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Europejska pan-ruchawka, 
Paryż, 5 maia. 

Wczoraj p. Arystydes Briand, 
francuski minister spraw zagranicz- 
nych, przyjął zarząd Unji Pan-euro- 
pejskiej, na czele której stoi hr. Ry: 
szard von Coudenhove-Kalergi, któ- 
rej sekretarzem generalnym jest p. 
Francis Pełaisi (Francja), a w której 
zarządzie Polskę reprezentuje p. Alek- 
sander Lednicki, Wyżej 
panowie—którym towarzyszyli 
cze przedstawiciele Grecji (N. Poli- 
tis), Niemiec (Sanger), Belgji (Van der 
Ghinrt), Węgier (P. de Aner), Czecho- 
słowacji (Lambl) i Estonji (K. R. 
Pusta)—wyložyli p. Briand'owi pro- 
gram drugiego kongresu panduropej 

Rokowania edukudcyjne. 
Stanowisko urzędowej Anglii. 

BERLIN, 10 V. PAT. Na podstawie informacyj, zasiągniętych przez 
przedstawiciela agencji Telegraphen Union w londyńskich kołach urzędo- 
wych, stanowisko Anglji wobec rokowań ewakuacyjnych przedstawia się w 
sposób następujący: Warunki, na których mógłyby się oprzeć rokowania 
o ewakuację Nadrenji są ze względu na częściowe tylko zastosowanie się 
Niemiec do przvjętych przez nie w traklatach locarnefiskich zobowiązań, 

jenieni W najwyższym stopniu niekorzystne, Winę za ten stan rzeczy ponoszą 
M Kir. przedewszystkiem same Niemcy, żadną miarą zaś Anglja lub Francja. 

Anglja stosowała się ze swej strony w pełni do wymagań polityki locar- 
neńskiej. Wystarczy przejrzeć ostatnie żądania sojusznicze, aby nrzekonač 
się, jak znikomą tylko ich cząstkę Niemcy dotychczas wypełniły. Tendencje 
ugodowe niewątpliwie wzrosły w Niemczech, natomiast świadczenia nie- 
-mieckie są pod względem praktycznym bezwaruakowo nie wystarczające, 

j. Dowodem tego jest stanowisko Niemiec w sprawie twierdz wschodnich, 
i jaki i . której to sprawy załątwienie również i pod względem formalnym nie 

= — = Miesiąc. Jaka ego przedstawieło w swoim czasie dla rządu niemieckiego "żadnych madzwy- 
porządku dziennym znajdują się prze- czajnych trudności. Anglija, a w ślad za nią Belgja, zredukowały kontyngent 
ważnie sprawy gospodarcze. P. Briand załogi okupacyjnej do minimum, W sprawach okupacyjnych Anglja nie 
dowiedział się o utworzeniu francus- posiada żadnego wpływu na postanowienia rządu francuskiego, któremu 

przysługuje prawo działania na podstawie własnych rozstrzygnięć. Wszelkie 
próby wpływania na Francję musiały odnieść skutek wręcz przeciwny, a 
dla Niemiec. niekorzystny. W związku z tem Telegraphen Union zarzuca 
angielskim kołom miarodajnym, że nie uwzgłędniają one trudności, na 
jakie napotyka skutkiem przewlekania rokowań okupacyjnych polityka 

pierwszym konstytucyjnym kongresie ministra Stresemanna wewnątrz gabinetu niemieckiego. 

Demarche niemieckie. w Paryżu. 
BERLIN, 10. V. PAT. W depeszy z Paryża „Vossische Ztg* do osi, 

że dzisiaj w godzinach przedpołudniowych radca ambasady niemieckiej w 
Paryżu dr. Ried odbył bezpośrednio przed zebraniem > S kaz 

i iec istni jw. Ministrów nową długą i szczegółową rozmowę z ministrem resemannem. 

saaa CON. „Vosische Ztg* przypuszcza, że sprawa redukcji międzysojuszniczej załogi 
go (Fedżration pour 'Entente Europe- okupacyjnej w Nadrenji była głównym przedmiotem około którego toczy- 

enne), którą we wrześniu r.z. założył ły się rokowania, oraz podkreśla, że według zapewnień francuskich kół 

w Genewie p. Alfred Nossig, polski politycznych, widoki korzystnego załatwienia demarche niemieckiego są 

żyd osiadły w Berlinie, Jego . ruch bardzo niepomyślne. Gdyby nawet Briand sam był gotów poczynić Wet 
miał ad samego początku charakter StWa na rzecz Niemiec, to jednak spoika się on wewnątrz gabinetu z Ssil- 

kiej sekcji Unji Paneuropejskiej z p. 
Łoucheur'em na czele, oraz przyjął 
prezesurę honorową Unii. 

‚ O ruchu paneuropejskim opinja 
polska już wie, albowiem na -jego 

wiedeńskim (październik 1926) Pols- 
ka była reprezentowana. Ale mało 
kto w Polsce wie, że conajmniej tu- 
zin organizacji _ międzynarodowych 
trudni się „robieniem pokoju* mię- 

nieco sztuczny i 
głównie ma na celu rywalizację. z 
«Paneuropą». Ostatnio autorytet p. 
Nossiga w Paryżu został mocno pod- 

niżcj podpisany. 

pochodzenia francuskiego, założył 
trzy lata temu Unję Intellektualną 

- Europejską (Union Intellectuelle Euro- 
póenne), która wydaje w Berlinie 
Europdische Revue. Jeden * Anglik, 
sir Thomas Barclay, oraz dwu Fran- 
cuzów (op. Karol Braibant i Andrzej 
Toledano) założyli w Paryżu T-wo 
Międzynarodowych Przyjaźni (Amitićs 
Internationalesy, który urządzą sym= 
patyczne «europejskie» herbatki tań- 
cujące, oraz Śniadania, na których 
ciekawe przemówienia duchem poro- 
zumienia i pojednania owiane zakra- 
pia się doskonałym burgundem. 

Istnieje pozatem Międzynarodowy 
Związek T-w Przyjaciół Ligi Narodów 
(Union Internationale des Associati- 
ons pour la SDN.), na czele której 
stoi sir Willougby Dickinson, a któ. stwa w Birmingham lord Derby oświadczył, 
rej sekretarzem jest prof. Th. Ruys- 
sen, Francuz; liczne Ligi Praw Czło- 
wieka mają też swoją Międzynaro- 
dową Federację (Fźdżration Internatio. Równocześnie jednak jest koniecznem, aby Angi 
nale des Ligues des Droits de VHom- 
me), której stkretarką jest p. Menard- 

Dorian, wnuczka Wiktora Hugo, pra- 
cująca oddawna na polu pacyfizmu i 
wygodnie sobie żyjąca z należącej do 
niej fabryki broni i amunicji; nie iro- 
nizujmy przecież: wszak gdyby się 
Nobel nie zbogacił na dynamicie, 
Europa mniejby wiedziała © Sienkie- 
wiczu i Reymoncie..: й 

1 w świecie wierzącym istnieje 
ruch «europejski»: protestanci wyło- 
nili Międzynarodowy Związek dla Po- 
koju przez Kościoły, a katolicy odpo- 
wiedzieli na to stworzeniem Unji Ka- 
tolickiej Studjów Międzynarodowych, 
której siedziba znajduje się we Fry- 
„burgu szwajcarskim. Wolnomyśliciele 
już dawno mieli swe organizacje mię: 
dzynarodowe: wojna im nici pozrywa* 
ła, ale już je nawiązali i wytworzyli 
nawet Międzynarodowe T-wa Masoń- 
skie (Association Magonnique Inter- 
"nationale), do którego nałeży i Wiel- 
ki Wschód Polski, a które odbywa 
doroczne kongresy w 'różnych mia- 
stach Europy. 

Któż ME wła wreszcie o ll ej Mię- 

sekretarjat mieści się w Wiedniu (p. 
Fritz Adler, zabójca S'iirgka, jest se- 
krelarzem), oraz o' Międzynarodówce 
Zawodowej z siedzibą w Amsterda- 

mie, ktorą kieruje Holender Oude- 

geest2 I stronnictwa radykalne róż- 
mych krajów wytworzyły pod kierun= 
kiem radykałów francuskich coś jak- 
by Międzynarodówkę „rožową“. O- 
statnio i byli wojskowi ne chcą po 
zostać w tyle i próbują czy ci, którzy 
„robili* wojnę nie mogą się przyczy- j 
nić do „robienia* pokoju*... 

Nie wszystkie wyżej wymienione 
ruchy są jednakowo poważne. Nie- 
które są oparte na NW or- 
ganizacjach narodowych, wytwarzają- 
cych ruch międzynarodowy; inne są 
nicjatywą międzynarodową tworzącą 

wydawało się, że Tym oporem. 

„Program wschodni'* Niemiec. 
BERLIN, 10. V. PAT, W odpowiedzi na telegram prezydenta by, s 

i ze i tórem dnio-pruskiej izby rolniczej dr. Brandesa w sprawie nieuwzględnienia  2ą- 

e zabierali ać Edi Bdiel etano, dań Wschodnich Prus w t. zw. programie wschodnim, prezydent DK 
Instytutu i b. minister, prof. Lichten- wystosował telegram do prezesa Brandesa, w którym tę zj = 

berger, poseł estoński Pusta, oraz zwróci się w tej sprawie do kanclerza Rzeszy, starając się nakłoni g0 lo 
zmiany tego programu, Prezydent Hindenburg zawiadomił dalej dr. Bran- 

Książe Karol de Rohan, Austrjak desa, że będzie jeszcze osóbiście interwenjował w tej sprawie. 

Obrady ekonomiczne w Genewie. 
GENEWA, 10. V. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna donosi: 

W dniu dzisiejszym w komisjach rolniczej i przemysłowej „migdzynarodo- 
wej konferencji ekonomicznej prowadzona jest w dalszym ciągu dyskusja 
ogólna. Równocześnie rozpoczęły się obrady podkomisyj komisji handlo- 
wejį prowadzone częściowo przy drzwiach zamkniętych. Tematem tych 
obrad jest przedewszystkiem projekt francuskiego dełegata Sorrnisa, mają- 
cy na celu stopniowe uzdrowienie życia gospodarczego. Przy sposobności 
rozpatrywania tej kwestji muszą być w szerokim zakresie wzięte pod uwa- 

propozycje przedstawiciela Szwajcarii Dubois, delegata szwedzkiego 
Ša, i sektetarza stanu Rzeszy Trendelenburga w sprawie szybkiego 
zrealizowania zaleceń dla rządów projektów, dotyczących zaniechania wy* 
ścigu w dziedzinie 
sienia granic celnyci 

wie opłat celnych oraz zapoczątkowania znie- 

"Lord Derby o Stahlhelmie. 
LONDYN, 10.V. PAT. Na zebraniu francusko-angielskiego towarzy- 

że byłoby bardzo ważnem dla 
utrzymania pokoju, gdyby wiedziano, że Anglja stanie po stronie każdego 
z balete, kóreby |Loślalo zaatakowane. Jesten przekonany — powiedział 
lord Derby — że Liga Narodów uczyni wszystko, aby utrzymać pokój. 

ja była dobrze uzbrojona 
i aby miała silnych sprzymierzeńców. Obchody Stahlhelmu w Berlinie — 
oświadczył Jord Derby — dowodzą, że czasy wojny nie są jeszcze zakoń- 
czone i dlatego też koniecznem jest dać do zrozumienia wszystkim, którzy 
zmierzają do wo) 
oraz, że przyjaźń angielsko-francuska 

ny, że będą oni musieli ponieść jej koszta i następstwa 
jest niezachwiana. 

'Ochrona republiki w Niemczech. 
BERLIN, 10.V PAT. jak donosi „Vossische Ztg.* gabinet wobec bra- 

ku materjału ma zamiar wnieść już teraz pod obrady sprawę przedłużenia 

ustawy 
bieżność między stronnictwami rządowemi. 

15 się dzisiaj za przedłużeniem ustawy bez zmian na dalsze dwa lata, działo 

o ochronie republiki, W sprawie tej istnieje jednak dotychczas po- 
Centrum wypowie- 

natomiast niemiecko-narodowi chcą usunąć z ustawy $23, dający rządowi- 
prawo wydałania z Niemiec lub niedopuszczania w granice Rzeszy cesarza 
1 członków b. dynastji. Rokowania w tej sprawle muszą się więc jeszcze 
dalej toczyć wewnątrz koalicji rządowej 

Pół wieku niepodległości Rumunii, 
BUKARESZT, 10. У. Pat. W dniu dzisiejszym Rumunja obchodzi 

50 rocznicę odzyskania niepodległości. O godz. 10-ej odprawione zostało 
w 

strów 

kościele patrjarchalnym uroczyste nabożeństwo, a o godz. 11 i 30 min, 
rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie parlamentu. Prezes rady  mini- 

Averesco' odczytał orędzie królewskie, przypomniał następnie pelne. 
tapy dziejów narodu rumuńskiego w okresie 50 lat, i wyliczył 

sky gen historyczne, poczem złożył hołd działalności króla 
Ferdynanda. 
dzianych przez gen. 

W imieniu partji liberlanej przyłączył się do słów wypowie- 
Averesco Vintila Bratiano. Dalej przemawiali w tym 

samym duchu przedstawiciele innych partyj. Wieczorem odbyła się wspa- 

dzynarodówce Socjalistycznej, której niała uroczystość w. teatrze narodowym. : 

ogniwa narodowe; niektóre ruchy 
służą ludziom, ale przeważnie ludzie 
służą idei. Wszystkie są znamienne 
dla czasów, w jakich żyjemy. Powo- 
jenna, zmęczona moralnie i wyczer- 
pana fizycznie Europa potrzebuje 
spokoju. Europa, to znaczy olbrzy- 
mia większość państw europejskich. 
Cztery kraje, teoretycznie rozumując, 
mogłyby pragnąć wojny w nadziei, że 
jej rezultat może zrealizować ich za- 
miary; temi krajami są: Z.S,S.R., my- 
ślący © zbolszewizowaniu świata; 
Niemcy i Węgry, myślące o rewanżu, 
oraz ltalja faszystowska, która — jak 
się wyraził Mussolini—„musi się roz- 
szerzyć lub pęknąć”. : 

praktyce przecież ZSSR do 

wojny zaczepnej długo jeszcze będzie 
niezdolny; trzy pozostałe kraje mu- 
siałyby się chyba sprzymierzyć, aby 
mieć jakieś Szanse, ale i do tego 
jeszcze daleko. Dziś, zarówno Berlin 
jak i Budapeszt—a nawet Rzym, po- 
mimo gwaltownošci slownej—wojny 
nie pragną. Cała Europa jest dziś pa- 
cyfistyczna: z interesu, z przezorności 
iz musu. A przeróżne organizacje 
„paneuropejskiej pan-ruchawki“ ‚ 88 
doskonalemi punktami obserwacyjne- 
mi dla tych, którzy z obowiązku czy 
z troski o byt swej Ojczyzny w tętno 
europejskich serc się wsłuchują. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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Artykut polemiczny 
w Sprawie wyborów 

Wobec tego, iż p. poseł Zwierzyń- 

ski uznał za możliwe przytaczać na 

szpalłach pisma rozmowy ©0 charakte- 

rze jeśli nie poufnym, to w każdym 

razie prywatnym, — więc musieliśmy 

prosić osoby zainteresowane o po- 

wtórzenie szczegółów tych rozmów. 
1) Prof, Zawadzki potwierdza 

treść powtórzonej na łamach «Dzien- 
nika» przez posła Zwierzyńskiego 

rozmowy, z pewnemi jednak uzupeł- 

nieniami, W czasie tej rozmowy prof. 

Zawadzki zastanawiał się nad formą, 

którą by trzeba madać Komitetowi 
Wyborczemu dla zapewnienia mu 
ćałkowitej bezpartyjności. Poseł Zwie- 
rzyński wysunął koncepcję narady 
przedstawicieli sfer gospodarczych z 
dodaniem jednego konserwatysty, je- 
dnego członka zw. Lud.-narodowego, 
jednego przedstawiciela Chadecji. Prof. 
Zawadzki zapytał, czy “ma zamiar 
uwzględnić również przy tworze- 
niu komitetu przedstawicieli innych 
ugrupowań, Na to otrzymał odpowiedź 
odmowną; wówczas zwrócił uwagę, że 
takie ominięcie żywiołów wyraźnie 
pro - rządowych przyjednoczesnej wię- 

kszości przedstawicieli kierunków ide- 
owych zwalczających rząd, nadałoby 
komitetowi siłą rzeczy charakter wyra- 
źnie antyrządowy. Ten moment argu- 
mentacji prof. Zawadzkiego, który on 
Sam uważa za zasadniczy, nie został 
przez posła Zwierzyńskiego uwzglę- 
dniony. 

2) Co zaś do rozmowy niewymie- 
nionego przez posła Zwierzyńskiego 
konserwatysty z  niewymienionym 
przedstawicielem Chadėcji, to w pow- 
tórzeniu jej przez pos. Zwierzyńskie- 
go luki są znacznie większe, co jest 
zresztą zrozumiałe, gdyż tę rozmowę 
powtórzył pos, Zwierzyński z dru- 
gich ust. Niewymieniony przedstawi- 
ciel Chadecji stawiał akcji wyborczej 
następujące wymagania: a) aby jej 

charakter zbliżył się do charakteru 
zapoczątkowanej w Warszawie akcji 
pod nazwą „obrony polskości* (któ- 
rą to akcję słusznie pos. Zwierzyń- 
ski w swoim artykule nazywa endecko- 

chadecką), b) aby akcja wyborcza no- 
«siła charakter katolicki, Co do kato- 
lckiego charakteru, to rozmawiający 
przedstawiciel konserwatystów żad- 
nych zastrzeżeń nie miał, co zaś do 
pierwszego wymagania to oświadczył, 
że w jego przekonaniu zarówno w 
komitecie, jak па liście wyborczej, 
mogą znaleść się ludzie o przekona- 
niach nar. demokratycznych, gdyż 

przy układaniu łisty przyszłych rad- 
nych żadne kryterja partyjno-politycz- 

ne nie powinny być brane pod u- 
wagę, natomiast oświadczył, iż jego 
zdaniem należałoby uniknąć wpro* 

wadzania kierowników — partyjnych 
związku ludowo-narodowego, gdyż 

nie wierzy, aby ci ludzie nie wyko- 

rzystałi ewentualnego zwycięstwa 
gospodarczo - apartyjnego bloku dla 
swoich celów partyjnych. : г 

Zdaje się, że po przeczytaniu аг- 

tykułu posła Zwierzyńskiego i po 
uzupemieniachipowyższych, sytuacja 
przedstawia się zupełnie jasno. Wal- 

czą pomiędzy sobą dwie koncepcje. 

"Koncepcja pierwsza to blok gospo- 
darczo-apartyjny oparty wyłącznie na 
przedstawicielstwie interesów ' gospo- 
darczych. Koncepcję taką wysunął 

właśnie  Bezpartyjny Komitet Facho- 
wej. a Oszczędnej Gospodarki Miej- 
skiej. Koncepcja druga to również 
Komitet wyborczy zawiązany pod ha- 
słami gospodarczemi, lecz w którym 

wzięły udział przedstawicielstwa po- 

lityczne jako takie. W _ danym razię 

pos. Zwierzyńśki stworzył nawet 
klucz dla tych przedstawicielstw w 
ten sposób, /że zapewnia on wyraźną 

i jednostronną przewagę nieprzejed- 
nanym antyrządowym opozycjonistom. 

Dlatego też podtrzymujemy naszą 

tezę, że o ile. Bezpartyjny Komitet 
ma .znaczenie ogólno-polskiej soli 
darnej akcji obywatelskiej i gospo- 
darczej i że zwycięstwo tej akcji nie 

do Rady Miejskiej. | 
nada jej znaczenia  anty-rządowego, 
ani pro-rządowego, © tyle Komitet, 
który z inicjatywy pos. Zwierzyńskie- 
go w przyszłości powstanie, będzie 
miał charakter polityczny i jedno- 
stronny, bo skupi koło siebie ludzi, 
którym w pierwszym rzędzie chodzi 
nie o cele gospodarcze, lecz o wyra* 
żenie votum nieufności rządowi. 

Na zakończenie musimy podnieść 
wysoki poziom kultury i spokój, z 
którym został napisany artykuł posła 
Zwierzyfskiego. Ton taki gdy się 
ukaże na łamach „Dziennika Wileń- 
skiego* wywałuje nietylko wyjątkowe 
zaciekawienie, lecz nieomal sensację. 
Nawet takie zdania, jak „są jeszcze 
ludzie z ćwiekami w mózgach i tępą 
złością w sercu”, które użyte w in- 
nem pismie byłyby uznane za wybu. 
jałość polemiczną, tutaj na łamach 
„Dziennika* brzmią nieomal ze sło» 
dyczą, a to dzięki kontrastowi tonu 
całego artykułu z tonem, którym co- 
dzień „Dziennik* nas częstuje. Jaka 
szkoda, że wydawca „Dziennika“ 
przemawia z jego łam tylko raz na 
pięć lat i że za codzienną pracę w 
tem piśmie nie bierze na siebie żad- 
nej odpowiedzialności. Ludzie wyra- 
biają sobie zdanie o piśmie, tak jak 
o kierunku politycznym nie na mocy 
faktów odosobnionych, lecz na pod- 
stawie stałej obserwacji. 1 ta stała 
obserwacja zmusza nas niestety do 
powtórzenia oskarżenia, że stronni- 
ctwo najbardziej pedantyczne w obser- 
wowaniu eksluzywizmu partyjnego to 
właśnie /związek ludowo-narodowy. 
Że takie właśnie przekonanie wyżło- 
biły nietylko w nas, lecz i w przewa- 
żającej części społeczeństwa polskie- 
go całe lata działalności tego obozu 
partyjnego—nie nasza w tem wina. 

Cat. 

Sprostowanie. We wczorajszym artyku- 
le <W perspektywie tygodnia» w rubryce 
«Polityka angiejska» powtnno być <zbiiżenie 
anglo-italskie i anglo-japońskie powoduje 
zbliżenie Francji do' Stanów Zjednoczo- 
nych> — zamiast tego wydrukowano «zbliże- 
nie anglo-francuskies, co kompletnie znie- 
kształciło sens danej rubryki. 

AVA me Is is RISE Is SARAS 

"Wybory do Rady Miejskiej 
"w - Warszawie. 

WARSZAWA, 10-V.(żel. wł. Słowa) 
Kampanja wyborcza do Rady /Miej- 
skiej jest w całej pełni. Agitacja przed- 
wyborcza mimo to nie jest jednak w 
tej chwili bardzo ożywiona, aczkol- 
wiek z każdym dniem zyskuje na in- 
tensywności. Dzień wczorajszy był 
pierwszym dniem składania list. W 
dniu tym zgłoszono 9 list, które 

mo następujące numery ko- 
lejne: 

Nr. 1—Żydowska Socjalistyczna 
Partja Robotnicza „Poale-Sjon*, 

„Nr. 2—P. P. S, Й 
Nr. 3—Bezpartyjny Komitet Wy. 

borczy Przedmieść. *^ 
Nr. 4—Komitet Żyd. Zw. Rob. 

„Bund”. 
Nr. 5—Żyd. Rob. Komitet „Poale 

Sjon* (fronda). 
Nr. PCK z RYY, Bez- 

artyjny Komitet Wyborczy. 
Pi NĄ Bow. Żydowsk.  Wlašc. 
Nieruchomości. 

Nr. 8—Lista Stow. Obrony Wie- 
rzytelności. , 

Nr. 9—nie istnieje, gdyż 9—to 
odwrócona 6 i cyfry te mieszałyby 
się. wyborcom. 

Nr. 10—Komuniści pod firmą «Le- 
wicy robotniczej». 

Termin składania list upływa w 
dniu 1l-go maja, spodziewać się 
więc wależy wpłynięcia jeszcze kilku 
list, Komitet Obrony Polskości tk. żw. 
„Kops” zgłosił swą listę w dniu 
dzisiejszym Na pierwszem miejscu 
znajdują się nazwiska następujące: 
prof. Jerzy Michalski, Ks. Niemira, 
Jętkiewiczowa Zofja, Ponikowski Anto- 
ni, Borzęcki Marjan, Tyszka Kazimierz, 
Szarzyński, Pawłowski, Łopieński i 
iani, ogółem 118 nazwisk. 

Dowódca 3-ciej Sam, Brygady 
Jazdy. . 

Dowódcą  3:ciej Samodzielnej 
Brygady Jazdy na miejsce gen. Kubi- 
na, który przeszedł w Stan spoczynku, 
mianowany został pułkownik S. G. 
Marjan Przewłocki, dotychczasowy 
dowódca 14 pułku ułanów. 

Sejm i Rząd. 
Prymas Anglji w Warszawie. 
WARSZAWA, 10. V. (żel, wł, Słowa) 

Prymas. Angli ]. E. ks. kardynał 
Bourne złożył w dniu _ dzisiejszym 
wizytę _ marszałkowi Piłsudskiemu, 
wczoraj zaś wizytował vice-premjera 
Bartla. Dziś w godzinach popołud- 
niowych wicepremier Bartel rewizyto- 
wał j. Eminencję, W dniu dzisiejszym 
z okazji pobytu znakomitego gościa 
w Warszawie ]. E. ks. kardynał ' Ka- 
kowski wydał obiad, w którym wziell 
udział vice-premjer Barte), min. Za- 
leski, korpus dyplomatyczny oraz 
przedstawiciele duchowieństwa, W 
godzinach wieczornych odbył się raut 
na który przybył Marszałek Piłsudski. 

Pożyczka zagraniczna. 

WARSZAWA, 10-V (żel.wł: Słowa) 
Wczoraj w Ministerstwie Skarbu od- 
była się narada z udziałem v.ce-prem- 
jera Bartla, . min. Załeskiego 'i min. 
'Czechowicza. Treść narad trzymana 
jest 'w ścisłej tajemnicy. Nietrudno się 
domyśleć, że tematem obrad była 
sprawa pożyczki zagranicznej, 

Jak nas informują, rząd Polski 
miał otrzymać od konsorcjum ban- 
ków amerykańskich depeszę wyraża- 
jącą zgodę na warunki Rządu *Pol- 
skiego. W ten sposób sfinalizowanie 
rokowań 0 pożyczkę nastąpiłoby w 
drugiej pełowie maja. Na wiadomość 
tę zareagowała dziś gielda podnosząc 
znacznie kurs akcyj. 

Jutro rannym pociągiem _ wyje- 
żdżają do Paryża Dyrektor Departa- 
mentu Obrotu Pieniężnego Minister- 
stwa Skarbu p. Barański i vice-pre- 
zes Banku Polskiego p, Feliks Mły» 
narski w celu ostatecznego sfinalizo- 
wania pożyczki. ) 
Narady nad rozbudową portu 

w Gdyni. 
WARSZAWA, 10.V. (żel.wł, Słowa). 

We wtorek w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu odbyła się konferencja w 
sprawie rozbudowy miasta i portu 
Gdyni. Przewodniczył obradem Mini- 
ster Kwiatkowski. 

Podróż min. Niezabytowskiego. 
WARSZAWA.10 V. (żel. wł, Słowa) 

Minister Rolnictwa. p. Karol Nieza- 
bytowski wyjeżdża w dniu 11 b. m. 
do Kałusza na uroczystość związaną 
z poświęceniem zakładu dla koncen= 
tracji soli potasowych. Z Kałusza p. 
Minister uda się do Małopolski 
Wschodniej i na Wołyń, gdzie prze- 
prowadzi inspekcję lasów państwo- 
wych. Razem z ministrem Niezaby- 
towskim wyjeżdża Min. Ref, Rolnych 
p. Staniewicz, który z Kałusza uda 
się do Krakowa i Poznania, gdzie 
weźmie udział w obradach Woje- 
wódzkich Rad Naprawy. Ustroju Rol- 
nego. : 

ED 
Wycieczka dziennikarzy pol. 

skich w Czechach, 

PRAGA, 10. V. Pat. Parę minut 
przed godziną 10 wieczorem przybył 
tu wczoraj na dworzec Wilsona z 
Berna Morawskiego pociąg, wiozący 
wycieczkę dziennikarzy polskich, któ- 
rzy przywitani zostali gromkiemi oktzy- 
kami tłumów, zebranych na peronie 
i w pobliżu dworca. 

W salonie recepcyjnym przybra- 
nym zielenią zgromadzili się: . polski 
charge d'affaires z członkami  posel- 
stwai konsulatu, przedstawiciele władz, 
zwłaszcza Ministerstwa Spraw Zagra- 
nicznych, naczelnik wydziału praso- 
wego Hajek, radca Hika oraz konsuł 
Matousek, reprezentanci generalicji, 
syndykatu dziennikarzy, rady  miej- 
skiej, Sokoła, Strzelca, organizacyj 
społecznych, kulturalnych i sporto- 
wych oraz kolonji polskiej. Po ode" 
graniu przez orkiestrę wojskową hy- 
mnów narodowych: polskiego i cze- 
chosłowackiego serdecznie powitał 
przybyłych prezes syndykatu dzien- 
nikarzy czechosłowacki h tor Pichl. 

Następnie w gorących „słowach 
witali wycieczkę przedstawiciel rady 
miejskiej wice-prymator dr. Stula oraz 
pułk. Mladek, imieniem klubu czesko- 
polskiego i akademickiego koła przy- 
jaciół Polski. 

Za owacyjne przyjęcie dziękował 
redaktor Wierzyński, wznosząc okrzyk 
za powodzenie irozkwit Złotej Pra- 
gi. Wśród 'niemilknących okrzyków 
«Na zdar» dziennikarze polscy  prze- 
szli wzdłuż szpalerów sokolic i soko- 
łów w narodowych strojach do sa- 
mochodów, któremi udali się do ho- 
telu Steilner na spoczynek. 

  

Lekarz- 
Dentysta F. s zriro 

przeprowadził się z ul. Wileńskiej ‚ 

na Dominikańską 11. 
Przyjmuję od 10—2 1 4—7.



ECHA KRAJOWE 

  

Zjazd rolniczy. 
— Korespondencja Słowa — 

Baranowicze, 

KZjazd rolniczy zwołany przez No- 
wogródzkie Wojewódzkie Towarzyst- 
wo Rolnicze w połowie września ro- 
ku zeszłego w Baranowiczach po raz 
pierwszy po wojnie światowej wywo- 
łał duże zainteresowanie rolników, 
zwłaszcza inteligencji rolniczej licznie 
na zjeździe tym reprezentowanej. 
Dwudniowe obrady, podczas których 
wysłuchano cztery bardzo ciekawe i 
cenne referaty, a w dyskusji poruszo- 
no cały szereg aktualnych spraw rol- 
niczych, z konieczności nie mogły 
wyczerpać tej ogromnej ilości zagad- 
nień, które rolnik nasz pracując о- 
becnie w zupełnie zmienionych wa- 
ruńkach powojennych rozstrzygać 
musi na każdym kroku, a od trafne- 
go ujęcia których nieraz cała egzy- 
stencja jego załeży. 

Nic więc dziwnego, że gdy prze- 
wodniczący zamykał zebranie, z po- 
śród obecnych sypały się żądania 
liczne, by zjazdy takie odbywały się 
częściej. 

Pragnąc zadośćuczynić tej potrze- 
bie rolników naszych, Nowogródzkie 
Wojewódzkie Towarzystwo Rolnicze 
postanowiło zwoływać stale dwa razy 
do roku zebranie ogólne wszystkich 
członków Okręgowych Towarzystw 
Rolniczych ziemi Nowogródzkiej, — 
wiosną i jesienią, a najbliższe takie 
zebranie wyznaczyło na dnie 28 i 29 
maja r. b. w lokalu straży ogniowej 
w Baranowiczach. 

Zjazd zeszłoroczny nie tylko po: 
zwolił przyjemnie spędzić parę dni na 
słuchaniu pięknych i ciekawych od- 
czytów, wygłoszonych przez pierw- 
szorzędne siły polskiej nauki rolni- 
czej, nie tylko wzbogacił wiadomości 
fachowe uczestników i nie jednego z 
nich do intensywniejszej pracy zachę- 
cił, ałe wywołał również dodatni 
wpływ na działalność Towarzystw 
Rolniczych Województwa  Nowo- 
gródzkiego. Uchwały zjazdu dały 
między innemi impuls do zorganizo- 
wania przy wojewódzkiem Towarzyst- 
wie Rolniczem sekcji, obejmujących 
najważniejsze działy rolnicze, lub z 
rolnictwem związane, jak produkcji 
roślinnej, hodowli, leśnictwa, handlo- 
wo-gospodarczej, rozwoju uprawy Inu* 
Sekcje te, choć tak niedługo egzystu- 
ją, wykazały już jednak wpływ swo- 
jej działalności na terenie całego nie- 
mal Województwa 

W zjeździs majowym  Towarzyst: 
wo projektuje pierwszy dzień obrad 
poświęcić właśnie zebraniom  sekcyj- 
nym; zeszłoroczna praktyka wykazała 
bowiem, że na plenum braknie 
wprost czasu dla szczegółowego 
przedyskutowania i opracowania licz- 
nych kwestji, kłóre w każdym dziale 
się wysuwają. Koniecznem jest tylko, 
by ogół uczestników zjazdu stawił 
się jaknajliczniej już w dniu pierw- 
szym i łącznie z zaproszonymi na 
posiedzenia Sekcji fachowcami zajął 
się szeroko temi sprawami, które dta 
własnej korzyści rolników muszą być 
dziś z całą energją przez Towarzyst- 
wa Rolnicze prowadzone. Zadaniem 
bowiem chwili jest jaknajbardziej 
przystosować zakres i kierunek pracy 
Towarzystwa do potrzeb obecnych 
naszego rołnictwa i zadaniu temu 
majowy zjazd rolniczy winien służyć 
przedewszystkiem. 

Drugi dzień zjazdu zajmie posie- 
dzenie plenarne, poświęcone prócz 
spraw bieżących i sprawozdań glow- 
nie odczytom. Znani nam tak dobrze 
z roku zeszłego, a tak Szeroko w 
całej Polsce dla swych prac naukowo- 
rolniczych poważani profesorowie 
Biedrzycki i Łastowski obiecali i w 
zjezdzie tegorocznym swój udział, 
podejmując się inne działy ze swej 
bogatej skarbnicy wiedzy przed słu- 
chaczami rozwinąć. ; 

Wybitny znawca leśnictwa, prof. 
Jedliński, ma mówić na temat gospo- 
darki leśnej, stanowiącej niegdyś bo: 

gactwo naszego kraju, 
groźnie upadającej. 

Zjazd zapowiada się interesująco. 
'Rolnicy nasi chyba i tym razem nie 
zawiodą i potrafią dowieść tym, któ- 
rzy w ich zdolności i siły może nieco 
przedwcześnie zwątpili, że jednak na 
swem stanowisku są, że ziemię swą i 
fach swój rolniczy kochają i nad po- 
prawą zbiorową swego losu sami 
pracować potrafią. 2 

BARANOWICZE. 

— (g) Obchėd uroczystości 3 
maja. Tegoroczny obchód odbywał 
się przeważnie w lokalach zamknię- 
tych, gdyż deszcz lał jak z cebra. 

O godzinie 10 i pół odbyła się 
msza polowa na Placu Legjonów, o- 
kolicznościowe kazanie wygłosił kape- 
łan wojskowy, po mszy odbyła się 
defilada wojsk, którą przyjął naczel- 
nik garnizonu pułkownik Warakse- 
wicz. Nie patrząc na roztmokły i ciężki 
grunt wojska przeszły wprost impo- 
nująco, szczególnie brawurowy galop 
był artylerji (9 DAK.). 

O godzinie 15-ej odbyła się aka- 
demja w lokalu cyrku, na której 
przemawiali starosta p. Kulwieć, puł- 
kownik Waraksiewicz, nauczyciel gim 
nazjum Glodt, poczem dzieci szkoły 
A: Mickiewicza odegrały obrazek sce- 
niczny. Sala była przepełniona, każdy 
wychodził unosząc miłe wspomnienia. 

RÓWNE. 
— (r) Magistrat w Równem 

wprowadził podatek od hoteli. 
Magistrat w Równem z dniem 1-go 
maja br. wprowadził podatek miejski 
od pomieszczeń wynajmowanych w 
hotełach, zajazdach, pokojach umeblo- 
wanych i pensjonatach. Podatek wy: 
nosi 30 proc. od sumy jaką gość 
płaci właściciełowi lokalu. 

I GRODNO. 
— (r) „Reduta“ likwiduje dzia- 

łalność artystyczną w Grodnie. 
Od pewnego czasu krążyły .w Grod- 
nie pogłoski o tem, że <Reduta» ma 
zamiar zlikwidować swoje występy w 
tutejszym teatrze miejskim. Pogioskom 
tym początkowo mało dawano wiary, 
jednak okazało się, niestety, że nie- 
były one bezpodstawne. 

Dnia 4 bm. na posiedzenie ko- 
misji finansowej magisiratu przybył 
dyrektor «Reduty» p. Osterwa i o- 
świadczył, że z powodów najrozmait- 
szych przyczyn, między innemi z po- 
wodu słabej frekwencji publiczności 
na przedstawieniach w teatrze, zmu- 
szony jest z dniem 15 bm. zlikwido- 
wać dotychczasową działalność arty- 
styczną «Reduty» w Grodnie. 

WOŁOŻYN. 

— Obchód 3 Maja. Dzień 3 Ma- 
ja w Wołożynie wypadł imponująco. 
wszystkie domy w mieście udekoro- 
wano flagami  państwowemi, zaś 
gmach Starostwa pięknie przystrojony 
chorągwiami i zielenią, między kołum- 
nami portalu umieszczone zostało 
godło Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
i inicjały 3 M. z białych i czerwo- 
nych lampek, u dołu umieszczono 
mównicę ślicznie przystrojoną kobier- 
cami i zielenią. ' wabi 

Uroczystość rozpoczęła się w 
przedzień caspstrzykiem orkiestry Wo- 
łożyńskiej Straży Ogniowej, która 
przeciągnęła ulicami miasta pod 
gmach Starostwa, zaś w dzień 3 Ma: 
ja mszą świętą odprawioną przez ks. 
prob. Antoniego Udalskiego, w  za* 
pełnionej tlumami świątyni. Okolicz- 
nościowe kazanie i uroczyste „Te 
Deum Laudamus* podniosły nastrój 
tlumów. Wah 

Po nabożeństwie odbyła się na 
lacu przed starostą wołożyńskim 
anem Emerykiem defilada dziarsko 
wyglądającej policji, dobrze prezentu: 
jącej się straży ogniowej wraz z wła- 
srią orkiestrą, oraz miejscowych i o- 
kolicznych szkół powszechnych przy 
udziale trzechtysięcznego tłumu. 

Przed nabożeństwem i podczas 

a dziś tak 

SŁOW O 

DO ROZSĄDKU RZĄDU KOWIEŃSKIEGO. 
PARYŻ, 10 V. PAT. Prasa francuska w dalszym ciągu śledzi uważ- 

nie wypadki na Litwie. W „Ere Nouvelle" zaznacza Charles Henry, że już 
nieraz wskazywał na niebezpieczeństwo, zagrażające ze strony Litwy po- 
kojowi w Europie Środkowej. Obecne rządy Woldemarasa nie rokują nic 
dobrego. Wprowadzenie przez niego 
ru niezbyt licuje z zasadami wolności i swobody 

stanu wojenaego i stosowanie  tero- 
ludów stanowienia o 

swym losie, pod którem to hasłem zostało powołane do życia pafistwo 
litewskie. Nadomiar Litwa naigrywając się stale z najuroczystszych decyzyj 
sojuszników nie zaprzestaje rościć pretensyj do Polski. Dobrze się stało 
że nota przedstawicieli Francji, Anglji i Włoch przywołała Woldemarasa 
do porządku. Z polecenia konferencji 
jeszcze, że granice Litwy zostały 

Ambasadorów przypomnieli oni raz 
ustalone w sposób ostateczny i że 

wszelkie próby wznowienia tej kwestji wywołać mogą zamieszki, które do- 
prowadziłyby do zamącenia pokoju Jeżeli kierownicy rządu kowieńskiego 
nie są ślepcami powinni dać posłuch tym rozsądnym zapewnieniom. 

Poseł angielski w Kłajpedzie. 
BERLIN, 10-V. PAT. «Deutsche Tagesztg.> dowiaduje się, że w sobotę 

ubiegłego tygodnia przybył do Kłajpedy poseł angielski w Rydze p. Vaughan. 
W poniedziałek przyjechał do Kłajpedy pełnomocnik rządu węgierskiego w 

Tallinie p. Junghart. 

Nowa karjera awanturnika białoruskiego. 
Z Mińska donoszą: Znany awanturnik białoruski Łastowski, który swego 

czasu stojąc na czele t. zw. Tymczasowego Rządu Białoruskiego w Kownie, 
stworzonego za pieniądze Litwy organizował bandy dywersyjne na terytorjum 
Polski, obecnie przeszedł do obozu bolszewickiego i opublikował w Mińsku 
odezwę do wszystkich Białorusinów-emigrantów, wzywając ich do uległości 
rządowi sowieckiemu. 

Wymiana więźniów z Litwą nie odbędzie się. 
W końcu maja r. b. miała się odbyć kolejna wymiana więźniów pomię- 

dzy Polską a Litwą. Polski Czerwony Krzyż prowadził w tej sprawie z Litew- 
skim Czerwonym Krzyżem od dłuższego czasu rokowania. Obecnie dowiaduje- 
my się, że z racji ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie Litwy, ter: 
min ten zostanie na czas nieokreślony odroczony. 

„Metropolita Dyonizy w Białogrodzie. 
- BIAŁOGRÓD, 10—V. PAT. Przybyła tu wczoraj delegacja polskiej 

cerkwi prawosławnej z metropolitą Dyonizym na czełe, powitana przez 
przedstawicieli tutejszego rządu, patrjarchę serbskiego i członków posel- 
stwa. Dnia 9 maja po krótkiej modlitwie w katedrze delegacja została 
przyjęta przez patrjarchę, który na jej cześć wydał śniadanie, wieczorem 
zaś rząd na cześć delegacji wydał bankiet. ` 

Šciganie poslėw komunistycznych, 
PARYŻ. 10.V. PAT. Na posiedzeniu rady gabinetowej Barthou za 

wiadomił, że władze sądowe zwróciły się do rządu o pozwolenie ścigania 
deputowanych komunistycznych Duclosa, Martyego, Ciamanusa i Doriota, 
oskarżonych o prowadzenie propagandy wśród wojskowych i podburzanie 
ich do nieposłuszeństwa. 

Pożoga wojny w Chinach. 
SZANGHAJ. 10.V. PAT. Po okresie dłuższego spokoju wojna do- 

mowa rozgorzała na nowo w kilku punktach. W prowincjį Honan armja 
północna zajęła Czu-Ma-Pien, leżące w odlegtošci 150 mil na północ od 
Hankou. Kwatera główna wojsk komunistycznych przeniosła się do Hsian- 
Kan, położonego w odległości kilku mil na północ od Hankou. 

Orkan w Ameryce. 
POPLAR BLUFF. (Missuri), 10—V. Pai. Orkan, który nawiedził han- 

dlową dzielnicę miasta spowodował śmierć około 10 osób, zaś z górą 250 
odniosło rany. Wieie domów zostało 
miljona dolarów. 

NOWY-YORK, 10—V. Pat. Pad 
ludzkich orkany i burze, które 
południowo-wschodnią częścią kraju, 

zniszczonych. Straty wynoszą około 

względem zniszczenia i liczby ofiar 
przeciągnęły nad środkowo-wschodnią i 

przewyższają nieomal w swej grozie, 
katastrofę wywołaną przez wylew Missisipi. Od soboty liczba ofiar orka- 
nu wynosi 150 zabitych i zgórą 1000 rannych. Straty materjalne wyrażają 
się wieloma miljonami dolarów, Od szeregu nawa!lnic w stanie Arkanzas 
około 50 osób straciło życie. Przeszło 200 odniosło 
braženia, 

rany i ciężkie o- 

Poszukiwania zagubionego lotnika. 
NOWY YORK, 10—V. PAT. „Oprócz statków i aeroplanów rządo- 

wych, prowadzących: poszukiwania wzdłuż wybrzeża, kilka parostatków 
trans-atlantyckich podjęło się szukać Nungessera. Poszukiwania te iednak, 
jak dotychczas spełzły na niczem. . Nad Atlaatykiem wisi ciągle nieprze- 
nikniona mgła. 

NOWY YORK, 10.V PAT. Donoszą z Halifaksu, że północno-atlan- 
tyckie stacje radjo-telegraficzne, bez względu na czynione wszelkie poszu- 
kiwania w celu odnalezienia lotaików 
ślad lotników. 

Nungessera i Coli nie natrafily na 

«atastrofa kolejowa w Łodzi. 
WARSZAWA, 10-V. PAT. Dnia 10 b. m, o godz. 6 min. 45 rano na stacji kolejo- 

wej Łódź Kaliska przy wyjeździe pociągu towarowego ze stacji na zwrotnicach wyko- 
leiły się z nieznanych narazie przyczyn trzy wagony towarowe, które zahamowały ruch 
na głównym torze. Służba kolejowa nie poniosła żadnego szwanku. Wskutek wypadku 
międzynarodowy kurjer Warszawa—Berlin—Paryż został sklerowany drogą na Koluszki. 

ARES ROWERY TEIEDĘCOCEE ZOT   

defilady odbywała się uliczna zbiórka 
na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Po defiladzie na tymże placu wy-- 
głosili zebranym tłumom okoliczno - 
šciowe przemówienia przedstawiciele: 
samorządu—p. Stefanja Hlebowiczów- 
na, ludności prawosławnej—p. Wło- 

p. dzimierz Sidorski, ludności żydowskiej 
—p. Abram Cart, ludności białóru- 
skiej—p. Teodor Myszlon. 

Na zakończenie p. Jan Emeryk, 
starosta wołożyński w piękaym prze- 
mówieniu podkreślił doniosłe znacze* 
nie idei zawartych w Konstytucji 3 
Maja i znaczenie jej obecne, wzno- 

Sząc w końcu okrzyk na cześć Naj- 
jaśniejszej Rzeczypospolitej powtórzo- 
e, entuzjastycznie przez zebrany 

m. 
Wieczorem w sali ogniowej odbył 

się odczyt inspektora szkolnego p. 
Baltazara Stawowego, oraz przedsta 
wienie miejscowego koła amator- 
skiego. k 

Na podkrešler.is zasluguje przy u- 
rządzaniu całego pochodu praca p. p. 
isazimierza Lyszczkowskiego, zastępcy 
Starosty i Konstantego Wilczyńskiego 
komisarza policji w Wołożynie. 

'racała się tylko dokoła kwestji 

Przed wyborami 
Wyczekujące stanowisko właści- 

cieli nieruchomości. 

Jak się dowiadujemy, właściciele 
nieruchomości m. Wilna nie wysta- 
wiają własnej listy do Rady Miejskiej 
i zajmują stanowisko wyczekujące do 
ukazania się list kandydatów, przy- 
czem będą popierać tę listę kandyda« 
tów, nazwiska których dadzą  rękoj- 
mię, że gospodarka miejska prowa- 
dzona będzie w kierunku fachowo- 
gospodarczym. 

Wśród żydów; 
Wileńska prasa żydowska z dnia 

10 bm. podaje szereg informacji do- 
tyczących przebiegu narady w dniu 
8 b. m. w sprawie utworzenia ogól- 
nożydowskiego bloku wyborczego, 
ktorych przegląd po zestawieniu 2 - 
formacjami uzyskanemi od przedsta- 
wicieli poszczególnych ugrupowań ja- 
kie przyjęły udział w naradzie, 'poni- 
żej w streszczenia podajemy" 

W naradzie przyjęły udział nastę- 
pujące żydowskie partje polityczne i 
organizacje gospodarcze: ogólni sjo- 
nišci, „Mizrachi“, „Hitachduth“ (te 
trzy partje tworzą t. zw.  fede- 

rację sjonistyczną), "stronnictwo 

ludowo-demokratyczne, związek kup. 
ców, związek przemysłowców, zwią 
zek kupców (ostatnie trzy związki 
reprezentowane były na naradzie przez 
wspólną delegację), związek rzemieśl- 
ników, związek drobnych kupców i 
związek kobiet. 

Z partji zaproszonych na naradę 
nie przysłała reprezentantów tylko 
socjalistyczna «Poalej-Sjon» —prawica, 
która w ostatnich dniach postanowiła 
nie przystępować do bloku wyborcze- 
go : żadnem z ugrupowań bużuazyj- 
nych. i 

Naradę otworzył poseł dr Wy- 
godzki dłuższem przemówieniem, w 
którem uzasadnił konieczność utwo- 
rzenia ogólnożydowskiego. błoku wy- 
bórczego i dowodził, że wobec wzma- 
gającej się stale fali antysemityzmu, 
jedynie na tej drodze Żydzi są w. sta- 
nie skutecznie walczyć o swoje fak- 
tyczne równouprawnieuie obywatel 
skie. 

Następnie odbyła się długa i na- 
miętna dyskusja trwająca od godz. 8 
wiecz. do godz. 1 popółnocy, w któ- 
rej wzięli udział prawie wszyscy, kió- 
rzy przybyli na naradę. Dyskusja ob- 

czy 
blok ogólnożydowski ma być utwo- 
rzony, czv też nie. Innych spraw w 
dyskusji tej nie poruszano. 

W ostatecznym wyniku okazało 
się, że "zdecydowanie za koncepcją 
bloku wypowiadają się ugrupowania 
zgrupowane w t. zw. federacji słoni- 
stycznej oraz Związek Kupców, Zwią- 
zek przemysłowców i Związek kup- 
ców drzewnych; wyraźnie przeciwka 
utworzeniu bloku wypowiedzieli się 
członkowie stronnictwa ludowo-demo- 
TEGEŁWZZEWYOH KOWYDOZZKYAEE AT WMP KTEKY KORONA ROW LTEKOOPTU 
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Utrzymuje skórę sprężystą, 
Wygładza jej nierówności, 
Konserwuje nabłonek, 
Usuwa piegi i wągry, 
Nadaje przemiły zapach 

Higieniczny Krem 

Fascinafa 
Wszędzie do nabycia. 
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CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
TANIO, szybko i dokładnie 

  

„BLOCK=BRUN“již. $ 
Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375, 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 

oe 358.2 
   

do Rady Miejskiej. 
kratycznego, którzy twierdzą, że blok 
w rezultacie przyniesie ludności ży- 
dowskiej więcej szkody, niż korzyści; 
pozostałe ugrupowania które przyjęły 
udział w naradzie aczkolwiek  prze-= 
chylają się raczej do stanowiska lu- 
dowców demokratów, jednak  osta- 
tecznie swego stanowiska w sprawie 
bloku nie określiły. 

Na następnem posiedzeniu ani 
ków omawianej narady które się od- 
będzie dnia 11 b.m. ma być ostatecz- 
nie zdecydowana sprawa możności 
utworzenia bloku. (0 
Glosy prasy żydowskiej w spra 

wie wyborów. 

W związku z przyszłemi wybora- 
mi do Rady Miejskiej „Wilner Tog“ 
podaje, że sjoniści wileńscy zamie- 
rzają wystawić na kandydatów do 
Rady: dra Wygodzkiego, adw. ю- 
mińskiego, inż. Szpiro. 

„Cajt* zaś. podaje, iż wobec tego, 
że wszystkie stronnictwa żydowskie 
w Wilnie nie będą w stanie stwo- 
rzyć jednego błoku ogólno:żydow- 
skiego, przeto będą wystawione do 
wyborów przyszłej Rady Miejskiej 
cztery listy żydowskie, a mianowicie: 
przez blok żydowski, demokratów, 
Poale-Sjon i „Bund“. 

= 

Nowošci wydawnicze. 
— G. K. Chesterton: «Obrona nie- 

dorzeczności, pokory, romansu bruko- 
wego i innych rzeczy wzgardzonych». 
Str. 152. Przekład St. Baczyńskiego. Warsza- 
wa. Towarzystwo <Rój». 1927. 

— Karin Michaelis: <Metta JE 
a Str. 228. Warszawa. Tow. <Rój>. 

— Zygmunt Szweykowski; <Lalka> 
Prusa. Studjum krytyczne. Str. 360. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff. 1927. 

Doskonale umotywowany sąd autora 
orzeka w ostatecznem twierdzeniu: «Nie wie- 
le jest dzieł w literaturze powieściowej, któ" 
reby obejmowały tak szeroki zakres życia i 
skupiały w sobie tak różnostronne zagadnie- 
nia jak <Lalka» Prusa. Zsyntetyzował on w 
<Lalce» wszystkie swe dążenia, obserwacje, 
pragnienia, uczucia i wiedzę; wyraził całko- 
wicie swą bogatą psychikę. <Lalka» jest nie 
tylko majwszechstronniejszem odźwierciadfe- 
niem duszy autora, łecz jednocześnie najpeł- 
niejszym wyrazem społeczeństwa polskiego 
drugiej połowy XIX-go wieku». 

° о+ 86 W. Orski: «A było to wczas 
rano...» Wspomnienia myśliwskie z nizin i 
wirchów małopolskich. Mustracje K, Sichul- 
skiego. Str. 122 małego in quarto. Lwów. 
Wydawnictwo Zakładu Nar. im. Ossoliń_ 
skich. 1927. | 

— Pism Orzeszkowej w wydaniu Ge- 
bethnera i Wolffa ukazał się tom 24-ty za- 
wierający powieść «Dwa bieguny». 

— Zdzisław Dębicki: <Portrety». Str. 
324. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1927. 

Namalowało je pióro wytrawnego kry- 
tyka, głębokiego znawcy naszej litera ury 
współczesnej. Są to wizerunki literackie. 
Rozpoczyna ich serję Aleksander Święto- 
chowski. Idą dalej kolejno: J. Weyssenhott, 
W. Sieroszewski, St. Przybyszewsk', W. Be- 
rent, J. Kasprowicz, K. Tetmajer, L. Staff 
А. Oppman (Or-Ot), Ą. Strug, A. Nowaczyft 
ski, M. Rodziewiczówna, Z. Bartkiewicz, Z 
Przesmycki (Miriam), A. Lange, J. Lemański. 

— ]. Weyssenhoff: <Syn marnotraw: 
ny», Tom 1-szy. Nowe wydanie tej niepo- 
spolitej powieści ukazało się jako czwarty 
tom <kism» Józefa Weyssenhofta w Bibljo- 
tece «Tygodnika Ilustrowanego» (dodatek 
RY dla prenumeratorów <Tygodnika 
Ilustrowanego»). 

— Zofja Nałkowska i Marja Jehan- 
ne Wielopolska: <Księga o przyjacio- 
łach». Str. 177, Warszawą. Gebethner i 
Wolif. 1927. 

Ośmnaście opowiadań o zwierzętach do- 
mowych rozmaitych i wogóle o zwierzętach 
oswojonych. Utwory dwóch niezaprzeczo- 
nych a niepospolitych talentów pisarskich. 

  

- Sala Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza Dominikańska 3. 

W sobotę, dnia 14 maja 
Е В r ie 
9-ty Wieczór Kameralny 

Konserwatorjum Wileńskiego 
(Muzyka Skandynawska). 

Udział biorą prof, prof: 
Kimonit-Jacynowa _ 

W. Ledochowska i 
(<krzypce), F. Tchorz 
Salnicki (altówka), 

(fortepjan), 
S. Bajlsztajn 
ODC M. 

„ Hendrych i 
A. Ludwig (spiew). 

W programie: Sinding —Kwintet forte- 
pianowy, Grieg—sonata wiolenczelo- 
wa, Pieśni Swendsena, Sibeliusa i in, 

Początek o g. 7 w. 
Bilety zawczasu do nabycia w 
Kancelarji  Konserwatorjum — (plac 

Orzeszkowej 9) od g. 4—7 w.       
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(Oraženia tentralne. 
„Juniorl“ komedja w 4 aktach  Bru- 
nona Winawera wystawiona w  Re- 

ducie na Pohulance i „Najdroższa 
moja Peg!* komedja w 4 odsłonach 

Harleya Mannersa wystawiona w 
Teatrze Polskim. 

Tylko w Raju biblijnym nie było 
«starych i młodych» — rodziców i 
dzieci. Bo gdy z obumierającej ma- 
terji naszej ziemi uchodzić będzie o- 

* statnie tchnienie ducha, wówczas je" 
szcze ostatnie dawać bęczie podrygi 
proces ...doskonalenia się ludzkości, 
która atoli, jak święcie wierzę, do 

absolutnej, ze varietur, doskonałości 
nigdy nie dojdzie na tym naszym 

ziemskim padole. i 
Zmaganie się «starych» z <mło- 

dymi» trwa od początku świata i do 
końca świata będzie trwać. Jest to 
właśnie kapitalna forma postępu, a 
postęp, jak wiadomo, jest samą bo- 
daj istotą bytowania ludzkości na 
ziemskim globie. jest w tem deter- 
minizm czyniący lżejszą do zniesienia 
melancholję  znikania na zawsze 
tego, co było. 

Przeżytych kształtów żaden cud 
Nie wskrzesi do istnienia... 

Tej melancholji ani krzty nie czuć 
i rie widać w najnowszej ; komedji 

Winawera osnutej na starym moty- 
wie. Nikt tam nie siada u wygasają- 
cego kominka, siwej głowy nie wspie- 
ra na ręku i nie powtarza kcichutko 
za poetą: 

Za moich młodych lat 
Piękniejszym bywał świat, 
Jaśniejszym wiosny dzień, 

Tak, — wiosny dzień!... 

Dla p. Winawera jest nieustająca, 
nieuleczalna walka «młodych» ze 
„starymi** 0... o berło Świata, jak zre- 
sztą niemal wszystko dla niego, ma- 
terjałem dla groteski literackiej, po- 
pyrchującej sobie sarkazmem, oraz 
dającym pole do popisu iście talmu- 
dycznie wymędrkowanym konceptom. 

Czasem mu się rzecz gracko uda; 
a czasem wyjdzie kiepsko. Jak to 
każdemu z nas się zdarza, Sztuka 
„Juniorl* (z wykrzyknikiem ostrze- 
gawczym!) nałeży, niestety, do tej dru- 
giej kategorji sztuk Brunona Wina- 
wera. 

Ostrzega nas wprawdzie wykrzyk- 
nik, o którym przed chwilą była mo- 
wa, że autor bynajmniej nie stoi tym 
razem bez zastrzeżeń po stronie mło- 
dych lecz jakoś ze sztuki tego się w 
dostatecznej mierze nie wyczuwa i — 
j otrzymuje się wrażenie, iż dano 
nam ogłądać pouczające exemplum 
jak należy prowadzić pragnący pro- 
sperować... geszeft bankowy. 

Prowadził go, prowadził papa 
Frydląd antiquo modo i — omal że 
nie zbankruiował. Nawet uczciwej 
plajty źrobić nie potrafiłl Syn objął 
interes. Cały sposób dotychczasowe- 
go prowadzenia interesu przewrócił do 
góry nogami. Naprzód: blagą, i strugg- 
leforlijeryzmem traktującym wszyst- 
kich en canaille, nie dbającym o nic, 
rozpychającym się łokciami, pełnym 
tupetu i pogardliwego kpienia sobie 
z całego świata! Naprzód: sportowym 
krokiem a torując sobie drogę bok« 
sem po pyskach! ||| 

Jeżeliby imćpan Frydląd junior 
kark skręcił na takim eksperymencie; 
jeżeliby się okazało, że jednak intere- 
su bankierskiego nie można prowa- 
dzić kpiąc sobie z buchalterji, z ele- 
mentarnego ładu i porządku, a tylko 
sportując się od rana do nocy w Sa- 
mym że lokału banku, w samym ga- 
binecie  dyrektorskim — wówczas 
sztuka miałaby wyraźay charakter 
moralizatorski. Unikając tego jak og- 
nia, wolał jej autor pozostawić о- 
myślności widzów co należy sądzić 
o całej postępowej gospodarce ban- 
kowej imćpana Frydląda syna. 

Widownia wszelako nie łamała so* 
bie głowy nad analizą junjorowej me- 
tody robienią bankowych interesów. 
Pokiwano tylko głowami. Nie było 
dwóch zdań co do tego, że sztuka 

słaba. Dlaczego ją w Reducie wysta- 
wiono? Tajemnica. Satyra niewyszu- 
kana. Dowcipy wymuszone. Gra nie 
warta byla spalonej  elektrycz- 

ności. \ ы 
Więc może chciano olśnić "un- 

sztem aktorskim  przebóstwiającym 
nawet pretensjonalną ramotę? Nie 
m wę 6ai wysiłku w tym  kie- 
runku, 

Angielska komedja „Najdroższa 
moja Peg* byłaby wcale niezłą i miłą 
gdyby nie jej rozwiekłość, której rady 
nie dał nawet wprawny i bezlitośny 
ołówek reżyserski p. Wyrwicza. : 

Warjant to jeszcze jeden: wcale 
nie wychowanej a słodkiej dziewczy- 
ny, rezolutnego szaławiły o złotem 
sercu, słowem «Bębna» lub <Urwi- 
Sa». Historję zaś o takim przemiłym 
urwisie wpuszczonym w wielkoświa- 
tową i pełną nieskazitelnego cant'z 
rodzinę, oprawił p. Wyrwicz, słusznie 
bardzo, w groteskę. Tej grotesce po- 
święciła p. Piaskowska nawet swoją 
urodę  grając—doskonale—charakte- 
rystyczną pannę wymuszoną, afek- 
towaną, szczerze komiczną a zarazem 
komicznie prawdziwą. Jej braciszek 
Alaryk (p. Opolski) też rzetelnie był 
zabawny, a p. Jasiūska-Detkowska 
dokazała sztuki nawet w szarżowanej 

grotesce przechodzić jaknajnatural- 
niejsze emocje pani Walton. 

Bohaterka sztuki nie jest jednak 
tylko i wyłącznie pierwszem lepszem 
enfant terrible z pierwszej lepszej 
farsy lub lekkiej komedji. Ma, jak wy- 
rażają się Francuzi, ta' dziewczyna 
serce na właściwem miejscu; ma 
zdrowy chłopski rozsądek i tą swoją 
serdeczną wrażliwością tudzież  pra- 
wością, aby się tak wyrazić, dziewi- 
czą oraz prostą logiką tnie aż miło 
po dulszczyźnie pani Walton, po 
konwencjonalnych pruderjach, po fa- 
naberjach i fumach całej kochanej 
swej familji. Cały też jej stosunek do 
kuzynki zwarjowanej, czupiradłowej 
lecz dobrej i zacnej w głębi duszy— 
nie jest bynajmniej banalny. Tedy 
grająca najdroższą Peg p. Kuszlówna 
ani mogła ani miała prawo wykręcić 
się szablonowem bębnowaniem i urwi- 
sowaniem. Trzeba było grać podwój- 
ną rolę: rozkosznego, miłego dziecia* 
ka wprowadzającego w ruch całą 
sztukę, trzęsącego całą sztuką a za- 
razem wcale często choć dorywczo 
rolę rezonerki dźwigającej na sobie 
całą satyryczność zaiożenia. W do- 
datku dźwigać trzeba było tę odpo- 
wiedzialnošė za intencje autora: lekko, 
aby, broń Boże, nie podłać sztuki 
ołowiem tendencji moralizatorskiej. Z 
całego tego zadania wywiązała się-p. 

  

przeoczony przez korektora, albo nie 

Kuszłówna ku najzupelniejįszemu га 
dowoleniu przepełnionej na premierze 
widowni. 

W ogóle sztuka, nader starannie 
wystawiona, była ież i przez wszyst 
rich artystów grana z wielką sta- 
rannošcią, 

: Czesł. Jankowski 

„P. S. Jak cie za każdym z nas, tak za 
lsarzem każdym ciągnie się z twarzą wy , 
a okrutnym grymasem.. błąd dru; 
ars| ‚ 

Parsknie, zatožyč się možna, w najifar- 
dziej nieodpowiedniem miejscu; wścibi się 

|] akurat tam gdzie wykoszlawieniem tekstu 
sprawi autorowi artykułu, recenzji, feljetonu, 
wiersza i t. p. najdotkliwszą boleść, | 

Jeżeli błąd popełniony przez zecera a 
popra- 

wiony, EM wyraz całkiem przekształci, to 
jeszcze... pół biedy. Najgorzej gdy znajdzie- 
my zamiast właściwego wyrazu wyraz... 
prawdopodobny! Tak np. jeżeli zamiast <pię* 
tnaście» Czytelnik przeczyta <piknaprz>, lub, 
coś podobnego wręcz niezrozumia łego do- 
myšli się natychmiast, że zaszła tu jakaś 

katastrofa korektowa. Lecz jeżeli zamiast 
«piętnaście» znajdzie wydrukowane... pięć 

dziesiąt! Jak amen w pacierzu nazwie ama- 
aa ar, osłem albo i ipospolitym 

„ We wczorajszem sprawozdaniu z książ- 
ki Gluzińskiego mowa nie o elementarnej 
formie dzikich ludzi lecz o formach fańca 
dzikich ludzi; zajrzaism tam nie <w książki» 
p. Qluzińskiego lecz do książki p. Oluziń” 
skiego a śmierć powinna tam była mieć 
przemoc nad ludzkiem stworzeniem.



' 
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KURIER GOSPODARCZY 
Len jako roślina prze” 

mmysłowa. 
(patrz „Stowo“ nr. 102 z dn 6.V br.) 

Delikatność włókna lnianego za- 
„leżną jest do gatunku Inu, od gęstoś- 
ci siewu i sposobu nawożenia gleby. 
Tak n.p. len holenderski niebiesko 
kwitnący, znacznie delekatniejsze ma 
włókno, aniżeli biało-kwitnący. U nas 
w Polsce nie stosuje się czystych ras 
inu, lecz mieszaninę typów, to też 
Iny nasze muszą zawierać włókno 
różnorakiej delikatności i przez to są 
niskogatuakowe- 

Gęstość siewu jest 
złożonym i niełatwym do rozstrzy- 
gnięcia. Jasnem jest, że im gęstszy 
siew, tem cieńsza łodyga i tem deli- 
katniejsze włókno. Nie można jedriak 
w gęstości przesadzać, a w każdym 
razie należy ją normować zależnie od 
zasobnośći gleby w pokarmy Е 

Ciekawem pod tym względem jest 
porównanie trzech odmiennych spo- 
sobów siewu Inu, stosowanych na 
południu Polski, na północy (Wileńsz- 
czyzna) i w Belgji. 

W Małopolsce włościania sieje 
bardzo gęsto, co przy słabem nawo- 
żeniu gleby ma ten skutek, że rośli- 
ny znajdują zbyt mało pożywienia dla 
odpowiedniego wykształcenia się a 
zazwyczaj i zbyt malo wilgoci w sto- 
sunku do masy roślinnej. Wynikają- 
ca stąd nadmierna krótkość icienkość 
łodygi jest znamieniem degeneracji 
tamtejszej kultury i powoduje zbytnią 
słabość włókna a stąd i małą war- 
tość jego jako przędziwa. 

Na Wileńszczyźnie przy równie 
słabem zasilaniu gleby sieje się zna» 
<znie rzadziej, co ma ten skutek, że roś- 
lina przynajmniej znajduje dość po- 
żywienia, aby wykształcić swój rost 
i swoje tkanki, dając włókno średnio 
delikatne i silne. 

W Belgji sieje się gęsto, co przy 
pelnem nawoženiu gleby—zwlaszcza 
wobec naturalnej wilgot-ošci klimatu 
—daje rezuliat ilošciowo i jakošcio- 
wo nadzwyczajny. Lny belgijskie są 
rosłe, delikatne i silne. Jeśli uwzglę- 
dnić, że rolnik belgijski zbiera prze- 
ciętnie niemał trzy razy więcej aniżeli 
tolnik polski i że osiąga za towar 
swój znacznie wyższą cenę, to można 
zrozumieć, dlaczego obszar zasiewu 
w Belgji, mimo szczupłości obszaru 
'kraju, dosięga w niektórych latach 
połowy naszego siewu. 

Zaznaczając wyżej, że i sposób 
nawożenia ma wpływ ma delikatność 
włókn, miałem na myśli nawozy szy- 
bko i bezpośrednio działające na rost, 
jak obornik i saletrę. Nawozów tych 
nie należy stosować bezpośrednio 
pod len, gdyż włókno staje się grube, 
szorstkie i kruche. Przytem jednak 
gleba winna być zasobna w pierwia- 
stki odżywcze, zwłaszcza zaś w po- 
tas, którego len znacznie więcej po- 
trzebuje niż rośliny. kłosowe. Utarte 
mniemanie, że len szczególnie wyja- 
ławia ziemię, jsst o tyle słuszne, że 
len absorbuje z ziemi potas, pierwia- 
stków zaś innych nie zużywa więcej 
jak reszta roślim uprawnych. Dla u- 
trzymania sprawności gleby, należy 
zatem z reguły pod len stosować z 
'mawozów sztucznych ae po- 
tas. Azot można używać w formie 
azotniaku lub zwłaszcza siarczanu 
amonu, które nie działają gwałtownie. 

©. Jest rzeczą zrozumiałą, że przy 
stosowaniu intensywniejszej kultury 
możnaby u nas zwiększyć gęstość 
siewu (z 80 kg. do 120 kg. na ha) 
i skutkiem tego w łatwy sposób co- 
najmniej podwoić sprzęty, coby się 
łącznie przyczyniło do zwiększenia 
rentowności a temsamem j obszaru 

zasiewu. \ 
Len w płodozmianie możliwy jest 

zarówno po okopowych jak i kłoso 
wych. Najlepiej udaje się po koniczy- 
nach lub ugorach, gdyż wówczas znaj- 
duje w glebie dostateczną ilość azo- 
tu łagodnie działającego. 2 

Siła włókna zależna jest od za- 
sobności gleby we wszystkie pier- 
wiastki, od których ks.tałtowanie się 
tkanek włókna zależy, następnie zaś 
od wcze*nego siewu. 

Wpływ poszczególnych pierwiast- 
ków odżywczych na wartość technicz- 
mą włókna, a w szczególności na je- 
go wytrzymałość, zbyt mało jest zba+ 
dany. Że jednak istnieje, miałem spo- 
sobność przekonać się osobiście w 
roku 1923. Otrzymałem w Poznańskiem 
do przeróbki ‚ ремпа znaczniejszą 
partję słomy Inianej, ktora w masie 
bardzo miernej tamtejszej słomy, sta- 
nowiła niejako fenomen. Przedewszyst- 
kiem wymagała 12 dni moczenia w 
30-stopniowej wodzie, podczas gdy 
zazwyczaj moczono słomę tamtejszą 
tylko 4 dni. Po przeróbce otrzymałem 
„poprostu bełgijskie włókno, które ra- 
żąco odbijało się od bardzo miernej 
teszty włókna. Tę wyjątkową wartość 
włókna osiągnięto bezwątpienia dzięki 
szczególnie sprzyjającym warunkom 
nawożenia, których charakteru nieste- 
ty nie mogłem się dowiedzieć, 
4 Pewien uczony agronom niemiecki 
stwierdził szeregiem doświadczeń w 
stosunku do konopi. że na wytrzyma- 
łość i jędrność włókna szczególny ma 
wpływ -użyźnianie roli kainitem. Na- 
€ży przypuszczać, że to samo odno- 
sić się będzie do Inu. 

Bardzo wielki wpływ na siłę włók- 
na ma wczesny siew. Stosowanie póź- 
nego siewu jest największą przyczyną 

problemem 

złych gatunków Inu na Wileńszczyźnie. 
Po 15 maja nie powinno się Inu wo- 
góle siać. Późny bowiem wysiew 
powoduje, że roślina poczyna rość 
i odbywa główny okres swej wege- 
tacj w czasie upałów, rozwija się 
zatem zbyt szybko, aby tkanki włó- 
kienne mogły się należycie skonsoli- 
dować. Następstwem tego jest nad- 
mierna słabość włókna. Wczesny siew 
hartuje roślinę, warunkuje powolny 
wzrost i pozwała jej wykorzystać ob- | 
fitą wilgoć wiosenną. Nie ulega kwesti, 
że tylko len wczesnego wysiewu wy- 
kazuje jędrność, siłę i wysoką gatun- 
kowość. Wczesny siew umożliwia 
nadto wczesny zbiór, co w naszych 
warunkach klimatycznych ułatwia su- 
chy sprzęt i omłot, podczas gdy obec- 
nie zbiór przypada zazwyczaj na czas 
deszczów jesiennych, przez co zarów- 
no słoma jak ziarno narażone są na 
zepsucie. Tymczasem nie może ule- 
gać kwestji, że lepiej narazić na to te 
zbióry, u których ujemny wpływ wil- 
goci na słomę nie odgrywa roli. 

W rozpatrywaniu środków do 
osiągnięcia gatunkowości słomy Inia- 
nej pragnąłbym wspomnieć też stoso- 
wanie rzędowego siewu na zachodzie, 
przez co umożliwia się uprawę mig- 
dzyrzędową i stosowanie wogóle no- 
woczesnych metod kultury rolnej 
także w stosunku do Inu. 

W. Bratkowski. 

KRONIKA MiEJSCOWA 
— Obniżenie cen superfosfa- 

tu. Fabryki superfosfatu uchwaliły w 
dniu 5 maja 1927 r. obniżyć ceny 
superfosfatu przy wagonowym od- 
biorze, franco st. Tczew na: 

zł. 12.96 przy odbiorze do 15-go 
czerwca rb. 

zł. 1312 przy odbiorze od 16-go 
czerwca do 31 lipca rb. 

zł. 13.28 przy odbiorze po 1-szym 
sierpnia rb. ; ‚ 
zaś franko Poznań, Włocławek, War- 
Szawa, Kielce, Rędziny, Strzemieszyce, 
Kraków, Bogucice (G. ŚL), Brzezie 
(G. Śl.), Rymanów (Młp.), Lwów, 
Wołkowysk i Wilno na: 

zł. 13.60 pczy odbiorze do 15 go 
czerwca rb. 

zł. 1376 przy odbiorze od 16 go 
czerwca da 31 lipca rb. 

zł. 1392 przy odbiorze po 1-szym 
sierpnia rb., 
—wszystko za 100 kg. superfosfatu 
16 proc., bez opakowania. 

Ceny powyższe zostały obniżone 
w stosunku do cen obowiązujących 
dotychczas o 12—18 proc. 

Fabryki superfosfatu zdecydowały 
się na obniżkę cen, licząc, iż spowo- 
duje to bardzo znaczne zwiększenie 
konsumcji. 

— Wznowienie _ działalności 
Wileńskiego T-wa Wzajemnego 
Kredytu. W dniu 9-go maja r. b. 
w sali Magistratu m. ' Wilna pod 
przewodnictwem p. W. Makowskiego 
odbyło się ogólne zebranie członków 
b. Wileńskiego T-wa Wzajemnego 
Kredytu, na którem uchwalono wzno- 
wić działalność tego T-wa i powołać 
do tego komisję, do której weszli 
pp. J. Margowicki, W. Żagiell i mec. 
K. Szafkowski, z prawem kooptacji. 
Tegoż dnia odbyło się pierwsze po- 
siedzenie wymienionej komisji, która 
do współpracy kooptowała p.p. S. 
Mostejko, K. Niewęgłowskiego i F. 
Andrucewicza. Następne posiedzenie 
komisji zostało wyznaczone na d. 15 
maja r. b. o godz. 1 popoł. w lokalu 
Wil. Banku Ziemskiego, które ma być 
poświęcone przejęciu od b. Zarządu 
T-wa ksiąg, rachunków i dokumen- 
tów, jakie ocałały, i szczegółowemu 
zbadaniu tego materjału przez zapro- 
szone siły fachowe. Już obecnie ko- 
misja krząta się .około wynalezienia 
odpowiedniego lokalu. 

Wileńskie T-wo Wzajemnego Kre- 
dytu, liczące przed wojną około 700 
członków, było b. poważną placówką 
finansową polską i cieszyło się jak- 
najlepszą opinją śród najpoważniej- 
szych sfer gospodarczych kraju. To 
też nawiązanie ciągłości w tej przer- 
wanej wypadkami wojny pożytecznej 
pracy, a do tego w chwili obecnej, 
którą przeżywamy pod znakiem po- 
życzki zagranicznej, należy uważać 
za najzupełniej wskazane, 

— Pożary leśne. - Jeszcze nie 
nastało lato, a już rozpoczął się do- 
roczny sezon pożarów. W przeciągu 
ostatnich kilku dni mamy do zano- 
towania kiłka pożarów lasu i większą 
ilość drobniejszych pożarów we wsiach 

i majątkach. ' 
W rejonie Smolarni silny pożar 

lasu stłumiony został przez żołnierzy 
KOP. Ten sam wypadek miał miejsce 
w maj. Raszkówka. Tu teź jak i w £ 
majątku Karolin wł. p. Niezabytow- 
skiego akcję ratowniczą przeprowa- 
dziły oddziały KOP. Zwiększenie się 
ilości pożarów leśnych da s'ę objaśnić 
tem, 26 pastuszkowie wypędzający 
bydło rozkładają 'ogniska aby się 
zagrzać. Nieuwaga z ich strony jest 
przyczyną strat materjalnych. Władze 
policyjne wydały zarządzenie, aby 
posterunkowi podczas obchodów 
zwracali uwagę na ogniska i zarzą: 
dzali gaszenie ich. 

— (x) Termin płatności po- 
datków bezpośrednich. W bieżą- 
cym miesiącu przypada termin opłaty 
następujących podatków  bezpośred- 
nich .a mianowicie: wpłata państwo- 
wego podatku od nieruchomości miej- 

skich i niektórych wiejskich za I-szy 
kwarteł, podatek ten wpłacać można 
w ciągu całego miesiąca. Do 15 ma- 
ja r.b. winien być wniesiony podatek 
przemysłowy od obrotu, osiągniętego 
w poprzednim miesiącu przez przed- 
siębiorstwa przemysłowe od liil kat., 
oraz przedsiębiorstwa przemysłowe 
od I do V kat., prowadzące prawid- 
łowo księgi handlowe, oraz przedsię- 
biorstwa sprawozdawcze. 

Do 15 maja r.b. winna być usku- 
teczniona wpłata podatku przemysło- 
wego od obrotu za r. 1926 przez 
wszystkie przedsiębiorstwa handlowe, 
przemysłowe, oraz zajęcia przemysło= 
we w wysokości kwot wymienionych 
w nakazach płatniczych, Podatek do- 
chodowy od uposażeń służbowych 
emerytur i wynagrodzeń za najemną 
pracę winien być wpłacany w ciągu 
7-miu dni po dokonaniu potrącenia; 
nadto płatne są zaległości z tytułu 
podatku majątkowego, oraz podatku 
na który płatnicy otrzymali nakazy 
płatnicze z terminem płatności w mie- 
siącu bieżącym, tudzież kwoty odro- 
czone i rozłożone naraty z terminem 
płatności w maju r.b. 

— (o) Zażalenie na wymiar 
podatku przemysłowego za rok 
1926. Poseł dr. Wygodzki złożył na 
ręce prezesa izby skarbowej w Wil- 
nie zażalenie na nadmierny wymiar 
podatku przemysłowego za rok 1926. 
Wymiar tego podatku w niektórych 
wypadkach przekracza w 4 razy wy- 
miar zeszłoroczny, szczególnie w II 
urzędzie skarbowym, który obejmuje 
centrum miasta. Dalej dr. Wygodzki 
wskazuje, że zebrane przez urzędy 
skarbowe materjały dla wymiaru po- 
datku są mylne i nie Oparte ani na 
danych faktycznych, ani na opinji rze- 
czoznawców. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 11 
maja r. b. 

Ziemioptody: žyto loco Wilno 49 — 
53 zł, za 100 klg.. owies 43—47 (zalež- 
nie od gatunku), jeczmień browarowy 46— 
50, na kaszę 38—42, otręby żytnie 31—33, 
pszenne 32—33. ziermnłaki 8.50—10.00, słoma 
żytnia 10—12, siano 18—20. Tendencja na 
żyto wybitnie zwyżkowa. Dowóz słaby. 
Wielkie zapotrzebowanie siana i słomy nie 
tylko przez Wilno ale i przez okoliczne wsie 
wskutek opóźnienia wiosny spowodowało 

A brak tych produktów na rynku wi- 

Ч "Make pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—0%0, gryczana, 
60—70, jęczmienna 60—65. 
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ŠRODA 

Al Dzis Wsch, sł.- o g. 3 m. 50. 

Mamerta B.| Zach. st. o g. 19 m. 14 
Jutro 

Pankracego    
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

Meteorologii U. B. 
z dnia 10—V 1927 r. 

Ciśnienie | 751 
šrednie 

Temperatura 
šrednia 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr 5 ё 
ai Południowo-Zachodni. 

Uwag i: Pogodnie Minimum za 
dobę -1- 30C. Maximum za dobę--143C. Ten- 
dencja barometryczna: Spadek ciśnienia. 

) -L 100C 

KOŚCIELNA. 

— (x) O kościół po - Francisz- 
kański. W dniu dzisiejszym o godz. 
8-ej wiecz. odbędzie się w gmachu 
klasztoru Franciszkanów w Wilnie ze- 
branie zarządu komitetu odzyskania 
tegoż kościoła. 

Na zebraniu omawiana będzie kwe- 
stja wydelegowania przedstawicieli 
komitetu do Ministerstwa Wyznań 
Relig. i Oświecenia Publ., oraz do 
prezesa Rady Ministrów, w celu pod- 
jęcia starań, w sprawie opróżnienia 
kościoła po-Franciszkańskiego, zajmo- 
wanego dotąd przez Archiwum Pań- 
stwowe. 

Zebraniu temu przewodniczyć bę- 
dzie mec. p. Eagiel. 

— W rocznicę 13 mają 1926 r. 
Dnia 13 maja rb., w rocznicę wypad- 
ków majowych, odprawione zostaną 
na terenie Województwa Wileńskiego 
z inicjatywy władz państwowych, na- 
bożeństwa żałobne na spokój duszy 
RO. 

abożeństwa odbędą się w obec- 
ności przedstawicieli władz i społe- 
czeństwa. : 

W Wilnie uroczyste nabożeństwo 
żałobne w Bazylice Metropolitalnej 
odprawi JE. Ksiądz Biskup Kazimierz 
Michalkiewicz. 

URZĘDOWA. 
.— Podróż inspekcyjna p. Wo- 

jewody. Pan Wojewoda w dniu dzi- 
siejszym wyjechał w podróż inspek- 
cyjną na teren Województwa. | 

Podróż potrwa jeden lub dwa dni. 
— (o) Ku uwadze wyjeźdża- 

jących zagranicę. Według nowych 
przepisów, wyjeżdżający z Polski za- 
granicę uprawniony jest do zabrania 
na zasadzie uzyskanego paszportu i 
bez specjalnego pozwolenia 1000 zł. 
w złocie lub ich ekwiwalent w walu- 
cie obcej. Zależnie od czasu pobytu 

NIKA 

"*śTen sam bagaż na zasadzie uzyska- 

"nego użytku (m. in. biżuterji) należy 

"wych w Wilnie p. Władysław Grze- 

3 

„Tydzień Białego Kwiatka* 

ОО 

Chleb pytlowy 50 ргос. 70—15, 60 proc. jednego ucznia z seminarjum nauczy- 

EO AT PARA е :';'33'.“1“1'5—1?5’‚ mete Arte GDA Pozatem UR e . :Ё*ё“г,: Wil. T-wa Przeciwgružliczego; 
егапа 85—05, lowa 80—95, pęowak njować w Dyrekcji 2 

e To : i jemnych w sprawie a zapo* 
owe 240 — 260 gr. za i i en- 

cielęce "180-200, baranie 220-240, wie: og! Ochotniczej straży w Niem 
W Polsce umiera na gruźlicę rocz- 

nie około 100.000 osób, 94 proc. 
i dzieci jest zakażonych gruźlicą; niema 280— hab 300—350, boczek CZYNIE. | : i i i "Bo, ar świeża 320-350, wędzona Omówiono również sprawę przy” de PE było chociażby 

AA A) NOZ O EPE -Й Orca stan budownictwa Płaszcze, ać Ro LZ = — Trockiego do Poznańskiego i na Po- wa ik A E a W 

BR tad ot VY meras, W kožeu wyasygnowano 250 wifić, lk rownież I mych mie > SA zł. tytułem zapomogi Komitetowi stach, spowodował przeludnienie miesz- Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- y 1 zap g kań, przyczyniając się w ten sposób. 
tana 200--220, twaróg 120— 180 za 1 kg., przysposobienia wojskowego w N- ań, RE ad а = V " 

HA AA tem "poison aka е ВО Ц РОа в ар 
we 730—800. | : SP i i je często takie wspólne mieszkania lo- Jaja: 120—140 za 1 dziesiątek. Następne posiedzenie odbędzie Często , póln л Ё 

Wazjeć Kartais 10-02 g. lks. sięw dału Ś D. m. kujące po kilka rodzin, są ogniskami 
cebula 100—120, cebula zielona 50—60 (ре- zarazy, gdy między niemi znajduje 
Czek), szczaw 180—200 za 1 kg., sałata 15— się osobnik z otwartą (prątkującą) 
20 za główkę, marchew 20—25 Sr 2 z kg., — Od łyczka do rzemyczką. gruźlicą. 

RI braki SD ZE buraki 008. Na jesieni ubiegłego roku Magistrat Aikoholizm; brak pracy, drożyzna, 
500 —'800 gr. za_100 sat., groch 60—70 gr. utworzył w murach po-Franciszkań* również są czynnikami sprzyjającemi 
za | kg., fasola 70—80 gr. za 1 kg, kapusta skich bezpłatną kuchnię dla bezrobo- bardzo rozwojowi gruźlicy. Pamiętaj- 
świeża 60—70, kwaszona 35—40. | tnej inieligencji. Po niejakimś czasie my przytem, iż w gruźlicy kryje się s O a: 170-175 (w hurcie), 180- grypa bezrobotnych zawodowego źródło ciężkich nieraz zaburzeń psy« 

Ryby: liny żywe 400420, śnięte 280-300 Związku pracowników handlowych i chicznych, jak np.: neurastenja, hister- 
za 1 kg, szczupaki żywe 380—400, śnięte biurowych pod przewodnictwem osła- ja, obłęd. Statystyka szpitali psychiat- 
250-280, okonie żywe 380—400, śnięte 250 wionego Winiarza wyraziła niezadowo- rycznych i więzień wykazała, iż ele- zd Z ta. a o lenie z powodu wydawanych obiadów. ment wypełniający mury oznaczonych 
żywe 400-420, Śnięte 300 —320, sielawa 150— Źródłem tego niezadowolenia byla lokali, to przeważnie pokolenie alko- 
180, wąsacze żywe 350—380, snięte 250—260, agitacja kierownika opozycji kuchen- holików, histeryków, gruźliczych. 
sandacze 230—250, sumy 200—250, miętuzy nej p. Winiarza, który umyślił sobie Wszystkie dane wskazują, iż gruź: 150—200, stynka 100—120, płocie 100—150, załążyć własną kuzhnię. Realizując Нса jest straszną klęsk. 

st › 3 tea - ą społeczną, z p śr a 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, SWÓj zamiar udało się p. Winiarzowi którą walczyć musimy wszyscy bez y 4, К 6, i kaczki żywe 5,00 -8,00, bite 400—600, gęsi uzyskač subsydjum rządowe i w dniu wyjątku, W/ naszym ręku, zdrowieą i żywe 12,00—15.00, bite 10.00—12.00. indyki 1-g0 grudnia rozpoczęła funkcjono- przyszłość nowych * pokoleń i lepsze jutrol 
żywe 20,00—2200, bite 15.00—18.00 zł, za waż kuchnia pod jego zarządem. Wo- 

Bezczynność, wobec wielkich za- sake й bec zorganizowania kuchni przez p. 
GIEŁDA WILENSKA, Winiarza, kuchnia Magistracka prze* dań społecznych staje - się dzisiaj 

Wilno, dnia 10 maja 1927 r. stała istnieć, a zapomogi przyznawa- zbrodnią względem Ojczyzny. - 
: Listy zastawne. ne przez Magistrat kuchni miejskiej Wil. T-wo Przeciwgruźlicze z prof. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 50,90 50,80 przelane zostały do kasy p. Winia- St. Władyczką na czele, stanęło na 

Banknoty. rza, : : stražy zdrowia publicznego, odkrywa- 
Dolary St, Zjedn. 8,92 Niedługo jednak karmił swych jąc Poradnię przy ul. Żeligowskiego 1, 

Złoto. przyjaciół p. Winiarz. Obiady wido- gdzie pod wytrawnem:; kierownictwem 
Ruble 4,63, 4,6212 cznie były jak się to mówi „pod psem“, d-ra A. Borowskiego, oraz bezprzy- 

GEŁDA WARSZA:wWKA 

MIEJSKA. 

i jego dawni zwolennicy udali się do kładnie ofiarnej pracy zespołu Porad- 
Magistratu z prośbą o uruchomienie ni, niesiona jest pomoc osobom do- 

ja 195 kuchni miejskiej. tkniętym gruźlicą. Wil. T-wo Przee 10 maja 1957 1 & 

Dewizp | waluty: p Migistrat zbadał sprawę i widząc ciwgružliėze mając na celu nietylko 
Tren: Sprz. Kupno. Opłakany los bezrobotnej inteligencji leczenie chorych, lecz również akcję 

Dolary 8,92 8,94 890 _ stworzył znowu kuchnię. Kuchnia p. profilaktyczną, szeregiem odczytów i 
Holandja 358,10 35890 35710  Winiarza funkcjonowała oddzielnie, wydawanych broszur nawołuje społe- Londyn PY 2 r Wobec istnienia kuchni magistrackiej, czeństwo do walki z tą największą Nos ori we 3514 406 P. Winiarzowi znudziło się grać rolę plagą ludzkości, oznajmia ze Sposo- 
Prags 2650 2656 26,44 filantropa i karmić bezpłatnie, posta- bami tej walki, z których jednym z 
Szwajcarja 172,03 17246 17160  nowił tedy imprezę swoją zlikwido- najważniejszych jest wydzielenie cho- 
Wiedeń _ 125.87 i pół 12610 „12556 wać o czem zawiadomił onegdaj Ma- rego | iprątkującego) ze środowiska Włochy 48.65 48.60 4848 | gistrat. Lokal przy ulicy Ofiarnej 3, zdrowych. 

apier. Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 67,25 —, — 
Dolarówka 54.50 55 — 54 — 
Požyczka kolejowa 103.— 102,80 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 pr, Państw. Banku Rol. 92,— ——, 
4 1 pół proc. ziems, zł. 64,50 65,25 64,75— 
8 proć. waisz. złot. 84,25 
5 proc. warsz. 69,50 70,— —, — 
41 pół, proc. Warsz. 64,— 
4 proc. ziemskie 57,50 

w którym mieściła się jego kuchnia, Niestety Wilno nie posiada, nie 
wraz z całem urządzeniem, postano« tylko tak koniecznego  sanatorjum, 
wił zatrzymać i wykorzystać w celach lecz nawet gdzieś zdala od miasta i 
bardziej handlowych a mianowicie na jego wyziewów, domu izolacyjnego, 
założenie prywatnej własnej jadłodaj- gdzieby mogło wysyłać chorych na 
ni. Być może uda się jeszcze vszczknąć gruźlicę, a ratując w ten sposób jed- 
gdzieś koncesyjkę na wódeczkę i in- nostki, zapobiegać jednocześnie dal- 
teres pójdzie. ; szemu rozsiewaniu laseczników „Kocha Taka jest historja kuchni. Cieka+ wśród zdrowej ludności. 
wą rzeczą jest, jak nato wszystko Wzorem lat ubiegłych, Wil. T-wo 
patrzą władze? Przeciwgruźlicze również i w tym — (x) Subsydja miejskie dla roku organizuje „Tydzień ft Białego 
instytucji dobroczynnych w Wil- Kwiatka* w dn. od 11 do 17 maja 
nie. Magistrat m. Wilna wyasygno- włącznie, wciągu którego odbędzie izb” wał w dniu wczorajszym dla poszcze- się Akademja w sali Śniadeckich USB., gólnych instytucji dobroczynnych m. wyświetlany będzie film w Sali Miej- 
Wilna 19.458 zł. 56 gr. tytułem zapo- skiej, wygłoszone odczyty w Domach mogi jako pozostałość za m-c kwie- Ludowych, szkołach, oraz tych orga- 
cień r. b. i 16 680 zł. a conto zapo- nizacjach społecznych, które zgłoszą 
mogi na m-c maj r. b. swój akces. W tym celu są już przy- 

— (x) Frekwencja kina miej- gotowani prelegenci. W dniu 14 i 15 
skiego. Według cyfrowych danych maja odbędzie się sprzedaż uliczna 
w miejskim kinematografie kulturalno- „Białego Kwiatka* w celu zasilenia 
oświatowym sprzedano w m-ću marcu kasy Wil. T-wa Przeciwgruźliczego. 
rb. 73435 biletów na ogólną sumę _ Mamy nadzieję, że społeczeństwo 
34219 zł oraz wydano bezpłatnych wileńskie wykaże swą solidarność w 
biletów dla dzieci ochron wiłeńskich pracy wymienionego Towarzystwa ku 
2.686 szt. : dla wojska — 525 czyli pując chętnie „Biały Kwiatek* i przy- 
razem 3 211. czyniając się swym groszem do usu: 

W miesiącu zaś kwietniu sprze- nięcia najpilniejszych potrzeb T-wa, 
dano — 58447 biletów na ogólną mającego przed sobą tak szczytne 
sumę 29.610 zł. 60 gr., oraz wydano cele względem ludzkości i narodu. 
bezpłatnych biletów dla dzieci w — Dać grosz może najbiedniejszy 
ochronach wileńskich — 1589 i 426 obywatel m. Wilna, tylko niech dadzą 
dla wojska, czyli razem bezpłatnie wszyscy! " 
2.015 b letów. Aleksandra Markiewiczowa. 

Podkreślić należy, iż jak widać z 
powyższego zestawienia cyfrowego mera (Uaiwersytet 
kinematograf miejski cieszy się coraz rok Il, lub redakcja 2 
to większą frekwencją widzów, co na- 
leży przypisać umiejętnemu wyświe- 
tlanu znakomitych flmów o treści 

kulturalno-oświatowej. j 

SĄDOWA. 

  

za granicą, lub od celu wyjazdu, 
skarbowe wydają pozwolenia na wy- 
wiezienie większych sum pieniężnych. 
Pozwolenie na wywiezienie sumy do 
2000 w złocie lub jej ekwiwalentu, 
stosunkowo łatwe jest do uzyskania 
i załatwiane bywa odręcznie. Pragną- 
cy zabrać większą sumę muszą wnieść 
umotywowane podanie, które zała- 
twione bywa w ciągu 3 dni. 

W razie zabierania za granicę wię- 
kszego bagażu, należy ma miejscu 
dać go zbadać i opieczętować w urzę- 
dzie celnym, gdyż w ten sposób 
można uniknąć rewizji na granicy. 

nego w urzędzie celnym zaświadcze- 
nia, można swobodnie bez opłat przy- 
wieźć z sobą z powrotem do kraju. 
W razie zabierania za granicę więk- 
szej liczby przedmiotów niecodzien- 

wystarać się o pozwolenie specjalne. 
— Zbiorowe „manewry* po- 

licj. Komendant wojewódzki P. P, 
wydał rozkaz aby przynajmniej raz 
na kwartał policjanci kilku sąsiadu- 
jących z sobą posterunków zbierani 
byli na wspólne ćwiczenia, dowodzić 
któremi mają kolejno odnośni komen- 
danci posterunków. ' 

Zarządzenie te wywołane było 
stwierdzeniem podczas inspekcji, że 
niektórzy podoficerowie policji nie u- 
mieją podać właściwej komendy, a 
więc na wypadek użycia oddziału w 
zwartym szyku mogą nie umieć tego 
przeprowadzić. 

.— Akcja ochrony sieci tele- 
graficznej Na terenie Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej coraz _ częściej 
notowane są wypadki tłuczenia izo- 
latorów, na których umieszczane są 

wydział prawny, 
„Słowa* o. godz. 3). 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zatarg w fabryce Zemsz, 

W Nowo-Wilejskiej ahiyce <Zemsz» 
w dniu wczorajszym powstał konflikt 

i wynikły na tle* niewypłacania należ- 
— (x) Sesja wyjazdowa Sądu ności za pracę. 

Apelacyjnego w Wilnie. W dniu Zatarg przekazano Inspektorowi 
wczorajszym członkowie Sądu Apela- Pracy. 
cyjnego w Wilnie w osobach vice- 
prezesa wydziału karnego p. Bochwi- 
ca, sędziów: Bądzkiexicza i Dmo- 
chowskiego, pprok. Wyszyńskiego i 
sekretarza Bukowskiego, wyjechali na 
sesję wyjazdową do Nowogródka. Na 
wokandzie znajduje się kilkadziesiąt 
spraw Poe Sesja pomieniona po* 
trwa od 12 do 18 bm. włącznie. 

Ša „WOJSKOWA. 
— Zgon majora Warszaw- skiego. Podprokurator przy Woj- skowym Sądzie Okręgowym w Wil- 

nie major Warszawski, o samobójstwie którego podawaliśmy w numerze 
wczorajszym, zmarł w niedzielę dnia „8 b. m. o godz, 5-ej w szpitalu woj- 
skowym na Antokolu. 

w ono: Ria ; AKADEMICKA. AE pa odbędzie się 
owoduje to przerwy w łączności. Na- ią : ЗЕ opodobnie w dniu dzisiejszym skutek interwencji w tej sprawie Dy- Wybory naV-ty Zjazd Zwiąt- , godz. pop. łudniowych. Mole ku Narodowego Polskiej Mło- 

dzieży Akademickiej. W dniu -zi- 
siejszym odbyły sie wybory na V-ty 
ogólny Zjazd Zw. Nar. Pol. Młodzieży 
Akademickiej. Wybory dały wynik na- ZEBRANIA I ODCZYTY. 
stępujący: lista Nr. 1 bloku narodo- — Walne zgromadzenie akcjo- 
wego otrzymała głosów 342 uzysku- narjuszy Wil. Banku Ziemskiego. 
jac 4 mandaty na Zjazd i 3 mandaty W dniu dzisiejszym o godz. 7-ej 
do miejscowego Komitetu Akademic- wiecz. odbędzie się w Wileńskim 
kiego, lista Nr. 3 Młodzieży Narodo- Banku Ziemskim walne zgromadzenie 
we-Katolickiej otrzymała głosów 312 akcjonarjuszy Banku. 
uzyskując 3 mandaty na Zjazd i 2 ileńskie Kolo Związku 
do AEO Komitetu. Listę Nr. 2 = Polskich. W piątek 

` wycofano. ; -go maja o godz. 8-ej wiecz. od- SAMORZĄDOWA. — Komynikat Zw. Ak, Myśl będzie się w Czytelni zt Bi- 
— (x) Z posiedzenia Wydziału Mocarstwowa. Zarząd Koła Wileń- bljoteki Publ. i Uniwers. ogólne ze- 

Powiatowego. W dniu wczorajszym, skiego Myśli Mocarstwowej przepro- branie Członków Koła z następują- 
pod przewodnictwem p. Starosty wadza obecnie pertraktacje z Zarzą- cym porządkiem dziennym: 1) Wybór . 
Witkowskiego, odbyło się posiedze- dem Młodzieży Monarchistycznej w 1 nowego członka Zarządu, 2) spra- 
nie Wydziału pow. Wileńsko-Trockie- sprawie fuzji wzajemnej obu orga* wozdanie dyr. Rygla z posiedzenia 
go, na którem uchwalono przyjąć 6 nizacyj. Rady Związku Bibljotekarzy Polskich, 
biednych dzieci, pochodzących z po” Zapisy na członków Koła Wileń- 3) Referat p. Mikołaja Dzikowskiego 
wiatu do ochrony w Czarnym Borze, skiego Myśli Mocarstwowej przyjmuje p. t.: „Bibljoteki na Ukrainie Sowiec- 
eraz przyjąć kandydata stypendzistę się u prezesa Koła, p. Eug. Schum- kiej". 

rekcji Kolejowej Wojewoda Wileński 
polecił Stłarostom wydać zarządzenie 
zarządom gmin i posterunkom P. P., 
aby te w okresie paszenia trzody 
chiewnej i bydła w pobliżu linji ko- 
lejowej zwracały baczną uwagę na 
sieć telegraficzną. 

— Dyrektor Lasów Faństwo- 

Warszawski pozostawił matkę sta- 
ruszkę stale zamieszkałą w Rumunji 
oraz brata oficera armji rumuńskiej, 

gorzewski w dniu wczorajszym wyje- 
chał do Warszawy w sprawie nowe- 
go podziału administracyjnego Dy- 
rekcji Wileńskiej.



SŁOWO 

d Wileńskiego Koła doskonałych przekładach polskich sta- 
nowić będą treść tej akademii. Sen- 

sacją będą fragmenty «Dziadów» oraz 
dzieł Słowackiego i Kasprowicza w 
mistrzowskich przekładach rosyjskich 
Balmenta. 
tej Związek Literatów stara się nadać 

е 

— Zaržą 

Związku . Bibljotekarzy Polskich 
na posiedzeniu w dn. 9 maja r. b. 

uznał za konieczne wejście w kontakt 
z Komiteiami Wyborczemi w celu u- 
mieszczenia na listach kandydatów do 
Rady Miejskiej osób, dających rękoj- 
mię znajomości i popierania na tere: 
nie przyszłej Rady Miejskiej spraw 
oświatowych wogóle, a spraw z: za- ryża, 
kresu organizacji czytelnictwa w szcze- Skiego i pracą całego, życia zaskarbił 
gólności, W tym celu Zarząd uchwala sobie głęboką wdz ęczność Polaków. 
delegować do każdego z istniejących Publiczność będzie miała okazję za- 

i jeszcze mających się zawiązać Ko- manifestowania swych uczuć wobec 

mitetów polskich po jednej osobie z dostojnego Wygnańca, wzniosłego 
pośród. członków Kola Z. B. P. piewcy idealizmu, słońca i poezji 

— (x) Z IV zjazdu wychowań- Życia. 
ców b. szkół rosyjskich. W nie- _ Początek, ze względu na wyjazd 
dzielę, dnia 8 maja r. b. odbył się PP. Balmontów tegoż dnia, punktual- 

w Wilnie IV zjazd koleżeński wycho- Nie O 8-ej wiecz. Zainteresowanie 

wańców b. szkół rosyjskich w Wil- ogromne. Bilety w biurze «Orbis» i 

nie, którzy je ukończyli przedr. 1914. w księgarni «Lektor» są ua wyczer- 
Zjazd zainaugurowany został uro- paniu. 

czystem nabożeństwem w kościele RADJO. 
archiprezbiterjalnym św. Jana które — Program stacji warszawskiej. 

odprawił członek zjazdu ks. Dr. Pu- 12.00. Komunikat  lotniczo-meteorologi- 

ag porze na podwórzu U. S.B. CZY. ,. z ncert aistra, dec 

m. Skargi odbyła się wspólna foto- оЫ ow : 

grafja wykonana również przez ucże- aaa pa "avr, OGB 
stnika zjazdu p. Bułhaka. fa OQzimińskiego i Margerita Trombini- Kazuro. 

i 4 tymėe dniu NOR urzą- RIO aż 

zono koleżeńską biesia w sali ae) е 

„Lutni“, w czasie ktoreį zapadio kil- imi ncję biežącą omėwi Dr. Marjas 

ka uchwał w sprawie przyszłego zjaz- 

du w roku następnym. 
W końcu dokonano wyboru ko- 

mitetu na r. 1927, którego zadaniem 

SPORT 
Szkolenie <asów» lekkoatletycz- 

nych. 

W dniu wczorajszym przybył do Wilna 
p- Norling, trener lekkoatletyczny, Szwed z 
Poor nia, Pan Norling przybywa do 

ilna z ramienia Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, aby w przeciągu dwóch tygodni 
trenować wileńskich asów lekkoatletyćźnych, 
Mass Rea zopożośnia wezmą udział w 

zynarodowym metchu pomiędzy Pol 
Łotwą i Estonią. P FARM 

Środzie znamiona serdecznego 
hołdu dla wielkiego Emigranta z Pa- 

który umiłowaniem ducha pol- 

Ostatnie spotkania mistrzowskie 
piłkarzy. 

Niedzielne spotkania 
naszego okręgu przyniosły dwa sensacyjne 
wyniki. W Wilnie vfna w swoje siły i obfi- 
tująca w dużą dozę aplombu Wilja z tru- 
dem wykręciła się od porażki z Ogniskiem. 
Wynik 3:3 nie odpowiadał przebiegowi gry, 

gdyż zwłaszcza po przerwie OGhiAKO było 
s porównania lepsze. Wilja wystąpiła bez 

Missiury, z Nowickim zamiast 
cza i zbyt pewolną obroną. ‚ 

W tym samym dniu 1 p. p. Leg. prze- 
grał w Orodnie z Cresovią w stosunku 6:1. 

iai ASKA TU SESI EDYTA TRZEBA 

Niech każdy Polak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 
rowe życe kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życie kuturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku po'skie społeczeń- 
stwo za pośrednictwem Rady 

A—kl. drużyn 

Bednarowi- 

19.30—19.55. Odczyt pt.: <Współczesne 

poglądy na rozwój fizyczny dziewcząt» — 

wygłosi Dr. Marjan Surawalin (dział <Fli- 

ja»). 
19.55 Komunikat rolniczy. Przerwa. Przy- 

będzie zorganizowanie przyszłego puszczalnie komunikaty. 

zjazdu.. 20.30. Koncert wieczorny. Muzyka ope- Opiekuńczej Kresowej. Czy jesteś 

retkowa. już członkiem? (R. O. K. zapisy 
Na tem zjazd zakończono. 

— Znaczenie społeczne chorób we” 

porycżorce, Staraniem Koła Medyków U. 

S. B. p. prot. Zdzistaw Sowiński wygłosi 

11 V 270 g. 7:ej w sali Śniadeckich odczyt 
tylko dia panów p, t. <Znaczenie społeczne 

chorób wenerycznych», Wejście 50 gr., dla 

młodzieży 20 gr. Dochód przeznaczony na 

rzecz Koła Medyków U. S. B, 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Panog „przedsta 

wlcjelom władz państwowych, samorządo- 

wych, oraz pp. członkom Stowarzyszenia 
Techników Polslich — którzy wzięli udział 

w uroczystości poświęcenia sztandaru Szko- 

ły Zawodowej Dokształcającej Stowarzysze- 

nia Techników Polskich w Wilnie w dniu 

8 maja r. b. Bratnia Pomoc w imieniu tejże 

szkoły na tym miejscu składa serdeczne po- 

dziękowanie. 

22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Niebezpieczne zabawy. Wczoraj 

lowtórzył się. po raz tysiączny zapewne 

akt, że z niewinnej igraszki pastuszków 

wiejskich wynikło nieszczęście. s 
W pobliżu zaścianku Borcwicznia gm. 

Mickuńskiej pow.  Wileńsko-Trockiego ad 

stuszkowie rozpalili ognisko. Podczas zaba- 

igcioletn a Juljanna Fiodorówna usia- 

dła zbyt blisko ognia. Zapaliła się sukienka. 

Maleństwo poczuło ból i zaczęło krzyczeć. 

Chłopcy, najstarszemu z nich było zaledwie 

10 lat, widząc palącą się sukienkę poczęli 

uciekać w kierunku domu, chcąc zawołać 

matkę maleństwa. Zanim przybyła ona, 

Oo za oe tak o. że 

zma ło, Powiadomione o tem władze poli- 

‚ cyjne zabezpieczyły trup do przybycia komi- Cena ! zł. 60 gr. { 

TEATR i MUZYKA, sji sądowo 4<karskiej. , Do nabycia we wszystkich księgarniach 

— Samobójstwo. Da. 9 bm. w celu ФФФФ ФФ 4 

— «Reduta» na Pohulance. Przegląd pozbawienia się życia otruła się esencją .OC- „0406000000 

a pasa PTA a cenach po: tową Jadwiga Sienkiewiczówna (Kalwaryj- „ z ” 

pularnych o gr. do 1 zł. 15 gr. ska 125). Desperatkę dostawiono do szpita- ® 

Czwartek — «Papierowy kochanek> — la św, Jakóba. Przycryca samobójstwa — & PRZYJEŽDŽA 

Szaniawskiego. nieporozumienia rodzinne, sa * SPECJALISTA! 
Ickiewi- 

przyjmuje od 6 do 8 ul. Zygmun- 
towska 22). 

№ Ф Ф Ф Ф Ф + Ф + 

IV JĘSTES CZLONKIEM 
0 BB 

PLL4L4+4 147524 +406+0444 

$ Nowość wydawnicza 
$ WITOLD ŚWIDA 

„POJEDYNEK* 
, ze stanowiska polityki kryminalnej. 

А 

Piątek — <Maskarada па poddaszu: — — Wyrodna matka. Na ul. 

Vojnovic'a. ; cza, około rynku Lukiskiego Zofija Samor- Dla 

Sobota — «Przechodziefi> — Katerwy. nówna podrzuciła swe dziecko w wieku oko- t h 

Niedziela o g. 4ej pp. — <Maskarada ło 3 tygodni, Samoroównę aresztowano. sztucznyc 

na poddąszu» — Vejnovic'a. 
PSI i oczu ludzkich! 

Uciekła mi prze- 

  

„_ Niedziela o g. S-ej w. « RU TT 

pigo O ESĖ TT Egzamin Z „go żeńskiego KUISU 3 Pess robi sztuczne : 
2 

oczy, wedle natury z wyzyskaniem 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 

siejsze przedstawienie na rzecz stowa: o 

rzyszenia <Młoda Polka». Dziś na korzyść Zarząd Wileńskiego Okręgu. Czerwone- 

stowarzyszenia «Młoda Polka» grane będą go Krzyża Poiskiego: prowadzi, jak wiadomo 

«Grube ryby» —M. Bałuckiego. Inicjatorowie szeroko pomyślaną akcję przeciwgazową. W 

dzisiejszego widowiska mają nadzieję iż tym też celu zorganizowane zostały kursa 

społeczeństwo wileńskie tłumną obecnością Obrony, przeciwchemicznej, 

w Teatrze zaakcentuje swoją sympatję dla ubiegłą niedzielę odbyły się w sali 

stowarzyszenia, które otrzymane ze sprze” T-wa <Sokół> egzamina I żeńskiego kursu " 

pieniądze zamierza zużytkować obrony pizeciwchemiczncj. 

najnowszej techniki. 

Od 16—17 maja w WILNIE, 

SZPITAL MIEJSKI, ODDZIAŁ OCZNY, 

ul. Subocz 2. 
Karol Miiller z Jeny. 

1403000008500900900080000050000000 

Obwieszczenie. 

obrony przeciwchemicznej. 

daży biletów 
na wysłanie niezamożnej młodzieży na let- Na egzaminie obęcni byli: p. Prezes nik Sądzie Okr 

niska. Zarówno cel widowiska jak i jego Wileńskiego Okręgu C. K. P. L. niechow- i PE Lestes Wp. 

treść /(<Grube ryby») pozwalają przypuszczać. ski, prezes Gniazda Wileńskiego T-wa <50- Wilnia, PRZY ULICY JAKOBA 

kób p. Piotrowski i p. kapitaa Chromy, ofi- 

cer gazowy 1 p. p. Leg. 

„ Bilety w cenie zwykłej (od 20 groszy) Bgzamin. z powyższego kursu zdało 14 

są do nabycia w kasie Testru. : osób, są to członkinie T wa Gimnastyczno- 

— «Nie trzeba się niczemu dziwić». Sportowego «Sokół» Gniazda Wileńskiego, 

grana Stowarzyszenia <Młoda Polka» i Narodowej 

Organizacji Kobiet, a mianowicie: |, 
1) Klukowska Józeta, 2) Wyszomirska 

piątek. Józefa, ,3) Szafranowska Halina, 4) Korwe- 

: W lėwna Žolja, 5) Stankiewiczówna Władysła- 

niedzielę o g. 3 m. pp. grana będzie wa, 6) Juchniewiczówna Franciszka, 7) Pierz- 

przezabawna krotochwila Gavaulia <Złota chałówna Anna, 8) Niepokojczycki Henryk, 

ciocia». 9) Kadenacówna Anna, 10) De-Tillier Sewe- 

b ы : 3 _ ryna, 11) Piaużanka Helena, 12) Denhoftów- 

i ai Rae. na Bronisława, 13) Rudnicka Janina, 14) Gi- 

monta w Związku Literatów. — gołówna Apolonja. Wykłady na powyższym 
kursie były prowadzone przez Instruktora 

JASIŃSKIEGO Nr ! m. 3 zamieszka- 
ły, zgodnie + art. 1030 UPC podaje 

do wiadomości publicznej, że w dniu 

16 maja 1927 r. o godz. 10-tej rano 

w Wilnie przy ul. Orzeszkowej Nr 11 

odbędzie się sprzedaż z licytacji nale- 

łącego do Włodzimierza Łęskiego 

majątku ruchomego, składającego się 

z umeblowania i fortepjanu, oszaco- 

wanego na sumę 900 złotych. 

315 VI Komornik (—) F. Legiecki. 

Ogłoszenie przetargu 
Dowództwo 21 Baonu K. O. P, w Nie- 

iż sala Teatru Polskiego będzie szczelnie wy- 

pełniona. 

nieodwołalnie po raz ostatni | 

_ zie komedja Si. Kiedrzyńskiego «Nie trze 

a się niczemu: dziwić». 
— «Simona» — grana będzie w 

— Niedzielna popołudniówka. 

Dzisiaj wieczorem odbędzie się W prowadz 
O. P. 

Reducie staraniem Związku Literatów Obrony Przeciwchiemicznej Wileńskiego Oktę- menczynie ogłasza przetarg nieograniczony 

: gu Czerwonego Krzyża Polskiego p. Stan- na dostawę artykułów AMEA o 
tóry od: 

paszy na okres trzymiesięczny, 
dniu 25 maja 1927 roku o 

bndynku Dowództwa 21 
uroczysta Środa Literacka na cześć Eh meza Fugenjusza 

seda ai. oska pam wziac r sj” Baris 
” ю z 

ai M 

stantego Balmonta. Przy stole prezyd- ski i OGAE Kiebespigczeńistwa jakie. s 

jan zasiądą przedstawiciele Związku, 87472 całemu narodowi w przyszłej wojnie 

pędzie się w 
odzinie 9-tej w 
aonu w 

przedkładane na 
częściową. 

Biižszych informacyj zasięgnąć 

w Kancelarji Kwatermistrzowstwa 21 Ba- 

onu od godz. 8 do 13-e]. 
Kwatermistrz 21 Baonti 

(-) Kūnig, kpt 

> w pr 
dostawą Całkowitą 

teratów, Uniwersytetu į. ООа аоа owi alt 

rosyjskiej. Balmonta powita prezes Za tym piętnym przykładem winny 186 

ZZLP. prof. Zdziechowski, poczem wszystkie RAA bez wyjątku i być przygo- 

przemawiać będą prof. Limanowski i Auros mj i oai l © 

Balmont (po polsku). Recytacje naj: przyszłej wojnie główną rolę będą odgrywa” 

piękniejszych wierszy Balmonta i w ły: Lptnictwo i Gazy trujące, 
Guinea 

    
+ + rei 

— анаа 

„zawiera umowy odnośnie kupna, 

PT 

© Markowicza, Mojżesza Dugowskiego 1 

  

Niemenczynie. Oferty mogą wł! 
ui 

można 

  a —Dzik będie Tai 
£ Miejski Kinematograf yszienny film „Bialy Junak“ ai US mia. Mal: овИ 

ч u < > komedja w 2-ch aktach D VIII ь 
@ Kulturalno-Oświatowy 7 NYZWÓLENIA: WILNA: tma Kiłualny S inas Ana "obialaką Wytw órię 

>, te Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 
e 

W  poczekatniach koncerty radjo, Cena biletów: ter — 
balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz, 10. "M zw: 

  

  

  

00
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sani 2 Ceny miejsc: Parter 80 gr., Baikon 50 gr. Wi P. 3 

® o. Melros" LVA DE PUTTI N $ T 

ё as 5 a aa 2 Rb trunach Zmysłów” „wzopa kREw» 
. ейзКа 38, osenne porywy młodych cerc,.. Kiedy ożądanie — jest Ъ Е itato 

AIROŚ WALTANI Gein fe płlił 4 6 61 IO ME ofc ai 

ino: a [M Największy m numentalny "© ino €ż.i 

Tatr „Polon a film świata! „Sodoma 1 Gomora“ В i Testr Stella“ 

Šu. A. Mickiewicza 22, a (GRZECH i KARA) dada S >BANE. razem w nowem literackiem w wieka 30. 

NUNEWNNEKEEMNAEMB opracowaniu. procza - i piękny MICHAŁ VA ы 

e p w rolach głów s ych. Ceny biletów ZARŁÓWE o 50 vw RKONI UKUNEENSZNM [ 
  

Rejesti Handlodų. 
w aniu 14-1V 1927 r. 1. 

345 B. <BEWAKA PLYWOOD ET MATCH SPLINT 

Co LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością». Fabryka 

słomki zapałczanej Biała Waka Star. Wileńsko-Trockie. Firma 

istnieje od 17 marcą 1927 r. Kapitał zakładowy 36.000 zł. po- 

dzielonych na 36 udziałow po 1.000 zł. każdy całkowicie wpła- 

conych. Zarządcami spółki cz zamieszkali w Warszawie Zenon 

Łęski—przy ul. Śniadeckich 22 i Alfons de Liguori—przy ul. 

Stare Miasto 23. Zarząd spółki należy do obydwóch wspólni- 

ków. Weksle i wszelkie akty notarjaine podpisują obaj wspól: 

nicy łącznie Sprawy spółki prowadzi każdy z zarządców  8a- 

modzieinie. Fabrykę i wogóle przedsiębiorstwo prowadzi Sa- 

modzielnie Alfons de Liguori, który samodzielnie nabywa i 

sprzedaje towary, najmuje i wydala robotników, pracowników 

sprzedaży i najmn, odbierą 

korespondencję zwykłą, poleconą, wartościową, przekazy, to- 

wary i pieniądze z banków, instytucyj I t.p. na zasadzie czeków 

i innych dokumentów. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 

nością zawarta na mocy aktu zeznanego u Notarjusza Bier 

żyfńskiego w Warszawie dnia 17 marca 1927 r. Nr. 773 naczas 

nieograniczony. 
, 215—VI 

DZIAŁU B Vii dodatkowy w dniu 15 1V 1927 r: 

83 B: SOA IE STOWARZYSZENIA NAU- 

OZYCIELSTWA POLSKIEGO w Wilnie. Spółxa Akcyj- 

na>. Zamiast poprzedniego Zarządu powołano na dyrektora 

ŚWitolda Kalinowskiego, zam. w Wilnie przy ul. dacie) 6, 

który ma prawo podpisu za spółkę łącznie z drugim  obowią- 

zującym podpisem Stanisława Jastrzębskiego, Bronisława Za- 

paśnika lub też Jana Żelskiego. 216—VI 

DZIAŁU A I w dniu 194V 1927 r. 

6379. A. «Renard Stanisław SOAP FACTORY WHI- 

TE BEAR COMPANY». Fabryka mydła w Wilnie, zauł. Ko- 

walski 18. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Renard Sta- 

nis'4gpw, zam. przy ul. Wileńskiej 31 w Wilnie. 217—VI 

6380 A. <Krakanowski Chaim» drobna sprzedaż różnych 

Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
2 6 Mołodecznie. owarów w ecznie. 218—VI 

ściciel — Krakanowski Chaim, zam. tamże. 

6381. A. Mieszczański Boruch> Wilno, ul. Mostowa 8 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1912 roku. Właściciel — 

Mieszczański Boruch, zam. tamże. 219—VI 

6382 A. <Szklar Chasia> w Wilnie, nl. Subocz 8, sklep 

chleba i bułek. Firma istnieje od 1911 roku. Właściciel — Szklar 

Chasia, zam. tamże: 220—VI 

6383 A. <Szrejder Dwejrz> w Wilnie, ul. Zawałna 6, 

sklep wód owocowych. Firma istnieje od 1914 roku. Właści: 

ciel--Szrejder. Dwejra, zam. tamże. 221—VI 

6384 A. +UNITAS Ch. Markowicz, M. Dugowski, O. 

Liberman i S-ka>. Fabryka cukrów i czekolady Wilno, ul. 

Mitoslerna 6 Firma istnieje od 24 lutego 1927 rcku. Wspólni- 

cy zam, w Wilnie przy ul. Miłosiernej 6: Cbasia Markowicz, 

Leon Minikies, Mojżesz Dugowski, Rubin Łazduński, Izrael 

Sokołowski, Eljasz Radin, Zelik Saże i Owsiej Liberman. Spół- 

ka firmowa, zawarta na mocy tmowy z dnia 8 stycznia 1927 r. 

ra czas nieokreślony. Zarząd należy do wspólników Chaima 
Owsieja Libermana, 

Wszejkie umowy i inne zobowiązania, weksle i czeki wyda- 

wane w imierin społki winne być podpisywyne przez dwóch 

z wyżej wymienionych zarządców łącznie. 22—VI 

A ai 

Dyr: kcja 
czo Przemysłowej w Wilnie 

powiadamia, że w szkole są wolne posady: 1) od 1-go 

czerwca bieżącego roku wykształconego elektromontera 

oraz w nawijaniu maszyn. 2 

roku rzemieślnika - ślusarza. Kandydaci 

czeniem własnoręcznie napisanego 

świadectw, należy skierowywa 

    

     

   

  

LUISUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, 

  

(ASTOR TEKSTAI TE TEVA TY OT 

Państwowej Szkoły Rzemieś ni- 

EH unieważnia się. 

mającego wielo'etnią praktykę ślusarsko-lastalatyjną EB 
od 1 sierpnia UE s 

narazie KA 

przyjęci jako pracownicy kontrsktowi. Podania z 2818° 
życiorysu oraz odpisu 

do kancelarji Szkoły— 

ulica Wielka Nr 51. 

    

   * ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ |INNE DEFEKTY CERY. 

М, 5. W, ($..P, % 2 "Nr._316. 

  

ilance, sól nawozową ь, - 

+CHORZOW>, poleca Hodowla 
: ‚і Skład Nasion S. Wilpiszewski 

Wielka 15 (Szwarcowy 13), 
Sklep rolniczy. 

>ФФФФ Х ФФФ | 0 

; Redakcja „Słowa” 
р poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającej 

+ go 
{ średnie wykształcenie, znajomość biurowości, Bach kerji ' 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa» $ 

2020 b00900000004 
W WARSZAWIE suzssm 

Ya 
Vica DOBRA O. 

Kaucjonowany i Koncesjonowany 

KOPJOWANIE 

      

   

  

   
   

      

     

   

    

   

   

  

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Įgnacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach pałutwowych, 
komunalnych oraz hipotekach, przy- 
czem, przyjazd zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

PLANOW * 
SWIATŁODRUKI 

  

  

  

  
  

DOKTÓR = = CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? a 
D. ZELDOWICZ : e bo pg a fachowe kore- m 

pro: Sekuł: @: 
Us > Warszawa, Żórawia 42. Kok ee = 
POJ > da” tiyke z: rachunko- © 

eckie; i 
od 10-1, od 5-8 w. į handiowej, stenografji, Por ia : 

WARSZA 2 prawa, kaligratji, pisania na maszy- 2 
KT * nach, Po ukończeniu świadectwo. e 

$Zeldówiczowa : ŽĄDAJCIE PROSPEKTÓW! * 
KOBIECE, WENE- s s RYCZNE „ser. | | Słynna Wróżka Ghiromanika 
RR IE 46 przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
ul.Mickiewicza 24 powiada przyszłość, sprawy sądowe, 

tel. ZI. Rrzyka (Zainecaej sy Miykówa , „ul. 
W. Żdr. Nr. 31. m. 6. w bramie schody ków. 5 

Akassarka ‘а . Dr Cz. KONECZNY 
Wi Smiałowska Potrzebna "choroby zębów, mamka od dziecka nie 

starszego dwóch mie- 
sięcy. W.  Pohulan- 

chirurgja jamy ustnej 
Sztuczne zęby: Poe 

lanowe korony. 
przy,muje od godz. 9 

do 19, owi 

  

  
  

46 m. 6 ka 31. Zakład Położ- Mickiewi 
WZP. Nr 63 niczy D-ra Bujalskiego * Wojskowym i kolęd 

T 6 Wol nikom zniżka i na 

r. 6. Wolison p i e oszuku 
weneryczne, „MOCZ0- mieszkania 2—3 Je. 

ciowe i skórne. ul. 
ileńiska 7, tel. 1067. 

kradzioną jw roku 
1923, książkę 
wojskową, rocz- 

Do wynajęcia 
4 pokoie z kuchnią, 
piwnicą, składem do 
drzewa, Oraz z ogród 
kiem. Adres: Antokol, 
ui. Holendernia 2, 

kojowego z kuchnią. 
Zgłoszenia do adm. 

«Słowa»,   

    

  

dd p" z e 

ni 1894, wyd. przez niem lub 2 d 

P. K. U. Wilno, na osoby znajdą Św. Piotra = 
imię Leonarda Mar- na wsl w Kolonji Wi- . 

cinidżwicza, leńskiej iędzy Wil- — 

nem i Nową Wilejką 
o 5 km. od Wilna wy- 
godnej komunikacji ko- 
lejowej).  W:adomość 

Kreslarz 
architektura —miernict- 

    

  
  

  

Z wia w Archiwum Państwo- wo, obejmie  0£ 
Nr 317, wyd. "e" Uniwersytecka 5. od zaraz, łask. zglo 

przez P. K. U Wiino, Studnicki. listownie Jasna 

na imię Jana Morań- m. 2 Aleksowic z. 

skiego, unieważnia się. — 

Krawcowa Kupi 
poszukuję pracy do upi 
domów lub też w + P G 

pracowni. 1 Kijowski kamienicę 

) Zaułek Мг 6, ш. 6. w dobrym stanie bez 
I pośrednictwa. Oferty 

M z podaniem ceny pod 

Poszukuję > do: <lnżyniero do adm. 

"do dwojga dzieci lat 
<Słowa» do 20 b. m. 

Gi 7-miu wykwalif:- - 
kowaną bon  frebian- ALŲ komendacjami, Zgła- 
szač się: Kasztanowa z całodziennym utrzy* 

3—1, od 10—12-ej.  maniem, blisko stacji 
kojejowej, miejsco- 

wość zdrowa i sucha. 

POKOJE Oszmiana — Dworzec, 

į majątek | Žrebiszki. 
1, lub 2 do wynajęcia. 
Zakretowa 5-A m. 8, 

Helena Zyłińska. 

- 9 40 12 godz. i 
od 4do 6. 

              

    

Nigel Worth... 

28 CZŁOWIEK 2 KUFRA. 
ROZDZIAŁ XXIII. 

„Willa Mirtow“ 

Droga była zupełnie pusta. 

ciągu  pięciomiłowego marszu 

spotkałem nikogo; natomiast gdy skrę* 

cilem na nierówną drogę wiodącą do 

Moresby, połączyłem się ze znaczną ssant, 

ilością osób dążących na stację. Po- szym pociągiem. 

czułem się o wiele spokojniejszym Druga do p. 

pośród tych ludzi pieszych i jadących stante, Aldhavens | 

konno, w powozach i na rowerach. „Doskonałe wiadomości. 

Nie byłem już tym samotnym prze- pana niezwłocznie. 

chodniem, którego łatwo było złapać. hotel 
Niktby nie poznał we mnie teraz owe- pilne*, 

go motocyklistę, posziikiwantgo przez Uważałem że mogę podać adres 

policję, do hotelu Croisgaat, gdyż wobec koń- 

Tak ściśle 2 
że 

czas, potrzebny do przebycia drogi znajdę tam pokój. | 

do stacji, że stanąłem na miejscu dwie P. Metters mógł przyjechać tegoż 

minuty przed przyjściem pociągu. Kil- jeszcze dnia wieczorem najętym  Sa- 

ka osób oczekiwało przed kasą. Ро- mochodem gdyby depeszę dostał na- 

prosiłem o bilet powrotny przez zby- tychmiast, prawdopódobniejszem jed- 

tek ostrożności. Gdy pociąg nadszedł nak było to, że ujrzę go dopiero jut- 

zmięszałem się z tłumem -pasażerów ro © dziewiątej. 

pa peronie, wysiadających i wsiada* 

jących do wagonu. Sztuczka udała czałem, 

mi się. Wszyscy ci ludzie czytając Aby wytłomaczyć fakt 

nazajutrz w gazecie historję okradze: żadnych walizek, opowiedziałem, 

nego złoczyńcę, nie zgadną nigdy, 

o pieszej wycieczce, 

wziął dla odpoczynku. 

Że stacji 
W dwie depesze: įędną do Pagea 
nie ce naczelnika stacji Yorku, 

treść brzmiała następująco: 

Pilna“. 

udźlo mi się cbliczyė czącego się sezonu, pewnem było, 

było sporo wolnych pokoi. 
nieposiadania 

że 

Wydawca Stansłiaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. 

niaiskrzynk pocztowej przez niezna- 
iż stacji w Yorku, 

był nim ów spokojny pasażer: trzeciej mego sługę dla wyszukania 

klasy, opowiadający swym sąsiadom 

( którą przedsię- 

Salborough wysłałem swoj 
, Na rę- noc, 

której rozporządzeniu się, 

— „Mój adres: Puryis, hotel Croi- 
Salborough. Przyjeżdżaj pierw- 

Mettersa poste re- szą ciepłą kąpielą, o! 

Czekam ubrałem się o tyle st 

Mój adres: Purvis, zwalały na to niezwykłe okoliczności, 

Croissant Salborough. Bardzo w 

W hotelu, jak słusznie przypusz=, 

ich. 

płacąc z góry za pokój. 

do mego pokoju osoby, 

mnie zapytaly 

calkowicie godną tego 

mego do Smyrny. 

jakich się znajdowałem, poczem 

udałem się na obiad. Cały dzień spę" 

dzony na forsownym spacerze wśród 

pól, musiał się odbić na moim apety- 

cie: byłem głodny jak wilk. ` 

Była ósma godzina. Zapaliłem faj- 

kę i spacerując pó terasie rozmyśla- 

' łem. ! 

Rozum nakazywał mi pozostawa* 

nie w hotelu w oczekiwaniu na p. 

Mettersa na wypadek jeśliby przyje- 

chał tego wieczoru, jednak pragnie- 

nie udania się do „Willi Mirtów* w 

nadziei ujrzenia tam Lucy było nie- 

zmiernie silne. Nie była to godzina 

odpowiednia do składania wizyt, przy* 

rzeczy moje zostały zagubione na 

gdzie pozostawiłem 

Przerwałem wszelkie podejrzenia 
Wobec tego 

służący hotelowy posunął uprzejmość 

ą do zaofiarowania mi pijamy na 

chętnie przyjąłem propozycje. Po 
by wprowadzono 

któreby © 

„wszedłem do swego 

pokoju i wkrótce rozkosżówałem się 
miana pierw- 

d czasu wyjazdu 
Bez pośpiechu 

arannie, O ile po- 

— Odpowiedzialny z ogłoszeaia Zenon Ławiński. 

znowu widzę i z niecierpliwością cze- 

kam opowiadania o przygodach pań* 

skich. Te parę słów, które mi. pan 
przesłał, podnieciły jedynie moją cie- 

kawość. 
— jest to bardzo długie opowia- 

danie, — odrzekłem śmiejąc Się. — 

a najpierw pomówili o 

pani? > . 
— Dobrze, powiem, co. robiłam 

przez ten czas, lecz proszę mi obie- 

cać, że dowiem się potem szczegóło- 

wo o przygodach pańskich, gdyż palę 
się z ciekawości. ; 

— Obiecuję to pani. 

— Dobrze więc. Historja moja 

Cienista aleja wiodła ku werandzie. nie jest długa. Opušcilišmy z wujem 

Na dzwonek mój zjawił się lokaj o Guernesey trzy dni po pańskiem ta- 

twarzy lodowatej i na pytanie me o jemniczem zniknięciu i od tego czasu 

pannę Edwards, odrzekł, iż oboje z jesteśmy tutaj. Teraz na pana kolej, 

prof:sorem są W domu, Prosił bym panie Quin. I proszę ze szczegółami... 

zaczekał chwilę, zanim pójdzie zoba- Musiałem więc opowiedzieć do- 

czyć czy państwo skończyli już obiad. kładnie moje przygody. 

Dosyć długo nie wracał. Przeba- — Nie będzie więc pani zdziwio- 

czyłem 'mu to opóźnienie, gdy oznaj- na, jeśli ujrzy; jak policjant aresztuje 

mił, iż profesor przyjdzie za dziesięć mnie z powodu nieszczęsnej skrzynki 

minut, a panienka oczekuje na mnie do listów. Czy podejrzewała mię pani 

w salonie. Z Sercem mocno bijącem o taką bezczelność? 

szędłem za nim do salonu. Westchnęła głęboko. 

Wydała mi się jeszcze piękniejszą, — Gdybym wiedziała o niebezpie- 

a tualeta jej była niezmiemie wykwin- czeństwach, które panu co chwila 

tna, lecz nie potrafilbym jej opisać. groziły, nie mogłabym spać spokoj: 

— Cieszę się bardzo, że pana nie. Proszę mi powiedzieć, panie 

znaję to, byłem jednakże pewien, iż 

ani Ona, ani jej wuj nie będą mieli 

mi tego za złe. Przytem mogłem zo- 

stawić kartkę do p. „Mettersa, że pa- 

wrócę o dziesiątej. Jeślibym nie sko- 

rzystał z tej sposobności, mógłbym 

tego bardzo żałować. Co mógł mi 

przynieść dzień jutrzejszy? Może no- 

we polowanie „naoślep? 

Uległem mym pragnieniom iz 

lekkiem sercem udałem się na poszu- 

kiwanie domu Lucy. Po kwadransie 

stanąłem u celu. Była to duża ka- 

"mienica, stojąca w ogrodzie. Nie wie- 

działem, że profesor Bristowe był 

człowiekiem bogatym. 

Quin, czy jest pan pewien, że uda 

się ka tych ludzi - nie 'ttarażając. 
życia pana i przyjaciela pańskiego? 
- — Mam nadzieję. Potem ae „ 
о mego rzedniego, spokojnego 

trybu Życia V A> rze 7 
„ — Jakże się 2 tego cieszę! —Za- 
wołała. 

Nastąpiła chwila milczenia, poczem 
Lucy rzekła. < 

— A propos: jak się pan w tej 
chwili nazywa: p. Quin,' czy P- Ma- 
chin? 

— Istotnie, zapomniałem o tem... 

Teraz nazywam się Purvis, lecz lo- | 

kajowi pani podałem nazwisko Lame. 

bert. Wuj pani zna mnie pod tefa 
nazwiskiem, to też zachowam je па 
parę dni jeszcze. Proszę pamiętać, że 

nazywam się Lambert. 

Przytakiwala mi ze śmiechem. 

— 'Przepadam za tajemniczemi 

rzeczami. Ale co robi wuj Karol? 
W tej chwili usłyszałem odgłos 

rozmowy. 
to idzie, ješli się nie mylę,— + 

zauważyłem, — lecz rozmawia z kimš, “ 
— Zapewne z wujem Įerzym, — 

odrzekła. Jest to pan Forester, o kto- 
rym wspominalam panu. Mieszka on 
z nami. | 

= 
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