jest do sprzedania. 

Jagiellońska 9 m. I, Adres w redakcji. 
wejście z ogrodu. 

Od 10— 6 wiecz, „Poszukuje aig 
Handlarze wykluczeni, mieszkania 

6-cio pokojowego 

    

            
  

     

  

  

„R. Wojewódz- | 
Kaucjonowany i 

zasekwestrowa- 

w sądach, 

   
   +. 

   
   

szcze kilku spóźnionych przechod- 
niów. Gdy przybyłem na miejsce pu- 
sto było dokoła, zdawało się, że 
wszyscy już przeszli. By się przeko- 
nać dojechałem do pagórka pobli$kie- 
go, skąd dostrzedz mogłem drogę w głos kroków końskich, ukryłem wę- 
odlęgłości ćwierć mili, Pusta była i dkę i udawałem, że poprawiam coś 

w maszyn €. Za chwiłę na zakręcie jakby opuszczona. 

smołę. Okucia okienne, drzwiowe i 
piecowe. Węgiel kamienny, kowalski, 
drzewny i koks z dostawą do domów. $ e DOD 

W WARSZAWIE GS [ ekarz-Dentysta 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Ignacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
urzędach pańsiwowych, 

komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem przyja:d zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

SŁYNNA 

  

' REUMATYZM 
ARTRETYZM-ISCHIAS=PODAGRE 
NAWET W STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE 

Chstralit "ez 
DEFUZOLI, : 

Ą CZOWOŁ/T коаееттолега 
ŚÓLE ORAZ ZNIEKSZTAŁCENIA STA> 
WÓW USTĘPUJĄ JUŹ PO KILKAKROT" 
NYM UŻYCIU POWYŻSZYCH PREPARATÓR, 

SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH eZ 
*"DOWABYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH i SKŁADACH APTECZNYCH. 

)WANE w POLSCE, ZAREJESTROWANE I ZATWIERDZONE 
ZEZ MINISTERSTWO ZoROWIA 

SnaAo e4ówny siam „EKSTRALIT, 1.PAJERSKIEGO ;, we Fasa xem.Faem. B.KROGULECKI, Waqszawa OGAocowa 598 Te 20-21 4s08. B 

  

2 4 ko | DOKTOR | 
Związek $ NA RATY, D, ZELDOWICZ 

solidny sprzęt radjo $ | her, WENERYCZ- 
ai amatorski. NE, MOCZOPŁC. 

Wilnie, [ Kompletne instalacje z nowo- S$ „, ORNE, w 
› czesnych odbiorników. IŠ ' 

DOKTOR 
) CENY NISKIE $ S.Zeldowiczowa 

Bezpłatne porady poleca KOBIECE, WENE. 
z RY! E i chor. 

najstarsza firma Radjowa DRÓG MOCZ, | 
w Wilnie. i 

z dotychczasowej AEK х ! ‚ п!.“і{?і;;г_,іа.д 
dzialalnošci i zreferowanie statutu |  Wilenskie Biuro Radjotechniczne W. Zdr. Nr. BT. 

) Mickiewicza 23. Tel. 405, Akuisktky 
k 7 «++ Wi Smiałowska 

ы naa м przyjmuje od godz. 9 
% dada do 19, Mickiewi 

) Handlowy „M Urpol жа 
o godz. 20 bez X M. Jędrzejkowski OU 

Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. ‹ 
Poteca wszelkie artykuły budowlane: Y Dr. 6. Wolfson 
Wapno. Cement. Papę dachową i $© weneryczne,  móczo- 

  

pozę i skėrne, ul. 
ileńska 7, tei. 1067. 

  

Koncesjonowany MARYA 

Ožyūska-Smolska 
|Choroby jamy ustne 
Plombowanie i usu- 

     
   

  

      
     

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 

= zniżka. Ofiarna 4 m.3, 
Wydz. Zdr, Nr 3 

  

      

    

WRÓŻKA - CHIROMANTKA Eat asa 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- LETNISKO 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, Ala ua оЕЕ 

ada w 2 A MŁ haprzectoń: łydki” ROBiozach rzyża rzecze), ul. nowa 21 1222, a, 
m. 6. w bramie schodv kaj na lewo, Dowiedzieć się: Po. 

pławska 26 m. 2, 

        

    

  

        
     

   

  

00 NACIERANIA 
CIAŁA 

        

        
        

  

   

    

    
    

                  

     

    BLICZNEGO. 

      + 

  

WA AS ННЕ 

Esq. Moresby, Za szóstym razem 
znów spotkał mię zawód, poczem z 
kolei znalazłem kartkę z prośbą o 
pudełko kremu kosmetyczńego. 

Musiałem przerwać robotę na od- 

_Powróciłem do skrzynki, oparłem ukazał się jeździec, elegancko ubrany. 
motocykl o ścianę i wydobyłem swe Zatrzymał konia przy mnie i ofiaro- 

ły „wai swą pomoc, Podziękowałem mu, 
listów, jav zapewniając, że za dziesięć minut bę- 

wszystkie skrzynki wiejskie, przymo- dę mógł zapewne udać się w dalszą 
cowana była do-muru i okryta ma- drogę. Z uśmiechem zadowolenia wy- 
łym daszkiem blaszanym, który miał raził zdanie, że koń jest pewniejszym 
ochraniać ją od desźczu, blacha ta środkiem lokomocji i ruszył w dalszą 
przeszkadzała mi wejrzeć do środka. drogę. Poczekałem kilka minut i za- 

przyrządy. 
Owa skrzynka do 

Śrubka nadawała się doskonale brałem się do pracy, 
_ A do tego, by przykleić doń karmelek; 

Podano mi gorące Śledzie, nie z więc go do kieszeni i zająłem się aby stał się bardziej lepki p 
go na słońcu, poczem przykleiłem do cierpliwić 

D : : я ruby. ho O! śrubę do się. | 
Czyż mogłem j tłuste, prócz tego spożyłem jajecz- niewiele benzyny, mogło wystarczyć sznurka i w ten sposób sporządziłem 

s : „m maj jej załedwie na dwadzieścia pięć mil. wędkę z ciężarkiem i lepkim karmel- 
kiem, zamiast haczyka. 

Ponawiałem połów kilkakrotnie. 
ołożyłem lecz bezskutecznie. Zacząłem się nie- 

i podejrzewać, że omyliłem 

Nagle przyszła mi myśl, że listy 
te zostały wrzucone przez idących do 
kościoła, ten zaś, którego szukałem, 

Spojrzałem dokoła i przekonałem wrzucony był w nocy, musiał więc 
to, że musiałem a jednocześnie rym uraczono mię na śnieżno białym rezerwuar. jednak benzyny w tej się, že nikt mnie nie obserwuje, leżeć na samem dnie. 

bramę na dwie drogi, 1 okna domu, 
by nie być prrytananyjo, Lecz nie łym 
miałem wyboru. Skoczyłem ną moto- jądłem podobnej uczty, byłem tak cykl i. pomknąłem w poszukiwaniu głodny, zanim do niej zasiadłem! 
pierwszego śniadania. 

Wreszcie znalazłem małą wiosecz- do  okradzenia 
kę, która jak dowiedziałem się póź- skrzynki pocztowej. 
niej, nażywala się Hollaby. Mieszkań: _ Potrzebowałem jakiejś wędki, by 
cy jej dumni byli z posiadania ,ko- módz swój zamiar spelnić. Miałem 
ścioła, oberży i piekarni. Oberża no- już sznurek, brakło mi jeszcze ołowiu 
siła nazwę: Konia podróżnego. 

sobionych oczu, 
miłą, jak tylko mogła być miłą na- działem je przejezdżając 
dzieja śniadania. dla człowieka wy: piekarni; lecz była 
głodniałego. Młoda dziewczyna uwija. sklepik musiał więc być zamknięty. 
ła się przed progiem, przez okno do- 
strzegłem kobietę nakrywającą do sto- uprzejmej gospodyni, zajętej właśnie 
łu. Zostawiłem motocykl na podwór- ZE ak a 

O dziesiątej pożegnałem się z gająckuwielkiej swej radości ujrzałem, pujący adres: 
oberżą i jej właścicielami i unosząc iż list jakiś przylgnął do karmelka. Mary's London 

istu Saundersona. 

mi na myśl, że wiele ludzi 

to niedziela — modlitwy. 
Wówczas udałem się w dalszą 

Udałem się więc o pomoc do mej drogę. 
Przekonałem się, iż dobrze uczyni* 

obrusie, w naczyniu fajansowem bia- wiosce dostać nie mogłem i musia- wówczas wsunąłem wędkę doskrzyn= 1 próba s 
w miebies”i deseń. Nigdy nie łem się zadowolnić tem, co miałem. kii śruba osunęła się na jej dno, Wycią- koperta którą wyciągnąłem miała nastę- jasnie i czyste. Byłem złany potem. 

Pa Myhill. 46 St. Gdy dotarłem do zakrętu drogi, u- 

Wstając od stołu, czułem się zdolny ze sobą zapasy żywnościowe, Каг- "Był on zaadresowany na imię «pan- — Мбе 
banku... a nawet melki, oraz śrubę podążyłem ku do- ny Jessie Reynolds w  Aldhaven>». poszukiwany. 

mowi p. Durmana w poszukiwaniu Oczywiście nie był to ten, którego 

cząłem więc poruszać wędką tak, by na kopertę, wywołał we mnie odruch 
Odczytałem bowiem co na- 

do wszystkich zakątków skrzynki, 
Udało mi się wyciągnąć dwa listy, 
charakterem ładnym i wyraźnym za- 
adresowane do służącej w plebanii 

przygotowywaniem dla mnie zapa- łem czekając, gdyż napotkałem je- oraz niejakiego Josepha Richardsa 

Wydawca Stansllaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny z ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Mógł to być ów list, 
Zanotowalem 

stępuje: | i 
Skrzynka 203, : 
РО 
Sabborough. ' 
Adres ten odpowiadał najwidocz- 

Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

wanie zębów bez bólu. 

Ostatnia próba udała mi się lepiej, 

przezemnie 
adres. 

ego Nie chciałem zatrzymywać się wpół 
poszukiwałem. Odłożyłem list na bok, drogi. Długo manewrowałem linką by 

Qdy minąłem wioskę, przyszło lecz na wszelki wypadek zanotowa- karmelek mógł dotknąć wszystkich 
mogło łem adres, poczem zabrałem się do Ścianek skrzynki, wreszcie wyciągną- 

. Dla i. rozmiękłego karmelka. W dzień przechodzić w pobliżu skrzynki, dą- dalszego połowu. Za drugim i trze- łem wędkę. Tryumf był całkowity, na 
moich bardzo niekrytycznie usposo: powszedni mógłbym z łatwością dos- żąc do kościoła. Położyłem się więc cim razem nic nie wyciągnąłem. Za- karmelku wisiał list. Jeden rzut oka 

wydała się ona tak tać tego rodzaju łakocie, gdyż wi- na miedzy i czekałem, aż dzwon ko- - 
w oknie ścielny zacznie wzywać wiernych do śruba z karmelkiem mogła dotrzeć radości. 

Do sprzedania wygodsmi. możliwie 
dom  łaiiwowy z w śródinieściu, Adres. 

i w redakcji, lub przez 
R sk ar tel, Nr 69 'do 10 rano. 

mieszkaniem, około 

ieszkanie z utrzy- 
M wiem 1 lub 

    

rynku, przy ul. Anto- 
kolskiej Nr 31, wią: 
domość na miejscu 

mieszk. Nr 1. 

BUCHALTER 
ubezpieczeniowiec 
długoletnią praktyk: 
przyjmie posadę o: 
zaraz. Łaskawe oferty 

Sosnowa 7 m. 4. 

. 
M.Wilenkin 

i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

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

na wsi w Kolonji 
leńskiej (pomiędzy Wil- 
nem i Nową Wilejką 
o 5 km. od Wilna wy- 

4 godnej komunikacji ko- 
lejowej). 
w Archiwum Pafistwo- 
wem Uniwersytecka 5. 

Studnicki, 4 

LETNISKO 
4 posojowe z kuchnią. 
Park, blisko las, woda. 
Produkta wiejskie ra 
miejscu. Od przystan* 
ku kolejowego 5 kil. 
Szczegóły listownie: 
Zotja  Prołassewiczo- 
wa, maj. Borki, pocz. 
Rohotna, woj. Nowo 

  

  

  

    

sy, Stoły, szafy, grodzkie. 
biurka, krzesła 

dębowe it d. | DRUSKIENIKI 
Dogodne warunki i'| uj, Mickiewicza 9, 

na raty. 1—2—3 pokoje AM 

łodzennem utrzyma: 

OKAZYJNIE niem, w pobližu Ża- 
zienek. Kuchnia wy* 

DO WYNAJĘCIA kwintna, ceny przy- 
2-— 3 lub 4 pokoje zSt,pn=.  Zwracać się 
kuchnią, ze wszelkie-do p. Heleny Przy- 
mi wygodami,  sło- godzkiej. 
neczne, ciepłe ! suche. 
Żeligowskiego 1 m. 22, 

widzieć można 

    

pokoje na parte- 

  

od 12 do 6. rze w pobil. sądu, 
T : z wygod., z praw. 

Biuro Pośrednictwa korzyst. kuchni, dla 
Pracy М. B A GI N-bezdzietnych do wy- 
SKIEJ Wilno, ul.najęcia. Można od- 
Jagiellońska 7 — 8 dziejnie dla samot« 
poleca nauczycieli, nych. Wiad. w biurze 

nauczycielki,  ochro- ogłoszeń S. Jutana, 
niarki i wychowaw- Niemiecka 4, 
czynie z freblowską Ez 

metodą, szyciem i 

  

PROSTA ZEDen kartę ima- 

_—sopódarką. try Rona wyd, 
przez U. $. B.za 

ORTE P I A N Nr 1246 dnia 30 stycz- 
firmy <Szrederas nia 1923 r. na imię 

a. do Józeta Andysza 
> žnia się. 

Bonifraterska 6, m. 2. R Aa 

  

niej notatce 'w karnecie: Lecatteau: 
E-20. S. 

Zapominając o wszelkiej ostroże 
ności, zacząłem dyskutować z sobą 
samym, czy mam otworzyć tę kopertę, 
gdy przychylny dla mnie los dał mi 
ostrzeżenie. Nic nie usłyszałem, lecz 
uszułem, że działo się coś mienór- 
malnego. Podniosłem oczy. W odieg- 
łości trzydziestu, kroków ode mnie 
sunął cicho, jak kot, olbrzymi policjant 
skradając się najwidoczniej ku mnie. 

Nie tracąc ani chwili, wpakowałem 
listy do kieszeni i rozpocząłem uciecz- 
kę ciągnąc motocyki, pozostawiając 
wszystkie przyrządy do połowu li: 
stów i do reperacji maszyny. Policjant 
przeskoczył przez oddzielający nas 
płotek i rzucił się w pogoń. 1 

Z rozpaczą zauwažylem, že motor 
mėj sycza! astmatycznie, "nie wydając 
charakterystycznego puf- puf. 

Ciągnąłem motocykl w nadziei, że 
dotrę do głównej drogi, zanim mnie 
policjant dogoni. 

Przepowiednie pięknego dnia spraw- 
dziły się, dzień był gorący, a niebi 

słyszałem szybkie kroki policjanta, w 
odległości pięciu metrów za sobą. 

«Wstąpiłem na pochyłość—zmęcz: 
ny, zrozpaczony, poddałem się lo 
wi i skoczyłem na motocykl. 
jakże wólno szła przeklęta maszynś 
Zdawało mi się, że czuję na swe 
szyi oddech mego prześladowcy. 
magle ku wielkiej mej radości, uczu- 
łem iż zwiększam szybkość. Nie sły» 
szałem już kroków policjanta, moto- 
cykl działał córaz lepiej. 

sienne kartofle pogo wyrobów betono- | 

B 2 osoby zs Ь 

! 
| 

Wiadomošė | 

  

   
    

    

      

  


