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DZIEN ZADUSZNY 
I pojednan-a. Ochrona republiki niemieckiej, 

Rokowania o usunięcie $ 23. 
BERLIN, 11 V. PAT. Dziś rozpoczęły się oficjalne rokowania między 

gabinetem a stronnictwami rządowemi w sprawie przedłużenia mocy usta- 
wy o ochronie republiki. O godz. 11 przed południem odbyła się u kanc- 
lerza konferencja,która jednakże nie doprowadziła do ostatecznego wyniku 
ponieważ poszczególne stronnictwa nie ujawniły jeszcze oficjalnego stano- 
wiska. Jedynie frakcja centrowa wypowiedziała się już wczoraj jednomyśl- 
nie za przedłużeniem ustawy bez żadnych zmian, Frakcja ludowa Sirese- 
manna zgadza się na utrzymanie paragrafu 23 wymierzonego przeciwko b. 
cesarzowi, natomiast żąda kategorycznie skasowania t. zw. trybunału stanu 
do którego jurysdykcji należały wszystkie przestępstwa przeciwko tej u- 
stawie. 

Frakcja niemiecko-narodowa żąda również skasowania trybunału sta- 
nu, ponadto jednak pod naciskiem swego odłamu monarchistycznego chce 
usunąć także $ 23, Zarysowuje się więc z kompromis na mocy któ- 
rego ustawa, wymagająca w parlamencie większości 2—3 głosów, zosta: 
nie ostatecznie przedłużona, tylko trybunał stanu, mający charakter sądu 
wyjątkowego, zostanie skasowany. Dzisiaj o godz. 4:ej popołudniu zebrał 
się gabinet Rzeszy, aby rozważyć i zdecydować całokształt spraw, zwią« 
zanych z ustawą o ochronie republiki. . 

Tannenberg z r. 1410 a 19i4, 
BERLIN, 11—V. Pat. Na pamiątkę bitwy z Rosjanami pod Tannen. 

bergiem w r. 1914 postanowiono wystawić w Prusach Wschodnich wspa- 
niały pomnik aby zatuszować wspomnienie bitwy stoczonej w roku 1410 
na polach między Tannenbergiem a Grunwaldem. Są pogłoski, 2e istnie- 
jący na polu bitwy grunwaldzkiej kamień pamiątkowy, już zresztą i tak 
odpowiednim napisem niemieckim zeszpecony, na którym podczas bitwy 
miał siedzieć Jagielło ulegnie zniszczeniu i zastąpiony będzie przez pom: 
nik zwycięstwa niemieckiego nad Rosjanami. Budowa tego pomnika przy- 
najmniej w ogólnych zarysach ma być zakończona już w roku bieżącym, 
a poświęcenie dokonane będzie na jesieni podczas manewrów w obecnoś- 
ci prezydenta Hindenburga, który w roku bieżącym obchodzi 80 rocznicę 
swych urodzin. 

List pułkownika hr, Bernstorffa. 
BERLIN, 11. V. PAT. Pułkownik rezerwy hr. Bernstorff ogłosił list 

otwarty do Prezydenta Hindenburga, w którym wyraża pretensję i żal, że 
prezydent Hindenburg nie wziął udziału w obchodach Stahihelmu. Pułk. 
hr. Bernstorft zaznacza, że prezydent Hindenburg padł ofiarą intryg swego 
otoczenia, które umyślnie na dzień zjazdu Stahihelmu zorganizowało, wy- 
jazd do Oldenburgu, ażeby powstrzymać prezydenta od udzialu w zjeździe. 

„„Сау bracia żywią miłość ku sobie 
wiąże się węzeł między nimi mocniejszy nad 
inne węzły ludzkie. Gdy bracia się waśnią i 
węzeł pękł, waśń ich również silniejsza 
jest nad inne. To prawo życia ludzkiego. 
Daliśmy mu wyraz gdy w stolicy stoczyli- 
śmy między sobą kilkudniowe walki, W jed- 
ną ziemię wsiąkła krew nasza, w ziemię jed- 
nym i drugim jednakowe drogą, przez obie 
strony jednakowo umiłowaną. Niech ta krew 
gorąca, najcenniejsza w Folsce krew 'żołnier- 
ska będzie nowym posiewem braterstwa, 
niech wspólną dla braci prawdę głosi. 

„„Wspomnienia o bojach majowych w 
Warszawie nie dzielić, lecz łączyć nas z so- 
bą będą jak wspomnienia gwałfownej sprzecz- 
ki pomiędzy kochającemi się wzajemnie i 
kochkającemi swą rodzinę braćmi. 

.«Niech Bóg grzechy litościwie nam od- 
puści i rękę karzącą odwróci. 

Slowa powyższe są wyjęte z roz- 

kazu do wojska marsz. Piłsudskiego, 

ogłoszonego dni kilka po tragicznych 
wypadkach majowych. Zwycięzca w 

walkach majowych salutował żołnie- 
rzy padłych po obu stronach. I w 
słowach tych iniema nic prócz sza- 

cunku dla krwi przelanej w walce 

żołnierskiej, niema żadnej w tym 

szacunku różnicy. z 
Jutro ze szlachetnej inicjatywy rzą 

du modlić się będziemy za dusze po- 

ległych wtedy... 
Są pisma, które się tej inicjatywie 

przeciwstawiły. Nie wymieniamy tu 

tytułów, aby nie wprowadzać nuty po- 

lemicznej, Nie mają racji. Śmierć żoł- 
nierska jest piękną zawsze, a groby 

poległych właśnie w maju jakby od- 
poczywają wśród zieleni. Nie przery- 

wajmy dyskusją nad grobami wiecz- 
nego spokoju i tych i tamtych, gdyż 

jedni i drudzy życie oddali w prze« 
konaniu, iż sprawują służbę dla Oj- 
czyzny. 

Zamachy stanu są ciężkiemi chwi- 

lami-dla każdego patrjoty. Czasami 
są!złem koniecznem, Konstytucja 3 Ma- 

ja także była zamachem stanu. Nie 
była krwawą. Zamach majowy inaczej. 

A przecież budzi on nietylko tragicz- 
ne refleksy i wspomnienia. 

Bywają bezkrwawe zamachy stanu 
w krajach, gdzie nikt nie ma przeko- 

nań, albo tak silnych przekonań, aby 
życie za nie położyć. Bywają zama- 

chy stanu takie, jak morderstwo Pio- 

tra lll-go, Pawła l-go, gdzie krew 
jest rozłana lecz w całej posępnej 

1  nikczemnej grozie morderstwa. 
Wreszcie czasami w chwiłach ta- 

kich kryzysów jad i nienawiść bluzga 
tak obficie, że zalewa plamy krwi, 
zalewa jej kołor szkarłatny. U nas 
tak nie było. Prezydent Stanisław 
Wojciechowski godnie i mężnie speł- 
nił swój konstytucyjny obowiązek. 

Żołnierze rządu Rzeczypospolitej rów- 
nież twardo i bez wakania, ofiarnie 
spełnili swój obowiązek. Cześć po- 
ległym i cześć zwyciężonemu. A ci, 

którzy drogą nielegalną zmienili ustrój 
rządów z gorszego na lepszy, nie 

okazali przeciwnikom nienawiści w 

boju, nie okazali zajadłości po zwy. 

cięstwie, To przyznać trzeba. Wojska 
polskie walczące po obu stronach 
nawzajem czciły swoje sztandary, na- 

wzajem szanowały swój honor 20l- 

nierski. Krew wsiąkła w ziemię jed- 

nym i drugim jednąkowo drogą. - 
W czasie tej walki wojskowej pra* 

wica' życzyła zwycięstwa jednej stronie, 
lewica strónie drugiej. Ten, kto zwy- 
ciężył zrobił wszystko |co było w 
mocy jednostki ludzkiej, aby zwy- 
cięstwo majowe ne było uzgane za 
zwycięstwo jednej partji nad drugą 

partją. 
Iniejatywie modłów zadusznych w 

dniu jutrzejszym  przeciwstawiły się 

pewne. pisma. Nie wymieniamy tytu- 
łów. Nie mają racji. Nie rozdrapujmy 
mogił, aby o zemstę się upominać, 

Każdy patrjota polski będzie się 
modlił za wszystkich poległych. Każdy 
Polak będzie kochał Ojczyznę swą za 
to, że jej obywatele w chwili tak 
ciężkiej, w chwili wojny domowej 

mczciwą walką żołnierską rozstrzygnęli 

Spór. Niema nic bardziej szarpiącego 
nerwy jak zaciekła kłótnia w rodzinie. 
Szczęście wraca tylko wtedy, gdy ją ża” 
kończy bardzo gorący pocałunek. Cat, 

  

O zniesienie twierdz wschodnich. 
BERLIN, 11 V. PAT. Telegraphen Unien potwierdza w depeszy z Pa- 

ryża wiadomość, że w czasie wczorajszego spotkania między radcą amba- 
sady niemieckiej w Paryżu dr. Riedem i; ministrem Briandem poruszona 
była również sprawa zburzenia niemieckich twierdz wschodnich. Niewiadomo 
jednak, jak zaznacza agencja czy udało się doprowadzić do zbliżenia roz- 
bieżnych w tej sprawie zapatrywań rządu francuskiego i niemieckiego. 

Rząd Rzeszy wychodzi z założenia, że po odwołaniu międzysojusze 
niczej komisji kontrolującej wysyłanie do Prus Wschodnich komisyj. so: 
juszniczych celem przeprowadzenia kontroli nad stanem prac niwelacyjnych 
sprzeciwia się postanowieniom zawartej w tej sprawie umowy: k 

Francja natomiast żąda w interesie samych Niemiec powierzenia 
wspomnianej kontroli, akredytowanym w Berlinie attaches wojskowym. 
W związku z wiadomością «Petit Parisien» według której Briand w rozmo- 
wie z dr. Riedem miał oświadczyć, że przed ostatecznem  załatwieniem 
sprawy rozbrojenia Niemiec nie może być mowy o dalszem zbliżeniu fran- 
cusko-niemieckiem w myśl życzeń niemieckich, dzienniki nacjonalistyczne, 
zamieszczają komentarz, w którym stwierdzają, że Briand widocznie dąży 
do tego, aby żądanie niemieckie w kierunku wypełnienia przyrzeczeń 
w sprawie redukcji załogi okupacyjnej sprowadzić przez połączenie ze 
sprawą zburzenia twierdz wschodnich na fałszywe tory, 

Nadrenja—fortece wschodnie. 
PARYŻ, 11—V. Pat. Dzienniki piszą, że chocaiż sprzymierzeńcy rie 

zamierzają bynajmniej łączyć sprawy zniszczenia fortec na wschodnich 
granicach Rzeszy ze sprawą zmniejszenia załogi okupacyjnej w Nadrenii, 
jednakże Briand miał wobec radcy Rieda podkreślić znaczenie sprawdzenia 
zniszczenia fortec, oraz konieczność rozwiązania tej sprawy przed rozpo- 
częciem dyskusji w sprawie redukcji wojsk. 

Bawarja broni swej niezależności. 
BERLIN, 11—V. Pat. Bawarja w dalszym ciągu broni szczątków 

swej dawnej niezależności. Bawarski prezydent ministrów Heldt ošwiad- 
czył wczoraj w sejmie bawarskim, że Bawarja nie zgodzi się na zniesienie 

swego ministerjum spraw zagranicznych, gdyż jest to do pewnego stop- 
nia symbol własnej państwowości Bawarji. Minister żądał więc odrzucenia 
wniosku komunistycznego, który domagał się skasowania tega zbyteczne- 
go ministerjum. 

| Konferencja Małej Ententy. | 
BIAŁOGRÓD, 11. V. Pat. Dzisiaj wieczorem wyjeżdża delegacja 

jugosłowiańska pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Marin- 
kowicza na konferencję Małej Ententy do Joachimowa. \ 

Wlz Politiki, główne punkty konferencji są już ustałone. Ma być 
zwłaszcza omawiana kwestja węgierska. 

Liga Narodów Południowej Ameryki. 
NOWY YORK, 11. V. Pat. Wig doniesienia Associated Press z: 

Buenos-Aires, delegaci Honduras, Guatemali, Peru, Urugwaju i Argentyny 

utworzyli związek, mający na celu stworzenie Ligi niepodległych narodów 
Ameryki łacińskiej i narodów, które obecnie pozostają pod protektoratem 

Stanów Zjednoczonych. : 

Stosunki polskowestońskie, 
TALLIN, 11.V PAT. Były poseł estoński w Warszawie p. Leppik, 

mówiąc wobec przedstawicieli prasy o stosunkach polskorestońskich — о$- 
wiadczył co następuje: Mogę jstwierdzić z zadowoleniem, że pomiędzy Polską 
a-Estonją nie było nigdy jakichkolwiek zatargów. Obustronne porozumie* 
nie usunęło możliwości jakichkolwiek starć, co się zaś tyczy stosunków 
gospodarczych między oboma krajami, to spodziewam się, iż zawarty nie- 
dawno traktat handlowy-przyczyni się do stworzenia równowagi tych sto* 
sunków, której dotychczas brakowało. 

Sprawa ceł w Genewie. 
GENEWA, 11. V. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu komisji handlo- 

wej w dyskusji nad sprawą zniesienia ceł wywozowych zabierali głos de- 
legaci Finlandji, Kanady i Norwegji oraz delegat Polski Doleżal.. Mówcy 
zgłaszali zastrzeżenia w sprawie zupełnego zniesienia ceł wywozowych od 
surowców. Przyjmując słuszność zasady swobodnego wywozu, mówcy 
uznali za konieczne ochronę niektórych surowców, stanowiących podstą* 
wę przemysłu danego kraju, przed nadmiernym wywozem, celem spowo- 
dowania rozwoju przeróbki przemysłowej z tych artykułów na miejscu. 
Komisja wyłoniła komitet rędakcyjny, w skład. którego , wszedł delegat 

ma Polski Dolężal. 4 

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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Partyjność i bezpartyjnošė, 
W obronie partyjności i przeciw 

bezpartyjności przy wyborach do Rad 
Miejskich wystąpili w prasie wczo- 
rajszej pos. Al. Zwierzyński na szpal- 
tach Dziennika Wileńskiego i pos. 
Miecz. .Niedziałkowski na łamach 
Robotnika. Demokrata Narodowy i 
socjalista mówią dokładnie jedno i fo- 
samo. Ponieważ zajmujemy się jednak 
wyborami wileńskiemi, a .nie warszaw- 
skiemi, zanalizujemy więc wyłącznie 
artykuł pos, Zwierzyńskiego. 

Sens tego artykułu da się podzie- 
lić na dwie części: Część pierwsza 
to przyznanie się pos. Zwierzyńskie- 
go do tendencji wprowadzenia haseł 
partyjnych i partyjności przy najbliż- 
szych wyborach do Rady Miejskiej, cze- 
mu dotychczas zaprzeczano z tej strony, 
Część druga ta zarzuty. skierowane 
pod adresem ludzi występijących pod 
hasłem bezpartyjności. Obie te części 
pos. Zwierzyński traktuje łącznie, 
lecz my je dla ułatwienia orjentacji 
zanalizujemy osobno. 

A *° 

Pos. Zwierzyński powiada, że sta- 
rał się (czas przeszły) o złagodzenie 
(ale nie wyeliminowanie) wałki partyj- 
nej, lecz obecnie: 

Nie wyłączam jednak udziału w Radzie 
iudzi, należących do stronnictw politycznych 
a uzdolnionych do pracy samorządowej, na- 
tomiast z przykrością widziałbym tam róż- 
nych politykierów, udających <bezpartyjną»> 
fachowość, a jednocześnie uprawiających 
partyjnictwo najgorszego gatunku, bo ukry- 
te i pozbawione publicznej kontroli. 

Klucz do właściwego zrozumienia 
tego zdania, pos. Zwierzyński podaje 
w innem miejscu swego artykułu, 
Mianowicie „ludzie należący do stron- 
nictw politycznych* to endecy i cha- 
decy, a  «bezpartyjni politykierzy» to 
konserwatyści i „obóz sanacji”. 

W innemlmiejscu swego artykułu pos. 
Zwierzyński zachęca do głosowania 
na członków swojej partji wskazując, 
iż działacz partyjny posiadający „zna- 
jomość zasadniczą spraw samorządo* 
wych“ jest pożądanym nabytkiem dla 
Rady Miejskiej. 
„chowiec* w dziedzinie finansowej, 
„czy też technicznej może być najgor- 
„Szym i najnieudolniejszym pracowni- 
„kiem w samorządzie", 

Musimy tu przyznać, że powyższe 
przykłady pos. Zwierzyńskiego nas nie 
przekonały. Wolimy już ryzykować 
łosując ma fachowca w dziedzinie 
inansowej, aniżeli na działacza par- 
tyjnego z „zasadniczą znajomoś- 
cią“. Pos. Zwierzyński porusza także 
działalność partyjną w Anglji na te- 
renie municypalnym. Na tem polu chęte 
nie podejmiemy rękawicę, dia wskaza- 
nia, że stosunki angielskie nie mają 
nic wspólnego z naszemi i jako argu- 
ment lub analogja użyte być nie mogą. 
Ktoś powiedział dowcipnie, — że w 
Anglji obywatel pierwiej się uczy, po- 
tem robi pieniądze, w końcu zajmuje 
się polityką, w Polsce zaś najpierw 
politykuje, potem się uczy, a na ro* 
bienie pieniędzy już nie ma czasu. W 
tej karykaturze jest dużo prawdy. W 
Anglji jedynie Partja Pracy ma skład 
personalny podobny do naszych par- 
tyjników. Członek angielskiej, Rady 
Miejskiej, czy innej tego typu insty- 
tucji, to zasadniczo człowiek zamoż- 
ny, który zdobył już doświadczenie 
życiowe na imnem polu i teraz chce 
nabyte wiadomości zużyć w służbie 
publicznej, gdyż Anglicy mają atawi- 
styczny pociąg i atawistyczne ambicje 
w'tym kierunku. Obywatel taki zapi- 
suje się do konserwatystów, lub libe- 
rałów, zależnie od swych pogłądów 
politycznych, potem wykłada na wy- 
bory pewną ilość funtów z własnej 
kieszeni, i stara się pozyskać popular- 
ność w dzielnicy miasta, którą zZa- 
mieszkuje. Czynni członkowie trady- 
cyjnych stronnictw angielskich to elita 
społeczeństwa, to są owi «ludzie 
stuprocentowi*. Naszym partyjnikom 
zawsze czegoś brak. Są albo zanadto 
ideowi, a za mało doświadczeni, albo 
naodwrót zanadto doświadczeni, a 
zamało ideowi. Dla kategorji drugiej 
znajdziemy w Polsce doskonałe ilu- 
stracje w stronnictwie Piasta. Kate- 
gorja pierwsza, zawsze sympatycz- 

"niejsza, nadaje się może do Sejmu, 
jako element rozmachu, inicjatywy, 
zapału. W gospodarce municypalnej, 
wyłączność gospodarczego charakte- 
ru pracy podcina im skrzydła i naj- 
lepsi z nich przynoszą więcej szko- 
dy niż pożytku. To. też od przyszłych 
radców miejskich m. Wilną wymaga- 
my nie przynależności do takiej czy 
innej partji, a tylko 1) aby. byli nie- 
skazitelnie uczciwi 2) aby znali się 
na gospodarce miejskiej, 

‚ * 
Drugą część artykułu posła Zwie- 

„Przeciwnie zaś „fa-. 

rzyńskiego stanowi twierdzenie: «je- 
steśmy komitetem partyjnym, mamy 
cele partyjne—to prawda, lecz wy 
taksamo», 

Otóż powołamy się na okoliczno- 20 
ści, które nietylko posłowi Zwierzyń- 
skiemu, lecz każdemu obywatelowi 
Wilna dowiodą, że nie taksamo. 

1) Partyjny komitet p. Zwierzyńe 
skiego będzie się składał wyłącznie z 
endeków i chadeków i endeckich i 
chadeckich sympatyków, to jest ug- 
rupowań, które zwykłe idą razem, a 
dziś w stosunku do rządu stosują 
jednakową  nieprzejednaną taktykę. 
Bezpartyjny Komitet, lista członków 
którego nie jest jeszcze ogłoszona ze 
względu na jej stałe powiekszan'e i 
użupełnianie — będzie liczył w swem 
gronie ludzi należących do zupełnie 
różnych ugrupowań politycznych, bę- 
dzie posiadał większość ludzi kom- 
pletnie bezpartyjnych, wreszcie będzie 
miał póparcie dwuch organów prasy 
od siebie niezależnych jak Słowo 
i Express Wileński. 

"2) Pos. Zwierzyński nie widział 
jeszcze listy radnych, którą będzie 
proponował Bezpartyjny Komitet. Po 
jej ogłoszeniu wszelkie zarzuty o par- 
tyjnych tendencjach będą musiały 
ustać, 

3) Pos. Zwierzyński, który szczerze 
i otwarcie przyznał się  partyjnošci 
nie ogłasza: jeszcze partyjnego celu, z 
którym lista jego wystąpi w szranki 
bojowe. Będzie nim niewątpliwie v0- 
tum nieufności dla rządu. Nasza lista 
nie będzie mogła mieć tego charak- 
teru, a to właśnie ze wzgiędu na jej 
bezpartyjny charakter. I to jest ta róż- 
nica duża, i różnica głęboka jeśli 
zważymy, że dojrzałość obywatelska 
ujawnia się właśnie w zrozumieniu, 
że dobra gospodarka miejska jest ce- 
lem tak ważnym, że nie wolno go 
używać jedynie w charakterze ciężar- 
ka, rzuconego na wagi zapasów par- 
tyjnych. Cat. 

dob CEDC AS TTT TTT ITS TOS 
Audjencje u vice.premjera 

Bartla, 

WARSZAWA,11.V, (tel, wł. Słowa) 
W dniu wczorajszym vice-premjer 
prof. Bartel przyjął na audjencji mi 
nistrów: Spawiedliwości p. Al, Meyszto- 
wicza, Robót Publicznych p. A. Mo- 
raczewskiego, Rolnictwa p. K. Nieza- 
bytowskiego i Reform Rolnych p. W. 
„Staniewicza. Ze wszystkimi Ministrami 
p. Vice Premjer odbył dłuższe konfe- 
rencje. 

Nieprawdziwe wiadomości. 

WARSZAWA, 11. V. Pat. W zwią- 
zku z informacjami prasy, że zostali 
rzekomo wydelegowani do Paryża dla 
pertraktacyj pożyczkowych pp, Mły- 
narski i Barański, Ministerstwo Skar- 
bu komunikuje, że p. Barański wyde- 
legowany został w sprawie banku 
przemysłowców w Lille dla załatwie- 
nia kwestji wkładów  oszczędnościo- 
wych emigrantów polskich we Fran- 
cji. Wyjazd zaś p. Młynarskiego z 
Warszawy nie ma nic wspólnego ze 
sprawami pożyczkowemi, gdyż udał 
on się do rodziny w Małopolsce. 

Organizacja Izb Premysłowo: 
Handlowych, 

WARSZAWA, 11, V. (żel, wł, Słowa) 
Minister Przemysłu i Handlu inż. 
Kwiatkowski ma wnieść na jedno z 
pierwszych posiedzeń Rady Ministrów 
projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o organizacji Izb 
Przemysłowo: Hatdlowych. 

WARSZAWA, 11.V,'PAT. P, Mi- 
nister przemysłu i handlu wniósł dziś 
na Radę Ministrów projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o 
o? izb przemysłowo-handlo- 
wych. 

Nominacja dr. Pieęstrzyńskiego 

WARSZAWA, 11-V.(żel, wł. Słowa) 
W tych dniach nastąpi nominacja do- 
ktora Piestrzyńskiego na stanowisko 
Dyrektora Departamentu Służby zdro- 
c Ministerstwa spraw  wewngtrz- 
nych. 

Doktór Piestrzyński po ukończe- 
„miu medycyny wstąpił do legjonėw 
w których jako lekarz odbył całą 
kampanię. Był lekarzem domowym 
Marszałka Piłsudskiego, poczęm pia- 
stował urząd naczelnego lekarza szpi- 
tala wojskowego w Toruniu i Kaliszu. 
Ostatnio dr. Piestrzyński praktykował 
w Warszawie. 

Tytuł Generalnego Dyrektora służ- 
by zdrowia, który tylko ad personam 
przysługiwał dr. Wroczyńskiemu usta- 
lontmu w HI stopniu służbowym nie 
będzie przysługiwał dr. Piestrzyń- 
skiemu. ! 

Sejm i Rząd. 
Moratorjam dla weksli przed. 
wojennych przedłużone nie 

będzie. 

Dowiadujemy się, że kończące się 
czerwca br. moratorjum dla weksli 

przedwojennych, przedłużone już nie 
będzie. W Min. Skarbu opracowany 
został projekt likwidacji moratorjum, 
który po rozpatrzeniu go przez kon 
ferencję  międzyministerjalną, wpłynie 
na porządek obrad Rady Ministrów, 
Projekt o formie rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej ogłoszony 
zostanie przed 30 czerwca rb. 

Echa koronacji Szacha Pah- 
lavi, 

Z okazji rocznicy koronacji Szacha 
perskiego miała : miejsce następująca 
Agios RER 

<Jego Cesarska Mość 
Pahlavi. Teheran. a 

Z okazji rocznicy koronacji Wa- 
szej Cesarskiej Mości śpieszę wyra- 
zić moje najserdeczniejsze žyczenia 
wielkości Jego panowania oraz po- 
myślności jego Imperjum. 

(—) Ignacy Mościcki». 
W odpowiedzi: na powyższą de- 

peszę, Szach Perski nadesłał następu- 
jącą depeszę: 

«Jego Ekscelencja Prezydent Rze- 
czypospolitej Połskiej w Warszawie. 

'Wzruszony serdecznemi życzenia- 
mi Waszej Ekscelencji śpieszę Mu 
wyrazić moje szczere podziękowenie. 

(—) Reza Szach Pahlavi». 

Pogłoski o tyfusie w okolicach 
Krynicy nieprawdziwe. 
WARSZAWA, 11-V (żel.wł. Słowa) 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
stwierdza oficjalnie, że wiadomości o 
rzekoniej epidemji tyfusu plamistego 
w Krynicy i okolicach są zupełnie 
bezpodstawne. Tyfusu plamistego nie 
było ani jednego wypadku w Krynicy, 
natomiast w Piwnicznej, odległej o 
kilkanaście - kilometrów _ od. Krynicy 
zarejestrowano jeden wypadek: Ener- 
giczna akcja opanowała zupełnie 
epidemję. 

Wyrok w Sprawie Krėlikow- 
skiego nie jest ostateczny. 
WARSZAWA, 11.V. (żel.wł. Słowa). 

W sprawie wyroku Sądu Apelacyj- 
nego w Warszawie, uniewinniającego 
zupełnie Królikowskiego, oskaržone- 
go o zamordowanie Marji Maslow 
skiej prokurator Sądu. Apelacyjnego 
założył skargę do Sądu Najwyższego. 

EAZEZREKENETALIKAN TT SSRI NVS, 

L obrad Konferencji Genewskiej. 
Sowiecka racjonalizacja  prze- 

mysłu. 

GENE WA. 11,V. PAT. Szwajcarska 
agencja telegraficzna donosi, że na 
dzisiejszem  popołudniowem  posi 
dzeniu komisja przemysłowa między- 
narodowej konferencji ekonomicznej 
wysłuchała ciekawego przemówienia 
kierownika rosyjskiej delegacji Osiń- 
skiego. Mówca przedstawił różnicę 
pomiędzy racjonalizacją przemysłu 
zorganizowanego na podstawach ka- 
pitalistycznych, a opartego na zasa- 
dach komunistycznych. W pierwszym 
wypadku robotnicy musieliby wrazie 
racjonalizacji przemysłu energicznie 
zabiegać o zachowanie swych praw. 
Natomiast w drugim wypadku to jest 
w ustroju komunistycznym, gdzie ro- 
botnicy są równocześnie właścicielami, 
i sami sprawują kontrolę nad pro- 
dukcją przemysłową interesy ich 
chronione są bez żadnych szczegól- 
nych zabiegów. 

W Rosji Sowieckiej przy racjo- 
nalizacji przemysłu miano na wzglę- 
dzie to, aby siły i zdolność do pracy 
robotnika nie zostały przedwcześnie 
wyczerpane. Pozatem zatroszczono 
się tam o to, aby w razie bezrobocia 
w przemyśle dostarczyć robotnikom 
innego zajęcia bądź zagwarantować 
odszkodowanie. Przeciętny dzień ro- 

boczy — zakończył mówca — trwa w 

Rosji Sowieckiej 7 i pół godzin. Na- 
stępnie zabrał głos delegat Francji 
Loucheur, który zwrócił się do Obo- 
leńskiego—Osińskiego o bliższe dane 

ceo „do przytoczonych przez niega 
faktów. W odpowiedzi delegat. ro- 

«syjski obiecał udzielić odpowiednich 
wyjaśnień na jutrzejszem posiedzeniu. 

GORÓRPACZKA POCZATEK 

[ių pasta: do zębów 
KREM PERŁOÓWY 

HNATOGICZ, Loów,



ECHA KRAJOWE 
  

Obchody 
m MOSARZ 

pow. Postawski. 

3-go maja w Mosarzu, jak ubiegłych 
łat, tak i w r. b. obchodzono nad- 
zwyczaj uroczyście, czego dowodem 
było zorganizowanie przez miejscowe 
Kolo R. O. K. we własnym Domu 
Ludowym, Akademji oraz pochodu 
w którym ze sztandarami i chorągwia- 
mi  biało-karmazynowemi na czele 
wzięły udział następujące miejscowe 
i zamiejscowe organizacje oraz Szkoły 
Powszeczne w następującym składzie: 
Urząd gminy Łuckiej z wójtem p. A. 
Siemaszko na czele, szkoły powszech- 
ne Mosarz, Sautki, Łużki, Panfiłow- 
szczyzna, Kozłowsk, Hufce Przyspo- 
sobienia Wojsk. z karabinami, Mo- 
sarz — Panf łowszyzna z instruktorem 
o: Grzelą plutonowym 

. P., oddział Mosarskiej straży 
ogniowej ochot. w bojowym  rynsz- 
tunku z zastępcą komendanta p. Ta- 
deuszem Pawłowiczem, członkowie 
Domów Ludowych R. O. K. Mocarz, 
Panfiłowszczyzna, Łużki, Sautki — z 
kierownikami p. p. Stanisławą Jako- 
wicką, Józefą Brzozowską, Konstantym 
Szewczykiem i Janem. Michniewiczem 
miejscowe Kółko Roln. z p. Ludwi- 
kiem Girsiunem, Nauczycielstwo Szkół 
Powszechnych oraz niezliczone tłumy 
mieszkańców okolicznych wsi i za- 
ścianków, które samorzutnie: przyłą- 
czyły się do pochodu lub stojąc na 
uboczu przyglądały się z niekłamaną 
ciekawością i radością sunącemu się 
długim wężem ku miejscowemu ko- 

ściołowi. ' 
Solenne nabożeństwo oraz pod- 

niosłe kazanie wygłosił miejscowy 
proboszcz i prezes Koła R. O. K. ks 
Stanisław Klimm. Qdy nauka była 
skończona ks. proboszcz zaintonował 
„Boże coś Polskę"; pieśń ta jak jeden 
potężny głos wydarła się z piersi о- 
becnych, dowodząc niezbicie że Zie- 
mia ta Polska była, będzie i na wieki 
pozostanie' 

Następnie o godz: 3 p. p. w Do- 
mu Ludowym R. O. K. w obecności 
przeszło 350 osób odbyła się „Aka- 
demja* poprzedzona odczytem o <Kon- 
stytucji majowej» wygłoszonym przez 
p. (E. Balceraka Uczniowie Mo- 
sarskiej Szkoły Powszechnej pod 
kierunkiem p. K. Szewczyka odśpie- 
wali następnie szereg pieśni patrjotycz- 
nych i ludowych, odegrano dość 
składnie dwie patrjotyczne sztuczki, 

Wieczorem zaś o god. 7-ej odby- 
ło się przedstawienie poraz drugi wy- 
konane przez miejscowy zespół Sekcji 
Teatralnej. Zabawa taneczna przy 
dźwiękach własnej smyczkowej orkie- 
stry pod batutą p. p. Jana Brzozow- 
skiego i Ludwika Girstuna dopełniła 

„ całości uroczystości dnia  K. W. 

NIEMENCZYN. 

— Obchody 3 Maja w oddzia- 
łach KO.P. Uroczystości w dniu 
3 Maja wypadły w Niemenczynie b. 
uroczyście. Poprzedniego. wieczoru, 
przez ulice miasteczka przemaszero- 
wały oddziały stancjonowanego tu 
baonu KOP. ‚ 

W dniu 3 Maja odegrano uroczy- 
stą pobudkę poczem odprawiona zo- 
stała msza polowa. Po mszy odbyła 
się defilada wojska, szkół, hufców 
harcerskich. Po nabożeństwie odśpie- 
wano hymn „Boże coś Polskę". 

"W. godzinach popołudniowych od- 
były się pogadanki o konstytucji i 
zawody piłki nożnej pomiędzy druży- 
nami WKS. „Czarni* a drużyną K.O.P. 
Wieczorem cały Niemenczyn bawił 
się na festynie z loterją fantową. Do- 
chód z tej imprezy przeznaczony zo* 
stał na Dom Żołnierza w Niemen: 

  

DO ZIEMI ŚWIĘTEJ. 
Auch" Jehuda ben Halevy 
Siarb zu Fūssen seiner Liebsten, 
Und sein sterbend Haupt, es ruhte 

Aut den Knien Jerusalėms, 
Heine. 

Za miesięcy dziesięė—jak oglasza- 
ją już gazety — czyli w pierwszych 
dniach marca roku przyszłego, wyru- 
szy z Polski zmartwychwstałej pierw- 
sza wielka pielgrzymka do Ziemi Świę- 
tej pod przewodem - najwyższego do- 
stojnika kościelnego Rzeczypospoli- 
tej, prymasa, arcybiskupa gnieźnień- 
sko - poznańskiego. л 

Myśleć wolno, že morzem poply- 

nie. A gdy statki wiozące setki po- 

tomków tych,.co uratowali Chrześci- 
jaństwo pod Wiedniem, przybiją do 

„przystani w Jaffle lub Flaifie, wyjdą 
naprzeciwko przybyszom palestyńskie 

straże graniczne wespół z palestyń- 
skimi celnikami i spytają: 

— Zkąd wy i poco? i 

I odpowiedzą przybysze Z daleka: 

— Z państwa my, co mu papie- 

że rzymscy nadali przydomek Semper 

Fidelis a przybywamy do waszego 

kraju, gdzie stało się największe mi- 

sterium świata, aby czołem upaść u 

śladów stóp Boga-Człowieka, Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, co z mar- 
twych powstawszy w jerozolimskim 
grobie, w niebo uniósł się z ziemi 
waszej, odtąd przez cały świat chrze- 

ścijański zwanej—świętą. 
I odrzekną straże graniczne: 
— Bądźcie pozdrowieni w Erec 

łzraeil lóźcie i oglądajcie do syta wa* 
sze święte miejsca, zaczerpnijcie wo- 

dy z Jordanu, padnijcie ma twarz w 

Nazareth i niech wam się nad Tybe- 

3 Maja. 
czynie. W straźnicach i obwodach 
zorganizowano pogadanki okoliczno- 
Ściowe. 

RYKONTY. 
— Po pobudce porannej oddziały 

KOP przymaszerowały do kościoła, 
gdzie ks. Sumasionok wygłosił oko- 
licznościowe kazanie. Po nabożeń: 
stwie gen. rezerwy Osikowski przyjął 
raport i przemówił do zebranych wy- 
jaśniając znaczenie święta 3 Maja. 

Po obiedzie żolnierskim odbyły 
się zawody sportowe z udziałem ш- 
dności okolicznej. Wieczorem tańczo- 
no do upadłego. 

PODBRZEZIE. 
— Po mszy odprawionej w košcie- 

le uformował się pochód, w którym 
prócz odziałów KOP, szkół i oddzia- 
łów przysposobienia wojskowego  li- 
czny udział . wzięło społeczeństwo 
miejscowe. W oddziałach KOP po 
obiedzie odbyły się pogadanki popu- 
larne. 

EET 

Antypaństwowa dzia= 
łalność „Wyzwolenia”, 

— Korespondencja Słowa — 

Taboryszki pow. wil.-trock, 

Kilkakrotnie już pisaliśmy o Sto- 
warzyszeniach Młodzieży Polskiej, o 
ich pracy nad szerzeniem pojęć oby- 
watelskich wśród młodzieży wiejskiej 
i miejskiej. Już wtedy zaznaczyliśmy, 
że tego rodzaju prace są poważnym, 
twórczym czynnikiem przy ugrunto” 
wywaniu państwowości polskiej. Rzecz 
jasna, że wszystko, cożwrogie tej pań 
stwowości, co z nią walczy, musi 
przeciwdziałać takim czynnikom, więc 
i Stowarzyszeniom Młodzieży Polskiej. 

„Wyzwolenie* niby-to zalegalizo- 
wana partja, a w gruncie rzeczy ma 
z legalnością mało wspólnego i gdzie 
może, tam szkodzi i bruździ, Można 
przytoczyć nowy tego dowód. 

© Miejscowe Stowarzyszenie Mło- 
dzieży Polskiej, zawsze pełne inicjaty” 
wy zaprojektowało na święto narodo- 
we cały szereg uroczystości. Nauczy- 
cielstwo dzielnie w przygotowaniach 
pomagało. W tem wszystkiem mu- 
siał przecie ktoś przeszkodzić. Prze- 
szkodzili członkowie z «Wyzwolenia». 
Nikczemnie. Oto były między innemi 
przewidziane w programie igrzyską 
dla młodzieży, Członkowie „Wyzwo- 
lenia” i ich sympatycy porozbijałi na 
placu urządzenia igrzyskowe, zaczyna- 
jąc tem swoje antypaństwowe demon- 
stracje (Inaczej przecież tego nazwać 
nie można, skoro 3 ci Maj jest świę- 
tem narodowym joficjalnie uznanem). 
Na powyższem nie koniec. Publicz- 
ności zaczęto zrywać kokardy czer- 
wono-białe, a podczas hymnu naro- 
dowego „Jeszcze Polska nie zginęła” 
nie zdjęto czapek. / 

Na tem nie koniec, Po wieczornem 
przedstawieniu ta sama banda wy- 
zwoleniowców  pothukla dotkliwie 
jednego z członków St. Mł. Pol. 
(Stefana a gą na innych usiło- 
wała też napaść, jedaak bez skutku. 
O i-szej w nocy banda powraca do 
miasteczka i demoluje Ognisko mło- 
dzieży, niszcząc okna, drzwi i t. p. 
Kamienie i z w robocie. Chyba 
dosyć faktów? Tak, ale — jeszcze 
słyszy się pogróżki zupelnie jawne, 
o dalszych represjach w stosunku do 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, o 
pogromie etc. : 

Co to wszystko ma znaczyč? 
Czyžby wladze nie mialy tu nic do 
powiedzenia? Pan Starosta powiatu 

rjadzkiem jeziorem rozmnoży z pię- 
ciorga chleba dwanaście koszów albo 
1 więcej, tylko wpierw pójdźcie wszys- 

(cy kupą zameldować się w komisarja* 
cie i otrzymać pozwolenie na przeby- 

„ wanie w państwie naszem, któremu 
wskrzesnąć dała najpotężniejsza z mo- 
carstw, Anglja—niech imię jej będzie 
błogosławione! . 

A gdy szli zameldować się do od- 
nośnych władz Żydowskiej Siedziby 
Narodowej*), zachęcał ich gorąco 
któryś z miejscowych dygnitarzy aby 

nie omieszkali odwiedzić świeżo pow- 
stałego i już najpiękniej rozkwitające- 
go miasta Tel-Awiw. 

— Święta Pesachowe — mówił — 
spędzicie niezawodaie w Palestynie. 
W gmachu Taarucha w  Tel-Awiwie 
odbędzie się z pewnością, jak w ro- 
ku zeszłym, tradycyjny wieczór  lite- 
racko-artystyczny. Będzie recytacja 
Hagady, śpiewać będzie chór Ohelu, 
deklamowane będą poezje hebrajskie... 
Bardzo to piękne i ciekawe, Nieomiesz- 
kajcie być na tej świątecznej uroczy- 
stości. Albo... albol Żem też zapom- 
niałl Może jeszcze bardziej was zain- 
teresuje odwiedzić na Har Hageryzym 
wymierające plemię samarytan... | 

Lecz tłum przybyszów mało zda: 
wał się zwracać uwagi na informacje 
uprzejmego przewodnika starającego 
się czynić z największą kurtuazją ho- 
nory Palestyny. Setki głów obracały 
się nieustannie na wszystkie strony; 
setki oczu otwierały się szeroko; po- 
glądano raz dokoła to znowuż jedni 

*) Oficjalna nazwa Palestyńskiego Pań: 
stwa Żydowskiego, ACE obszaru 23.000 
kw. kilometrów. Obszar Belgji — dodajmy 
porównawczo — wynosi 29.448 kw. kilo- 
metrów. 

SŁOW U 

CAŁA LITWA PROTESTUJE, 
Manifestacje militarystyczne p. Wałdemarasa, 

Z Kowna donoszą: dn, 15 maja odbędzie wię tu urocz z obchód dnia 
wyzwolenia Litwy. Na placu na t zw. „Zielonej Górze” ae oszarami 1-go 
pułku huzarów, odbędzie się defilada wszystkich oddziałów wojskowych. 

Według krążących pogłosek tegoroczne uroczystości przyjęły charakter 
wybitnie militarystycznej manifestacji gdyż ogół społeczeństwa i ot 
litewskich, w znak protestu przeciwko terorystycznym rządom — udziału w 
uroczystościach nie weźmie. 

" Kowno buduje fletę 
Według wiadomości otrzymanych z Kowna, rząd litewski zamierza 

budowę floty wojennej. Narazie ma być zakupiony jeden większy statek 
wojenny, typu krążownika. — Statek będzie nosić miano „Prezydent 
Smetona“. 

Katastrofa gospodarki leśnej Łotwy, 
Gazety ryskie donoszą o katastrofalnym stanie gospodarki leśnej na 

Łotwie. Według „Jaunakos Zin„s” 25 nadleśnictw rządowych przynosi 
stale dość znaczne deficyty, Gospodarka leśna nie wystarcza nawet na po- 
krycie kosztów utrzymania administracji. Naogół należy zaznaczyć, że stan 
taki nigdy nie był notowany za czasów gdy łasy znajdowały się przeważ- 
nie w rękach prywatnych. 

- Czołowi kandydaci żydowscy do „aj 

Burza šniežna nad Rygą. 
RYGA, 11 V. PAT. Ubiegłej nocy 
ała tu niezwykie ałtowna burza 

śnieżna. Dzisiaj zrana ya miała wy- 

Pertraktacje o utworzenie [ogólno- glad u a siec a i drzewa za- 

żydowskiego bloku wyborczego jak SAS S, si a, Odo 
już donosiliśmy nie zostały jeszcze jąc znaczne szkody zwłaszcza na po- 
ukończone i w chwiłi obecnej trudno 
jest przewidzieć czy poszczególne ży- Р 

+ r”) „, Klęska huraganu nawiedziła szcz - dowskie partje polityczne i organi: nię'ykolicę Mitawy, gdzie zd zg 
zacje gospodarcze wystawią własne kryte są warstwą śniegu grubosci stopy. 
listy wyborcze, czy też przystąpią |do Z wielu domów  pozrywane zostały 
wyborów w jednym bloku ogólnoży- dachy. 
dowskim, czy też w paru blokach wy- 
borczych. Jednak już obecnie od 
czasu do czasu wymieniane Są czo- sądem. 
łowe kandydatury na radnych wysta: RYGA, 11 V. PAT. „Jaunakas Zinas'* 
wiane przez poszczególne żydowskie W związku z nadużyciami kredytowemi 
ugrupowania. oaewirazytncści sadęnej. dafck bq. 

«Cajt» z dn. 11 b. m. daje nastę- zych ministrów finansów: Blūaierga I 
pujący przypuszczalny spis czołowych EE Gwarancje kredytowe 
kandydatów żydowskich ugrupowań: Z ia 0 sio a: 

i i r „ TE skarbu wynosz .800, w, 
Z. ramienia" sjonistów dr. Wy zaś Kołiinga 3. 100.000 łatów. Do "Ateno 

Przygotowania do wyborów. 

Rady Miejskiej. 

wane zostały połączenia telegraficzne, 

M 

Ministrowie łotewscy przed 

ach. Na wszystkich linjach poprzery- | 

Katastrofa gospodarki leśnej Łotwy i wytrzebienie lasów wywołało 
wielkie poruszenie w społeczeństwie, bowiem lasy 
jedyne bogactwo naturalne Łotwy. 

stanowią największe i 

BAE 0 PREZESA ROCCO GYWEYZCZETW TE WT KAENTY I OREW ZECZEZETNCZEB 

W poszukiwaniu bohaterskich lotników. 
LONDYN, 11.V, PAT. W tutejszych kołach fachowych ustal) za 

rzecz pewną, że lotnicy francuscy Nuagesser i Cola ulegli nieszczę liwe- 
mu wypadkowi. Departament marynarki Stanów Zjednoczonych współdzia- 
ła z władzami francuskiemi w poszukiwaniach na Atlantyku. Również 
ministerstwo łotnictwa angielskiego rozesłało radjo-depesze do wszystkich 
okrętów, znajdujących się na Atlantyku, w pobliżu brzegów wysp Brytyj- 
skich, z prośbą o zakomunikowanie szczegółów ewentualnych obserwacyj, 
poczynionych przez te statki. Obawy o los lotników wzrastają wobec pa- 
nującej jeszcze 
Ameryki. 

gęstej mgły wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży 

PARYŻ, 11 V. PAT. Kierownictwo służby lotniczej komunikuje, że 
nie otrzymało do godz. 11 m. 30 żadnej wiadomości urzędowej o lotni- 
kach Nungesserze i Coli. Nie zostali eni odnalezieni, ani nawet zauważeni 
od czasu ich przelotu nad Irlandją. 

NOWY JORK, 1! V. PAT.-Do 
wiadomości o lotnikach francuskich, 

dz. 11 min, 10 nie doszły tu żadne 
ząd kanadyjski wysłał ponownie 

instrukcje do okrętów stražniczych oraz do stacyj radjotelegraficznych 
kontynuowania poszukiwań lotników francuskich. : 

NOWY YORK. 11.V, PAT. Projektowany lot lotnika ameryka fńskie- 
go Belanca z Nowego Yorku do Paryža, który miał się rozpocząć 12, 
został odłożony do 14 b. m. na skutek telegramu ambasadora amerykań- 
skiego w Paryżu, który wyraża opinię, że tego rodzaju próba podjęta 
przez lotników amerykańskich mogłaby doprowadzić do nieporozumienia 
z Francją ze RE na silne 
mości o losach Nungessera. 

odniecenie spowodowane brakiem wiado- 
hociaż wciągu całego dnia wczorajszego 

statki rządowe i handlowe patrolowały w północnej części Atlantyku, 
jednakże o losach zaginionych lotników francuskich nie udało się uzyskać 
żadnych wiadomości. 

Operacje wojenne w Chinach, 
SZANGHAJ, 11 V. PAT. Wedlug otrzymanych tu wiadomości, od- 

działy gen. Fenga posuwają się szybko naprzód w prowincji Honan, za- 
grażając ruchem flankowym wojskom gen. Feng-Tiena. 

LONDYN, 11 V. PAT. Dzienniki donoszą z Szanghaju o krytycznem 
położeniu w Hankou, które to miasto 
najdalej za trzy dni zostanie opanowane przez wojska Czang- 

Losy pani Borodinowej. 

według przewidywań pw kół 
so-Lina. 

z : 

_ «LONDYN, 11 V. PAT. „Times“ donosi'z Pekinu, że żona komisarza 
Borodina wraz z towarzyszkami przekazana została zwykłemu sądowi przy- 
sięgłych, pod zarzutem uprawiania propagandy wywrotowej. к 

LONDYN, 11 V. PAT. «Times» donosi z Pekinu, że dwaj genera- 
łowie wojsk północnych zostali aresztowani pod zarzutem pozostawania 
na żołdzie nacjonalistów. 

, Olbrzymi pożar w składzie warsztatów 
lotniczych. 

WARSZAWĄ, 11. V. (tel. wł Słowa). .W dniu wczorajszym o godz. 12 m. 
20 w składach materjałów warsztatów lotniczych na Mokotowie wybuchł grož- 
ny pożar. Przyczyną pożaru było zapalenie się płynnej celulozy.; Pożar z 
wielkim trudem zlokalizowano przy pomocy czterech oddziałów straży ognio- 
wej. Straty obliczane są na znączną sumę. 

Katastrofa lotnicza w Warszawie. 
WARSZAWA, 11. V. PAT. Paslaj 

strofa lotnicza, a mianowicie pułk. 2 
Eokoto godz. 9 rano zdarzyła si 
ch-Płodowski, zastępca szefa 

kata- 
eparta- 

mentu IV, spadł z samolotem myśliwskim w okolicach ogrodu belwederskiego 
i poniósł śmierć na miejscu, Aparat uległ całkowitemu zniszczeniw. 

  

Wileńsko-Trockiego chyba rozumie, przypuszczać, że nietniłe zajście wy- 
że tego rodzaju zajścia poprostu jaśni surowe śledztwo, które ukarze 
podrywają autorytet naszych władz. awanturniczą bandę, partją < Wyzwo- 

Naszem zdaniem, Siow. Miodz. leniem» zwaną, ukarze w zwykły 
Polskiej w Taboryszkach albo cen- przewidziany kodeksem sposób, jaki 
trala (Żwiązek w Wilnie) 
właśnie do Pana Starosty całą spra- 
wę skierować, a już wtedy należy 

A ins ii i i PRE EZ PZPS EO YARO AE W SAS L I ii S KC I A KO CO AA ZA MECIE WEKA. 

na drugich. 
Popytywano siebie nawzajem: 
— Nie jest że Palestyna wolnym 

krajem na obraz i podobieństwo 
np. terytorjum wolnego miasta Gdań- 
ska? Wiemy... wiemyl.. Ziemia Święta 
to niby „mandatowa* wspólna włas- 
ność Ligi Narodów, którą Liga jak- 
by to oddawała w emfiteutyczne, czy 
jakieś tam, władanie. Lecz cóż znaczy 
ta zupełnie niemal suwerenna gospo- 
darka żydowska w Ziemi Świętej?.. 

Ktoś zaś powiedział: | : 
— Ot, dziwna rzecz! Żydzi nie 

wierzą w Chrystusa, prawda? Przeto” 
są niewiernymi. Grób Zbawiciela wy- 
dzierano niewiernym tocząc z nimi aż 
całe wojny zwane, jak wiadomo, Krzy 
żowemi. No... no i gdy nareszcie tak 
szczęśliwie się zdarzyło, że Palestyna 
przestała być własnością Turcji, czyli 
niewiernych muzułmanów, pośpieszo- 
no ją oddać innym niewiernym, zna- 
czy się, Żydomi Tego wszak prosty 
człowiek nie pojmie. | й 

— Nie pojmie! — odezwał się 
ktoś drwiąco. Widać zaraz, „prosty“ 
człowieku, żeście z jakiegoś okrutnie 
zapadlego kąta... czy przypadkiem nie 
z Wilna? Co tu jest nie do pojęcia? 
Naród żydowski żył w rozproszeniu 
po całym świecie, bez piędzi własnej 
ziemi, bez, dachu nad głową... chyba, 
że który Żyd kupił sobie kamienicę 
od chrześcijanina albo i pałac. Wiecz- 
nie tak być przecie nie mogło! Za 
częli dobijać się własnej „siedziby na- 
rodowej", własnej ojczyzny . (pojęcie 
ścisle związane z suwerennem po 
siadaniem wieczystem choćby skraw- 
ka powierzchni ziemskiego globu). 
Podjęli na nogi cały ruch t. zw. Sjo- 
nistyczny, choć dobrze wiedzieli, że 

winna się stosuje wobec złodziei, AE 
tów i t. p. 

nikt im nieda na własność tyle ziemi 
aby się w jej granicach mogli po- 
mieścić wszyscy Żydzi będący w roz- 
proszeniu po całym Świecie. No, į 
dobili się... Nie chcieli afrykańskiej 
Ugandy. Lecz Palestyna — a, to co 
innegol Tu przecie żyli biblijni pa- 
tryarchowie, Abrahamy, Jakuby i Da- 
widy, tu miały siedziby swoje, cza- 
sów potopu sięgające, rody i 'rodza- 
je Izraela, co je wszystkie liczyli on- 
gi Jehowa z Mojżeszem na pustyni 

inai, a których książąt imiona znaj. 
dziemy zapisane wszystkie w Mojże- 
szowej księdze Numevi, starszej © 

wiele nawet od herbarza Paptockiego. 
A gdy zaś poczęli niektórzy о- 

wodzić, że „żydy” teraźniejsze to nie 
„żydy* biblijne, że Abrahamów, Jaku- 
bów i Dawidów plemienia niema już 
i śladu w tegoczesnej Palestynie — 
zabrał głos pewien uczestnik piel- 
grzymki, widać zawodowy uczony, 
gdyż nawet z kilkoma hebrajskiemi 
słowami był się zwrócił do żydow- 
skiego policjanta otrzymawszy od 
niego odpowiedź w najczystszym wi 
leńskim żargonie a tej treści, iż nic 
nie rozumie. 

Uczony ów tak mówić zaczął: 
I 

* 
W roku 722-gim przed narodze- 

niem Chrystusa zdobył krół asyryjski 
Sargon prowincję zwaną Samarja. 
Wygnał z niej całą masę Żydów, i 
kalnai ją Babilończykami i Asy- 
ryjczykami. Samarytanie zmięszali się 
z ludnością tubylczą żydowską a gdy 
kraj ich znowu przeszedł pod pano- 
wanie królów Judei nietylko stali się 
zagorzałymi Żydami lecz nawet po- 
czytują siebie do dziś dnia za jedy- 

godzki, z ramienia ludowców—demo- 
kratów—dr. Szabad, z ramienia związ- 
ku rzemieślników—p. Kruk, z ramie- 
nia związku kupców—p. Adolf Gor* 
don, z ramienia socjalistyczno - sjonie 
stycznej partji «Poalej-Sjon»—p, Rud- 
nicki, oraz z ramienia związku Kobiet 
—pani Blanksztejn. 
EEE TIA SSE E EENASS 

Ze świata. 
— Człowiek, który p tookronie roz- 

bijał bank w Monte-Carlo a umarł w 
nędzy. W pamiętniku wydanym na zakofi- 
czenie tegorocznego sezonu na Riwierae, 
znajdujemy zajmujące wspomnienie, pe-' 
święcone niejakiemu Robertowi Garcia, któ- 
ry dzięki swemu niezwykłemu szczęściu roz- 
sławił Monte-Carlo 1 zyskał miano Napole- 
ona rulety. 

Było to w roku 1858 gdy bracia Blanc, 
założyciele domu gry, rozpoczynali dopiero 
robić interesy na namiętności ludzkiej. Do 
Monte-Carlo przybył Óarcia. Źle skrojone 

"ubranie i lichy pensjonat, w którym za- 
mieszkał, świadczyły o tem, że ten przy- 
bysz z Hiszpanji nie należy do bogatej ste. 
ry inie ma pieniędzy na wyrzucenie. — 
Pewnego wieczora zaszedł Garcia do domu 

tsj wmieszany jest poseł Gold, któ 
otrzymał kredyt na 2.600 łatów. ь 4 

Ofiary tornada, 

PARYŻ, 11 V. PAT. «Herald» do- 
nosi z Nowego Yorku, iż ofiarami 
tornada w zachodniej części Stanów 
ZIEM: padło 234 zabitych i 624 ran- 

nych. 

Wrzenie wśród komanistów 
niemieckich. 

BERLIN. 11 V. PAT. Wewnątrz 
komunistycznej partji niemieckiej sze- 
rzy się co raz większe wrzenie. U 
tworzyła się t. zw. opozycja sanacyj- 
na komunistycznej partji Niemiec, 
którą zarzuca wszystkim niemal przy- 
wódcom, że są zamieszani w całym 
szeregu afer korupcyjnych, które o- 
statnio miały miejsce w łonie partji 
komunistycznej. Grupa ta wydała 
odezwę w której się oskarża, że partja 
komunistyczna posiada niesłychanie 

Usiadł skromnie przy stoliku i postawił wielki odsetek szpiegów, prowokato- 
[6 franków na czerwony kolor. Wygrał. Po- 
dwoił więc stawkę. Znowu wygrana. Dzie- 
sięś razy po kolei wychodził ten sam kolor, 
a biedny Hiszpan stał się posiadaczem ta- 
kiej sumy, o jakiej nie marzył. 

Nazajutrz toz) znów grę 
Tym razem stawiał już tysiącfrankówki, 

a szczęście stale mu sprzyjało. W tydzień 
za! Garcia stał się posiadaczem miljona 

Wa ię 
Rozbił bank.—Dwa razy jeszcze w tym 

samym sezonie zabierał całą zawartość 
banku, a gdy wyjeźdżał z Monte Carlo, 
posiadał w gotówce 3 miljony 300 ty- 
sięcy franków, nie licząc pełnych kufrów 
wykwintnej garderoby i klejnotów, któ- 
re kupił za wygrane pieniądze... Sława 
Garcii rozbiegła się po Całym świecie, a 
jego niezwykła wygrana przyczyniła się do 
popularności Monte-Carla. Z całego Świata 
zjeżdżali się goście, aby naśladować szczę- 
śliwege Hiszpana. — Zgrywali się jednak 
z kretesem. ** 

W dwa lata potem Gźrcia zawitał zno- 
wu do Monte-Carlo. Patrzono na niego jak 
na półboga. Zasiadł do gry 1 począł prze- 
kr: Żostało mu w kieszeni dwa tysiące 
anków. | gdy stał już nad brzegiem ruiny 

odmieniło się. Następnego dnia rozbił bank. 
W niespełna tydzień potem znów rozbił 
bank i odjechał do ojczyzny, uwożąc z sobą 
2 mljony 450 tysięcy franków, co stanowiło 
w owym czasie niezmierne bogactwo. * Pie- 
niądze nie przyniosły jednak szczęścia gra- 
czowi. Strącił je na różnych spekulacjach i 
umarł w biedzie. 

ZABIJAJA 

Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, 
; wnoszenie przedpłaty na MAJ. 

х 

Nr. 

nych, czystych przedstawicieli daw- 
nych Hebreów., Nazywają siebie sy- 
nami Iżraela; dowodzą iż są w pro- 
stej linji potomkami biblijnego Józefa, 
a kapłani ich pochodzą z pokole- 

nia Lewitów. il 
Ci Samarytanie — po hebrajsku 

Szomronim lub Kutim — to jakby 
jakie czriosum, jakby jakie żywe wy- 
kopalisko z odległych czasów * biblij- 
nych. ; 

Hageryzim, vel Gerizim świątynię 
swoją. Na górze tej, wśród ruin przed- 
wiecznej świątyni spędzają Sarna- 
rytanie cały tydzień  Wielkiejnocy 
i składają jehowie mającą odwieczną 
tradycję ofiarę Pesachową. Wśród 
dzikich śpiewów i szalonej , pantomi- 
ny arcykapłan szomroūski czyli sama- 
rytański zarzyna siedem owieczek, 
których mięsa nie można tknąć niko- 
mu oprócz Samarytaninowi. Bardzo 
to ciekawa ceremonja. Przygląda się 
jej zazwyczaj mnóstwo osób przyby- 
łych wycieczką z Jerozolimy, 

Podobno jest Samarytanów wszy- 
stkiego 159 „dusz* (w tej liczbie tyl- 
ko 35 kobiet). Rasa ich wyrodnieje; 
żyją prawie w nędzy w mieście swo- 
jem rodzianem zwanem Nablus, w 
mieście już dziś prawie całkowicie 
arabskiem, pięknie położonem między 
górami Gerrzim i Ejbol.  Religja 
ich różni się od żydowskiej. Mał- 
żeństwa zawierają wyłącznie między 
sobą. W roku bieżącym wydało war« 
szawskie Towarzystwo Naukowe o 
Samarytanach studjum antropobiologi- 
czne H. Szpidbauma,młodego uqzone- 
go, który jeździł do ŠalEšiyų spec- 
jalnie dla zbadania ostatnich w pro- 
stejlinji potomków Żydów starożytnych, 

Konto Czekowe Słowa w P.K.O. 

Mieli na wspomnianej już górze 

stare groby i ołtarze. 

rów i korupcjonistów. 
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Nowość wydawnicza 

Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE* 
СВМА 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

     
   
     
  

    
z 12 ilustracjami. 

  

Jan Bułhas *'- 
Jagłellońska 8, tel. 968. Przyjmuje 9—6,   

  

  

Mytło OgÓTKOWO i 

IANATOG0ICZ — Loów. 

| ololololokoololo( 

tudzież 

РО
 

ЕОЕ
ПЕТ

ЕТЕ
ТЕХ

 

  

szczycących się, że nigdy w ciągu | 
wieków nie opuścili Palestyny. / 

Kapłani plemienia Szomronim— 
jak opisują ci, co ich temi czasy oglą- 
dali własnemi oczyma, — wyróżniają 
się inteligencją, majestatycznym, pa- 
tryarchalnym wyglądem, subtelnemi. 
rysami twarzy. Są wśród nich włada- 
jacy swobodnie europejskiemi języ=* 
kami. х 

"A tych, którzy życzą „sobie wła- 
snemi oczyma oglądać 
tów” dziś coraz więcej. Coraz więcej 
turystów Amerykanów, Niemców, An- 
glików przybywa na górę Gerazim, 
na osiołkach, i opatruje ciekawie pra-, 

Pokazują im Samarytanie szczątki 
ołtarZa, na 'tórym Abraham chciał 
złożyć w ofierze Jehowie własnego ° 
syna Izaaka, i na tejże górze Gerizim 
grób Eleazara ma podobno .w wief | 
ciemną wydawać z siebie niesamowitef 
światło... Na grobie tym  ugiadłszy, 
ma człowiek zapomnieć o wszystkich” 
swoich udrękach duchowych i trąs- 
kach. : Р 

Tak mówił uczony pątnik — i do- 
był notatnika aby sobie coś zapisać 
z uczynionych spostrzeżeń. 

* 

Morze Galilejskie, które jest Ty- 
beryadskiel.. O Genzsarethl,. 

Gdy Żydzi—sjoniści całkiem nam 
Palestynę zezropeizują, nie tak ono 
będzie cudnie wyglądało, jak obecnie, 
to jezioro, nad którego brzegi przy: 
chodził Chrystus Pan tak często z 
niedalekiego, rodzinnego Nazaretu, 
Nie trzeba sobie wyobrażać jakiegoś 
pustynnego uroczyska. Rychlej szwaj- 
carskie ono przypomina jezioro Czte- 

„SZzomroni-: “| 

1 
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KURIER GOSPODARCZY 
Organizacja elektrowni 

polskich. 
Organizacją, która jednoczy w So- 

bie prawie wszystkie elektrownie uży: 
teczności publicznej, jest Związek ele- 
;ktrowni Polskich. Powstał on w roku 
2919 i ma na celu obronę interesów 
i rozwój elektrowni w Polsce przez 
popieranie polskiej gospodarki ele- 
ktrycznej wogółe, a produkcji energji 
elektrycznej w szczególności. 

Członkami Związku w myśl statu- 
tu mogą być przedsiębiorstwa, któ- 
rych celem jest wytwarzanie lub sprze- 
daž energji elektrycznej osobom trze- 
cim. Związek pośredniczy między 
członkami swemi we wzajemnej wy- 
mianie doświadczenia technicznego i 
gospodarczego, współdziała w szerze” 
niu wśród nich wiadomości nauko- 
wych, opracowuje ogólne zagadnienia 
fachowe, studjuje kwestje specjalne, 
dotyczące wytwórczości prądu, infor- 
muje swych członków o rozporządze- 
niach lub zamierzeniach rządowych, 
wysyła swych delegatów do różnych 
organizacji gospodarczych i techn cz- 
nych zarówno rządowych jak i spo- 
łecznych i występuje w nich w roli 
rzecznika producentów energji ele- 
ktrycznej, wyrabia ulgi i ułatwienia 
dla przemysłu elekirownianego, dąży 
do usunięcia wszelkich przeszkód, 
które mogą hamować rozwój elektry- 
sfikacji kraju. Związek organizuje zjaz- 
dy coroczne swych członków i na 
zjazdach tych poddaje pod dyskusję 
najżywotniejsze sprawy z zakresu ele- 
ktryfikacji kraju, ogłasza drukiem 
dzieła techniczne, statystykę elektrow- 
ni, wydawnictwa informacyjne i inne. 
Związek zorganizował na potrzebę 
swych członków spółdzielnię „Polskie 
Elektrownie, której zadaniem jest do- 
stawa maszyn, przyrządów, przewod- 
ników, lamp i wszelkich innych arty- 
kułów elektrotechnicznych. W roku 
1920 uzyskano kredyt w wysokości 
41.000000 dolarów na zakup mie- 
dzi amerykańskiej dla zrzeszonych w 
Związku przedsiębiorstw. Związek re- 
prezentuje elektrownie polskie na mię: 
dzynarodowych kongresash elektro- 
technicznych i wchodzi w skład Uaji 
Międzynarodowej Elektrowni. 

Na czele Związku Elektrowni Pol- 
skich stoi Rada, składająca się z 10 
"osób. Z nich prezes i trzech jego 
zastępców tworzą prezydjum.  Bszpo- 
rednie kierownictwo sprawami Związ- 

ku spoczywa w ręku dyrektora 
Związku, inż. M. Kuźmickiego. 

_ Jednym” z-inicjatorów i wietolet- 
nim prezesem Związku aż do roku 
1925 był p. inż, Tadeusz Sułowski, 
dyrektor Spółki Akcyjnej  „Siła'i 
Światło", finansującej szereg poważ- 
nych przedsiębiorstw elektrycznych 
(elektrownie okręgowe, sieci okręgo- 
we, koleje elektryczne, fabryki elektry- 
czne i t. d.). Obecnym prezesem jest 
dyrektor elektrowni krakowskiej, p. 
inż, Stanisław Bieliński. Wicepreżesa- 
mi są: inż, A. Hoffman, kierownik 
elektrowni okręgowej w Gródku na 
Pomorzu, inż Gayc.ak, dyrektor 
Spółki Akcyjnej „Siła i Ś 
inż. F, Kobyliński, d 
ni warszawskiej. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rx. P.» Nr 40, z dała 

30-1V 1927 r.: 
'.1— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

ospólitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o wa- 
un, prywatnym zakładom 

wiatło" orąz 
yrektor elektrow- 

kech wzbraniania 
*abęzpieczeń dalszej działalności ubezpiecze- 
yliowej (poz. 355); 

* — Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
fnęirznych z dnia 10 lutego 1927 r. wyda- 
;© w porozumieniu z Ministrem Skarbu o 
„Tzekazaniu wojewodom, działającym w ро- 

rozumieniu z prezesami izb skarbowych oraz 
wydziałom powiatowym niektórych upraw- 
nień z ustawy z dn. 11 a 1923 r. © 
tymczasowem uregulowaniu finansów komu- 
nalnych (poz. 356); 

Rozporządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych z dnia 10 lutego 1927 r. o upraw- 
nieniu wojewodów do rozstrzygania odwo- 
50) od wymiaru danin komunalnych (poz. 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i 
Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1927 r. 
AZ $$ 2i 3 rozporządzenia Mini- 

strów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 
s 1926 r. o lichwie pieniężnej (poz. 

. — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 21 kwietnia 1927 r. w sprawie dodat- 
kowego cennika detalicznej sprzedaży spe- 
cjalnych wyrobów tytoniowych (poz. 360); 

— Rozporządzenie Ministra Poczt i Te- 
iegrafów z dnia 14 kwietnia 1927 r. o usta- 
leniu cen sprzedaży na płatne druki pocz- 
towe (poz. 361). 

Z <Dzienniha Ustaw Rz. P» Nr 41, z duia 
5-V 27 r. 

— Rozporządzenie. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia kwietnia 1927 r. o utwo- 
rzeniu Komisji Nadzwyczajnej do walki z 
nadużyciami. naruszającemi interesy Pań- 
stwa (poz. 369); z 

‚ — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 15 kwietnia 1927 r. w eprawie ustale- 
nia normy zaników przy wyrobie i magazy” 
nowaniu wina (poz. 371). 

Z <Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 42, s dnia 
9-V 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
spolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o roz- 

bodowie is js 5 
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 30 gwiecia 1927 r. w 
sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyj- 
nego (poz. 373); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rieczypo - 
spolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. w spra: 
wie wynagrodzenia za nieruchomości ziem- 
skie, przejęte na własność Państwa w nie- 
których powiatach Rzeczypospolitej Polekiej 
(poz. -374). : 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— Ustawa o badaniu zwie- 

rząt rzeźnych i mięsa. Polska w 
eksporcie zwierzęcym, a także mięsa 
i surowców zwierzęcych ma konku- 
rencję w Rumunji, Węgrzech, Jugo- 
sławji, Łotwie i Rosji. Śkuteczna wal- 
ka konkurencyjna może być prowa- 
dzona jedynie w tym wypadku o iłe 
zdrowotny stan zwierząt i warunki 
weterynaryjne będą postawione na 
stopie zachodnio-europejskiej. W tym 
celu Ministerstwo Rolnictwa i D, P. 
Śpiesznie przystąpiło do wydania jed- 
nolitej dla całego Państwa ustawy o 
badaniu zwierząt rzeźaych i mięsa. 

W myśl projektu tej ustawy: by- 
dło rogate, świnie, owce, kozy, zwię- 
rzęta jednokopytowe i psy, których 
mięso ma być spożyte podlegają u- 
rzędowemu badaniu przed i po uboju. 

Wyjątek stanowić mogą zwierzęta 
przeznaczone do spożycia we włas- 
nem gospodarstwie domowem. Ba- 
danie takie prowadzić będą lekarze 
wetyrynarji ustanowieni dla każdego 
obwodu. 

Ministerstwo Rolnictwa i D. P. 
nadesłał do *Wileńs"iego Towarzy- 
stwa Rolniczego projekt tej ustawy z 
prośbą o wydanie swojej opinii. 

— W sprawie uregulowania 
spławu drzewa na Drujce i je- 
ziorach Brasławskich. Wojewoda 
wileński wydał zarządzenie regulujące 
sprawę spławu drzewa na rzece Druje 
ce i jeziorach Brasławskich. W myśl 
tego zwisa na Drujce dopuszcza 
się luzem bierwiona długości do 8,5 m. 
Jedynie na przestrzeni od młyna w 
Sumaczowie do ujścia Drujki, orez 
na jeziorach Brasławskich, gdzie po- 
zwalają warunki miejscowe, spław mo- 
że odbywać się tratwami. 

Na odcinki rzeki od jeziora Nie. 
drowo do młyna w Tumaczowie spław 
luzem zabrania się w okresach zanie” 
Poe" łożyska rzeki od 1.V:I — 

„VIII, 

A į | 

Tech Kantonów lub Neuszatelskie. 
 <AWsze pełne uroczystej ciszy., Lu- 

| [ZE nad jego brzegami zawsze, jak 
L a Chrystusowych czasów, marzycie- 

uitający.. Czyliż nie nad brzegami 
i ziora Genazaret znalazł Chrystus 
„pzniów swoich, późniejszych apo- 
ołów: Piotra j Jakóba, Jana i Filipa? 

Byli to ubodzy rybacy z Betsajdy u 

5, gwiezdziarze, wróżbici, po niebie 

ziora, gdzie ludzie tamtejsi pokazują 
do dziś dnia miejsc, je miały stać. 
ich chałupy: Wema wy 

Rybołóstwo genezaretańskie słynie 
do dziś dnia na całą Palestynę. W 
Rzymie starożytnym podawano ryby 

3 ХЬ:гіа‹!:кіе rh wyjątkowy  specjał. 
jakie ryby! 

Zlorze takie, które па widok Araba 
 Biszczą żałośnie, jak małe dzieci, 

„Po zburzeniu zaś Jerozolimy byłą 
W Tyberjadzie przez czas długi naj. 
Znakomitsza szkoła talmudyczna, z 
Mórej rodem jest księga nieśmiertelna 

Maj, piz onidesa, którego dzieła były 
dbie dalszym clągiem nauk Ary- 

Stofelesowych j wpływ wywarły nie- rzekł był Piotrowi uczeń, którego dni inwentarz i nasiona, asygnując 
Mały nawet na Tomasza z Aquino. 

Nad jeziorem Tyberjadskiem goś- 
<ił przez czas dłuższy zeszłego lata 
P. Herbert Eulenberg, wielce utalen- 
Owany niemiecki 
Mieszkał... w 

npisach swoich nie znajduje dość cie wiadomości: 
Tygaych słów zachwytu dla piękności _ „W pierwszych dniach marca ro- 
we Tladskiego jeziora osobliwie na ku przyszłego wyruszy pielgrzymka skiego we wtorki każdego tygodnia. 

| TĘ. polska do Ziemi Świętej*,.. . 
Tyberjadskie gorące wody siarcza- EMOGŁ W 
mają być świetne. Braknie im tylko 3 

"teklamy. Miejmy nadzieję, że tej 

północnego wybrzeża ogromnego je- 

teraz nie zabraknie. 
` Na wiosnę usiane są wybrzeża 
jeziora, jak zresztą niemal cała Pa- 
lestyna czerwonemi kwiatami, tak zwa- 
nemi liljami Salomona. Franciszkanie 
jednak z Tyberjady tłumaczą, że 
około Wielkiejnocy, w rocznicę śmier- 
ci Zbawiciela jest Ziemia Święta jakby 
pokropiona Jego krwią  przenaj- 
świętszą... ‚ 

Dziś jeszcze nie kursują po jezio- 
rze Genezaret parostatki pasażerskie 
Tyberjada-Kaparneum lub Tyberjada- 
Betsejda... Te Same, co za czasów 
Chrystusowych, łodzie wypływają z 
wiosek rybackich na pełne jezioro, 
nie wolne od gwałtownych nawet 
burz. A gdy o zmierzchu dnia płynie 

Ludzie miejscowi opo- się łodzią taką i wpatruje się w sejmiku postawskiego. Wydział 
Wiadają, że są w Tyberjadskiem je- mgły wieczorne zlewające się z kłę- Powiatowy Sejmiku Postawskiego na 

bami chmur... wówczas postać się 
zobaczy, którą oczy apostołów tu, 
na tych wodach oglądały, wyciąga- 
jącą ku nim dłonie... lub z martwych 
powstałą. : \ 

I ma się wrażenie, że tuż gdzieś 
. W Tyberjadzie pokazują grób blisko przed chwilą powiedział któś mowi powiatowemu zaopatrzyć wspo- 

nagle: «Pan jestl» 
"Jak przed wiekami na tem miejscu 

umiłował Jezus: 

SŁOW O 3 

sprawie handlu starzyzną, które obo- 
wiązują z dniem 15 maja 1927 r. Na 
mocy tych przepisów obnośny han- 
del starzyzną zezwala się wyłącznie К 

na rynku Nowo + Bosaczkowyim. Jest to trzydzieści feljetonów na różne 
Wszystkie handle i składy starzyzny tematy, drukowanych po różnych czasopis- 
obowiązane poddać swój towar de- mach, przeważnie w «Świecie» — a nie po- 

zynfekcji w miejskie izbie. dezyntekc acych, say Kia gy tei cyjnej z opłatą od każdego kilogramu 79 wej książki Munas kia dl pi 

10 gr. — Stanisław Przybyszewski: <Mści- 
— (o) Mury po-Bazyljańskie. ciel». Dramat w 3 aktach. Str. 73. Warsza- 

Wyłoniona z inicjatywy urzędu wołę- Na g ans sceniczny zna- 
wódzkiego V pi UD okręgow ej dy- komitego Liačis, wystawiony niedawno w 
rekcji robót publicznych komisja ©g* Warszawie i przyjęty z wielkiem uznaniem 
lądała w dniu 10 maja zabytkowe przez krytykę. Nie rdzewieja pióro Przyby: 
mury po-bazyłjańskie, w I pro- Szewskiego! 
jektowane jest umieszczenie archiwum NONE ZANNKNNNNE ZERCENNĄ 
państwowego. Zadaniem komisji jest niesie 20 zł. (2 i pół dol.). Do dzie- 
wyrażenie opinji, w jakim stopniu ła dołączona będzie lista prenumera- 

mury te nadają się na umieszczenie torów i ofiarodawców, którzy przy- 
dnc w nich archiwum państwowego. Ko- Czyńili się do wydania tego dzieła, 

i 7 ub. miesiąca—konferencja Inspektorów i niosłość zagadnień hodowlano-leśnych, ujęte misja zbierze się raz jeszczepo otrzy- rozsławiającego w całym świecie cy- 
Nadleśniczych w sprawie zalesienia wielkiej zostaną na przyszłość przez Dyrekcję w Sia- maniu szczegółowych danych z dy- wilizowanym imię genjalnego nasze- 
powierzchni wyrębów powstałych w okresie łe, perjodyczne, specjalnie sprawom  odno« zeg y y o rodaka dewastacyjnej eksploatacji lasów przez oku- wienia poświęcone, zebrania. przy współ: rekcji archiwum państwowego, okre- g Tais a 
pantów, przeprowadzona w tutejszej Dyrek: udziale zaproszonych przedstawicieli wyż- Ślających w jakiej objętości lokal jest apisy ma przedołatę przyjmuje 
cji Lasów Państwowych przy udziale Dyrek- szych uczelni leśnych, koniecznie potrzebny na archiwum członek instytutu mesjanicznego Pau- 
= B WŁ Pa Zo ae “ państwowe dla wyjaśnienia, czy ob- lin Chomicz (Warszawa, Piękna 68, 
Słówwęgi Śnapeżtówą TasGwAbi WI: Kock GIEŁDA WILEŃSKA. jętość domu Nr. 9 przy ul. Ostro- m. T,godz. 5—1T) oraz bank T-w 
kiewicza, Kierownika Doświadczalnictwa 1e8- Wilno, dnia 11 maja 1927 r. ramskiej, jest wystarczającą i czy Spółdzielczych w Warszawie, ul. Jas- 
nego, p. W. Rossińskiego, oraz Prof. Ho- Listy zastawne. ! może się znaleść po umieszczeniu ar+ Па nr. I, conto instytutu  mesjanicz- 

Wil. B, Ziemsk. zt. 100 51,— chiwum jeszcze wolne miejsce na in- Nego. 

Akcje. ° 

naturalnych typów, jakie do niedawna 
względnie w ubiegłych koleniach, po- 
wierzchnie te zajmowały. Ewentualne wzbo- 
gacanie dotychczasowych assocjacyj leśnych 
może się odbywać jedynie wypróbowanemi 
wartościowemi gatunkami obcemi, dającemi 
gwarancję pomyślnego u nas rozwoju, jak 
dąb czerwony, modrzew pospolity i syberyj- 

i ski, daglezja i inne. Przy omawianiu zgub- 
wu drzewa oraz odszkodowanie za ności e jednolitych — podniesiono, ja- 
używanie jazów młyńskich ustalają ko jaskrawy przykład, klęsk; masowego wy- 
się za każdą godzinę przestoju młyna stąpienia sówki chojnówki (Panolis piniper- 

następujące opłaty: w Wasilewie — śa), która w cyatych,, szumie, wyprėdis 
2 zł, w Łosówce, Sałopiukach i Sur- miec i dzielnic zachodnich Replitej spowo- 
maczowie po 3 złote. Za spław jezio- gowała w latach ostatnich straty olbrzymie, 
rami żadnego odszkodowania nie wy- niszcząc w pień dziesiątki tysięcy hektarów. 
płaca się ani właścicielom jezior, ani 6 A ias toż pei 
osobom, arendującym jeziora w celu cenyówać w Nadleśnictwie Wileńskiem, po- 
rybołówstwa. Zabrania SIĘ przEgTa- sjądającem siedliska wszelkich typów i bo- 
dzania w czasie spławu materjałów nita 
leśnych drogi wodnej za pomocą Wojewódzki Inspektor Oshrony Lasów, p. sieci i jazów. Wł. Ki i i i . Kotkorowski, wzbudziły żywe zaintere- 

— Odnowienie lasów. Dwudnlowa—6 sowanie uczestników i ze względu na do- 

Nowości wydawnicze. 
— K rnel Makuszyński: — «Ропиге 

OE Str. 282 Warszawa. Gebethner i 
oli 

Za przestój młynów podczas spła- 

Obrady, na które zgłosi się również 

r. ub. w szżtegu nadleśnictw tutejszych ba- 
dań na gruncie, ustaliła, iż stopniowe za- 
drzewienie wymienionych wyrębów odbywa rzadkością w naszym klimacie—lecz T-wa Popierania Pracy Społecz- 

` zawsze byl dotąd niespodzianką. S2a- nej. Dziś 12 maja o g. 6-ej wiecz. 
GEŁDA WARSZASWKA da nagłe, właśnie około św. Stanisła- odbędzie się w sali posiedzeń Wileń- 

do 39,000 ha, wliczając w to i zręby lat 
ostatnich. Szybki postęp odnowienia tów, 20. maja „1020 (14 
przeprowadzanego w nadleśnictwach w za- Dewisy I waluty: 

dowii lasu w Uniw. Poznańskim, D-ra p. R. 

, ne urzędy albo instytucje. ZEBRANIA I ODCZYTY. 

Bank Polski zł. 100—157, 
się pomyślnie, bowiem w chwili obecnej po- 
wierzchnia niezalesiona zredukowaną już z0- 

wa, lecz po szeregu ciepłych, prze- skiego Baaku Ziemskiego walne ze. 
pięknych, słonecznych, rzeczywiście branie kuratorów Stowarzyszenia im. 

Biehlera, na podstawie przeprowadzonych w 

— Majowy śnieg! Nie jest on _ — Walne zebranie kuratorów 
Wil. Bank ziemski R. 250 92— 

stała z 65,000 ha, rejestrowanych w r. 1922, 

wiosennych dni. S$. i]. Montwiłłów dla rozwoju pry- dzi bem sztu iew i sa- i z 
dakais SoGi Swrcteżowwiych we. AGI k — zo „Tego roku nie mieliśmy dotąd watnych instytucji dobroczynnych i 
nych rozsadnikach (w r. b. zaprojektowano Holandja 358,07 35897 35717 — а! jednego naprawdę wiosennego użytku ogólnego (T-wo Popierania 
upraw na powierachni ca 5,500 ha)—w znacz: Londyn 4346 4357 4335 dnia. Chłód, ostry chłód, wiatr, by- Pracy Społecznej). W razie nieprzy« y y Społecznej). jeprzy. pri Soo ke mi а vp do ao mu zd  a% aż mroźay. Drzewa jeszcze na- bycia w dostatecznej ilości kuratorów, 
tejszej dzielnicy, Na popieranie 8 jewu 26,50 26,56 26,44 GRNM jeszcze szare. х następne zebranie odbędzie się tegoż 
przez zastosowanie zabiegów przygotowaw- Szwajoarja 17204 17247 17161 tu na dobitkę wczoraj, jede- dnia o godz. 7:ej wiecz. bez względu 
Czych, jak zakładanie cięć spoc. NATE poru- Wiedeń 125.86 126.17 125.55, nastego maja, rano około 7-mej: su- na ilość przybyłych osób. 
szanie gleby — postanowiono zwrócić szcze- Włochy 48.85 48,97 4873 chy, gęsty śnieg! I... powtórzenie tej 

TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. Przegląd 

poczaa „po cenach popularnych. 
dzącego słońca. Dziś — <Papierowy kochanek» — J. Sza- 

„_ niawskiego. 
Przez cały ciąg wczorajszego dnia Jatro — «Maskarada na poddaszu» — 

temperatura trzymała się dwóch stopni J. Vojnovic'a. а 
nad zerem, nie podnosząc się wyžej ы Sobota — «Przechodzień — В. Ка- 
trzech stopni Reaumura. "Niedzieli o g. 4-ej pp. — «Maskarada 

Pogoda, uparcie trzymająca SIĘ na poddaszu» — j. Vojnovic'a. 
wciąż u nas.. starego kalendarza Niedziela o g. 8-ej, wiecz. — <Uclekła 
(wstecz na 13 dni od całego Świata), mi przepidreczka..» — Żeromskiego, 

Ceny mi d 10 gr. do 1 zł. 75 gr. teraz całkiem już wogóle naprzód w — — Tente” Polski tebia ais ENie 
wiosnę iść nie chce. trzeba się niczemu dziwić» — najnowsza 

gólną uwagę. Papiery Procentowe 
W toku debat wyjaśniono, iż D. L. P. 5 pr. pożyczka konw. 68,— 67,50 68,— 

Wilno do szkółek i upraw używa już dzi. Dolarówka 54.50 55— 54,75 
siaj nasienia wyłącznie pochodzenia miejsco- Pożyczka kolejowa 103.— 
wego i posiada je w ilości dostatecznej—w 8 proc. konwers. 98.75. 
sezonie bieżącym pokryte zostały nawet nie- 8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
które zapotrzebowania prywatne, zarówno z 8 pr, Państw. Banku Rol. 92— ——, 
nasienia i rozsadników Dyrekcji. 4 i pół proc. ziems. zł. 66,25 65,50 65.80.— 

Jako kardynajną zasadę przyjęto dąże- 8 ргоё, warsz, złot. 85,50 86,— 85,75 
nie do tworzenia drzewostanów mieszanych, 5 proo. warsz. 71,— —— 
celem przywrócenia z biegiem czasu tych, 41 pół, proc. Warsz. 65,— 

KRONIKA 

anti-kalendarzowej niespodzianki o 
7-mej wieczorem nota bene na tle 
„najsilniejszego promieniowania zacho- 

    

Ludzie w futrach biegają po uli- komedja St. Kiedrzyńskiego, grana obecaie 
A cach i co się z sobą spotkają, to aż Czterdzieści razy z rzędu w Teatrze Małym 

CZWARTEK| tym ostatnim wypadku handel może odskoczą od siebie. Tacy—nie w hu- w, paarezawie, dziś ujrzy w Teatrze Polskim, 
ię odb wać po uprzednim stwierdze- morzel CL po raz ostatni świetło kinkietów z p. Mala- 

i2 Dzi Wsch, sł. o g 3 m. 49 56 0 po Up StwIeraze-  Morze nowicz-Niedzielską w roli głównej. ь ` i 4 przez em m targów WOJSKOWA. , p Doa > ZM oryginalna 
nkra Zach. sł. o g.19 m. I zgodnie z obowiązującego przepisami omedja Devala, grana będzie jatro a Pa po og D aria a " пеп‚' przepisami Sia; žo o K 4 "skonio: M. Malanówicz-Nigdziel: 

: : ilnie. Dziś przybywa do Wilna w roli tytułowej. rwacego B W myśl podobnej decyzji targi w i, Dziewicki Yy — Premjera <Dudkas. W sobotę po   
  zastępca [Dowódcy 

orpusu Ochrony Pogranicza gen. 
Minkiewicza. Płk. Dziewicki piast uje 
godność inspektora formacji konnyci 
w KOP'ie. 

Szarkowszczyźnie pow. Dziśnieńskie- 
KOŚCIELNA. go odbywać się bedą w środy każ- 

Komisja prasowo-propa- dego tygodnia, a nie jak dotychczas 
gandowa komitetu uroczystości we czwartki. 

MIEJSKA. koronacji obrazu Matki Boskiej 
Ostrobramskiej komunikuje: Na- _ — Walka z nadmiernym wzro- SĄDOWA. 
czelne przewodnictwo biura mieszka- stem cen chleba i mięsa. W związ- — Rozprawa sądowa w Są- 
niowego i kwaterunkowego, tudzież ku z notowanym w ostatnich dniach dzie Wojskowym. W dniu 9 b. m. 
komisji mieszkaniowe) objął prezes nadmiernym wzrostem cen na prze- w Okręgowym Sądzie Wojskowym w 
Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- twory chiebowe i mięsne na terenie Wilnie odbyła się rozprawa sądowa 
fów p. Jan Popowicz (ul. Sadowa 25). m. Wilna, wojewoda wileński p. przeciw porucznikowi Strzyżewskiemu 

Komitet prosi skierowywać do p. Władysław Raczkiewicz odbył w dniu z P. K. U. Mołodeczno z siedzibą w 
Prezesa Popowicza wszelkie informo- 10 bm. konferencję z Prezydentem m» Wilejce-Powiatowej. 
wania Ku A salų Pa. Wilna, Komisarzem Rządu na m. Wil- Akt oskarżenia as por, Strzy+ 
niowych w Wilnie podczas uroczysto+ no, na ktėrej szczegółowo omówiono żewskiemu, że w r. 1924 wydał trzem : i ści Koronacji. Dziś już jednak po sytuację powstałą z racji zwyżki cen żydom niejakiemu Akselrodowi, Ka- Zauszcja, Wio Sianas di is m 
zorjentowaniu się w tych warunkach na chleb i mięso. planowi i Pipendufiowi z Wilejki Pow. wybitnych kompozytorów. (Donizelli, Meyer- 

komitet poczuwa się do obowiązku W wyniku tej konferencji p. Wo- fałszywe książeczki wojskowe, uwal- beer, Moniuszko, Mozart, Niewiadomski, Szu- 
ogólnikowo uprzedzić, że każda Oso- jewoda zawezwał do siebie przedsta. niające ich przed służbą wojskową. "aa pfezi maku nabywać można w ka- 
ba przybywającd z pielgrzymką do wicieli hurtowników handlu wyroba- Do sprawy powołano ze strony ODTO- gie Teatru Polskiego od g. 11—9 wiecz bez 
Wilna, a niew charakterze delegata mi mięsnemi oraz właścicieli młynów. ny w charakterze ekspertów znanych przerwy. 
lub delegatki powinna mieć ze sobą W sprawie cen na wyroby mięsne Kaligrafów z Warszawy p. Kwieciń- Początek o g..1 po poł. 
poduszkę i koc. : producenci przedstawią w najbliższych skiego i p. Kaczana, oraz dwóch ek« 

Spędzanie nocy w wagonie nie dniach szczegółową kalkulację. spertów wojskowych ze strony władz — Program stacji warszawsi 
będzie dozwolone. Przewidywane jest wprowadzenie poborowych— p. mjra Ossowskiego z 12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

na terenie m. Wilna maksymalnych P. K: U. Wilno i por. Sopińskiego. czny. 
cen na chleb i mięso. W czasie przewodu sądowego usta- „„, 15.00. Komunikaty gospodarczy i mete- 

Do ustalenia tych cen powołany lono, że jakkolwiek były bardzo po *"SSSD"14.00. Stacja niecz 
będzie Magistrat. ważne poszlaki, co do istoty inkry- 17.00-17.25. Odedyt pt. oeoa wybrze- 

— Pan' Wojewoda popiera Ma- minowanego por. Strzyżewskiemu czy: Ża», wygł. dyr. Lewicki (z cyklu <Najcie- 
gistrat w zabegach o pożyczkę NU, to jednak po świetnie dokonanej AW szliki wycieczkowe w Polsce». 

50 tys. złotych. P. Wojewoda /Wi- Ekspertyzie, jak ze strany władz Woj” gawgjciwa najnówajc ogówy Akcie, eny 
leński przesłał do Ministerstwa Spraw Skowych, tak i obrony okazało -ię, że Mościcki. zw 7 
Wewnątrznych wniosek 0  za- POT. Strzyżewski padł jedynie ofiarą _ 18.00. Koncert popołudniowy. Transmi- 

twierdzenie uchwały Rady Miejskiej Niesumienności swoich podwładnych, sia muzyki tanecznej z kawiarni <Qastrono- 
m. Wilna w sprawie zaciągnięcia w nazwisk których narazie nie dało SiĘ Pizncja i gynaniu orkiestry - Schuissiera, 
Banku Gospodarstwa Krajowego do- Ustalić. : 18 40—1900. Rozmaitości, 
datkowej pożyczki w kwocie 50.000 Wobec powyższego też Sąd wy- 19.00—19.25. 19-ta lekcja kursu elemen- 
zł. na zakończenie budowy gmachu dał wyrok uniewinniający por. Strzy- neo ewka „ angielskiego. Lektorka p. 
szkoły powszechnej w Wilnie przy żEwskiego. — > аак теоввыни 3 Pożnanii 
ul. Szeptyckiego i Rydza Smigłego. Przewodowi sądowemu przewod- "WYPADKI i KRAI 7 

— (x) Posiedzenie komitetu niczył pułk. Janowski, oskarżał pro- WA, DZIEŻE. 
rozbudowy m. Wilna. W dniu 16 Kurator kpt. Peszyński, świetną obro- _ — Skutki burzy. Onegdaj wsku- 
bm, odbędzie się w sali posiedzeń MĘ wnosił mec. Szyszkowski. , tek burzy, jaka szalała nad Wilnem, 
Ry „Miejskiej gosieeżznie komitetu RÓŻNE. AN A tas przy a p 
„rozbudowy m, Wilna. sal „Nr. zo wyniosła topola 

Porządek dzienny obejmuje nastę. , — Odezwa Instytutu mesja- która  poprzerywała siłą upadku 
pujące sprawy: 1) Odczytanie cyfro: nicznego. Zbliża się 150-ta, roczni- wszystkie połączenia telegraficzne i 
wego sprawozdania komitetu za r. ca urodzin Hoene-Wrońskiego, wiel- przewody elektryczne. Ten sam wy. 
1925—26 | kiego filozofa, matematyka i ošwie- padek niemal miał miejsce również 

2) Rozpatrzenie podań  poszcze* ciciela ludzkości, Instytut  Mesjanicz- tego wieczoru przy domu Nr. 66 ul. 
gólnych petentów o pożyczki na,re- ny w Warszawie, który już wydał Antokolskiej, lecz dzięki przywołanej 
mont domów. 3) Podanie Magistratu główniejsze dzieła H. Wrońskiego natychmiast na miejsce straży ognio- 
m. Wilna o uzyskanie dodatkowego zamierza wydać w najbliższym czasie wej, która walącą się topolę scięła za- 
kredytu na wykończenie gmachu inne dzieła z zakresu filozofji abso- pob egnięto tym samym nieszczęściom. 
szkolnego przy zbiegu „ul. Rydza lutnej. Lecz dotychczas w literaturze Podkreślić należy, iż dużą winę w 
Śmigłego i Szeptyckiego. polskiej nie było pracy, wszechstron« tym wypadku ponoszą robotnicy za: 

4) Szereg podań właścicieli nieru? nie traktującej podstawowe odkrycie jęci tamże przy układaniu chodników, 
chomości w Wilnie, którym zostały H.-Wrońskiego, Prawo Stworzenia, którzy przy rozkopywaniu ziemi pod- 
przez komitet przyznane pożyczki za- Praca taka świeżo ukazała się we cinają korzenie wyniosłych drzew i 
sadniczo, Francji p. t. „L'Armature Metaphysi- w tea sposób przyczyniają się do 

5) Wolne wnioski. : que etablie d'apres la Loi de Creati- niszczenia wyniosłego i starego drze- 
— (o) Reorganizacja komitetu on de Hoene-Wroński”, autor tego wostanu, który upieksza Antokol. 

pierwszy grana będzie farsa Feydeau 
<Dudek», w której karkołomna i niezmiernie 
zabawna akcja, oraz sytuacje komiczne, skła- 
dają się na całość wieczoru prawdziwie we- 
sołego, nacechowanego rzetelnym humorem. 

— Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o g. 3 m. 30 pp. grana będzie po 
raz ostaini ciesząca się na naszej scenie po« 
wodzeniem wyjątkowem krotochwila Gavaul- 
ta cZłota ciocia». 

— Koncert-poranek T-wa >Lutnias, 
W niedzielę 15 bm. w Sali <Lutnia» (A. 
Mickiewicza 8) odbędzie się koncert-poranek 
© bardzo urozmaiconym programie. W kon- 
cercie udział biorą: Chór mieszany T-wa 
<Lutnia» pod dyrekcją J. Leśniewskiego, 
oraz wielce ceniona śpiewaczka p. a 
Carmarie, która w najbliższej przyszłości 

RADJO. 

URZĘDOWA. 
— Inspekcyjna podróż p. Wo- 

jewody. W dniu 9 b. m. p. Woje- 
woda Raczkiewicz w towarzystwie 
Starosty pow. Wileńsko:Trockiego p. 
L. Witkowskiego oraz sekretarza oso* 
bistego udał się do Trok, gdzie do- 
konał lustracji szczegółowej miejsco- 
wego urzędu gminnego oraz zwiedził 

miejscowy szpital sejmikowy przejęty 
przez samorząd w roku ub. Pan Wo-- 
jewoda stwierdził wzorowy ład i po- 
rządek w szpitalu, za co wyraził swe 
uznanie i podziękowanie, kierowniko- 
wi szpitala p. dr: Krasnyhowi. | 

Jednocześnie z p. Wojewodą był 
w Trokach prof. Sławiński, który ja- 
ko prezes T-wa Przyrodniczego, po- 
czynił ma miejscu starania w celu 
przygotowania schroniska dla spo- 
dziewanej w czerwcu rb. wycieczki 
etnografów i geografów słowiańskich. 

SAMORZĄDOWA. 
— Gospodarstwa pokazowe 

ostatniem swem posiedzeniu postano- 
wił stworzyć gospodarstwo pokazo- 
we w pobliżu Łuczaju, przypuszczalnie 
we wsi Wasiewicze i jedno gospo- 
darstwo w pobliżu Postaw w Szyr- 
kach. W tym celu polecono agrono- 

mniane gospodarstwa w porozumie- 
niu z kółkiem rolniczym w odpowie- 

na ten cel odpowiedni bezprocento- 
‚ wy kredyt. ; rozbudowy. W ostatnim Nr. „Dz. dzieła, Francis Warrain, okazuje że — Nieostrożna jazda rowerem. Dn. 

k = Nowe rozporządzenie o Ustaw* ogłoszony został dekret Pre- H.- Wroński dosięgnął szczytów wie- I aa as a 
Mój Bożel Czego się też to targach na prowincji. Decyzją z zydenta Rzeczypospolitej o rozbudo- dzy ludzkiej i swem Prawem Stwo- chał na 5—letnią Chaję Krejmeszównę (Ło- 

pisarz-essaysta. błyskawicznie nie zobaczy... oczyma dnia 9 maja r. 
„Grand Hótel*'u i w duszy, w. chwili przeczytania w gaze- ski zezwolił na odbywanie targów w 

b. Wojewoda Wileń- waniu miast. Art. 2-gi dekretu przewi- rzenia zapewnia postępy myśli ludz. 
duje utworzenie komitetu rozbudowy kiej na długi okres czasu. i 
dla zapobiegnięcia brakowi mieszkań. Chcąc przyśpieszyć wydanie tego 
Komitet ten podlega Magistratowi i dzieła w polskim przekładzie, Instytut — Zgnieciony buterami wagonów. 
składa się najwyżej z 12 członków mesjaniczny otwiera prenumeratę na Na stacji kolejowej w Głębokiem dostał 
mianowanych przez Radę Miejską na dzieło i zbieranie ofiar na to wy- się pomiędzy butery wagonów i doznał cięż- 
wniosek Magistratu. dawaictwo. Przy niewielkim nakładzie Es a ONCE 

— (0) Handel starzyzną. Magi- cena egzemplarza (zawierającego 350 go w stanie ciężkim przewieziono do 
-ki) w prenumeracie wy* szpitala. : 

toczek 3), która padając złamała sobie lewą 
nogę. Pogotowie odwiozło poszkodowaną 
do a na Antokolu. ‚ Oranach,  powiatu Wileūsko-Trockie- ; 

Р šwlani, у 
go i Hołubiczach, powiatu Dziśnień- yšwlanika aresztowano 

Przedmiotem handlu mogą być pło- 
dy rolne, wszelkie artykuły Spożyw- 

cze, wyroby drobnego przemysłu į 

miejscowego i inwentarz żywy. W strat wydał przepisy obowiązujące wstr. dużej 

PoS. ua
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Z SĄD Ó W T——5—55090909005: 77790 D Dom ur o j* Miejski Kin Dziś będzie Biał J k“ dramat w 7-miu _ aktach, "W roli . | Е z ematograf świetlany fi ! чпа к : Niech każdy Polak dobrze so- $ Handiowy „MI P žo " "BODO u ESKIMOSÓW» z w 2-ch skiadh oe DE is vila )CZNI: Wojownicza rodzina Tupikow- 
skich. 

Wieś Rowy gm. Rzeszańskiej powiatu 
ilefisko-Trockiego znana jest z tego, že 

co drugi spotkany włościanin nazywa się 
Tupikowski i że w każdą niedzielę u kilku 
gospodarzy, którzy mają ładne córki odby- 
Ei się huczne zabawy taneczne, mocno 
zakrapiane alkoholem, na które schodzi się 
młcdzież z całej wsi, a nawet - z wsi oko- 
licznych. Prym w tych zabawach trzymają 
Tupikowscy. 

W maju ubiegłego roku tak się jednak 
jakoś złożyło, że na zabawie u jednego z 
gospodarzy nie było przez przepełnienie dla 
Tupikowskich miejsca. To wywołało błahą na 
pozór sprzeczkę POS” ięcioma Tupikow- 
skiemi, z których jeden stanął po stronie 
O Od słowa do słowa i przyszło 

lo bójki na pięści. Zacłasno było walczyć w 
chałupie. Wybiegli więc na podwórze. ‚ Ро- 
szły w nich kije i pałki, a nawet kamienie 
i butelli dziwnym zbiegiem okoliczności 
naładowane piaskiern. 

„Jedną taką butelką dostał w głowę 
Kazimierz Tupikowski, który nie zdążył do- 
kończyć słowa «Jezus» i natychmiast wy- 
zionął ducha. Tupikowskich i ich współtowa- 
rzy.za Antoniego Nauza aresztowano i po- 
stawiono w stan oskarżenia z artykułu 51 
1 453 K. K. 

W dniu wczorajszym 4-ch braci Tupi- 
kowskich; bronisław, Wiktor Nr 1 i Wiktor 
Nr 2, Edward orsz Antoni Naus, obecnie 
szeregowiec £6 p. p. zasiedli na ławie oskar- 
żonych, WZA za zebójstwo. 

Przew. sądowy nie ustalił, kto był 
matetjalnym sprawcą zabójstwa Kazimierza 
Tupikowskiego. Wszyscy rzucali ksmienie i 

butelki. Czyj jednak cics był śmiertelnym 
niewiadomo. 

Sąd po kzótkiem przemówieniu obroń- 
czem mec. Jasińskiego wydał wyrok, skazu- 
jący Wiktora Tupikowskiego który był pro- 
wodysem bójki na 6 miesięcy więzienia, 
drugiego Wiktcra Tupikowskiego na 1 mie- 
siąc więzienie, Edwarda Tupikowskiego, Bro- 
nisława Tupikowskiego i Antonicgo Nausa 
na 3 miesiące więzienia. 

B. aspirant F. P. Rodziewicz 
przed Sądem Okręgowym. 
W dniu wczorajszym zasiadł na ławie 

oskarżonych w Sądzie Okręgowym, b. bu- 
chalter Wydziału Opolė „Komendy 
Okięgowej Policji Paistwow-j aspirant Ro- 
dziewicz. oskarżony 0 przywłaszcze sumy 
250 złotych z których się nie umiał wyliczyć. 

Przewód sądowy ustalił, iż oskarżony 
wspomnianą sumę więczył niejakiemu S,, 
lecz nie miał pokwitowania. Został uniewin- 

© aspirant P.P. Rcdziewicz ma jednak za 
sobą b. poważną sprawę, defraudacji około 
5,000 złotych, których brak stwierdzono pod- 
Czas przeprowadzonej w kasie RET 

| 

Bestjalski mord. | 
Przedwczoraj w rejonie maj. Raczki gm. 

Szarkowskiej przechodzący lasem chłopiec 
zauważył wystającą z za krzaka rękę ludz- 
ką. Wystraszony uciekł do wsi gdzie zaalar- 
mował policję. Natychmiast udano się na 
wskazane przez chłopca miejsce i rzeczywi- 
ście pod krzakiem zn.leziono trup kobiety 
w wieku 30—35 lat. Obok trupa znaleziono 
butelkę wódki oraz kamień zawinięty w 
chustkę. Dalsze dochodzenie ustelito, Że 
niewykryty dotąd morderca zgwałcił przed 
śmiercią swoją ofiarę, poczem kamieniem 
sym  zmasskrował twarz. Dokumentów 
przy trupie nie odnaleziono, z twarzy zaś 
nie można zupeln'eę ustalić tożsamości. za- 
mordowanej. 

Władze śledcze prowadzą śledztwo. Na 

bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 4 
rowe życie kulturalne, czynniki 
rozkładu giną same przez Się. 
To życie kuturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku polskie spoleczen- 

  

stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już członkem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do 8 ul. Zygmun- 

towska 22). 
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Dyrekcja Рой 100020 
Monopolu Spirgtusode8o 
niniejszem podaje do wiadomości 
uprawnionych do _— detalicznej 
sprzedaży spirytusu skażonego 
(denaturatu) wykaz przedsię- 
biorstw P.M.S., w których można 
czynić hurtowe zakupy spirytusu 

skażonego: 
Wilno Państwowa Wytwórnia 

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

Wiwulskiego 10. 
Mołodeczno Hurtownia Państwowa 

Nr. 26. 
Brasław 
Dukszty 
Głębokie 
Nowe-Świę: 

ciany Hurtownia Komisowa 
Nowo Wilejka Hurtownia Komisowa 
Postawy Hurtownia Komisowa 
Śmorgonie Hurtownia Komisowa 

Ziabki Hurtownia Komisowa 

TV 

ZSEE zz 
san DRUKARNIA 

Bzy 

Hurto nia Komisowa 
Hurtow:: a Komisowa 
Hurtownia Komisowa 

  

gS Mi. wybawnicrwo 
Ed WILEŃSKIE* 

=: Kwaszelnia 23.Z 

Ka wszel- 
obo! w za- 

uw kokażstwń 
wchodzące. 

"
T
 

1 w uroczej miejsco- 
Let 1isko wości koto itna, 
w pobiiżu Zielonych Jezior z cało- 
dziennem utrzymaniem do wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pokoje.) Bilsko las sosno- 
wy, ogród owocowy, park, oraz do: 
godna komunikacja: O waruntach 
dowiedziec się można podług adresu: 
Lubelska 3 m. 2 od 9—11 r. 1 5—7 w. 

  

M. Jędrzejkowski 
Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. 

Połeca wszelkie artykuły budowlane: 
Wapno. Cement. Papę dachową i 
smołę. Okucia okienne, drzwiowe i 
piecowe, Węgiel kamienny, kowalski, 
drzewny i koks z dostawą do domów. 

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

CY WYZWOLENIA WiLNA»—flim aktualny wykonany przez Wileńską Wytwórnię: 
+Šwiatfilm>. W poczekalniach koncerty  radjo, Cena biletów: parter — 60 gr., 

balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10.     
  

  | ® кио- Helios“ Ceny miejsc: Parter 80 gr., Baikon 50 gr. Niezrównana piękność 
: elios LYA DE PUTTI 66 6 ter. » lio w najnowszej kreacji „NA Strunach ZmysłÓów* „u opa kRew.. 

“> ul, Wileńska 38, Wiosenne porywy BOA cerc,.. Kiedy pożądanie—jest grzechem? Na scenie: Występy imitatera 6     

śłynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i t. d. Adres; naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 

| 9
%!
 

ką 

ROS MALTANI, Seansy 9_godz. 4, 6, 8 i 10. m. 15. 
  

  

$ ' 

4 

Dziś Premjera! Znakomity aktor, tdeał dzisiejszych kobiet danser i sporowiec OLAF FJORD 
ielki: di i 61 

aa aaa me tle Walki dedas pi a „Taniec na sercach“. 
Šiai „Polonja“ @ 

Uwaga: Parter 80 gr. 
ul. A. Mickiewicza 22, gg 

e EEHHEHENAEHNA 

$ narazie 45 zł. miesięcz.. .e. 

    m. 0, w bramie schody na prawo, 

Przefarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki — Okregowa Dy- 

rekcja Robót Publicznych w Wilnie, ul. Magdaleny 
Nr. 2, ogłasza przetarg na dzierżawę lokali handio- 
wych (sklepów): 

przy ul. Wielkiej Nr. 34 (bez mieszkania) 
przy ul. Wielkiej Nr. 51 
przy ul. Ostrobramskiej Nr. 16. 
Przetarg odbędzie się w dn. 23, maja 1927 roku 

o godzinie 13-tej w lokalu Urzędu Wojewódzkiego 
w Wilnie, pokój Nr. 78. 

Pisemne oferty winne być złożone w tymże 
dniu do godz. 12-tej w kancelarfi Oddziału Budowla- 
nego Dyrekcji, pokój Nr.. 92 na każdy lokal oddziel- 
nie łącznie z pokwitowaniem kasy Skarbowej na 
wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 5 proc. 
zaoferowanej sumy rocznego komzznego. 

Wadjum podlega zwrotowi po zakończeniu roz- 
prawy ofertowej. W razie cofnięcia oferty w czasie 
rozprawy ofertowej lub odmowy podpisania unowy— 
wadjum przepada na rzecz Skarbu Państwa. 

Oferta winna zawierać sumę rocznego czynszu 
dzierżawnego, wyrażoną w złotych w złocie. 

Wzór umowy, jak również warunki dzierżawy 

  zującym podpisem Stanisława Jastrzębskiego, Bronisława Za- 
pašnika lub też Jana Želskiego. 216—VI 

DZIAŁU A I w dniu 19-IV 1927 r. 

6379. Ą. «Renard Stanisław SOAP FACTORY WHI- 
TE BEAR COMPANY>. Fabryka mydła w Wilnie, zauł. Ko- 
walski 18. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciei—Renard Sta- 
nisł: w, zam. przy ul. Wileńskiej 31 w Wilnie. 217—VI 

6380 A. <Krakanowski Chaim» drobna sprzedaż różnych 
„owarów w Mołodecznie. Firma istnieje od 1922 roku. Wła- 
ściciel —Krakanowski Chaim, zam. tamże. 218—VI 

6381. A. «Mieszczański Boruch» Wilno, ul. Mostc 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1912 roku. Właściciej — 
Mieszczański Boruch, zam. tamże. 219—VI 

6382 А. <Szklar Chasia> w Wilnie, ul. Subocz 8, sklep 
chleba i bułek. Firma istnieje od 1911 roku, Właściciel — Szklar 
Chasia, zam: tamże, 

6383 A. <Szrejder Dwejrs> w Wilnie, ul. Zawalna 6, 
sklep wód owocowych, Firma istnieje od 1914 roku. Właści. 
ciel—Szrejder Dwejra, zam. iamże. 221—VI 

„„ 6384 A, «UNITAS Ch. Markowicz, M. Dugowski, O. 
Liberman i S-ka». Fabryka cukrów i czekolady Wilno, ul. 
Miłosierna 6 Firma istnieje od 24 lutego 1927 reku. Wspėlni- 

  

  

Obuvrieszezenie. 
Sekwestrator 11 Urzędu Skarbowe, 

m, Wilna Piekarski Wiodzimiers na R 
sadzie art. 1027 i 1030 Ustawy Postępowa- 
nia Cywilnego tudżież par. 33 Instrukcji o 
przymusowem ściąganiu państwowych 
datków i opłat zi dla FT maja 1926 r. 
(D. U. M. $. Nr 15) podaje do wiadomości 
ogólnej, В w dniu 23 mają 1927 roku o 
godzinie 1l-ej rano w lokale b. fabryki 
<WIKTORJA» — Zarzecze 2, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji ruchomości należących 
do p. p. ZEWINA i PTASZNIKA, celem 
pokrycia należności skarbowych, a mia- 
nowicie: 
135 beczek żelaznych do spirytusu—3.836 zł., 
5 cystern żelaznych objęt. 180,000 litr—500 sl, 
1 kociot parowy 1.500 zł. 

Zajęte przedmioty reflektanci mog; 
ogłądać w dniu 23-go maja r. b. od g. 10 2 
do ll-ej rano w iokalu fabryki—Zarzecze 2, 

(—) W. Piekarski. 
Sekwestrator II Urzędu Skarbowego 

P. i O. S. w Wilnie. 

cy zam, w Wilnie przy ul. Miłośiernej 6; Cbasia Markowicz, | *9999402050600>0+054 
Leon Minikies, Mojżesz Dugowski, Rubin Łazduński, lzraej DOKTÓR 
Sokołowski, Eljasz Radin, Zelik Saże i Owsiej Liberman. Spół- 
ka firmowa, zawarta na mocy umowy z dnia 8 stycznia 1027 r. 
na czas nieokreślony. Zarząd należy do wspólników Chaima 
Markowicza, Mojżesza Dugowskiego 1 Owsieja Libermana, 
Wszejkie umowy i inne zobowiązania, weksle i czeki wyda- 

  

  

  
  

kandydat nie zgłasza się bezpośrednio z innej szkoły. 
Przy Seminarjum  uternat; utrzymanie wynosi 

Dyrekcja Seminarjum. 

  

  

  

   

  

    

            

    

  

D, ZELDOWICZ | 
chor, WENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

piwnicą, 

  

  

    

  

  

  

6005. <Lewin Pesze> w lwju, pow. Lidzkim, sklep ma- 
nufaktury i spożywczy. Firma istniej: od 1927 roku. Właści- 
ciel Lewin Pesze, zam. tamże. 275—VI 
  

      

  

gubioną — książkę 
inwalidzką 

Nr -317, wyd. 
przez P. K. U. Wilno, 
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Do wynajęcią ; 
4 pokoie z kuchni 

składem di 
d 

drzewa, Oraz z ogród 

  

э z y A klem. Adres: Antoko! O są do przejrzenia w Dyrekcji pokój Nr. 93. 4 wane w imieniu społki winne być podpisywyne przez dwóch SKÓRNE I 
W celu obejrzenia lok li należy zgłaszać się do 7 wyżej wymienionych zarządców łącznie. 22220 od 10-1, od 5-8 w.|  "* pogo Н 

dozorcy domu w godzinach od 8-ej rano do G-tej - DOKTÓR Św. Piotra i Pawła. 
wieczorem. Dnia 9 marca 1927 r. SZ id i 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wy- 5999. <Dziemieszkiewiczowa Irena» w Lidzie, ul. Sie- LGIUOWICZOWA WDT SI 
boru oferenta bez względu na zaoferowaną sumę  dlecka 3, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku Właścicielka— KOBIECE, WENE. . RZE- g] 
dzieržawną, uzaležmiając to od rodzaju przedsiębior. Dziemieszkiewicz irena, zam. tamże. 269—Vi т ЕМЬСЁЮГ' ANIA KOŃ z ki 
stwa i finansowych zdolności oferenta. | Bed za: rz 12- lod 46 mek m uprzę- pi 

za Wojewodę nia 10 marca 1927 roku. aliMickiewicza24 EM, S 2 rų pi 
Dyrektor-Inžynier ` Mi na aICjc” PASZ AE os, Lidzkim, pi- tet. 277 Gzokonna i sanki, K zi! й wiarnia. Firm: e 0 oku. С -- й i 285/VI (>) Št Siła:Nowicki. Za, zam. tanże. łaścia on i : Zdr. Nr. 31. A Piwną p 

= z A 

= г 6001. +<Frydman Leįbusz» w Motodecznie, ski - Акп5х2: ‹ Dyrekcja Państwowego Seminarjum nych towarów, Firma istnieje od 1023 roku. Właściciel -Fryd. _ Wi Smiałowska ' 5› Nauczycielskiego Męskiego w Borunach. man Lejbusz, zam. tamże. 21 przyj muje od godz, 9 pokoje ma parti po 
> ; ; 6002, d Chaja> w Wilnie, ul. Szpi do 19. Mickiewicza 2 Tas pab. sal 

niniejszem podzje do ogólnej wiadomości, że egza- alanterji. apims 1911 1:‹::;1.“\1/15:?‹:1:2:1:‹12& ;;2:5 46 m. 6 każ wygod., z pray tu 
miny wstępne dia kandydatów na kursy: wstępny, Chaja, zam. tamże. 272—V1 Ma Sa Skies ab 3 ią I, Ii Il odbędą się w dniach 30 czerwca i 1-go — najęcia. Można . 
lipca 1927 r. Podania będą przyjmowane do dnia 20 aaa TRA Bea Ć 4923 WE Wa Or. 6. Wolfson darcie ; dla ad te. 
czerwca; do podania należy dołączyć: 1) własnoręcznie  ciel—Lejbowicz Gołda, zam. tamże, 273— arenie" Rócżo: nych. Wiad. w L, Mi, 

a napisany życiorys, 2) metrykę urodzenia, 3) šwia- 6004. <Lemiu Rywa> w Rudamiue, pow ПН br owę si sEócieziuk Pe is : ы 
dectwo powtórnego szczepienia ospy, 4) ostatnie Trockim, piwiarnia i sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1905 llęńska 7, tel. 1061. — 852 Ed świadectwo szkolne i 5) świadectwo moralności, jeżeli roku. Właścicielka—Lewin Rywa, zam. tamże. 274—VI - mi 

ZDOLNY “ч 
mtodzieniec poszukų; | 
pracy w godz. 7—2 py, Nia 6006. «Mowszowicz Josiel» w Iwju, pow. Lidźkim na imię Jana Morań- Oferty uadsyłać ad kg 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel —- skiego, unieważnia się. adm. <Siowa>, er 
Mowszowicz Josiel, zam. tamże. 76—V1 į kie 
  

6007.<Saginor Lejba» w Wilnie ul. Mickiewicza 30, sklep 

  

Potrzebna SKLEP 
miejsce zbrodni wydelegowany został spe- selcersko-owocowy. Firma istnieje od 1915 roku. Właścicie|— mamka od dziecką nie spożywczy Z mleczar nik 
cjalnie funkcjonarjusz urzędu śledczego z 
psem policyjnym. 
ФФФФ оо ФФФФ 

CZY JESTEŚ: CZŁONKIEM 
Rejestt 

w dniu 14-1V 1927 r. 
345 B. *BEWAKA PLYWOOD ET MATCH SPLINT 

Handlooų, 
Do Rejestru Handlowego Dział A—1 Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. ; 

Saginor Lejba, zam. tamże. zm starszego dwóch mie- 
sięcy. W.  Pohulan- 
ka 31. Zakład Położ- 
niczy D-ra Bujalskiego 

nią w centrum miąsta teli 
w ruchliwym punkcie + ! 
3 powodu wyjazdu V 
urządzen. i towareninn, 
bardzo tanio do sprzegyję 

  

., ,6008. <Szyfmanowicz Morduch» w Dziembrowie, pow. 
Lidzkim, sklep tytuniowy. Firma istnieje od 1925 roku.  Wła- 

1. ściciel—Szyfmanowicz Morduch, zam. tamże, 278—V1     
L 0. P. P. 

Kupię . 
Krawcowa kamienicę 

zukuję pracy dow dobrym stanie bez 
у Ёз.шоч 4.8 też w pośrednictwa. Oferty 

pracowni. 1 Ktjowskiz podaniem ceny pod 
Zaułek Nr 6, m. 6. «inżynier» do adm. 

«Słowa» do 20 b. m. 

Nowość wydawnicza į 
WITOLD ŠWIDA 

„POJEDYNEK“ 
ze stanowiska polityki kryminalnej. 

Cena : zł. 60 gr. 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

ФФФФФФо0 от0200 

£ Oddamy ртегослей$ 100 | 
na Gileńszczyznę 

Zjedn. Fabryki Wódek i Likierów 
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4
4
4
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4
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Co LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością». Fabryka 
słomki ad Biała Waka Star. : Wileńsko-Trockie. Firma 
istnieje 17 marca 1927 r. Kapitał zakładowy 36.000 zł. po- 
dzielonych ną 36 udziałow po 1.000 zł. każdy całkowicie wpła- 
conych. Zarządcami spółki zamieszkali w Warszawie Zenon 
Łęski—przy ul. Sniadeckich Ż2 i Alfons de Liguori—przy ul. 
Stare Miasto 23. Zarząd spółki należy do obydwóch wspólni- 
ków. Weksle i wszelkie akty notarjalne podpisują obaj wspól* 
nicy łącznie Sprawy spółki prowadzi każdy z zarządców sa- 
modzielnie. Fabrykę i wogóle przedsiębiorstwa prowadzi sa- 
modzielnie Alfons de Liguori, który samodzielnie nabywa i 
sprzedaje towary, najmuje i wydala robotników, pracowników 
zawiera umówy odnośnie kupna, syrzedaży i najmu, odbiera 
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- 
żyńskiego w Warszawie dnia 17 marca 1927 r, Nr. 773 na czas 
nieograniczony. 215—VI 
  

  

  

6009. <Tumilewicz Juljan» w Dworzyszczu, pow. Lida- 
kim, młyn wodny. Firma istnieje od 1919 raka: Właściciel — 
Tumilewicz Juljan, zam. tamże. 286—VI 

  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagrańicznyc 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka m. 6- 

  

  

    

Poszukuję 
mieszkania 2—3 

  

| M.Wilenkin 

Spółka z ogr. odp, 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 

dania. Dow. się W tó 
biurze ogłoszeń S$. 

po- Jutana, Niemiecka 4,NIE 
kojowego z kuchnią. a wilt 
Zgioszenis do adm. Э4 

«Słowa>. Dzi 

Kreslarz: 
architektura—miernic W?Ć 
wo, obejmie posa 1yJn 
od zaraz, łask, zgło! GO 
listownie Jasna “į g 

m. 2, Aleksowicz. nicy 

i S-ka 

ilno,ul.Tatarska 

  

Fabryka i skład 2220099229 0000000000 50W mebli: w centrr _ode ` 66 4 |iadaine, sypialne, т Redakcja „Słowa; 5525] xe 2: o ve 
     

    

    

i | poszukuje pracy dla człowieka lat średnich „posiadającego * 

  

    

angielskie, kreden- 

  

twornem urządze 5- 

  

‚ DZIAŁU B Vil dodatkowy w dniu 151V 1927 r* lub przyj бция ОГа 

LIKWOWIN w POZNANIU. 83 B. «KSIĘGARNIA STOWARZYSZENIA NAU- > Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji ф& Frog? AT so io AE 

: Anioła, W. Stefań CZYCIELSTWA POLSKIEGO w Wilnie. Spółka Akcyj- b oraz języków: polskiego, rosyjskiego 1 litewskiego. ь dębowe it, d. Łukiszki, Kolnigjg | 

Śpieszne zgłoszenia przyjmuje p. Anioła, W. Stefań. nas. zamiast porrzedniego Zarząci gowno. Jagieldńowiej 6 — ф Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa» (M | Pogodne warunki i Das "Szyc w i a le przy ul. : Lada я : . ы ’ . ska 29, C. Hartwig. a a. odc e Rzy * wał tosty 554546 na raty ska | brz 

- ч— Aaa staw KA wacacitrwai | + demn 

3 ` к ‚ k "mo ład i cianie ze- Ręce Huberta pocz szperać w Ta dygresja była bardzo na czasie: Chabelle mówił panu o zamiarze dziej interesująca. tnoś Nigel Worth. : šią ając na wiszący па & *_ mych. kieszeniach = nis za- mogłem przez chwilę zastanowić się swym utopienia mnie? — Doskonałe pan nabrał Mub któr 
29) CZŁÓWIER 1 RURA. = Jest to okoliczność bardzo wodowego dozorcy więziennego. nad swoją sytuacją. — Jest to powiedzenie równie głu- używając klasycznego kawału z | 3 у szczęśliwa kla naó wszystkich, —tez- — No cóż tam?—pytał Forester.  — Za zdrowie naszego najlepsze-| pie, jak fałszywe— oznajmił : profescr skakiwaniem z pociągu, — ciąj Mi ) 

Drzwi otworzyły się i ukazał się legł się głos sarkastyczny. Wejdź Wszystko dobrze? go _przyjacielal — zawołał olbrzym z gniewem. — Wręcz przeciwnie, to Forester, (;utaj Hubert uśmiechr / Mos; 
nich profesor Bristowe, za nim Hubercie i zamknij drzwi na klucz. Zbliżył się do nas i usiadł koło wznosząc swą sżklankę.—Mam na- pan wyłamał szczękę temu biednemu krzywo). Mówiliśmy właśnie o 4 jąca. 

2 z Zerwałem się z miejsca ku drzwiom, profesora. Przez chwilę w pokoju dzieję, że nie poraz ostatni pijemy Piotrowi. zacjekawił mię pan jako młody 1.18 zedł mężczyzna bardzo wysoki i s 

pa ironicznie i drwiąco. ujrzałem w nich obok p. Forestera 

— Cóż za miła dla nas niespo- mego prześladowcę w meloniku. Obaj 

dzianka! — rzekł profesor ściskając mieli rewolwery w rękach. 

moją dłoń. — jerzy, oto p. Lambert, — Zając wpadł tym razem w po» 

panie Lambert przedstawiam panu trzask, panie Quin,—żawołał olbrzym, 

mego kolegę i przyjaciela p. Forester. wybuchając śmiechem. : 

Olbrzym ukłonił mi m. ; He, he, hel — wtórował mu 

— Jestem uszczęśliwiony, że mo- profesor. ` 

gę a poznać, = Lambert. Lucy W tej chwili zdałem sobić spra- 

drogie dziecko — zwrócił się do p. wę z ogromu głupstwa, jakie popeł- 

Edwards, — bardzo mi przykro, że niłem. 

muszę cię teraz fatygować, lecz mo- ROZDZIAŁ XXIV. 

Klatka. że będziesz tak dobrą... 

— Proszę usiąść — rozkazał ol- Dalsze eń, A KP, 

dosłyszałem więc ich. 

S vijų Jerzy — odpo- brzym (jest to najlepsze określerie 
Zajmę dla p. Forestera). 

+— Dobrze, 

Zawahałem się chwilę. Gdybym 
wiedziała mara : kobi ge z! 

NADE 27 mógł wyłamać drzw? Widocznie od- 
gadł moją myśl, skierował ku mnie 

pięć minut. 

panie Lambert. lufę rewolweru. 
Wstała z krzesła. 

CA — Proszę nie myśleć, że żartuję, 
niema ! je obowiązki pani domu. 

bł: peł ssptzejcma, — mó- Jest to broń automatyczna, 

ję słodko obawy zaalarmowania sąsiadów. Roz- 
kazuję panu usiąść. 

wił olbrzym, RANĘ : > Przy 

i aż do drzwi. = 

и Tym razem usłuchałem. Jest rze- 
czą niezmiernie przykrą, widzieć skie- 

kro mi że masz ze mną tyle kło- 

Paa Proszę spocząć, — zwrócił się rowaną ku sobie lutę rewolweru. 

do mnie profesor. Pan się nie śpie- — Hubercie, — ciągnął dalej Fo- 

sży, nieprawdaż? rester, — zrewiduj go i powiedz, czy: 

— Bynajmniej, — odrzekłem, spo- ma broń. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Kar 

W 

panowała cisza zupełna. razem, panie Quin. : 
-— Oto przygoda, która nie po- — Czy dym nie będzie panom 

siada żadnych cech przyjemnych, szkodził?—zapytałem, wyjmując fajkę 
nieprawdaż, drogi p. Quin? — rozpo- i tytoń, i m 
czął znów olbrzym.— Profesorze, po- Forester przyjrzał mi się badaw- 
winniśmy podziękować naszemu przy- czo. ; 
jacielowi, że oszczędził nam wielu — Mówiono mi, że pan jest bar- 
nieprzyjemności. : dzo sprytny,—zauwažyl. 

— He, he, masz rację Jerzy. Jes- — Kto mówił? — zapytałem, aby 
tem tego samego zdania. Zupełnie przedłużyć rozmowę. 

— Ojciec Chabelle i Lecatteau, — 
odrzekł —Podobno, panie Quin, dał 

się zgadzam z tobą pod tym wzglę- 
dem, 

— On ma twarz ponurą, ciągnął Się pan porządnie we znaki temu 
dalej Forester.—P. Quin mam nadzie- dzielnemu Lecatteau? Czy nie będzie 
ję, że niema pan nam tego za złe? to niedyskrecją z mej strony, jeśli za- 
Jest sapyso trochę zdziwiony, za- pytam, co mu pan przykrego uczy- 
jewne,.. „ni : 
" — Nie, chce mi się tylko pić, — Udałem, że się zastanawiam. 
odpowiedziałem, sądząc, iż muszę Chciałem wiedzieć, jak dalece był on 
jakoś zareagować na jego słowa. poinformowany 0 mych ostatnich 

Olbrzym przybrał wyraz  roz- przejściach. 
paczy. ©. — To zależy od tego, co określa 

— Profesorze, — rzekł — jestem pan miaaem „przykrość*. Indywidu- 
wprost przygnębiony. Spiesząc god- um to uderzyło mię w głowę czemś 
nie przyjąć naszego gościa, pogwał- twardem, uważałem więc za stosow- 

ciliśmy _ najelementarniejsze prawa ne skręcić mu szyję. 4 

gościnności. Hubercie oddaj rewol- — Ho, hol Dwie gorączki, —po- 

wer swój profesorowi i skocz po kiwał głową Forester. — Nienawidzę 

orzeźwiający trunek. gwałtów, p. Quin. — : 

P. Bristowe wstał i wydał рб!- Żałuję, że pańscy przyjaciele 
głosem kilka rozkazów Hubertowi. nie podzielają tych uczuć. Czy ojciec 

wowski. — Odpowiedzialny z Ogłoszenia Zenon Ławiński. 

— Patrzcie poraz pierwszy. słyszę 
o tem — roześmiałem się wesoło — 
Teraz pan Forester, pomówny o in- 
teresach. Dosyć tej paplaniny. Sądzę, 
że nie będziecie mnie tu trzymać dla 
zdrowia? ) 

— Częściowo — odpowiedział, — 
Pan i przyjaciel pański Metters ba- 
wiliście mas z początku, lecz teraz 
stajecie się dokuczliwi. Przedwczoraj 
gdy kapitan Brewer dał nam znać, że 
pan odbył podróż na pokładzie Her- 
kulesa i że zniknął pan w morzu 
zdecydowaliśmy, że żart posunął się 
zbyt daleko. Spodziewaliśmy się, że 
pan jak to złe ziarno mie omieszka 
powrócić na powierzchnię i postano- 
wiliśmy skończyć wreszcie porachun- 
ki z panem. 

— Ach, takl A czy mogę zapytać 
czy to przypadkiem tylko spotkało 
mię na wybrzeżu to indywiduum (tu 
wskazalem na Huberta.)?' 

— Nie, szukał pana — odpart ol- 
brzym. — Organizacja nasza jest sze- 
roko rozgałęziona, p. Quin, Gdyby 
pan wysiadł w innym porcie spotkał. 
by pana kto inny. 

— Trzeba to zapamiętać, —pomy- 
ślałem. į , 

Konwersacja stawała się coraz bar- 

watel nieźmiernie obiecujący, "pr. Р 
łem OG pana. | oto poznał jl: 
się p. Quin. ! : 

— Teraz, gdy [и% Чозуё па’жо p 
liście się na moje surowe lecz (ich ti 
we oblicze, czy mogę dowiedz” \ 3 | 
co zamierzacie: uczynić ze mn: a zle 

Profesor i Forester zamieni. Rz į EP“ 
rzenia. į o 

— Nie widzę najmniejszej $ "04 
szkody do oznajmienia mu, że p( 792€ 
stanie naszym gościem przez 3) 
czas, jak myślisz Jerzy? — rzekł jeszcz 
fesor. | ł swem 

— Oto ma pan odpowiedź, kracji 
świadczył z powagą olbrzym. P. skusji 
stanie pan tu w przeciągu įed! popar 
lub dwuch dni. x ig'ach į 

— Spodziewam się, że będ Mąjhie m 
tu dobre uirzymanie? (Piz Ot 

Usiłowania moje WyproWėšfo'jają п 
ich z cierpliwości, dopięły celu. |. 

— Tam do djabła, młody wstk E 
—zawołał Forester ze złością. —  zatryu 
będzie pan błaznować, to my) tworz: 
nauczymy Śmiać się. | hasła 

— Zapewne nie zapomniał do o 
że nienawidzi gwałtów — zauwaź* wybor 
ze złośliwym śmiechem. 
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