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OBRADY W GENEWIE. 
GENEWA, 12 V. PAT. Wylonione przez migdzynarodową koni-ren- 

cję ekonomiczną komisje i podkomitety obradowały dzisiaj w daiszym 

ciągu, W podkomitecie do spraw celnych delegat polski prof. Okolski 
zgłosił wniosek dotyczący ustalenia listy towarów, podlegających opłatom 

celnym, klasyfikacji towarów i unifikacji nomenklatury taryfowej, 
Na posiedzeniu podkomisji rolnej delegat połski Królikowski  posta- 

wił dwa wnioski, z których jeden zaleca podjęcia prac nad zagadnieniem 
standaryzacji produkcji rolnej i hodowlanej, celem ożywienia obrotów tymi 
artykułami w handlu zagranicznym. Sprawą tą winien zająć się międzyna- 
rodowy instytut rolniczy, ponadto zająć się winien akcją informacyjią co 
do konjunktur w handlu produktami rołniczemi. W drugiej podkomisji 
przemawiał Chmielewski podkreślając całkowity brak związku organizacyj- 
nego pomiędzy producentem a konsumentem i wyrażając nadzieją, że roz: 

wój ruchu spółdzielczego w każdym kraju przyczyni się do stworzenia 
niezbędnej harmonii. 2 

W. trzeciej podkomisji przemawiał sen. Łubieński podkreślając konie- 
czność rozwoju produkcji rolniczej drogą organizowania odpowiedniej po- 
mocy kredytowej i za pomocą utworzenia międzynarodowej organizacji dla 
ułatwienia dopływu kapitałów do krajów rolniczyca na warunkach „odpo* 
wiadających rodzajowi produkcji. W komisji przemysłowej przemawiał po: 
seł Trepka podkreślając pożyteczność zbadania metod racjonalizacji prze- 
mysłu i zaznaczając przytem różnice wynikające z historji rozwoju prze- 

mysłu europejskiego i europejskich warunków 4socjałaych i warunków w 

których pracuje przemysł amerykański, 

Dyskusja o kartelach. 
GENEWA, 12—V. PAT. Dziś na posiedzeniu drugiej komisji dysku- 

towano o  kartelach. Przemawiał członek delegacji polskiej dr. Bataglia 
wskazując na znaczenie przemysłu w życiu gospodarczem Polski. Wspo- 

O solidarność polską, 
\сгога skonfiskowane zostały 

Dziennik Wileński i żydowski Tog. 
o _ Dziennik zawierał wiadomość o u- 

4 tworzeniu się zapowiadanego już przez 
pos. Zwierzyńskiego Centr. Komitetu 
Wyborczego. Komunikat zamieszczo- 
ny w Dzienniku mówi ogólnikowo o 
związkach i stowarzyszeniach, które 

do niego przystąpiły, lecz podaje tyl. 
ko trzy nazwiska czołowe. Są to pp. 
Aleksander Zwierzyński poseł i lea- 
der miejscowej endecji, ks. Ołszański 
poseł i leader miejscowej chadecji i 

prof. Komarnicki: prezes wiłeńskiego 

Kiubu Narodowego, który to kiub 
skupia i endeków i chadeków. Są to 
wszystko nazwiska partyjne. Prof Ko- 
marnicki jako Warszawianin jest ma- 
ło Wilnu znany. Jest to dziekan Wy- 

działu Prawa Uniw. Stefana Batore- 
go, swego czasu odegrał rolę jako 

doradca p. Władysława Grabskiego 
w sprawie rozporządzeń Prezydenta. 

Charakter partyjny Centr. Kom, 
Wyborczego został dostatecznie  ja- 

skrawo podkreślony. Słuszna czy nie- 
słuszna konfiskata Dziennika pod. 
kreśla znowuż ten stan wojny, jaki 

panuje pomiędzy Dziennikiem i re- 
prezentowanym przez niego Centr. 
Kom. Wyborczym, a rządem państwa 

polskiego. Powodzenie lub niepowo- 

dzenie przy wyborach Bezpartyjnego 

Komitetu ma znaczenie jedynie go- 
spodarcze. Bezpartyjny Komitet do 

parti polityki się nie miesza. Natomiast po- 

sądi wodzenie czy niepowodzenie Komite- 

prad tu Dziennika Wileńskiego jest kwest- 
› «ią par excellence polityczną. Z tego 
1 0% eż tylułu należy szanse tego Komi; 
;:/ testu przy wyborach rozpatrywać. Na- 
tę Mostem zdaniem szanse te są mierne. 

4, doroskopy stawiamy takie: w War- 

zawie KOPS zwycięży, w Wilnie Ko- 

mitet Dziennika Wileńskiego poniesie 
IN klęskę. 

mkuj Budując te horoskopy inaczej oce- 

-2pjhiamy powody niepowodzenia endec- 
€ ad ko-partyjnego komitetu wśród inteli- 
*  gencji wileńskiej, inaczej wśród szero- 
—— kich mas wyborców Wilna. 

P Wśród inteligencji komitet Dzien- 
eczar nika poniesie kięskę dlatego, iż in- 
cie teligent wileński iubi rząd, albo go 

izdu nie lubi, Jecz wie, że w danej chwili 
warerinny rząd stworzyć się nie da. To też 
sprzegje będzie głosowsł na partyjny komitet, 
6 w .tórego jedynym zadaniem jest wyraża» 
cka 4,nie vołum nieufności rządowi. Inteligent 

wiłeński naogół jest zrównoważony 
i spokojny. Pomimo zapowiedzi 
Dziennika wątpimy, aby wielu ludzi 

| Zz tej inteligencji chciało się angażo- 
jernic W2Ć w tak bezpłodną awanturę — раг- 

posar (YJNĄ. Inteligent wileński dorósł już 
zgłor Go zrozumienia haseł bezpartyjnych 

la *j gospodarczych przy wyborach mu- 
wicz. nicypalnych. ` 
— Wśród mas wyborczych m, Wilna 
"r godearywać będą inne względy. A 

(gp NIĘCE 

: fa 1) Prasa. Nasz lud posiada liczne 

6..' Organizacje, lecz niezawsze idzie za 
mofxich głosem. Prasa, która irefia łatwo 

iu*edo rąk czytelników z warstw najszer= - 
k  *gzych, będzie miała tu znaczenie ol- 
'.. brzymie. Otóż, wiemy, że nam Dzien- 

nik zaprzeczy, lecz publiczną jest ta- 
: 7 jemnicą, iż w ostatnich czasach pis- 

mo to ogromnie straciło na poczy- 

| ności, a jest to jedyne pismo na 
lub które Centr. Kom. Wyb. może liczyć. 

z | 2) Niepopularność ustępującej Rady 
cią! Miejskiej, Nie bawimy się w żadną 
r. "demagogję. Przyznajemy, że ustępu- 
4. jaca Rada Miejska ciężkie popełnila 
**płędy, lecz działała w nader ciężkich 

1-| warunkach. Ale niepopularnošė jej 
lal] jest olbrzymia. Może jest nawet prze- 

adna, ale mówimy teraz: o horosko- 
die wyborczym. 2 tą niepopularno- 

tią naležy się liczyć jak z faktem. 
do Jziennik zaś i jego komitet ani tej 

Rz. iiepopularności nie przełamie, ani 
* "ež od odpowiedzialności za ustępu- 

+ iącą Radę Miejską oddzielić się nie 

może. 

3) Wpływ duchowieństwa. Dziś 
kl, jeszcze wielu księży przekonaniami 

ł swemi zbliżonych jest do Nar.-Demo- 
4,, racji. Nie chcemy tu przeciągać dy- 

B skusįi, Iecz zaznaczymy tylko, że na 

dil poparcie całego duchowieństwa w ce- 

igiach partyjnych Dziennik już liczyć ż 

Majtie może. 

Bizet Oto są te względy, które pozwa- 

tiają nam nisko oceniać szanse wybor- 
Щ cze Centr. Komitelu. Toteż radzimy i 
al% życzymy, aby hasło jedności polskiej 
— zatryumfowało : w Wilnie i aby ludzie 
/| tworzący Komitet Centr. porzucili swe 

, hasła wyraźnie partyjne i przystąpili 
; do ogóino-polskiej, solidarnej akcji 

м’ wyborczej, Cat. ! 
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obecnie o 40 proc. niższe aniżeli w roku 1925 wskutek dewaluacji złotego. 
Wobec tego Polska stosuje cła ochronne bardziej umiarkowane aniżeli 
Austrja, Belgja i inne. Mówca zajął przychylne naogół stanowisko wobec 
karteli i trustów międzynarodowych o ile te porozumienia wejdą na drogę 
racjonalizacji produkcji i nie będą gnębiły słabszych krajów. Mówca zgłosił 
wniosek o przeprowadzenie un.fikacji ustawodawstwa kartelowego w po- 
szczególnych państwach w sensie podwójnej i równoległej ochrony karteli 
przed nadużyciami administracji, przed szkodliwym dla całości indywidua- 
lizmem, a przy zastosowaniu ochrony społeczeństwa przed nadużyciami 
ze strony karteli. 

Do czego dąży delegacja sowiecka; 
GENEWA, 12 V. PAT. W wywiadzie z przedstawicielami prasy 

człoakowie delegacji sowieckiej oświadczyli, że delegacje bierze udział w 

konferencji gospodarczej celem wyszukania możliwości istnienia systemu 
kapitalistycznego i komunistycznego. Delegacja oświadczyła, że gwarancja 
nienaruszalności kapitałów cudzoziemskich w Rosji oraz ich oprocentowa- 
nia jest dziś taka sama jak pizy ustroju poprzednim. Rosja — mówili 

delegacj potrzebuje 3-ch miljardów kapitału zagranicznego dla przyśpie- 

szenia rozwoju swojego przemysłu. W sprawie uregulowania długów 

przedwojęnnych rosyjsko-francuskich delegaci sowieccy / oświadczyli, 

kwestja ta została już zasadniczo rozstrzygniętą i że prowadzone rokowa- 

nia zbiiżają się do pomyślnego zakończenia. W końcu delegacja sowiecka 

dała wyraz zadowolenia z przyjęcia zgotowanego jej przez Ligę Narodów. 

BREYT" OBIERA POK ZEE TOTO TT OZOREZZOZOATSCH PRRZCZCTA WRÓORAPZEECZJ 

Kompromis w sprawie ochrony republiki. 
BERLIN, 12.VPAT. Jest rzeczą pzwną, że frakcja niemiecko-narodo- 

wa godzi się na kompromis z innemi frakcjami rządowemi, na mocy któ: 
rego to kompromisu ustawa o ochronie republiki przedłużona zostanie 
na dwa lata wraz z $ 23 dotyczącym b. cesarza. 

" Działalność Małej Ententy. 
GENEWA, 12. V. PAT. Szwajcarska Agencja Telegraficzna donosi: 

Minister spraw zagrańicznych Benesz zamieścił w Journal de Gentve arty- 
ku! na temat działalności Małej Ententy. Benesz uważa małą Ententę za 
twór trwały, który będzie istniał nadal także i wówczas gdy niebezpieczeń- 
stwo powrotu Hab burgów na tron węgierski będzie uchylone. Usiłowania 
Węgier przejścia od biernej do czynnej polityki drogą włosko-węgierskiego 
zbliżenia oraz próby zbliżenia z Jugoslawją nie zmieniają w niczem dla 
Węgier konieczności uprawiania wcześniej czy później polityki współdzia- 
łania z Europą środkową wobec geograficznych i gospodarczych węzłów, 
które wiążą z nią Węgry. 

Burzenie twierdz wschodnich. 
BERLIN, 12 V. PAT. Według informacyj Telegraphen Union prace 

nad zburzeniem umocnień podziemnych w Głogowie i Kistrzyniu zostały 
ukończone. Burzenie zakwestjonowanych przez międzysojuszniczą komisję 
kontrolną umocnień podziemnych w Królewcu t. zw. Frieschingstellung 
ma być zakończone jeszcze w ciągu maja. W związku z tem Tełegraphen 
Union dowiaduje się, że berlińskie koła .dyplomatyczne uważają wysuwane 
w ostatnich dniach ze strony francuskiej żądanie wysłania specjalnej ko- 
misji rzeczoznawców sojuszniczych, któraby miała zbadać stan prac niwe- 
lacyjaych, za sprzeczne z postanowieniami zawartej w tej sprawie w 
styczniu r. b. umowy. 

BERLIN, 12 V. PAT.  Socjaldemokratischer Presse-Dienst donosi, że 
obecnie przez cbie strony zarówno francuską jak i niemiecką rozważany 
jest projekt powierzenia kontroli. nad stanem prac niwelacyjnych na 

wschodniem pograniczu Niemiec — komisji, złożonej z oficerów artylerji 
fortecznej państw neutralnych (1 Szweda i 1 Szwajcara). › : 

Francuska wizyta w Londynie, 
LONDYN, 12 V. PAT. Wizycie prezydenta republiki francuskiel 

Doumergue'a i ministra spraw zagranicznych Brianda w Londynie zapo- 
wiedzianej na początek przyszłego tygodnia przypisują tu wielkie znaczenie 

polityczne. Doumergue i Briand będą gośćmi królestwa angielskich. 

„Prawda“ o imperjalizmie angielskim. 
MOSKWA, 12 V. PAT. „Prawda* w artykule poświęconym stosun- 

kom w Chinach pisze, że ostatnie oświadczenie Chamberlaina, dotyczące 
zaniechania przez Angiję dalszych wystąpień z powodu wydarzeń w 
Narkinie, aby nie robić trudności Czang-Tso-Linowi—ujawniło w sposób 
jaśniejszy od jakiegokolwiek dokumentu, iż pomiędzy imperjalizmem 
angielskim a kontr-rewolucją narodową w Chinach istnieje ścisły zwią ek. 

Działania na teatrze wojny. | 3 
LONDYN, 12. V. Pat. Według wiadomości otrzymanych przez admi- 

rałicję brytyjską z Hong-Kong, wojska prowincji Wan-Hsien god dowódz- 
twem gen. Vang-Tsen, które załęly ub. niedzieli miasto I-Czang, zrabo- 
wały: podobno chińską część miasta, nie naruszając mienia europejczyków. 
Gen. Yang-Tsen miał zająć terytorium prow. Szan Si i połączywszy się 
z wojskami Wu-Pei-Fu, maszeruje podobno na Hankou. 

Rewizje w biurach sowieckich w Londynie. 
LONDYN, 12-V. PAT. Biuro Reutera donosi, że w dniu dzisiejszym poli- 

cja przedsięwzięła szczegółowe rewizje w lokalach rosyjskich towarzystw Spół- 
dzielczych w londyńskiem City. Rewizje nie objęły biur sowieckiej delegacji 

BAG handlowej, która zasłania się nietykalnością dyplomatyczną. Nie aresztowano 
nikogo. Silne kordony policyjne stały przed wejściem do rewidowanych lokali 

J nie pozwalając wchodzić ani wychodzić nikomu. Rewizja ta była niespodzianką 
| ” dla ambasady sowieckiej, która nie przewidywała jej możliwości. 

— 
—-- 

ю 

| ich 
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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rę:opisów niezamówionych nie zwraca. 
Kata 

„ miejskiej? 

minając o sprawie ochrony celnej zaznaczył, że stawki celne w Polsce są. 

"tych robót, z włączaniem do sieci 

że. 

*zupełnem zapomnieniu, gdy tymcza- 

"ności rozwoju, sprzedaje gaz 2 razy 

"znacznie, jak to stwierdziła 

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ui; Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — ul; Raiuszowa I 

! BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 NOWOGRÓD ż4« — ul. Mickiewicza 20 
257 DUKSZTY — ш! Gen. Berbeckiego 10 „NOWO ŠWIĘC.ANY — ul. Wileńska 28 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 POSTAWY — ul, Rynek 19 | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 STOŁ *CE — ul. Piłsud:kiego 
GRODNO — Plac Batorego 8- ST. WIĘCIANY — ul Rynek 9 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ŚW R— u 3-go Maja 5 
W LEjKA POWIATOW A—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch waeżarh 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, dr e 

Sejm i Rząd. 
miany w oprocentowaniu ra. 
chunków czekowych P.K.O. 

— Jakie są, zdaniem p. prezesa chennych. | ь A 12V, PAT. Na od- 
największe bolączki naszej gospodarki _ — A osławione bruki wileńskie? da dad K As 

Pragnęlibyśmy coś o tem usłyszeć... następujące zmiany w as 
— Niewykończen'e wnętrzanaszych niu rachunków czekowych: dotych- 

wet t. j. nieuniknione w przyszłości ai = w a: gmach u- 
ch rozkopywanie przy wykonywaniu g W stosunku do tych ra- dych robi 9 woodaowych, анн zekowyeh, КОЬ ааа kanalizacyjnych, gazowych, kablowych, Od nadwyżek salda ponad 2 maj do Wilno, jako. miasto o ludności trariwajowych it. p, uniemożliwia wysokości 5 milj. będzie P, K. O. bo- 

sięgającej 200000 mieszkańców i ja układanie w dzisiejszych warunkach Nifikowała 1 proc. w stosunku rocz. 
ko miasto wojewódzkie i uniwersy- kosztownych bruków na betonowem NYM, od nadwyżek zaś po.ad 5 mil. 
teckie, powinno dążyć do europeiza- podłożu, jakie naprz. są stosowane for” Rh z: powyższe 
cji, t. jj do osiągnięcia tych kuliural- w Warszawie. Tem niemtiiej, [samo- Ponadto katła Cawiudówcza ©. b. ©. 
nych zdobyczy w dziedzinie urządzeń rząd winien ustalić drogą: przeprowa- tchwaliła podwyższyć kredyt tę wę 
miejskich, które równorzędne miasta dzenia prób typ bruków, który przy kup papierów wartościowych «redytu 
Europy Zachodniej posiadają jużod- naszych warunkach topograficznych długoterminowego o dalsze 5 miljo- 
dawna. ; i klimatycznych dawałby tak najwięk- ml zyc t zn, do kwoty 75 

Na pierwszem miejscu stawiam szą rękojmę ich trwałości, jak i moż- > 
kanalizację i wodociągi, jako niezbę- ność zastosowania materjałów przy >. = A Banku 
dny warunek dla podniesienia stanu przekładaniu w przyszłość bruków e skiego. 
zdrowotnego miasta. Roboty te, już udoskonalonych w śródmieściu 'lub _ WARSZAWA, 12-V PĄT. Bank 
rozpoczęte przed wojną, po dłuższej przebrukowywaniu przedmieść. e AA žaniadodėė, żę stopa dyskon- 
przerwie, dzisiaj są prowadzone w Nie malem tež zadaniem przyszłe- owi 2 в ka wa ż maja 1927 r. 
granicach udzielanych miastu nieznacz- go Samorządu jest kwestja prawidło- dania MR: Sa > 
nych kredytów. Powiększenie skali wej rozbudowy miasta, a mianowicie wych i otwartego kredytu — 9 j pół 

należytego rozplanowania, regulacji 
i uporządkowania przedmieść, 

proc 
y Sesja komisji rzeczoznawców 

Na zakończenie kilka słów o ' ze- 
wnętrznemżobliczu miasta. Poza ogro- . 

do spraw mniejszości. 
WARSZA ajo- 

dami miejskiemi, które pod względem wą sa AE Raetia 1h 
ilościowym nie zaspakajają potrzeb spraw mniejszości narodowych i wo- 
ludności, a jakościowo mogłyby być jewództw wschodnich, odbyła się w 
więcej współczesnemi, nie można po. dniach od O do 12go maja r.'b. 
minąć wyglądu zewnętrznego naszych 
domów, pozostawiającego bardzo dużo 

Wzięli w niej udział minister W asy- 
lewski, Lówenherz, naczelnik wydzia- 

do życzenia. W tym ostatnim wypad- 

ku samorząd miejski nie jest w stanie 

łu narodowościowego M-stwa Spraw 

usunąć braki, natomiast pożądanem 

Wewn. Suchenek-Suchocki. Omawia- 
no pewne kwestje z dziedziny życia 
kulturalnego ukraińców oraz sprawy 

jest-wszczęcie. z-jego strony -energicz- 

nej akcjj w kierunku umożliwienia 

właścicielom nieruchomości zdobycia 

ograniczeń z tytułu przynależności 
narodowościowej lub wyzaaniowej, 

długoterminowego i możliwie niedro- 
giego kredytu na odremontowanie 

pozostałych po rządach zaborczych. 
Odbyto konferencję z dyrektorem de- 

domów oraz na roboty inwestycyjne, 
jak to wprowadzenie wodociągów, 

partamentu Switalskim i wice-mini- 
strem Carem, zaznajamiając się z za- 

skanalizowania posesji i t. p. 
Takie są, kończy . prezes Niewo- 

rządzeniami władz wydanemi w dzie- 
dzinie polityki narodowościowej w 

dniczański=w ogólnych zarysach waż- 
niejsze zadania samorządu w dziale 

okresie od ostatniej sesji komisji do 

technicznym. 

chwili bieżącej. 

Ubezpieczenie pracowników 

Dla uskutecznienia większości tych 
zadań niezbędne jest zaciągnięcie po- 

umysłowych. 
WARSZAWA, 12-V_ (żel. wł. Słowa) 

W najbliższym czasie ma być ogło- 
szona w Dz. Ustaw w drodze dekre- 
tu Poezydenta Rzeczypospolitej usta- 

В i „Wa o ubezpieczeniu emcrytalnem pra- žyczki; dla naležytego zaś i korzyst cowników majskiwycić я r am 
nego dla miasta wykonywania robót Projekt ustawy przewiduje zabez- 
powinniśmy wymagać od przyszłego pieczenie na wypadek bezrobocia, 
samorządu i jego organów poza su- pozbawienia zdolności do wykonywa- 
miennością — inicjatywy, planowego 

i fachowego rozstrzygania spraw oraz 

zaolności gospodarczych. '  esq. 
ERETOŃAKERRPCZWE UREKZETN TEE RAE OCZACH 

26 list w Warszawie. 
WARSZAWA, 12.V. (żel.wł. Słowa). 

nia swego zawodu i zabezpieczenia 

Wczoraj Główny Komitet Wyborczy 

rodzin; na wypadek śmierci ubez- 
pieczonego. Ubezpieczeniu podlegają 

do Rady Miejskiej zakończył przyj: 
mowanie list. Ogółem zgłoszono 26 

' pracownicy umysłowi od lat 18 do 
60. Składka ubezpieczeniowa obliczo- 

list, lista Nr. 13 jest listą fikcyjną po- 
nieważ żadne z ugrupowań w oba- 

na jest w sposób następujący: od 60 

wie przed feralną trzynastką nie chcia- 

złotych całą składkę opłaca praco- 
dawca, od 60 zł. do 400 3/5 płaci 

ło przyjąć tego numeru. Według ko- 
łejności listy te są następujące: 

pracodawca 2/5 ubezpieczony, od 

Nr. 1 Poalej-Sion-prawica. 

400 do 800 pracodawca płaci 2/5, 
ubezpieczony 3/5, ponad 800 złotych 

czesnych urządzeń, ewentualnie wyzy- - х 

skania sił wodnych; tym sposobem Nr. 2 P. P. S..wraz z Komitetem 
- Inteligencji Pracującej. 

ubezpieczony. 

dałoby się zmniejszyć taryfę za ene- Nr, 3 Bezpartyjny Komitet Wybor- 

Zadania przyszłej gospodarki miejskiej. | 
Rozmowa z Prezesem Stowarzyszenia Techników, p. inż. W. Nie- 

wodniczańskim. 

— Jako technik, będę mówił o 

przedsiębiorstwach i robotach miej- 
skich i czego w tej dziedzinie należy 

żądać od przyszłego samorządu miej- 

skiego. 

wodociągowej i kanalizacyjnej dzielnic, 

nie objętych pierwotnym projektem, 

winno zasługiwać na szczególną u* 

wagę przyszłych ojców miasta. 

Nie mniejszej uwagi zasługuje 

kwestja taniej komunikacji miejskiej, 

ponieważ dzisiejszą komunikację auto- 

busową, jako nie zaspakajającą po- 

trzehy mieszkańców miasta i przytem 

drogą, należy uważać za prowizorycz- 

ną. Autobusy, ze względu na wąz- 

kość naszych ulic, może by. i były 
wskazane. gdyby -nie-— stan naszych 
bruków, zbyt ujemnie wpływający na 

koszta eksploatacyjne ruchu autobu- 
-sowego, a, co za ten idzie, i na moż- 

liwość obniżenie taryfy. Wobec ро- 

wyższego należy widzieć rozwiąza- 

nie zadania taniej komunikacji miej- 

skiej w budowie tramwajów, które 

odciążą zaludn enie śródmieścia i 

tem też spowodują polepszenie jego 

warunków zdrowotnych. 
— A co pan prezes może powie- 

dzieć o należytem ekploatowaniu ele- 

kirowni? ` 

— 'Najstar*ze i najwięcej rentują- 

ce przedsiębiorstwo miejskie — ele- 

ktrownia wobec już zapoczątkowane- 

go i wykonywanego przejścia ua prąd 

trójfazowy o wysokiem napięciu, u- 

możliwiającego znaczne „powiększenie 

terenu jej działalności, winna nie tyl- 

ko zaopatrzyć w energję elektryczną 

tak dla oświetlenia, jak i dla celów 

mechanicznych, wszystkie przedmie- 

ścia, lecz i zająć się sprawą elektryfi- 

kacji osad podmiejskich, nie dopu- 

szczając tam konkurencji innych ele- 

ktrowni. Równorzędnie z powiększe- 

niem się zbytu energji, należy dążyć 

też i ku zmniejszeniu kosztów jej 
produkcji drogą zastosowania nowo- 
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= Ziemniaki -Sadzeniaki 
WOLTMANY DANKOWSKIE 

gię, względnie powiększyć dochody czy Przedmieść. 
miasta. Nr. 4 Bund. 

I1 odsiew uznane 
poleca ze swoich składów 

— Co należałoby uczynić dlaroz- Nr. 5 Poalej-Sion-lewica. 

woju gazowni wileńskiej? Nr. 6 Centralny Fachowy Bezpar- 

WILEŃSKI 

Nr. 20 Komitet wyborczy żydow= 

tyjny Komitęt Wyborczy. 
Sprawa gazowni jest obecnie w ZEN 

skich stronnictw ludowych w Polsce. 
Nr. 21 Blok bezpartyjnych - Rh partyjnych Ży. 

„Nr. 22 Legja inwalidów wojsk pol- 
skich; na czołowem miejscu Pawluk 
Stanisław. į 

Nr. 23 Żydowski komitet demo- 
kratyczny na Pradze. 

Nr. 24 Bezpartyjny komitet wy: 
borczy Polski Odrodzonej; na miej- 
Scu naczelnem Różański Kazimierz. 

Nr. 25 Zjednoczony Komitet wy: 
borczy uzdrowienia gospodarki miej- 
skiej (na czele poseł Marjan Kościał: 
kowski). + 

Nr. 26 Zjednoczone spółdzielnie 
mieszkaniowe lokatorów i sublokato- 
rów; na miejscu czołowem Ławko- 
wicz Pawel. | й 

Nr. 27 Siolėčzny komitet gospo- 
darczy m. st. Warszawy; na miejscach 
naczelnych Fukier, Józef Robakowski. 

_ Organizacja wyborów w Warsza- 
wie przedstawia się bardzo Źle, we- 
dług danych Głównego Komitetu 
Wyborczego 20 proc. wyborców nie 
zostało wciągniętych do spisów wy- 
borczych. 

SYNDYKAT ROLNICZY 

Nr. 7 Żydowskie Stowarzyszenie 

Zawalna Nr 9, tel. Nr 323, 
Kupujemy ziemniaki jadalne białe i 

2 czerwone, 

W/łaścicieli Nieruchomości. 
Nr. 8 Komitet Obrony Witrzytel- 

ności. 
_'Nr. 9 nie będzie dla uniknięcia 

К nieporozumień. 
istniejąca . Nr. 10 Blok Lewicy Robotniczej 

(Komuniści. P. P. S.-Lewica). 
Nr. 11 Komitet Polskich Związków. 

Pracowniczych (N, P. R). ' 
: „Nr. 12 Komitet Obrony Polsko- 

ci 

sem należyte jej rozwiązanie nieza- 
wodnie wpłynęłoby dodatnio na do- 
mowe gospodarstwo mieszkańców 

miasta. Chodzi o to, że 

prywatna gazownia, omal że nie jedy- 
na w Europie, produkująca gaz z 
drzewa, w dodatku pozbawiona moż- 

Nr. 13 Komitet wyborczy bezpar- 
tyjnych Żydów. ! 

Nr. 14 Niezależna socjalistyczna 
partja pracy w Polsce (Drobnerowcy). 

Nr. 15 Demokratyczny blok sjo- 
nistyczny. > 

Nr. 16 Żydowski blok narodowy 
(sen. Koerner). 

Nr. 17 Żydowski blok demokra- 
tyczny. a 

Nr. 18 Zjednoczony komitet ży- 
dowskich robotników religijnych. 

Nr. 19 Przedsiębiorcy przewozowi; 
na czółowem miejscu Lejba Żółpek. 

drożej niż naprz. gazownia łódzka. 

Nie podlega wątpiiwości, że budowa 
gazowni miejskiej na węglu z zasto: 
sowaniem najnowszych zdobyczy 
techniki w tym przemyśle, ogromnie 
obniżających koszta produkcji gazu 

udostępni zastosowanie go w naszych 

kuchniach, co poza innemi wygodami 

praktyka 

długoletnia miast Zachodniej Europy, 

jest ekonomiczniejszem od bezpośred: 
niego spalania węgla w piecach ku-



ECHA KRAJOWE 
Obchody 3 Maja w K.O.P. 

"BRASŁAW. no sztuczkę p. t. „Skazaniec*, Pro: 
— Uroczystość obchodu 3-go gram wieczoru urozmaicony był Śpie- 

Maja. Rozpoczęcie uroczystości ob- WE solowym i deklamacjami ucze: 
a. dn. 3 Maja zoistodani zo. Nic seminarjum. We wszystkich ob- 
stało hejnałem trębaczy 18 szwadronu WOdach odbyły się zawody' sportowe 

  

SŁOW U 

Przyjęcie u posła polskiego w Belgradzie 
na cześć delegacji polskiej Cerkwi Prawosławnej. 
BELGRAD, 12.V, PAT. W przyjęciu wydanem prżez posła Okęckie: 

go na cześć delegacji polskiej cerkwi prawosławnej wzięli udział metropo- 
lita serbski Dymitr, minister wyznań religijnych Szyrszkicz, wice: minister 
spraw zagranicznych Pawłowicz, zastępca nieobecnego ministra Marinko- 
wicza oraz metropolita Antonjusz głowa rosyjskiej cerkwi na emigracji. 

Delegacja była przyjęta na postuchaniu u prezesa rady ministrów. 

Łunaczarski na urlopie. 
KOP. odegranym z Ęwieży kościoła. W 
Bylo to pobudką do wyruszenia od- 
działów i drużyn do kościoła na uro- 
czyste nabożeństwo. Tłumy przybyłe 
na te nabożeństwo nie mógł po- 
mieścić Kościół, zmuszone były ten 
kto przybył później musiał stać na 
majdanie przy kościele. Po mszy u- 
formowała się defilada wojska i or- 
ganizacji społecznych. Dowódca bao- 
nu otoczony przedstawicielami władz 
miejscowych przyjmował defiladą ma- 
szerującą w następującym porządku: 
drużyna dowódcy baonu, pluton c.k.m., 
pluton kawalerji 18 szwadronu, dru- 
żyna hufca, straż ogniowa, oddziały 
przysposobienia wojskowego, wresz- 
cie młodzież ucząca się. 

Po defiladzie na placu sportowym 
spożyto wspólny obiad žolnierski, 
poczem odbyły się różnorodne impre- 
zy sportowe. Na wszystkich strażni- 
cach podniesiono chorągwie. Ludność 
tłumnie przybyła na defiladę i za» 
bawy. 

SEJNY. 
Na placu alarmowym  uszykowała 

się kompanja zbiorowa pod dowódz- 
twem kpt. Krahelskiego, aby udać się 
na nabożeństwo odprawione przez ks. 
kanonika Astasiewicza. Po mszy świę- 
tej uformowana została defilada z u- 
działem oddziałów przysposobienia 
wojskowego, hufców harcerskich i 
uczni szkół. Defiladę przyjął w Za 
stępstwie nieobecnego dowódcy bao- 
nu, kpt. Godycki-Ćwirko. Po obiedzie 
żołnierskim wolni od służby żołnierze 
obecni byli na zawodach piłki nożnej 
pomiędzy drużynami KOP, i vezni 
liceum. Wieczorem ks. dyrektor Par- 
da wygłosił odczyt na temat Konsty- 
tucji 3 Maja. Liczny udział ludności 
sprawił, że święto narodowe wypadło 
okazale. 

N. ŚWIĘCIANY. 
Uroczysty dzień 3 Maja poprze- 

dzony został capstrzykiem oddziałów 
garnizonu. W dniu 3 Maja na piacu 
im, Marszałka Piłsudskiego odpra- 
wiona została msza polowa. Po mszy 
przemówienia okolicznościowe wygło- 
sił proboszcz i burmistrz. W defila- 
dzie wziął udział szwadron 23 p. uł. 
Grodzieńskich, oddziały KOP. strzel- 
ca, hufce harcerskie i straż ochotni- 
cza ogniowa. Przygrywała orkiestra 
kolejowa. Wieczorem. kino kolejowe 
otwarlo bezpłatnie swoje podwoje 
dla żołnierzy. Na placu 3 maja odby- 
ła się zabawa ludowa. Identyczne za- 
bawy i pogadanki o Konstytucji 3 
Maja ody się w Kołtynianach, lg- 
nalinie i Duksztach, Wszędzie dał się 
zauważyć udział ludności cywilnej 
znacznie liczniejszy niż w latach u- 
biegłych, co jest dowodem rozwoju 
lojalnego współżycia ludności z 
wojskiem. Świadczy to wymow- 
nie o wzmocnieniu autorytetu Pań- 
stwa Polskiego na Kresach Wschod- 
nich, 

NOWE TROKI. 

Po nabożeństwie w kościele pa- 
rafjalaym uformowała się defilada pod 
dowództwem kpt. Kozłowskiego. Za 
oddziałami KOP. szły w ordynku od- 
działy: Strzelca, Koła Młodzieży Ka- 
tolickiej i przysposobienia wojskowe- 
go. Defiladę pod kolumną herbową 
przyjął dowódca stancjonowanego w 
N. Trokach baonu K.O.P. mjr. Bu- 
drewicz. Przemawiając do zebranych 
pan major nawoływał do szczerego 
i radośnego obchodzenia święta. 

Pó południu w parku miejskim 
odbyła się zabawa ludowa, pełna 
najróżnorodniejszych atrakcji. Wie- 
czorem w teatrze „Kopista* odegra- 

zew icz 

z udziałem młodzieży cywilnej. 
strażnicach oficerowie wygłosili po- 
pularne odczyty o Konstytucji 3 Maja. 

DRUSKIENIKI. 
W Druskienikach, Porzeczu i Ora- 

nach uformowały się komitety oby» 
watelskie, mające za zadanie organi- 
zację pochodów i defilad, 

W samych Druskienikach odpra- 
wione zostało nabożeństwo, po któ- 
rem dowódca baonu ppłk. Sołtan 
przyjął defiladę oddziałów K Q. P. 
strzelca, straży leśnej i ogniowej, dru- 
żyn harcerskich. Podczas obiadu 
żołnierskiego, na który zaproszeni 
zostali przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa przemawiał płk, Sołtan. 
Sędziwy rabin miejscowy w języku 
hebrajskim błogosławił Polskę i Jej 
armję. 

W parku zdrojowiskowym odbyla 
śię zabawa ludowa, całe Druskieniki 
udekorowane były zielenią i flagami 
o barwach narodowych. 

NOWOGRÓDEK,. 
— Ze zjazdu burmistrzów. W 

dniach 9, 10 i 11 b. m. obradował 
w Nowogródku zjazd burmistrzów 
woj. Nowogródzkiego. W obradach 
zjazdu prowadzonych pod przewod- 
nictwtm p. Wojewody Beczkowicza, 
a częściowo w jego zastępstwie na- 
czelnika wydz. samorządowego p. j. 
Chmielowskiego wzięli udział spe- 
cjalni wysłannicy: Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych — naczelnik departa- 
mentu wewnętrznego p. Strzelecki, 
Ministerstwa  Skarbu—p. naczelnik 
Pawłowicz, Wojewody Raczkiewicza 
p. Dzenajewicz, ośmiu burmistrzy, 
szereg _ przedstawicieli _ większych 
gmin wiejskich oraz inspektorzy sa- 
morządowi i lekarze sanitarni miaste- 
czek i gmin. 

Gtównem zadaniem obrad zjazdu 
były sprawy wynikające z projekto- 
wanej szeroko akcji uzdrowienia i 
rozbudowy miast. 

Poszczególni naczelnicy wydzia- 
łów woj. Nowogródzkiego wygłosili 
referaty. Uderzała dostępna dla całe- 
go audytorjum forma, w jaką były 
one ubrane i gruntowne opracowanie 
tematów. 

Ostatecznie jednogłośnie zdecydo- 
wano, że dla dobra sprawy każde mia- 
sto powinno mieć lekarza-hygjenistę, 
który by kierował pracami nad pod- 
niėdėikės stanu sanitarnego miast. 

Uczestnicy zjazdu podejmowani 
byli przez Radę Miejską obiadem, 
podczas którego wygłoszono szereg 
entuzjastycznych mów. Z ramienia 
Związku Miast Polskich obradom 
przysłuchiwał się dyrektor biura Zwią- 
zku p. Grotowski. 

GRODNO. 
— () Sprawa o działalność 

antypaństwową. Dnia 9 b. m. roz- 
poczęła się w Wydziale Karnym Sądu 
Okręgowego w Grodnie sprawa 32 
osób oskarżonych o działalność anty- 
państwową z art. 102 Kodeksu Kar- 
nego, Do sprawy tej Urząd prokura- 
torski wezwał 27 świadków. W spra- 
wie przyjmą też udział liczni adwo- 
kaci. 

DRUSKIENIKI. 

— (r) Listy kandydatów do 
Rady Miejskiej. Do wyborów do 

„druskienickiej Rady Miejskiej zgłoszone 
zostały 4 listy wyborcze, mianowicie: 
2 polskie, — jedna demokratyczna, a 
druga endecka, oraz 2 żydowskie, — 
jedna bloku żydowskiego, a druga 
personalna. 

W skład Rady Miejskiej w“ Dru- 
skienikach wchodzi, jak wiadomo, 
12 osób. : 

BALMONT W WILNIE *) 
<Pochłanięcie Polski przez 

Rosję, to niedorzecznošė i 
gwałt. Na polskoj ziemie nie 
rastuf ławry dla russkich woi- 
now!» 

cji do wojska z roku 
1854). 

Gilbert Keith Chesterton przyje- 
chał na dłuższy pobyt do Polski aby 
o naszem państwie, o naszym kraju 
i o nas samych — książkę napisać. 
Powie w niej niezawodnie rodakom 
swoim wiełe rzeczy nieprzyjemnych a 
nam przeciwnie wiele rzeczy przyjeme 
nych i dla nas ma arenie wszech- 
światowej bardzo pożytecznych, Kon- 
stanty Dymitrjewicz Balmont przyje- 

chał do Polski bo za głucho już mu 
było w zapadłym, choć pięknym ką- 

cie nadoceanowym, Capbreton, pod 

Bayonną. 
Są piaki, których bliskość czło- 

wieka podnieca do śpiewania, Balmont 

do takich śpiewaków należy. Przysta- 
łaby jego ustom parafraza wyrażenia 

„Ty wiesz jak mu- się Słowackiego: 
szę być isłuchanym, abym špiewal“. 

W obcej głuszy gaskońskich „tłu- 
stych* land, choćby prześlicznie ma- 
lowniczych, nie siedzieć wiekuiście ro- 
syjskiemu poecie-emigrantowi, osob- 

*) W odcinki Nr:u 97 «Słowa» zatytu- 
„łowanym <Balmont w Warszawie» podałem 
w streszczeniu charakterystykę muzy Bal- 
monta, do czego już tu wracać nie mam 
potrzeby. 

(A. G. Hercen w proklama- 

liwie takiemu, w którym się dionizyj- 
ska, bujna natura Puszkina odrodziła, 
Dokąd wyrwać się? Cały świat — do- 
słownie: cały — zwiedził Balmont. 
l ze wszvstkich krajów i ludów ob- 
cych najbliższą mu jest Polska. To 
nie frazes bankietowy; to fakt. Więc 
kiedy trafił się impresarjo, który spa” 
re dziś koszty źournóe po Polsce 
dwóch osób (Balmont podróżuje w 
towarzystwie żony, nieodsiępnej swo- 
jej towarzyszki) zaryzykował wziąć na 
siebie, — poeta nie namyślał się ani 
chwili, ani chwileczki. Odczyt ,„„O ko- 
biecie“ w oryginale rosyjskim i prze: 
kładzie polskim do kieszeni; do wa- 
lizki para tomików własnych wier- 
Szy... i w drogę w imię Boże! 

Do Polaków! Do przyłaciół z 
Moskwy z roku 1916 i 1917, kiedy 
się to tam z dobrą kupą elity inteli- 
gencji polskiej przeżyło straszne lecz 
i cóż za bajeczne dnil Do miejsc 
z wielką swą duszę oddał Bogu 
asprowicz, z którym się dziwnie ja- 

koś sprzęgło duchowo, jak z żadnym 
innyrh wielkim poetą... wyjąwszy, ro- 
zumie się, Słowackiego! Połskal... To 
przecie jakby się stanęło u progu 
Rosji. A do progu, choćby tylko do 
progu Jej — tak ciągnie! Tak ciąg- 
nie... 

| przybył do wolnej Polski w od- 
wiedziny „wielki poeta rosyjski, może 
po Puszkinie największy, jeżeli Poezję 
będziemy poczytywali wyłącznie za 

STOŁPCE, 12—V. PAT. Dziś o godz, 9-tej rano przejechali przez 
Stnłpce komisarz ludowy do spraw oświaty Łunaczarski z żoną w drodze 
na urlop zagranicę oraz niemiecki ambasador w Moskwie Brockdorif- 
Rantzau udając się w sprawach służbowych do Berlina. 

Jeszcze jedna konferencja o rozbrojeniu. 
GENEWA, 12. V. Pat. Potwierdza się widomość, że konferencja Sta- 

nów Zjednoczonych, Anglji i Japonii w sprawie rozbrojenia na morzu 
odbędzie się w czerwcu rb. i potrwa 6 tygodni. 

W poszukiwaniu zaginionych lotników. 
> 

sera i Coli'ego trwają nadal. 
LONDYN. 12.V. PAT. Poszukiwania lotników fraacuskich Nunges- 

Angielskie ministerstwo lotnictwa otrzymało 
wiadomości, że lotników widziano z periskopu brytyjskiej łodzi podwode 
nej w ub. niedzielę w godzinach ranaych w pobliżu wyspy Isle of 
Wight. Ostatni raz widziano hidroplan francuskich, lotników koło połud- 
niowo-zachodnich wybrzeży  Irlandji. 
władze angielskie, 
poszukiwania lotników amerykański 

kanadyjskie i francuskie. 
Poszukiwania prowadzą wspólnie 

Jutro rano wzniesie się na 
statek pewietrzny Los Angelos. De- 

partament marynarki w Waszyngtonie wydał już odpowiednie rozpo- 
rządzenia. 

Nieustraszeni 
NOWY-YORK, 12-V. PAT. Lotnik 

konkurenci. 
Betraut wraz z towarzyszem swym 

Chamberlainem zamierza wylecieć jeszcze dziś wieczorem lub jutro wczesnym 
rankiem celem dokonania raidu powietrzncgo Nowy-York — Paryż bez lądowa- 
nia, jeżeli warunki atmosferyczne będą pomyślne. 

Zamachy i katastrofy kolejowe, 
Nieudana zbrodnia 

WARSZAWA, 12 V. PAT. W dniu 12 bm, © godz. 8-ej rano 

koło Baranowicz. 

w pobliżu st kolejowej Baranowicze służba kolejowa zauważyła, 
łe szyny na torze koiejowym są rozkręcone zaś opodal leżą ma- 
terjały wybuchowe. Zauważono to niedługo przed nadejściem 
pociągu pośpiesznego jadącego z Warszawy. Pociąg warszawski 
zatrzymano па stacji 

ne śledztwo. 

Żerebiełówka. 
pociąg ratunkowy z w: jskiem i poli 

Z Baranowicz wysłano 
cją, która prowadzi energicz- 

W Samborze, 
WARSZAWA. 12 V. PAT. W dniu 11 bm. na st. kolej. w Samborze 

manewrujący parowóz najechał z tyłu na stojący pociąg osobowy. Uszko- 
dzenia doznały 2 wagony Ill klasy, Dwuch podróżnych jest lekko kontuzjo-- 
wanych. Ze służby kolejowej nikt nie doznał obrażeń. 

Katastrofa i ofiary, 
NOWOGRÓDEK, 12-V. PAT. Wczoraj o 12-tej w poł. na 3-cim kilom. przed 

stacją Leśna na kole! wąskotorowej Leśna—Obóz 
prowadzony przez kap. Krauzego z szefostwa saperów w Brześciu. Wy 

wiczeń, wykoleił się pociag 
olejo- 

ny parowóz przewrócił się, w następstwie czego utworzył się zwał wagonów. 
Bardzo ciężko ranny jest jeden z oficerów i 6-ciu podoficerów z baonu szkolne- 
go saperów O. K. jadących z Berezy Kartuskiej do Obozu Ćwiczeń. Rannym 
udzielili pierwszej pomocy sanitarjasze Obozu Ćwiczeń. 

- Zima w maju. 
W Petersburgu na ulicach leży Śnieg. 

Według wiadomości z Mińska, nad Peterburgiem szalała straszna burza śnieżna. 
Ulice miasta pokryte są śniegiem, termom=tr 
zrywał szyldy sklepowe i połamał drzewa. 

le okrętów. 

wskazuje kilka stopni mrozu. Huragan po- 

Straszny wicher szalał również nad morzem Bałtyckiem, przyczem ucierpiało wie- 

Wzdłuż całego wybrzeża w państwach bałtyckich termometr wskazywał 2 stop- 
nie mrozu. 
  

„Katastrofa lotnicza w Warszawie. 
Tragiczny zgon zastępcy Szefa Lotnictwa. 

Jak donosiliśmy w numerze wczo- 
rajszym we środę rano zdarzyła się 
w arszawie katastrofa lotnicza w 
której zginął tragicznie jeden z naj- 
dzielniejszych lotników polskich ś. p. 
podpułkownik Zych-Płodowski zastęp- 
ca szefa departamentu lotniczego 
Okoliczności tej okropnej katastrofy 
są następujące: Około godz. 8-ej zra- 
na z lotniska wojskowego wzbił się 
w przestworza zwyczajem zresztą co- 
dzienaym, na lot ćwiczebny zastępca 
szefa departameniu IV lotnictwa pode 
pułkownik Zdzisław ;Zych-Płodowski. 

Nie zrażony szalejącą wczoraj bu- 
rzą gradową dosiadł samolotu z ią 

jedynie różnicą, że zwykle obierał do 
ćwiczeń samoloty dwuosobowe, tym 
razem zaś wzniósł się na samolocie 
jednoosobowym typu „Spad* L. 34, 

Dosięgłszy kilkusetmetrowej wyso- 
kości i znalazłszy się na swym „Spa- 
dzie* w okolicach Belwederu, Płodow- 

ski podjął t. zw. „louping* czyli ko- 
ziołkowanie. 

Podczas jednego z takich kozioł- 
ków nagle aparat, który znalazł się w 
Opozycji odwróconej do góry kółka- 

jedną ze Sztuk Pięknych nie zaś za ja- 
kiś wysokiej klasy surrogat  filozofji, 
czynnego _ patrjotyzmu,  utylitarnej 
dydaktyki lub moralizatorstwa - moż. 
liwie najprzyjemniejszego. Sam Bal- 
mont wyraził się: Poezja — to mowa 
tylko ludzkich dusz; Muzyka — to 
mowa bogów. Poezja Balmonta — to 
Muzyka. A w każdym razie wiele, 
wiele „mowy Bogów* słyszymy w 
poezjach Balmonta. Z woli Bożej i 
łaski urodził się „dla zwukow sład- 
kich*, a niemał dodać można: „i ma- 
Lit“, 

Z pewnością zaś największą: nie 
dla polityki. 

A my, niestety, po ogromnym 
wstrząsie rezurckcji naszej w ogniu 
bitw i matactw dyplomatycznych, 
wciąż jesteśmy jeszcze jakby w poli- 
tycznym transie nie dopuszczającym 
do brania czegokolwiek, do odczuwa 
nia, do traktowania inaczej jak sub 
specie właśnie polityki. Istny dopust 
Boży! Żaden dziś z moich najszanow- 
niejszych rodaków palca nie podnie-. 
Się lub nie zagnie bez przywiązywa- 
nia do tej <akcji» głębokiego znacze- 

nia litycznego lub... co jeszcze 
gorsze— partyjnego. 

Wystarczyło Balmontowi wpaść w 
taki, uczciwszy uszy, kociół wrzący, 
wzdymany nieustannie polityczno-par- 
tyjnemi bąblami, aby być wygotowy< 
wanym na... ma tę lub ową polityczną 
zupę, Że zaś ten świeży kawał mięsa 
okazał się, jako «materjał polityczny», 
przysłowiowym kołkiem od brony, z 

mi, nie mógł już powrócić do wła» 
ściwego stanu i począł gwałtownie 
opadać ma ziemię. Katastrofa nastąpi- 
ła na wąskim dziedzińcu posesji A. 
Wajnera przy ul. Górskiej Nr. 17. 
Samolot spadł tam w ten sposób, że 
znalazł się między położonemi na 
przeciw siebie dwoma budynkami. 
Ponieważ był zwrócony do góry kół. 
kami, tedy nieszczęśliwy podpułkow- 
nik Płodowski uderzył całą siłą gło- 
wą o ziemię. 

Aparat, padając, zawadził sterem o 
dach budynku drewnianego i wtedy 
poprostu złamał się na pół. 

Przerażeni tym nagłym upadkiem 
aparatu mieszkańcy obu domów wy- 
biegli i wówczas ujrzeli już tylko 
szczątki zdruzgotanego aparatu, z 
pod którego strumieniem płynęła krew. 

Podpułkownik Płodowski nie żył. 
Wydobyto go ze strzaskaną głową i 
połamanemi kończynami, 

Zmarły tragiczną śmiercią Zych: 
Płodowski liczył lat 32. Pełnił służbę 
w lotuictwie od kilku lat i odznaczał 
się brawurowemi bojowemi lotami. 

którego ani rusz ugotować rosołu — 
przeto narzucano do rądla tyle ingre- 
djencyj politycznych, že niezawodnie 
opuści Balmont Polskę zostawując 
nam po sobie. akuratny posmak za- 
wiesistej politycznej buzy. 

Już nadano wizycie Balmonta cha- 
rakter «zbliżenia» (bez  śŚciślejszego 
na razie określenia istoty tego zbliże- 
nia) do lepszych i zdrowych elemen- 
tów narodu rosyjskiego bez względu 
na to gdzie ich szukać mamy. W Bal- 
moncie pokutuje aż nadto wyraziście 
antibolszewicki duch. Owóż nie może 
on stanowić najdrobniejszej nawet 
kładki do... Nowej Rosji. To rzecz 
jasna. I—chwała Bogul Reprezentuje 
natomiast Balmont, równie niezbicie: 
wielkość rosyjskiej kultury... a może 
nie tak bardzo «rosyjskiej» jak uni- 
wersalnej, której bynajmniej nie brak 
w Rosji po szczytach inteligencji. 
Wystarczyło to dla entuzjastycznego 
okrzyku który rozległ się np. z ust 
p. Mieczysława Limanowskiego z estra- 
dy w Reducie na Pohulance podczas 
środowej akademii wieczornej na cześć 
Balmonta: : 

— My mamy Jasną Górę, wy ma* 
cie Jasną Polanę; złóżmy do kupy te 
nasze skarby, a będzie jeszcze większy 
skarb, który możemy śmiało nieść 
dó duchowej skarbnicy Ludzkościlą 

W tym sensie, choć może nie 
ściśle temi słowy mówił p. Limanow- 
ski, niejako kontrując samemu  Bal- 
montowi, który o wieie trafaiej właśnie 
przeciwstawiał Jasuą Górę Jasnej Pola- 

Przygotowania do wyborów do R."Miejskiej. 
Rozmieszczenie blur spisowych. 

Główny komitet wyborczy posta- 
nowił, jak już ostatnio donosiliśmy, 
stworzyć sześć głównych biur spiso- 
wych, w celu sporządzenia list osób, 
uprawnionych do głosowania przy 
wyborach do Rady Miejskiej, a mia- 
nowicie: 

Biuro I 'gkręgu spisowego przy 
ul. Ostrobramskiej 5 (gmach kina 
miejskiego), Il przy tl. Bazyljańskiej 
Nr. 2 (Biuro meldunkowe), III w Ma 
gistracie m. Wilna, IV przy ul. Kal- 
waryjskiej (szkoła powszechna Nr.27), 
V przy ul. Szeptyckiego (w szkole 
powszechnej), VI przy zauł. Białym 
Nr. 8 (biuro meldunkowe). 

Kierownikami biur mianowani zo- 
stali w łokr. p. Iwanowski, Ił okr. — 
p. Sakowicz, lil p. Brzostowski, IV — 
p. Rymdejko, VW—p. Kiewlicz, Vi—p. 
Gittel. 

Biura te czynne będą codziennie 
od godz. 8 i pół do 15 i dokonywać 
mają spisu wszystkich obywateli m. 
Wilna, uprawnionych do głosuwania 
w wątpliwych zaś wypadkach przesy- 
łać będą nazwiska tych osób do kon- 
troli głównego biura meldunkowo-ad- 
resowego w celu stwierdzenia ciąg- 
łości czasu zamieszkania w Wilnie. 

Ogółem zatrudniono już 54 pra- 
cowników bezrobotnych. 

W związku z powyższem odbyła 
się w dniu wczorajszym, w magistra- 
cie m. Wilna konferencja, przy współ- 
udziale v,-prezydenta Łokuciewskiego, 

_ kierownika wszystkich biur spisowych 
p. Siewicza i kierownika centr. biura 
meldunkowego p. Sienkiewicza, oraz 
wszystkich kierowników poszczegol 
nych biur, na której udzielono in- 
strukcji w sprawie spisów. (x) 

Żydzi będą mieli 4 lub 7 Ilst 
wyborczych. 

Dnia 11 b.m. w lokalu gminy ży- 
dowskiej odbyło się pod przewodni- 
ctwem posła d-ra Wygodzkiego ze- 
branie porozumiewawcze reprezentan- 
tów niektórych żydowskich partyj po- 
litycznych i organizacyj gospodar- 
czych dla omówienia sprawy utwo- 
rzenia bloku wyborczego reprezentu- 
jącego centrowe stronnictwa żydow- 
skie przy nadchodzących wyborach 
do Rady Miejskiej. 

W zebraniu tem przyjęli udział 
reprezentanci następujących ugrupo- 
wań żydowsk ch: ogólnych-sjonistów, 
stronnictwa ludowo-demokratycznego, 
„Mizrachi*, „Hitachduth*, Związku 
kupców, Związku rzemieślaików, Zwią- 
zku drobnych kupców oraz Związku 
kobiet. 

Na zebraniu tem, iak donosi <O- 
went Kurjer», w zasadzie miano u- 
chwalić utworzenie t. zw. porozu- 
mienia wyborczego, w skład którego 
miałyby wejść wymienione wyżej u- 
grupowania, 

Zebranie miało przebieg nader 
burzliwy, gdyż przy omawianiu spra- 
wy podziału 
poszczególne ugrupowania, które wy- 
raziły chęć przystąpienia do t. zw. 4 
bloku, okazało się, że ambicje po- 
szczególnych partji i organizacji są * 
pod względem żądanych ilosci man- 
datów niemożliwe do uzgodnienia. 
W czasie gwałtownej dyskusji okazało 
się, że cały szereg grup, a przede- 
wszystkiem Związek Kupcow, repre- 
zentujący wielką liczbę wyborców ży 
dowskich, zapewne z porozumienia 
się wycofa. W nader pesymistycznym 
nastroju zebranie zamknięto © g. 4-ej 
nad ranem bez doprowadzenia do 
porozumienia zwaśnionych w walce o ! 
mandaty grup. 

Trwalsze od cukierków i 

Księgarnia Stowarzyszeni 

nie choć obie mają jasność... w nazwie, 
co zgoła do niczego nie obowiązuje. 

K. D. Balmont — a wierzymy bez 
zastrzeżeń publicznemu świadectwu 
p. Limanowskiego — poprostu bra- 
tem był dla naszej polskiej emigracji 
moskiewskiej, dła naszych „biężeń- 
ców" nieszczęsnych z teatru przeraź- 
liwej wojny. Było tam wówczas w 
Moskwie nawet sporo takich Rosjan, 
którzy dla bezdomnych Polaków ot- 
worzyli domy swoje i serca. P. Lima- 
nowski przytoczył nazwisko  Trubec- 
kiego,  Berdjajewa, Winogradowa,,. 
Ale najgorętszym orędownikiem i rze- 
czywistym przyjacielem Polaków oka- 
zał się Konstanty Balmont, wielki en- 
tuzjasta Słowackiego, doskonały znaw- 
ca polskiej literatury i historji, który 
jeszcze przed wojną, gdzie tylko mógł 
domagał się dla Polski — wolności i 
swobody. : 

Za okazanie Polsce i Polakom 
szczerej i śmiałej, serdecznej a bezine 
teresownej drutby wówczas gdy Pol- 
ska i Pełacy byli w Rosji jakby na 
indeksie, gdy trzeba było nielada od« 
wagi cywilnej aby tak się „afiszowač“ 
ze swemi polonofilskiemi uczuciami 
jak to czynił Balmont — należała mu 
się od nas, w wolnej Polsce, gorąca, 
serdeczna podzięka; należał się zło- 
żony mu publicznie hołd choćby po 
wszystkich  miastach  wskrzeszonej 
Polski. 

— Witaj nam, w naszych progach, 
dobry nasz, drogi przyjacielu, coś w 
najczarniejszej godzinie stał przy nas, 

mandatów pomiędzy , 

. dobre, ładne, tanie książki poleca 

w Wilnie, ul. Królewska 1. 

_ W powyższem zebraniu porozii- 
miewawczem nie przyjęli udziału re- 
prezentacji religijnych warstw ludnoś- 
ci żydowskiej. Reprezentanci tej naj- 
liczniejszej warstwy żydowskiej, zorga- 
nizowani w stronnictwie žydow-orto- 
doksów czyli t. zw. „Agudzie*, przy-: 
stąpili obecnie do utworzenia własne: 
go komitetu wyborczego i wystawie- 
nia własnej listy wyborczoj. „Aguda“ 
weszła też w bliższy kontakt z partją 
religijnych sjonistów «Mizrachi» celem 
wejścia z tą partją w bliższy kontakt; 
w czasie akcj wyborczej i wystawie- 
nia wspólnej listy wyborczej żydow- 
skiej ludności religijnej. Akcja „Agu- 
dy* znajduje wiele sympatji ze stro- 
ny „Mizrachi* i sjoniści którzy chcie- 
liby „Mizrachi* wciągnąć do tworzo- 
nego przez nich t. zw. ,„bloku ogólao- 
żydowskiego" wykazują z tego po- 
wodu zupełnie widoczne zdenerwo- 
wanie. i 

W ten sposób (o ile oczywiście 
antrepryza sjonistów się uda i wszys- 
cy sjoniści znajdą się w jednym o- 
bozie) to będziemy mieli cztery listy 
żydowskie 1) Aguda, 2) sjoniści z 
satelitami, 3) Bund, 4) Poalej-Sjon. 
Możliwe jednak, że tych list będzie 
nawet 7. 

Wśród działaczy litewskich. 
Zachowanie się Litwinów wileń- 

skich w stosunku do wyborów miej. 
skich jest takie same, jak w innych 
wypadkach, gdy chodzi o masowe 
wystąpienie ludności. Miejscowe pi- 
semko litewskie mówi 0 „dwuch 
prądach w społeczeństwie  litew- 
skim*, o „wahaniu się*, o za i prze- 
ciw Wygląda to: tak, jakby Litwini 
chcieli „nastraszyć”: a nuż ruszą się 
całą ławąl Co wtedy będzie z pol- 
skiem Wilnem?! Stanowisko to już 
jest nam dobrze znane, oklepane. 

Ostatnio przynosi nam „Vilniaus 
Aidas" artykuł przedwyborczy, który 
stwierdza, że Litwini się jeszcze „za- 
stanawiają*. Mówią nawet... ba—o 
własnej liście(1) 

Z dobrze poinformowanych źródeł 
dowiadujemy się, że o wystawieniu 
własnej listy mowy być nie może. | 
Prawdopodobnie zakulisowa agitacja 
skieruje te kilkadziesiąt głosów dzia- 
łaczy litewskich na listy żydowskie, 
pod przykrywką których pójdą i Bia- 
łorusini. Przeważa jednak oficjalny 
bojkot. 

Rzecz jest najzupełniej zrozumiała, : 
że wystąpienie „masowe* Litwinów 2 
wileńskich ma dla nich znaczenie 
polityczne w zakresie międzynarodo* 
wym i czynniki kowieńskie, które 
kierują akcją tutejszych  „„działaczy” 
nigdy nie dopuszczą do kompromi- 
tacji, która snadnie mogłaby znaleść 
przykre dla Kowna echo w jego po- 
lityce zagranicznej, gdyby Litwinów w 
w Wilnię nie wystarczyło nawet na 
ćwierć mandatu. 

+ 

  

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
TANIO, szybko i dokładnie 

.„BLOCK=BRUN*;; 
" Oddział w Wilnie 

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

nasze zreperowały 358 
l ь maszyn biurowych. 
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  Lekarz- 
Dentysta F. Szriro 

przeprowadziła się 
% ul, WILEŃSKIEJ 21 

na Dominikańską 11. 

; БОМоялЯЕттУа 
kwiatów na upominek dia E 

FI] 
a Nauczycielstwa Polskiego 

  

ściskając nas jak brat za rękę, powta: 
rzając: Wytrwajcie, wytrwajciel Niema 
nocy wiekuistej nigdzie na ziemskim 
globie. Nieśmiertelne jest tylko słoń- 
ce i ono najczarniejszą noc zwycię- 

1 

ży. Zwyciężyć musi! Żeś nas tak krzeż ^^ 
pił, żeś nie dał nam upaść na duchu 
i zdziczeć w niedoli okrutnej, cześć 
ci i wdzięczność! Witaj nam pod 
słońcem wolnej Polski, którąś ty, sło- 
neczny poeto, przepowiedział! 

Tośmy i w Wilnie Bałmontowi 
powiedzieli — niemal ze łzami w o- 
czach od rzetelnego, serdecznego po- 
ruszenia. 

* 

Lecz na tem i należało poprzestać 
na tej <iskonni ruskoj ziemie bywsza- 4 
wo Siewiero-Zapadnawo Krajas, 1 

Pozostawato oczywišcie, korzysta- 
jąc z pobytu Balmonta tu, wpośród 
nas, dać po czasopismach lub z es- 
trad prelekcyjnych wyczerpującą ana- 
lizę krytyczną jego pism, aby choć 
tą drogą mogło społeczeństwo pol- 
skie tutejsze z niemi się zapoznać. 
Tego atoli nie uczyniono. Zbyć pięk4 
na była okazja do puszczenia na wi 
wat pod nogi artyście... kręćka poli- 
tycznego. 

Czy mam z pism i proklamacyj 
А. G. Hercena ijego londyńskiego 
„Kołokoła* więcej jeszcze rzucić tu 
cytat niż ta, co u góry jest tu polo- 
nar A prof. Marjan Zdziechowski 
sypnąłby jak z rękawa nazwiska i cy- 
taty dowodzące aż nadto niezbicie, 

й



KURIER GOSP 
"Wynagrodzenie za nierucho- 
mości ziemskie przejęte na 

własność Państwa. 

j W Dzienniku Ust. R. P. Nr. 42 
poz. 374 z dn. 30 kwietnia 1927 r. 
ogłoszone zostało rozporządzenie Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w sprawie 
wynagrodzenia za nieruchomości ziem: 
Skie, przejęte na własność Państwa w 
niektórych powiatach Rzeczypospoli- 
tej Polskiej. Treść rozporzędzenia ma 
"brzmienie następujące: 

Art. 1. Wynagrodzerie za nieru- 
chomości ziemskie, prawomocnie prze- 
jęte na rzecz Skarbu Państwa z mo- 
cy art. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 
1920 r. o przejęciu na własność Pan- 
stwa ziemi w niektórych powiatach 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. 
P. z r. 1921 Nr. 4 poz. 17) będzie 
ustalone i uiszczone przy analogicz- 

« mem zastosowaniu postanowień art. 26 
do 37 włącznie, art. 57 i art. 78 u- 
stawy z dnia 28 grudnia 1925 roku, 
o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. 
R. P. z r. 1926 Nr. 1 poz. 1) oraz 
przewidzianych 'w tych artykułach 
ustaw i rozporządzeń—ze zmianami, 
<oznaczonemi w niniejszem rozporzą- 
dzeniu przy uwzględnieniu stanu nie- 
ruchomości, w jakim była ona w mo- 
mencie objęcia jej w faktyczne posia: 

» danie Państwa. 
Art. 2. 1) Przewidziane w cz. ł 

ar. 31 ustawy o wykonaniu reformy 
rołaej wypłaty gotówkowe zastąpione 
będą przez wypłatę w skryptach 
dłużnych Skarbu Państwa. i 

2) W takich że skryptach dłuż- 
nych uiszczone będą odsetki od przy- 
znanego wynagrodzenia za czas od 
dnia objęcia nieruchomości w posia- 

do dnia 31 marca danie Państwa 
1928 r. 

3) Skrypty oznaczone w cz. 1 i 2 
niniejszego artykułu oplewać będą na 
złote w złocie i będą spłacone wciągu 
łat 10-ciu w równych ratach rocznych 
z oprocentowaniem 5 od sta rocznie. 
„„ Art. 3. Od przyznanej sumy wy- 
nagrodzenia płatnej w skryptach dłuż- 
nych potrącone będą zaliczki, udzie- 
lone na poczet wynagrodzenia za przy- 
jętą nieruchomość lub na poczet od- 
setek od tego wynagrodzenia. 

Art. 4 1) Do sum przeznaczo- 
nych z mocy cz. 1 art. 35 ustawy o 
wykonaniu reformy rolnej na umo- 
rzenie i oprocentowanie państwowej 

*%enty ziemskiej dodawane będą przez 
Skarb państwa co roku poczynając 
od dn. 1 kwietnia 1928 roku sumy 
nie mniejsze jak i/'1 część ogólnej 
sumy szacunku, ustalonego za nieru- 
chomości, przejęte na rzecz Skarbu 
Państwa z mocy art. 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu 
na własność Państwa ziemi w niektó- 
rych powiatach Rzeczypospolitej Poł- 
skiej. 

2) Oprocentowanie i umorzenie o- 
znaczonych w art. 2 skryptów  dłuż- 
nych dokonane będzie z funduszów 
ipaństwowych. 

Art. 5, Wykonanie niniejszego roz- 
porządzenia powierza się Ministrowi 
'Reform Rolnych w porozumieniu z 
Ministrem Rolhictwa, Skarbu oraz 
Sprawiedliwości. 1 

Art. 6. Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Równocześnie traci moc ohbowiązują- 
cą art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 

"1920 roku o przejęciu ma własność 
Państwa ziemi w niektórych powia- 
tach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
R. P. z 1921 roku Nr. 4 poz. 17.) 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (0) Przedłużenie terminu 
wnoszenia podań o wyższe prze- 
rachowanie pożyczek państwo- 

" wych. Zgodnie z zarządzeniem Min. 
Skarbu przedłużony został do dnia 
% lipca 1927 r. termin wnoszenia po- 
dań o wyższe przerachowanie zobo- 

  

żeśmy mieli i mamy wśród Rosjad i Moskwę do całkowitej unji politycz. natury wizerunku Balmonta w Wiłnie. 
to największej miary 'duchowej, moc 
przyjaciół, najszczerszych przyjaciół 
nawet nie uprawiających captaciam 
benevolenciae jak Hercen, werbujący 
*ompanj.now dla wyprawy rewolucyj- 
mej na carat. 

Przyjaciele rosyjscy — przyjaciół- 
mi (których nikt nie manigdy za wie- 

. luf); a wiecznie gotowy do porwania 
się na nogi stary, nieubłagany anta- 
gonizm polsko-rosyjski — wygląda 
całkiem, całkiem inaczej niż to w za* 
Pale krasomówczym, z impetem rwą- 
cego potoku, tłomaczył nam onegdaj 
w Reducie p. Limanowski. 

Skoro tylko można było liczyć, że 
„nięcenzuralna* książka krakowska 

„ybędzie mogła bezpiecznie dotrzeć do 
Warszawy, a z Warszawy do Wilna 

| — wydał w Krakowie Antoni Choło- 
niewski, jeden z najznakomitszych 
Qublicystów, jakich kiedy miała prasa 
Jska polityczna,” wydał w ro: 

" ku 1916-ym broszurę o kiłkudziesię: 
ciu załedwie stronicach zatytułowaną 
slstota wałki polsko-rosyjskiej" i w 

ile małej broszurze jakby wyrył pió- 
lapidarnemi słowy: rozwiązanie 

rzekomej „zagadki” wiecznych rosyj- 
sko-polskich „nieporozumień*. 

Czyliż by to miała być emułacja 
dwóch kultur? Nie, Przeciwieństwo o- 
bu kultur bynajmniej przecież nie wy- 
kluczało np. projektu Zamoyskiego 
Połączenia się obu państw, a w 1610 
Utworzenia się potężnego stronnictwa 
bojarów _ moskiewskich pchającego 

wiązań skarbu państwa z tytułu po- 
życzek państwowych z lat 1918 — 
1920, podpadających pod postanowie- 
nia rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 17 września 
1926 r. Do podań, które winne być 
kierowane na imię urzędu pożyczek 
pafństwowych w Warszawie, winny 
być dołączone odpowiednie dowody, 
stwierdzające fakt pierwonabycia. 

— Сепа : drzewa opałowego 
zajętego w lasach prywatnych 
pozostają bez zmiany. Wojewoda 
Wileński wydał zarządzenie, aby ce- 
ny na drzewo opałowe, wzięte w la- 
sach prywatnych w maju były te sa- 
me co i w miesiącu poprzednim. Za- 
rządzenie te p. Wojewoda wydał po 
zasięgnięciu opinji specjalnej Komisji. 
Mowa tu o drzewie wziętem dla po- 
trzeb rządowych. 

— Dyzlokacja sądu pokoju 
w pow. postawskim. Na mocy 
rozporządzenia Ministra Sprawiedli- 
wości nowoutworzona rozporządze- 
niem Ministra Spraw Wewnętrznych 
gm. wiejska Woropajewo włączona 
zostaje do okręgu sądu pokoju w 
Postawach. ` 

Walne Zebranie Akcjonarjuszów 
Wil. Banku Ziemskiego. 

W dniu 1l-go bm. odbyło się 
walne Zebranie Akcjonarjuszy Wileń- 
skiego Banku Ziemskiego. 

Przewodniczył obradom Marijan hr. 
Broel-Piater. 

Na wstępie odczytano sprawozda- 
nie z działalności Zarządu, które za- 
twierdzono jednogłośnie. 

Pan Stanisław Bochwic zakomuni- 
kował zebranym zgłoszone ustąpienie 
ze stanowiska prezesa Banku przez 
p. ministra Aleksandra Meysztowicza. 
Zebrani  powzięli następującą de- 
cyzję: Walne Zebranie Akcjonarjuszy 
Banku postanawia dymisji nie przyjąć, 
natomiast na czas sprawowania przez 
p. Meysztowicza obowiązków Minist- 
ra, czynność jego !podzielić między 
pozostałych czterech członków Za- 
rządu. 

Na porządku dziennym była dalej 
sprawa wzniesienia pomnika śp. Jó- 
zefa Montwiłła.  Referował p. St. 
Bochwic. Е 

Zarząd Banku postanowil przezna- 
czyć w razie potrzeby pod budowę 
pomnika plac, przed teatrem „Lutnia”, 

Zarząd Banku postanowił asygno- 
wać na ten cel 2.000 złotych: 

Na wniosek p. Ostrejki, motywo- 
wany przezeń znaczaemi kosztami — 
zebrani uchwalili podnieść tę kwotę do 
4.000 zł. ; 

Zgromadzenie rozdzielając szczo- 
drze zapomogi i subsydja na różne 
cele filantropijno-ošwiatowe, między 
innemi anulowało część długu ciążą 
cego na nieruchomośzi T-wa Przyjaciół 
Nauk. 

Nawiązując do tradycji przedwo- 
jennych, Bank Ziemski zaangażował 
swoje kapitały w Wileńskim Prywat- 
nym Banku Handlowym, posiadają: 
cym za sobą lata długiej i owecnej 
działalności finansowej w naszym 
kraju. 

Wileński Prywatny Bank Handlo- 
wy, należący do nielicznych banków, 
które szczęśliwie przetrwały lata os- 
tatniego kryzysu bankowego, kapita- 
łów tych użyje na dalszy swój, tem 
wydatniejszy, rozwój. 

Przystąpiono do wyborów władz 
Banku, zarządu, komisji rewizyjnej, 
szacunkowej i losowań listów zastaw- 
nych. Wybory nie wniosły żadnych 
zmian w składzie zarządu. Jako kan- 
dydatów na członków zarządu posta 
nowiono dokooptówać pp. prof. Wła- 
dysława Zawadzkiego, mec. Strumił- 
ło i prof. Zygmunta Jundziłła. 

  

nej z Polską. Polityczna od wieków 
idzie gra między Rosją a Polską.. i 
nie rychło ustanie. istotą walki pol 
sko-rosyjskiej (choćby nawet indywi- 
dualnych, najszczerszych przyjaciół) 
jest rywalizacja dwóch ekspansyj pań- 
stwowych, jest walka o władzę na 
jednym terenie, jest współzawodnict- 
wo o posiadanie b. ziem litewsko- 
ruskich. |. : 

Wielopolski kark skręcił nie licząc 
się z żywiołowym rozpędem na 
wschód myśli politycznej polskiej. Nie 
żadne to parcie wyłącznie kuliuralne 
(choć kultura romańska, z Padwy i 
Salamanki rodem, szlakiem tego par-- 
cia wia Polska płynęła i płynąć je- 
szcze będzie za Dniepr, coraz dalej i 
dalej..) nie żaden to wymędrkowany 
w gabinetach dyplomatów _„imperja- 
lizm*, To żywiołowy polski Drang 
nach Osten, To instynkt 30-miljono- 
wego narodu. To dźwięcząca wprost 
w powietrzu nad Polską nuta pieśni 
pułków Dwernickiego,  Giełguda, 
Dembińskiego: „Za Bug, za Bug!“ al- 
bo i „Za Niemen tam preczi* А jak 
nuta pieśni legjonów Dąbrowskiego 
skrystalizowała się w czyn, podobnie 
jak zgodnie z prawem natury skrop- 
lić się musi w deszcz opar—tak nie 
przestanie dźwięczeć w powietrzu 
pieśń „Za Bug!“ až opadnie na zie- 
mię dokonanym czynem, 

* 
Lecz na takiem tle nie malujmy z 

ODARCZY 
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Dolarówka 54— 54.50 — 54, 
Dolarowa 85,75 —— —— 
Požyczka kolejowa 10280 103 
8 proc. oblig. komun. Banku Rol. Kraj. 93 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 pr, Państw. Banku Roi. 92— ——. 
4 i pół proc. ziems. zł. 64,75 64,— 64,25— 
8 proć. warsz, złot. 85,— 84,50 85,— 
5 proc. warsz. 70,50 —.— 

WARSZASWKA 
12 maja 1937 1. 

GEŁDA 

Dewizy i me : й GIEŁDA WILEŃSKA. 
. Mo. * 

Dolary „2 „M „0 Wilńo, dnia 12 maja 1927 r. 
Holandja . й „15 Banknoty. 

Kea 898 8% 891 Dolary St. Zjedn. 8,94 8,92 
Z 200 Sad a 4 Listy zastawne. 

Sawkicajia 17304 17247 11161 Wil. B. Ziemsk. zt. 100 51,20 51,30 

Wiedeń 125.82 126.13 125.51 Akcje. 
Włochy 4855 4867 48438 Bank Polski zł. 100—156 

Pepiesry Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 67,50—— —,— 

_KRO 
    

NIKA 
od 70 do 80 zł, wykonał je Magistrat 

  

PIĄTEK 
własnym sposobem gospodarczym. 

13 oz: EE 3 — Wyłączenie prądu. Wydział 
Serwacego B Zach. sł. o g.19 m. 17 elektrycznv  powiadamia p. p. Abo- 

Jutro nentów prądu zm.ennego, iż Zz po- 
Bonifacego wodu robót przy furboalternatorze w 
  © 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 12 1927 r. 

piątek 13-go b. m. dosyłanie prądu 
zostanie przerwane od godz. 11 do 
godz. 13-ej. 

 Ciśnient — Organizowanie TargówPólł- оаа | 760 aan w Wilnie. W dniu wczo- 
rajszym 0 godz. 7 wieczór odbyło 

sake | -L 50C się w Magistracie pod Zrwodaki 
\ twem p. Mieczysława Bohda1owicza 

oz zz posiedzenie Komitetu Wystawy Tar. 
ę я Еб“; Północnych w Wilnie. 

Wiatr ) Póładniowożżachodni, ako pierwszy punkt porządku 
przeważający udnłowoSaciodai dziennego omawiano aa te- 

Uwag is  pół-pochmurno. Śnieg. renów pod wystawę, referat o których 
Minimum za dobę —39C. Maximum za do- 
pan Tendencja barometryczria: Spadek wygłosił p. Walicki, poczem prezes 
ciśnienia. Komitetu p. M. Bohdanowicz zapro- 

a pozowi! foi pa Zwierzyńcu jako 
najbardziej nadający się pod wystawę 

KOŚCIELNA. przyczem zobrazował organizację tar- 

— Nabożeństwo żałobne. Dnia SÓW W Poznaniu. | . 
14 b.m. o Ż0dE Tone w Kościele Wobec rozwiązania Rady  Miej- 
św. Ducha (po Dorninikańskim) odbę- SKIEJ członek komitetu p.Korolec wysu* 

dzie się Ga żałobne t — nai wniosek by prace organizacyjne 
ległych w walkach majowych roku tej wystawy odłożyć do czasu ukon- 
ubiegłego, organizowane przez Zje- W „nowej Rady Miejskiej 
dnoczenie Stowarzyszeń Kobiecych i E“ 1 k nie mając odpowied- 
Sodalicje Marjańskie Żeńskie. CZY ZE PRE 

tych prac przeprowadzić, zaś wyasyg- 
URZĘDOWA.  nowanie pewnych kwot jest uzależ- 

— (x) Konfiskata „Dz. Wil* i nione od Rady Miejskiej, W sprawie 
„Wilner Togu“. Urząd Komisarza powyższej nie powzięto jednak osta- 
Rządu w Wilnie wydał w dniu wczo- tecznej decyzji. Na wniosek niektó- 

rajszym zarządzenie kor.fiskaty „Dzien- rych członków. wybrano prezydjum 
nika Wileńskiego" nr. 107 z dnia 12 komitetu w osobach p.p. M. Bohda- 
bm. za artykuł p. t. «Przed rokiem— NOwicza, wice-prezydenta m.  wilna 
a dziś». : Łokuciewskiego i Zygmunta Węcła: 

W tymże dniu skonfiskowany zo- WOWicza, która poprowadzi w tym 
stał również „Wilner Tog* nr. 109 Kierunku dalsze prace. 
za umieszczenie artykułu p. t. „Rok ‚ Pozatem uchwalono zaangażować 
sanacji** | stałego odpowiedniego dyrektora wy- 

Treść pomienionych artykułów za- Stawy, któremu powierzone zostaną 
wiera cechy przestęostwa przewidzia- Prace organizacji wystawy jak i opra- 
nego w art. 154 i 263 Kod. Karn. Cowanie planow, statutu i t. p. (x) 

MIEJSKA. WOJSKOWA. 
— (x) Komisja Magistratu dla — Terminy powołania na ćwi- 

zbadania drzewostanu przy ul. czenia oficerów rezerwy pułków 
Antokolskiej. W związku z wypad- stancjonowanych w Woj. Wiień- 
kiem, jaki miał miejsce w dniu 10 skiem. W r. b. powołani zostaną. na 
b. m. przy ul Antokolskiej, gdzie w O-tygodniowe ćwiczenia wojskowe 
skutek burzy i nieostrożnego 'obcho- oficerowie rezerwy, urodzeni w latach 
dzenia się robotników zatrudnionych 1902, 1898, 1893, 1892. oraz w latach 
przy rozkopywaniu ziemi podczas 1901, 1900, 1899, 1897, 1896 i 1895 
układania chodników — wywrociło oraz podchorążowie rezerwy, którzy 
się parę starych wyniosłych topoli, zostali przeniesieni w r. 1925. Termi- 
dowiadujemy się, iż Magistrat wyde- ny powołania na ćwiczenia są nastę- 
legował onegdaj na miejsce wypadku pujące: w piechocie: oficerowie i pod- 
specjalną komisję, w celu zbadania charążowie rezerwy, przynależni do 
faktycznego stanu rzeczy. 1,5i6 p.p.leg. w terminie od dnia 

Komisja ta ustaliła, iż w tej dziel- 5:go lipca 1927r. do 11 sierpnia r, b. 
nicy miasta znajduje się jeszcze dość włącznie, t 
dużo wyniosłych, starych drzew, któ- - Przynaležni do 77, 85, 86 p. p. — 
re również grożą runięciem i ze w terminie od dnia 10 lipca 1927 r. 
względu na bezpieczeństwo publiczne do 20 sierpnia r. b. 
należy je przedwcześnie ściąć. W kawalerji: od '10 lipca do 10 
43 — (x) Jednolite umundurowa- sierpnia r. b. 

niższych  funkcjonarjuszy W artylerji — oficerowie urodzeni 
miejskich. Magistrat m. Wilna, dba- w latach 1901, 
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jac o przyzwoily wygląd swoich niž- 1898, 1893 į 1802 oraz podchorąžo- Ochranie pod wezwaniem M. 
szych funkcjonarjuszy umundurował wie rezerwy wyżej wymien'eni, powo- Ostrobramskiej 1365 z!. 79 gr. 

War- łani zostaną w terminie od 10 czerw- Dzieciątka Jezus 1002 zł. 36 gr. 
wynosi ca do 22 lipca r.,b. 

ich w jednolite nowe ubrania. 
tość kompletu ubrania 

W takim kształcie jak Balmont 
Nie przystoi dla jego portretu tło ja- 

jakichś ogniach błyskających po przez sardyńskiej, 
kłęby dymu, 

Od pierwszego ujrzenia twórcy 

1900, 1899, 1902, rych im. św. Józefa 600 zł. 15 gr., wskutek pobicia jej 

Żłobek im. Panny Maryj 608 zł. 33 gr. karna. 

nosił wąsy i bradę zwycięzca z pod głos. Czuć, doskonale czuć jak mu. 
kieś, dalibóg, batalistyczne... całe w Pastrengo, wielki organizator armji zyka wiersza go upaja. 

druh Wiktora Emanuela rzeczy można zasłuchać sięl Przepię- 
Alfonso Farrero markiz La Marmora kny, zwłaszcza w poezji, język ro- 
a na któreś z litografj Raffeta stoi syjski pod piórem Balmonta w sa- 

3 

Oficerowie artylerjj urodzeni w la* 
tach 1897, 1896, 1895 i 1894—w ter- K: Rotate ma Filek: Przegijć 

minie od -dnia 17 sierpnia do 27 repertuaru po cenach popularnych. 
września 1927. W wojskach łotniczych Dziś — «Maskarada na poddaszu» — J. Voj- 

—od 1 sierpnia do 10 września r. b. novic'a. 
W/ saperach — od 15 lipca do 25 Jutro — 

TEATR i MUZYKA, 

«Przechodzień» — B. Katerwy. 
t $ Niedziela o g. 4-ej pp. <Maskarada na 

sierpnia r. b. |. poddaszu» —J. Vojnovic'a. 
W służbie zdrowia — 2 terminy: Niedziela o g. 8-ej w. <Uciekła mi prze: 

od 25 kwietnia do 4 czerwca r. b. i pióreczka» — St Żeromskiego. 
2 i Ceny miejsc od '10 gr. do 1 zł. 75 gr. 

p. 1 czerwca do 13 lipca r.b. — CyjąglTuwim w Wilnie. Wkrówe 
poja po raz pierwszy do Wilna zna- 

PRACA i OPIEKĄ SPOŁECZNA, komity poeta Juijan Tuwim, wódz grupy 
<Skamandra» twórca nowego kierunku współ- 

— Posiedzenie nadzwyczajnej czesnej poezji polskiej, autor <Czyhania na 
Komisji rozjemczej do spraw Boga», <Sokratesa tafńczącego», <Stódmej 
rolnych. Od dwóch dni w lokalu Ka Rz Jap ms 

039 еК!'огаШ ргасу 05 obwodu Odby = dzie dla Wilna ałóreieazędcą sensacją lite- 
wają się narady nadzwyczajnej Ko- racką. 
misji rozjemczej do spraw rolnych. Z — Tea Polski ge ae dh sr 
ramienia urzędu Wojewódzkiego w mona» — słoneczna komedja evala, | 

obradach „konferencji bierze udział I nialówe ae MoledGESNIEdzicdka, ae 

naczelnik wydziału rolnictwa i Wete- nowski i Wyrwicz-Wichrowski, dziś grana 
rynatji p. Szaniawski. Komisja rozjem- będzie po raz ostatni. 
cza ureguluje sprawy warunków pra- 

cy i płacy w rolnictwie woj. Nowo- 

— Jutrzeįsza premjera; Jutro — wie- 
czór prawdziwego humoru; złoży się nań 

gródzkiego i Wileńskiego. Obrady 
potrwają jeszcze dwa dni. 

świetna krotochwila Feydeau «Dudek», któ- 

AKADEMICKA. 

ry w tego rodzaju twórczości zajmuje jed- 

— Fuzja Organizacji Młodzie- 

no z czołowych miejsc, żadna bowiem  far- 
sa nie posłada tylu dowcipów, tyle zagma- 

ży Monarchicznej ze Związkiem 

twanych a zarazem zabawnych sytuacyj, Co 
«Dudek», to też farsa ta nie ma pretensji do 
arcydzieła, autorowi chodziło tylko o to aby 

Ak. Myśl Mocarstwowa w Wil- widzowi dostarczyć maksymalną ilość we 
: sołości, co też mu się w ości udało. nie. Po wspólnem porozumieniu 1 500° Kanadai ora sedziełna W 

Zarządów: ., Organizacji _ Młodzieży 
Monarchistycznej w Wilnie i Koła 
Wileńskiego Myśli Mocarstwowej, po” 
stanówiono zwołać zebranie Zarzą- 
dów obu organizacyj celem ustalenia 
wspólnego programu działania i ewen- 
tualnej fuzji. Na porządku dziennym 
zebrania będzie również sprawa Zja- 
zdu Rady Naczelnej Myśli Mocar- 
stwowej w Warszawie w dniach 21-go 
i 22:.go maja b. r. 

Ustałono termin zebrania Zarzą- 
dów O. M. M.i M. M., które od- 
będzie się w niedzielę d. 15-g0 maja 
w lokału redakcji „Słowa* o godz. 
12-ej w poł. punktualnie, 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Walne zebranie związku 

Inwalidów. Dnia 15 maja br. o go- 
dzinie 12 w południe odbędzie się w 
Domu Oficera Polskiego przy ul. 
Mickiewicza 13 bez względu na ilość 
obecnych dalszy ciąg walnego Zeb- 
rania Członków Okręg. Koła Związ* 
ku lawalidów W. R. P. w Wilnie. Że 
względu na ważność spraw, obecność 
wszystkich konieczna. 

— Zebranie T-wa Przyjaciół 
Nauk. W sobotę, dn. 14 maja, o 
godz. T-ej wieczór, w Sali Dziekana- 
tu Sztuki odbędzie się zebranie nau- 
kowe Wydziału I Tow. Przyj. Nauk. 
Na porządku obrad: Wschodni» (w suterenie pod Brysto- 

1. Referaty 1) Prof. ]. Otrębski: lem) na kilkadziesiąt złotych. W Po- 
Etymologja wyrazu „niewiasta“, 2) stawach zrałazła się łatwowierna oso- 
Prof. St. Pigoń: Chronologja powsta- ba, która za łatwowierność swą uka- 
nia „Dziadów* cz. I i l. Il. Sprawy rana została przez pomysłowego afe- 
administracyjne. Uprasza się człon- rzystę na sumę 330 złotych. W Mo" 
ków © przybycie. Wstęp wolny @а łodecznie jedna z firm straciła 518 
członków i gości wprowadzonych. — złotych. 

— Zebranie T-wa Popierania _ Śledztwo prowadzone w tej spra- 
Pracy Społecznej. W dniu wczo- wie wpadło na trop wielu nadużyć. 
rajszym o godz. 7 wiecz. iodbyło się Przy aresztowanym znaleziono około 
w gmachu Banku Ziemskiego walne trzystu złotych. Dalsze śledztwo w 
zebranie Kuratorów Twa Popierania toku. SM 
Pracy Społecznej im. Józefa Montwilia, — Tajemnicze samobójstwo. 

Zebranie zagaił wiceprezes T-wa Dn. 11 b. m. pozbawił się życia 
p. Ostrejko powołując na przewod- wystrzałem. z rewolweru w głowę B. 
niczącego zebraniu J. E. ks. biskupa Lewandowski (Połocka 14). Przyczy- 
Michaikiewicza. Po ukonstytuowaniu na samobójstwa nie. ustalono. Doe 
się prezydjum w osobach p. p. Jocza chodzenie w toku. Prawdopodobnie 
Konrada, Dr. Węsławskiego i dyrek- Lewandowski był pijany. Mówią, że 
tora Smiałowskiego jako sekretarza, przed samobójstwem wypił 2 butelki 
referat z ogólnej działalności T-wa wódki, następnie przegrał dużo: w 
odczytał p. Ostrejko. karty. 

Sprawoz anie kasowe za czas od _ Wszelako w sprawie tego samo- 
1920 do 1927 r. zreferował p. Sko- bójstwa krążą tajemnicze pogłoski. 
rupski. Następnie na wniosek dyrek- — Dwa dzieciobójstwa. Do posterun- 

S Denis eesti аан działu żapomóg z uzyskanych.docho- >“ warotex, zamieszkałe we ws 

dów za ubiegłe O lat w sumie 11047 rodzowe "dziecie Zarądena dready oe” 
zł, 73 gr. Powyższą sumę uchwalono które ujawniło, że Kowalonek przed sześcio- 
podzielić następująco: Polskiej Ma- ma tygodniami miała przedwczesny poród i 
cierzy Szk. w Wilnie 7471 zł. 08 gr., Płód wrzuciła do rzeki. 
Schronisku dla nieuleczałnych cho- 

niedzielę o g. 3 m. 30 pp. grana będzie 
przezabawna <Złota ciocia». 

RADJO. 
— Program stacji warszawskiej. 

12.060. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. 

1500. Komunikaty gospodarczy i mete- 
orologiczny., 

15.30—16.30. Stacja nieczynna. 
16.30. Komunikat harcerski. 
16.45—17,35, Program dla dzieci. 
17.40. Koncert popołudniowy. Wykonaw= 

ai Leopold Dworakowski (altówka) i prof, 
onstanty Heintze (fort.). 

18 40—19 00. Rozmaitości. 
19.00—19.25, Odczyt pt. <Drugi wszech- 

polski Kongres Sportowy w Warszawie», — 
wygł. p. Raszke — (d.iał: «Sport i wycho- 
wanie fizyczne» ). > 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Pseudo agent urzędu śled- 

czego aresztowany za szantaż. 
w dniu wczorajszym Zz rozporządze- 
nia władz śledczych aresztowany zo- 
stał w Wilnie Władysław  Czer- 
niawski. ; 

_ Pomysłowy ten aferzysta podając 
się za agenta urzędu śledczego w 
Wilnie wyłudził od całego szeregu 
firm i osób różne kwoty pieniędzy. 
Cze:niawski proponował swoję usługi 
dia rzekomego wyrobienia koncesji 
względnie „załatwienia” szeregu spraw. 

W ten sposób «wpadł «Bar 

„ Podobny wypadek miał miejsce w mia- 
steczku Jazno u Aleksandry Stasibionek: 

rzez męża . nastąpił 
B; przedwczesny poród. Bród Kaka ii A 

Dom Przez matkę. Władze wydały rozkaz areszto- 
i wania brutalnego męża, zaś przeciwko oby 

dwu matkom wytoczona zostanie sprawa 

| ——————>—— 

o pochwycenie wyrązu jego spójrze- 
nia, o usłyszenie jego głosu... Co 

l w samej sję j stało w pełnej mierze. 
A swoją osobą, swojem obcowa- 

niem nawet z pierwszy raz spotkany- 
mi ludźmi, swoją szczerą serdecz- 

Czyta—i zasłuchuje się we własny 

poezyj wysoko unoszących Się po 
nad ziemski padoł, a rozśpiewanych, 
rozšpiewanych, rozšpiewanych... a nie+ 
mal bez przerwy podnieconych do 
rozlewnego patosu — zawoła każdy: 
Romantyk! 

Tylko nie z rodziny naszych, me- 
sjauicznych romantyków!  Balmont 
jest tylko stylowym romantykiem. 
Wystarcza mu romantyczny sznit. 

Widzi się postać Balmonta „na 
płótnie" obrazu obowiązkowo  upo- 
zowaną na tle jakichś draperyj i ko- 
lumn dla Winterhalter. Aczkolwiek 
jest Balmont w typie z przed Dru- 
giego Cesarstwa. Jest w typie epoki 
Louis-Philippe. | bardzo mu do 
twarzy ten typ, ta szczupłość, ten 
niski wzrost, ta broda mocno chara- 
kterystyczna z czasów wyruszania 
wojsk francuskich na pomoc Piusowi 
IX-mu, a przedewszystkiem długa czu- 
pryna w niemniej charakterystycznem 
uczesaniu, Nosił taką akurat, w lo- 
kach dl'artiste, ostatni, com go je- 
szcze oglądał żywego, Bugumił Aspis, 
poeta, rówieśnik Mirona i Ordona, 
Podwysockiego Klemensa i Marji 
liniekiej, A już wówczas należał Aspis 
do oglądanych jako szczątkowy okaz 
przeminionej epoki graniczącej bez- 
pośrednio z bajronizmem. 

na pierwszym planie wspaniały szere- mej rzeczy Śpiewa i gra. Staje się nością, swojem bez zastrzeżeń wprost gowiec z dywizji generała Oudinot istotnie jakimś muzycznym instru- uwielbieniem dla piękna poezji pol- 
wysadzonej na ląd Państwa Košciei- mentem. skiej *), swojem żywem interesowa- 
nego w roku 1849:tym. Tak ma aku- Zna Balmont język polski, że nie niem się charakterystycznemi cechami 
rat skrojoną brodę jak Balmont. Jest można lepiej. Nie tłumaczyłby przecie Wilna—sprawił wielki poeta Konstan- 
dłuższa niż „napołeońska*, którą Słowackiego i Kasprowicza—dosko- ty Balmont najdodatniejsze, najsym- 
wprowadziło w powszechną modę nałe. Mówi natomiast po polsku, patyczniejsze wrażenie. 
wstąpienie na tron cesarski Napoleo- jąk na cudzoziemca, z niemałą bieg- _ Uciszywszy podniesieniem ręki 
na lil go. Balmont jest z zewnętrzne- łością lecz bardzo niewystarczająco z estrady w  Reducie żegnające go 
go swego wyglądu, jakby postacią dlatego aby z przemówienia publicz- burzliwe oklaski publiczności, rzekł z 
żywcem wychylającą się z tej epoki. nego lub odczytu dobyć wszystkie widocznem w głosie wzruszeniem: 
Nawet nosi kołnierzyki mocno wys0- jego wałory. To też odczyt „O ko- — Do widzenia zimą! 

kie, zda się już, już gotowe wśpiąć bjecie w życiu i poezji* wygłoszony Czy istotnie wróci tu kiedy jeszcze? 
się pod uszy aby utworzyć stylowe na poły po polsku, na poły po ro- Może. W każdym razie może być 
fatermórdery; a czarny krawat jest syjsku, wypadł słabo. I nie tylko z pewny, że przyjmie go polskie Wiino 
niewątpliwie tak szeroki aby możliwie tej racji, że Balmont nie jest żadnym tak samo serdecznie jak go wczoraj 
najbardziej przypominał kałsztuk pa prelegentem lecz i z racji tekstu, prze- żegnało. 
na Boieldieu, pana Horacego Verneta cjążonego cytatami, np. z „Niebelun- : 
lub pana Antoniego Edwarda Odynca. вбу®, i skrojonego całkiem nie... z 

Tak też czyta i deklamuje swoje francuska. W prozie Balmonta wszyst- 
utwory jak musiano czytać wiersze i ko zawiązuje się, bierze rozmach... sa 
deklamować na paryskich niegdyś j rozpływa się. Jak np. z niemałem 
zebraniach, uświetnionych obecnością zaciekawieniem wyglądana charakte- 
Mickiewicza lub Słowackiego. Z nie- rystyka rosyjskiej kobiety, Nie przy- 
pochwytną i nie dającą Się opisać szło do tej charakterystyki. Przyszło 
lekką afektacją w głosie, górnością w tylko do znużenia słuchaczów i do 
podniesieniu głowy, z lekkiem pozo- zeszczuplenia ich liczby ma środowej 
waniem na kogoś, co czytając na „akademji”. czytał swego 
głos wiersz świeżo napisany lub wła- Lecz—nie chodziło przecie tak cza o... 
snemi ustami czytając wiersz swój bardza nikomu o. ćreść tego, co bę- 
dawniejszy... jakby objawienie jakieś dzie mówił Balmont. Chodziła o za* 
przynosił światu. baczenie w żywe oczy jego samego, 

Cz. J. 
SH 

P. 5. Piękne przemówienie preze- 
Związku Zawodowego Literatów 

prof. Marjana Zdziechowskiego, któ- 
rem zagaił Środową „akademję* na 
cześć Balmonta—zamieścimy w jutrzej- 
szym numerze „Słowa, 
————— 

*) Niechby jednak tu wpošrėd nas nie 
przekładu wiersza Mickiewi* 

Siryczku dla cara. W ustach Rosja- 
nina, choćby niewiedzieć co sam czuł dla 
byłych rządów carskich, bramią właśnie pol- 
skie inwektywy jakoś — jakoś nię właściwie, 
a dlą nas.nawet nieprzyjemnie.
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Bilans surowy 
WILEŃSKIEGO PRYWATNEGO BANKU HANDLOWEGO 

na dzień 30 kwietnia 1927 r. 

  

  

  

  

  

AKTYWA. PASYWA. 

Gotowizna w kasie  . 109.952.77 Kapitał zakładow; 500.736.76 
Pozostałość w Banku Polskim i w P. Wpłaty na akcje T emisji 525.000.— — 1.025,736.76 m 88.25765 - 198.210.42 | Wkłady: 
Pieniądze zagraniczne 108 801 99 a) terminowe 1.485.967.20 
Papiery proc, własne 147 362.19 b) rachunki czekowe 1.059.428.52 
Skup kuponów 1.844.91 €) salda kred. r-k6w otwartego 
Weksle zdyskontowane 2.159.829.81 | kred. i lorowych osób i inst. 
Weksle protestowane 27.584.94 handl.-pizem. i innych 42.953.12 — 2,588,349 44 
Pożyczki terminowe 452.906.60 | Redyskonto weksli TRS 1.005.555.36 Rachunki biežące (otwartego kredytu) 1.713 617.94 | Korespondenci: h : 
Котржеп;п a as Loro banki krajowe 159.963 64 

To ik rajowe .973. Loro banki zagraniczne | 60.07 _ 160.023.71 ro banki zagraniczne — = 19.973.35 Nostro banki krajowe "643417208 Nostro banki krajowe 41.203 TŻ Nostro banki za kino pc Nostro banki zagraniczne 90.667.80  131960,97 | p, centy i rowizje к 185 298.51 Nieruchomości 120.060— Rachunki Oddziałów 21.78959 Ruchomości | 65 717.76 785.717.76 | Rachunki przechodnie 165 969.73 
Koszty handlowe 154.908.95 
Rachunki przechodnie 93.475 39 

› Suma bilansowa 5.000 105.23 . Suma bilansowa 5.096,195.22 
Zobowiązania t i 

Udzielone gwarancje 130.120.— ease O 130.120.— 
Inkaso 1 056 667.79 | Różni za inkaso 1.056.667.79 

Razem _"7182.983.01 . : Razem _ "1,182.98301 
aj OE TERA 

  

      

  

wo — 

  

1-miu 
    
   

e Mi "Dziś będzie B 1 66 dramat w akiach, W” roli $$Ł: ejski Kinematograf wyświetlany film „Biały Junak* z Tom Mi į : BE <DODO_u KSKIMOSÓW» komedja w 2-ch aktach s do, ej do” Villej OCZNI: 5 Kulturalno-Oświatowy 
e" Miejska (ul. Ostrobramska 5). >   

DO 
< WYZWOLENIA WiLNA»—film aktualny wykonany przez 

М! łatfilm». W poczekalniach koncerty  radjo, Cena biletów: 
balkon — 30 gr, Ostatni seans o godz. 10. 

Wileńską Wytsórnię     

    

parter — 60 gr., 

  

$ Teatr „Polonia B 
ul. A. Mickiewicza 22, gg 

Dziś Premjera! Znakomity aktor, ideał dzisiejszych kobiet danser i spor'.owiec OLAF FJORD 
czaruje swoją grą i urodą w wielkim dramacie współ- 
czesnym w 10 akt. osnutym na tle walki dwóch płci p. t. 3» Taniec na sercach. 
  

  

Q UNNNNENZKENNK Uwaga: Parter 80 gr. 

8 ind: He PAP R BERG a Parter 80 gr., Balkon 50 gr. Niezrównana piękność 

ter. „łielios kreacji „Na Strunach Zmysłów* „yopa kRew.. 
ul, Wileńska 38, © 

6028. <Jonas Szosza» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep czapek 1 obuwia. Firma istnieje od 1924 roku. Właści- 
ciel— Jonas Szosza, zam. tamże. 

w najnowszej kreacj 
Wiosenne porywy młodych cerc... Kiedy pożądanie—jest grzechem? Na scenie: Występy imitatora 

MIROS MALTANI. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. m. 15. 

  

305—VI 
jest bezwzględnie   

, „0038. <Kulwarski Abracham» w  Wasiliszkach, 
643.472.08 Lidzkim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1912 roku. Wła- 

tamże. Ściciel—Kuiwarski Abracham, zam. 

6039. «Kulwarski Boruch» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. 
warski Boruch, zam. tamże. 

w. wydatniejszą 

337—VI 

aria 

Г farbą 
i celów malarskich, 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
1 Medjolanie złotemi medalami, 
Wszędze do nabycia. 

| Perlmutefa Ultramaryna 
najlepszą I naj- 

do bieliznie 

  

  

  

  

  

podaje do wiadomości, 

iż od dnia 15 maja 1927 r. dla przewozu pośpiesznych, 
drobnicowych przesyłek ryb będą kursowały wagony-lodownie 
na następujących linjach: : 

1) od st. Stołpce do st. Warszawa-Wschodnia 3 razy ty- 
godniowo, mianowicie we wtorki, środy i czwartki wagony: 
lodownie będą wysyłane ze st.-Stołpce do Baranowicz pocią- 
iem Nr 014 o godzinie 16 m. 18 i ze stacji Baranowicze do 
arszawy-Wschodniej pociągiem Nr 822 o godzinie 18 m. 30. 

Do Warszawy wagony te będą przybywać we środy, 
Czwartki i piątki o godzinie 6:ej min. 15. ` 

2) Od st. Lachwa do st. Warszawa-Wschodnia 3 razy ty- 
godniowo we wtorki, środy i czwartki wagony-lodownie A 
wysyłane z Łachwy do Łunińca pociągiem Nr 1052 o godz. 1 
m. 26, z Łunińca do Brześcia pociągiem Nr 1012 o godz. 16 
m. 20 i z Brześcia do Warszawy-Wschodniej poc. Nr. 822 о ° 
godz. 23 m. 45. я 

Do Warszawy wagony-lodownie będą przybywać we 
środy, czwartki i piątki o godzinie 6-ej min. 15. 

3) Od st. Turmont do st. Warszawa-Wileńska 2 razy tygod- 
niowo we wtorki i czwartki wagony-lodownie będą wysyłane 
pociągiem Nr 714 o godz. 3 min. 35 i sia przybywač do War- 
szawy w te same dnie o godz. 19 m, 45. | 
» 4) Od st. Suwałki do st. Warszawa-Wileńska 2 razy ty- 
godniowo we wtorki i czwartki wagony lodownie będą wysy- 

łane z Suwałk do Grodna pociągiem Nr. 251_ o godzinie 19 m. 
410, z Grodna do Warszawy pociągiem Nr. 712 o godzinie 23 
m. 17 i pre będą do Warszawy we środy i piątki o 

z. 5 m. 50. : i 
e Załadowanie i wyładowanie ryb uskutecznia się środkami 
nadawców i odbiorców na stacjach wyjścia wagonów-lodowni 
oraz na wszystkich stacjach pośrednich w czasie ustalonego 
rozkładem jazdy postoju pociągów. 2 

Lód do wagonów-lodowni dostarcza kolej. 
Za przewóz ryb w wagonach-loaowniach będzie pobie- 

rana dodatkowa opłata w wysokości 20 proc. przewoźnego. 
` Nr. 523, 

Kursy Kierowców Samochodowych 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. 

) Grura XI kandydatów na zawodowych kierowców 

›  samcchodowych rozpocznie zajęcia dn  14-go b. m, 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Sekrerarjat Kursów w godz. od 2 p. p. 

   

QeSIT NANAIOMY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A—1 Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. 

Dnia 10 marca 1927 roku. : 
6010. <Amstejn Ałta» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 

sklep spożywczy i rzemieni. Firma istnieje od 1897 roku. Wła- 
ściciel—A mstejn Ałta, zam. tamże. 287—VI 

6011. <Berebejczyk Dawid> w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, sklep galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 1924 r. 
Właściciel—Berebejczyk Dawid, zam. tamże. 288—VI 

6012. «Bojarski Abram» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
Skład apteczny. Firma istnieje od 1907 roku. Właściciel—Bo- 
jarski Abram, zam. tamże. k 289—VI 

6013. «Bojarska Jenta» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel—Bo- 
jarska jenta, zam. tamże, 290—V1 

„ 6014. «Bojarski Jakób> w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
łokciowy. Firma istnieje od 1914 roku. Zm 

  

skle; 
ski Jakób, zam. tamże. 

| 6015. «Bojarska Mera» w ZZ Lidzkim, 
sklep kolonialny i spożywczy. Firma istnieje 1924 roku, 

Właścicielka— Bojarska Mera, zam. tamże. 292—VI 

6016. <Btoch Jekusiel» w Iwju, pow. Lidzkim, sklep 
spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel—Jekusiel Błoch, zam. tamże. В 293—VI 

6017. «<3AR WARSZAwIANKA — Bryman Mendei i 
Epsztejn Ajz k S:ka» skład piwa i piwiarnia. Lida, ul. Suwal- 
ska 4. Firma istnieje od 1927 roku, Wspólnicy zam. w Lidzie 
przy ul. Suwalskiej 4 Mendel Bryman i Ajzyk Epsztejn. Spół- 
ka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 16 lutego 1927 r 
na czas nieokreślony. Do zarządu należą obaj wspólnicy i 
tylko ont obaj łącznie posiadają prawo bela BE Pa 

  

6018. <Butefska Małka» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep wyrobów skórzanych. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ścicielka —Buteńska Małka, zam. tamże., 295—VI 

6019. «Glazer Liba» w  Wasiliszkach, "pow. Lidzkim, 
sklep bakalj, galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 1897 
roku. Właściciel - Glazer Liba, zam. tamże. 296—VI 

6020. «Gordon Jankiel» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 

  

  

  

. нн ® CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? ; AA Ra Pinia» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, , — y Musisz ukończyć kursa fachowe = * ршн{п ..2 и та istnieje od 1920 r. Wiašciciei—-Kuszner Pinia, DOKTOR | m Spondencyjn prof. Sekulowicza, ®- zam. tamże. 9—VI D ZELDOWICZ „ Warszawa, Sia 42. Kursa wyu- & 
6041. <Kuszner Alter> w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, Ф > ‹".::&іші‹;шш_е: :прпапег]п‚ rachunko- > sklep czapek i manufaktury. Firma istnieje ou 1902 r. Właśc, chor.WENERYCZ- | $ „upieckiej, — korespondencji > 

sł 
+ handlowej, stenografji ki handl mszner Ałter. zam. tamże. VI NE, MOCZOPŁC. | 2 prawa kai i GRO SNOW e 

= : SKORNE : i as a ЛОНа оЬ 6042. «Liwszyc Tejba> w Wasiliszkach. pow. Lidzkim, | od 10-1, od 5-8 w, | 9 "gc. Po ukończeniu šwiadectwo. в sklep galanterji. Firma istnieje od 1604 roku. Właściciel—Liw- ZA Poz ŻĄDAJCIE PROSPEKTOW! ® szyc Tejba, zam. tamże. 341—V1 DOKTÓR EET AW = 

REMI Sa ass pow. Lidzkim. sklep 5 Zeldowiczowa 
galanter| irma istnieje o roku. Właścicielka — Luska 7 E i 
Cypa, zam. tamže. 342—VI ROCZNE” ne Nowość wydawnicza 

6044. «Majewska Fejga> w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, DROG MOCZ, Czesława Jankowski 
P wyni kolonialny i galanterji Firma istnieje od aan je с J # ‚к S 2 roku. Właściciel Majewska Fejga, zam. tamže. 343—VI ; 6 s tel. 271 „WRAŻENIA RUMUNSKIE* -2 6045. <Merecka Din»» w Wasiliszkach, pow: Lidzkim, 

skiep manufaktury. Firma istnieje od 1902 roku. Właścicieka 
—Merecka Dina, zam. tamże. 44—V| 

„0046. «Morduchowicz Tejbas w Wasiliszkach, pow 
Lidzkim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1885 roku. 
ściciel—Morduchowicz Tejba, zam, tamże. 3:5—VI 
  

6047 «Mudryk Tewel>» w Wasiliszkach, pow, Lidzkim, 
Sklep spożywczy. Firnia istnieje od 1923 roku. Właściciel — 
Mudryk Tewel, zam. tamże. 
  

6048 <Miler Genoch» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim. 
Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1916 roku. 
Właściciel —Miler Genoch, zam, tamże. 347—V1 

  
W. Zdr. Nr. Ji. 
    

AKUSZETRA 

Wi Smiałowska. 
przyjmuje od godz. 9 

do Tal Mickiewicza 

    

p'ciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

E Oddumų przedstawicielstoo 
na Wileńszczyznę 

Zjedn. Fabryki Wódek i Likierów 
LIKWOWIN w POZNANIU. 

p. Anioła, W. Stefań- Spieszne zgłoszenia przyjmuje. 
ska 29, C. Hartwig. 

Ogłoszenie, 
э Нбоосоооосовосфооофофочнфовебой 

„UWADZE GOSPODYŃ. 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra i 

„CENA 4 zł.. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

E kid Šis k Lk 

z 12 ilustracjami. 

ZE NISKA Lekarz-Dentysta  ZDOLNY 
MARY młodzieniec poszukuje: 

346—VI Dr 6 Wolfson СЕ pracy w godz. 7—2 pp, 

seen, mocz. UŻNŃSKA Śmolska Ole ad ic de 
Choroby jamy ustne 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom 1. uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3, 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Kreslarz 
architektura —miernict- 
wo, obejmie posad: 
od zaraz, łask, zgłosz- 
listownie Jasna 42, 

m. 2. Aleksowicz. 

LETNISKO 

      

  Do wynajęcia 
4 pokoie z kuchni 
piwnicą, składem do 
drzewa, Oraz z ogród- We d 
kiem. Adres Antokol, BEARĘŚS KOK" sa ui, Holendernia 2, i zdrowej miejsco- przed Kośc. wości z całodziennem Św. Piotra i Pawła. urzymaniem, las so: 
— noWy,   

jezioro, tenis, radjo, 
wycieczki i t. p+ ro- 
zrywki wiejskie. lnfor= 

pokoje na parte- 
rze w pobl. sądu, 

  

inne ] wypróbowany z wygod. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w wi“ 2 brania od Moli yo. proszek ko-zyst."kachni, dla oda : : к OWY ' ie mając : ai As So atomo Eat Ž аоы „Ка ауе — & лееч моа ч naj AWA I 66) Labai yrekcji La- naftalina woni. Kufry lub szafy z prze- » dziejnie dla s t P t b sów (ul. ielka 66) odbędzie się przetarg chowywan. ubraniem należy szczelnie m otrze ny ustny i za pomocą ofert pisemnych na eks- 

ploa'ację terenów karbinowych w Nadleśnic- žamyšač dig uniknieńia napływu    
hiasiona 

Ф 

        

do 7 wiecz. przy ul. Ponarskiej 55. 

    

    

tlance, sól nawozową 

«CHORZOW», poleca Hodowla 

i Skład Nasion S. Wilpiszewski, 
9 Wielka 15 (Szwarcowy 13), 

Sklep rolniczy. 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

i krajowych nowe i używane 
spizeddję: i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

L64404444440 L +11441000404404447 

Redakcja „Słowa; 
) poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego ' 

Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Ф 
>
Ф
Ф
о
Ф
т
Ф
Ф
Ф
о
Ф
Ф
Ф
Ф
 

6021. <Gordon 

6023. +Czesler 

zam. tamże. 

    
i 
‚ 

А 
М 

     4 

  

sklep mąki i soli. Firma istnieje od 1925 roku. 
Gordon Jankiel, zam. tamże. ‘ 

6022. «Grodzińska Fania» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, sklep spożywczy i galanierji. Firma istnieje od 1924 roku. 
Właścicielka— Grodzieńska Fania, zam. tamże, 

sklep kolonjalny i galanterji. 
ściciel—Czesler Chaja, zam. tamże 

sklep kolonjalny i tytuniowy. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ściciel—Gordon Jankiel, zam. tamże, 297—VI 

Jankiel» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
Właściciel — 
293—VI 

299—VI 

Chaja> w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
Firma istnieje od 1887 roku. Wła- 

300—VI 

Dnia 11 marca 1927 r. 

6024. «Doliński Gilel> w Wasiliszkach, 
sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1 
ściciel—Gilel Doliński, zam. tamże. — — 

6025. <Fejgue Ita» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, re- 
stauracja. Firma istnieje od 1915 roku. Właścicielka—Fejgus Ita, 

ow. Lidzkim, 
2 roku. Wła- 
301—VI 

302—VI 

6026. <Frenkiel Rachil» w Wasiliszkach, pow. Łidzkim, 
sklep spożywczy, kólcnialny i galanterji. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel— renkiel Rachela, zam. tamże. 303—VI 

6027. «jonas Szyfra» w  Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 

  

'© Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa» ' piwiarnia. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel — Jonas Szyfra, 

20220 o 4Y.000990000694 zam. tamże. 304—VI 

н УН _ 

Nigel Worth. jutro rano zyska pan towarzysza w została uprzedzona? 

"CZŁOWIEK Z KUFRA. 
Przez chwilę zdawało mi się, że 

posunąłem drwiny zbyt daleko, gdyż 

twarz jego nabrzmiała wściekłością i 

zaczął się bawić rewolwerem, lecz О- 

panował się i uśmiechnął się  djabel- 

skim uśmiechem. Ё 
— Znam przysłowie bardzo rozum- 

ne, p. Quin: „Śmieje się ten, kto się 
śmieję ostatni". Ja będę się śmiał o- 
statni. Mogę więc ' cierpliwie znieść 
pańską bezczelność. 

— jest pan wielkim optymista, — 
zauważyłem. 

— Bynajmniej, — odrzekł sarka- 

stycznie. Optymistą jest zwykle głu- 
piec, który popełniwszy wiele głupstw, 

liczy że szczęśliwy traf go uratuje. 
Właśnie spotkałem inoywiduum tego 
pokroju. 4 

Skłoniłem się. || 
— Słowa nie zabiły jeszcze niko- 

0. Gdybyśmy tak pomówili © czemś 

indem 5 Forester? Czy latwo przy- 
zwyczai się pan do norim  WiĘzien- 

nych? 
Pytanie to dotknęło go do 2y- 

"wego. 
Bezczelny głupiecli—zawy! wy- 

szczerzając zęby. Nie wiem, czy par 

powstrzymuje się dowcipkowaniem od 

płaczu, czy też spodziewa się ratun- 

ku od tego wstrętnepo człowieka zwa- 
nego Meitersem. Jeśli to drugie przy- 
puszczenie jest słuszne, to muszę pa- 
nu uprzyjemnić noc wiadomością, iż 

klatce w osobie p. Mettersa. Oto ma- 
ła niespodzianka, którą zarezerwowa- 
liśmy dła pana. Towarzystwo jego 
będzie panu zapewne bardzo miłem. 

* Pragnąłem wyciągnąć od mych 
wrogów jaknajwięcej informacyj, uzy- 
skałem je, lecz jakże wiadomość ta 
była nieszczęśliwą dla mnie. Więc 
bandyci ci mieli ochotę porwać Met- 
tersa. Do djabłal 

Podniosłem oczy, gruby Forester 

przyglądał mi się badawczo z wyra- 
zem dzikiej nienawiści. bez 

— Doprawdy, p. Quin, pańskie 
wysiłki dopomogły nam ogromnie. 
Najprzód pan zwrócił przeciwko So- 
bie władze policyjne, potem zaprasza 
pan p. Mettersa do Salborough, jak- 

by działając w naszych interesach, 
nie mówiąc już o ostatniej gaffie. 

— Jakiż los nas czeka? —zapyła- 
"dem zupełnie już przygnębiony. 

— Mamy czas pomyśleć o tem. 
Mogę tylko zapewnić pana, że będzie 
to bardzo ciekawy eksperyment. Na 
szczęście jest pan przyzwyczajony do 
ciężkich przejść. Czy nie sądzisz pro- 
fesorze, że czas już zaprowadzić na- 
szego młodego przyjaciela do jego 
mięciutkiego łóżka? 

Bristowe spojrzał na zegarek. 
— Jestem tego samego zdania, 

Jerzy, zachowanie tego młodego war- 
jata zaczyna mię denerwować. 

— W takim razie,—rzekł Forester, 
—pójdę zobaczyć czy klatka jest przy- 
gotowana. propos, profesorze, 
sądzę że twoja piękna siostrzenica 

— Poczekaj... Powiedziałem jej 
przez Huberta, że p. Quin bardzo 
żałował, ale nie mógł zostać dłużej. 
Zanim wyjdziesz, przeszukaj porząd- 
nie kieszenie p. Quina. Z tego, co 
słyszałem, widzę, iż jest to mocna 
głowa. 

— Zrobi się to,—odpowiedział Fo- 
rester, przybierając znów manjery ele- 
ganckie. 

P. Quin, zechce pan złożyć zawar< 
tość pańskich kieszeni na tym małym 
stoliku, koło pana... 

Nie moglem sprzeciwić się: uczy- 
niłem więc to, co kazał. 

— Hm! — mruknął Forester. — Jaki 
śliczny scyzoryk ma pan. Zapewne 
służył panu w Czarnym Kocie do 
prześwidrowania dziurki w ścianie po- 

koju p. Ch-belle. O, miech pan nie 
udaje miewinnego, wiemy wszystko... 
Pieniądze. To wszystko? Złożymy je 
w kasie oszczędności. Zapałki? Taki 
młody ryzykant gotów byłby podpa- 
lić cały dom. 

— Pan sam pali, p. Forester, mam 
więc nadzieję, że pozostawi mi pan 

zapałki, tytoń i fajkę? 
Potrząsnął głową przecząco. 
-— Pocieszy się pan gryząc pustą 

fajkę, młodzieńcze. Na wypadek, gdy- 
by pan coś wyjąć zapomniał, Hubert 
zakończy poszukiwania. 

Zręcznemi swemi palcami Hubert 
powtórnie zrewidował mnie, lecz nie 
zmałazł mic, Śmiałem się w duchu, 
gdyż uwagi jego uszło coś, co mogło 
stać się ważnym atutem dla mnie. 

twach: Wileńskiem, Ławaryskiem, Rudnic- 
kiem Stołpeckiem, Koniawskiem, Trabskiem, 
Nalibockiem, Wiszniewskiem, Duniłowickiem, 
Smorgofńskiem, Międzyrzeckiem, Mostow- 
skiem, Trockiem i innych oraz przetarg ust- 
ny i za pomocą ofert pisemnych na sprze 
daż działek etatowych według obliczenia 
powierzchniowego poszczególnych drzew 
na pniu i materjałów w stanie wyrobionym 
w Nadleśnictwach Podbrodzkiem, Grodzień- 
skiem, Baksztańskiem, Orańskiem, Mostow= 
skiem, Stołpeckiem, Trabskiem, Różankow- 
skiem, Duniłowickiem, Brasławskiem, Ber- 
sztowskiem i innych. 

Wykaz jednostek licytacyjnych, warun- 
kl przetargowe, szematy umów i ofert są 
do przejrzenia w godzinach urzędowych w 
D. L.P. w Wilnie, pokój Nr 7. 

Dyrekcja Lasów 
w Wilni 

Słynna 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, 
m. 6, w bramie schody na prawo, 

Państwowych 
ie. 

  

— Teraz, kiedy wyrwaliśmy szpo- 
ny temu ptaszkowi, Sądzę, że może- 
my pójść z Hubertem, sprawdzić, czy 
klatka oczekuje już nań. Profesorze, 

czy zechcesz zająć się naszym go- 
ściem? Nie pozwól mu popełnić ja- 
kiegoś głupstwa, a 'jeśli straci pano: 
wanie nad sobą, kuika z rewolweru 
przywoła go do spokoju. 

To mówiąc wyszedł w towarzy- 
stwie Huberta. i 

P. Bristowe chrząknąi: 
— Jeśli przyjdzie panu chęć zro- 

bienia nowej awanturki, panie Quin, 
to uprzedzam pana, że unoszę się ła- 
two, a rewolwer mój strzela automa- 
tycznie. 

Położył broń na kolanie z lufą 
zwróconą ku mnie, 

Nastała chwila ciszy. 
— Czy mogę zadać panu jedno 

pytanie?—przerwałem miłczenie. 
— Nic nie: szkodzi, może pan py» 

tać, co zaś do odpowiedzi, to będzie 
zależało. : 

— Profesorze, mówię do pana, jak 
mężczyzna do mężczyzny. Czy zechce 
pan powiedzieć mi, czy siostrzenica 
pańska jest wtajemniczona w te afery, 
którym oddaje się pan z przyja- 

ciółmi? _ 
Przyjrzał mi się z dziwnym wyra- 

zem w oczach. . 
— Ach, więc to o to chodzi?., 

Pociesz się młodzieńcze. Lucy o ni- 
czem nie wie. A gdyby pam żywił 
jakieś nadzieje uprzedzam pana, że 
uczynię wszystko, co będzie w mojej 
mocy, by nie dowiedziała się o tem 

"Wqawca Stanisław Mackiewicz Redakior w/z Czesław Karwowski. — Odrowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

powietrza. <KATOL radykalnie tępi: 
MOLE, pchły, wszy, pluskwy, prusa- 
ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiatach. mrówki i wszelkle 
robactwa. Żądać we wszystkich apte- 

kąch składach aptecznych. 
c484000600465000500600090040000000G0 

I Gabinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej | | 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu. 
Usuwanie zmarszczek, 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka: 
tedr. W. Z. P. Nr 1, Wilno, dn. 30 I r. 1926 
— — 
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otni w Oszmiańskiem 9 
L tnisko 4 pokoje niekrę- Х 
pujące. Las sosnowy, miejscowość $ 
sucha. Całkowite dobre utrzymanie $ 
od osoby — 5 złotych. Porozumiewać 
się: Mickiewicza 4 — 12 oraz Wileń- 
skie Biuro  Komisowo - Handjowe. 

Miekiewicza 21, tel. 152 

  

nigdy. 
— Dziękuję—odpowiedziałem po- 

ważnie. Oto dobra odpowiedź i lo- 
jalna zapowiedź. 

Drzwi otworzyły 
Hubert powrócili. 

— P. Quin, —rzekł olbrzym, —czas 
już kłaść się spać. 

— Chwała Bogul—odpowiedzia- 

się. Forester i 

nych. Wiad. w biurze 
ogłoszeń S. Jutana, 

Niemiecka 4, 

lokaj samotny na 
wieś, wymagane šwią- 
dectwo, zgłaszać si 
13—15 b. m, ul, Be- 
nedyktyńska 2, pen- 
sjonat pokėj Nr 15. 

  

  

Poszukuję 
mieszkania 2—3 po- 
kojowego z kuchnią. 
Zgłoszenis do adm. 

«Słowa», 

  

Sprzedaje się 
FORTEPIAN firmy 

;«Szredera» i komoda, 
ul. Wiwulskiego 

d. Nr 8-a m. 3, gd ie 
5-ty komisarjat, 

od 4 do 6. 

е 
okój z utrzyma- 
niem 1 lub 2 
osoby znajd: 

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

Studnicki, 

POKOJE 
1, lub 2 do wynajęcia. 
Zakretowa 5-A m. 8, 
od 9 do 12 godz. i 

od 4 do 6. 

  

Panna Aniela 
Pragnie wesela, 
w zapomina o tem,. 

2 potrzebne mieszka» 
nie i MEBLE, 
A ślub potem. 
To wszystko posiada 

Placówka Polska 
Meblowa 

S. MAKOWSK 
Zawalna 15. 

Wszelkie zamówienia 
przyjmuje. 

Są raty, raty, raty. 

    

asis a ZZ WN AKA PES US i IS a YE OCZ A P NSS S SET S Ó ZW ZZOZ i ma ĖS 

Spojrzałem dookoła. Nie było tu 
kominka. Okna hyły zasłonięte drew- 
nianymi okiennicami, zamkniętemi na 
żelazne sziaby. 

— Wydaje mi się ten pokój na- 
der wygodnym, lecz brak w nim po- 
wietrza. 

— Czy zamiłknie pan wreszcie? — 
rzekł brutainie Forester.—Przez nie» 

łem, symulując ziewnięcie. Bylibyście, posłuszeństwo swoje zasłużył pan 2 
panowie, zdumieni, gdybym wam od- pozostawanie o chlebie i wodzie. 
powiedział, 
niej nocy! 

— Doprawdy! Będzie pan mógł 
odespać stfacone godziny. Profesorze, 
czy zechcesz otwierać pochód? Hu- 
bert będzie szedł za panem Quinem, 
ja zaś będę arriere-garde'q. Panie 
Quin proszę iść za profesorem i że- 
bym nie słyszał więcej głosu pana, 
tej nocy. 

Gdy wstępowaliśmy na schody, 
rozmyślałem nad ostatniem zdaniem 
Forestera. W głowie mej roziaśniło 
się nieco. Podchodząc do drugiego 
piętra, rzekłem głośno: 

— Jak prawdą jest, że 'nazywam 
się Quin, tak nie widziałem nigdy po- 
dobnie pięknego domu, jak pański, 
panie Bristowe. 

Hu! 
„ Hubert uderzył mię mocno pięś- 

cią w plecy a Forester wydał dziki 
pomruk, ` 

Na końcu schodów profesor skrę- 

jak mało spałem ostat- 
esz- 

cze jedna głupia uwaga, a m się 
pan musiał obejść bez chleba! Dalej 
zdejmuj pan trzewiki, i oddaj je Hu- 
bertowi, nie będą one potrzebne w 
ciągu tych dwóch dni.gZnajdzie pam 
pod łóżkiem parę pantofli. Proszę się 
spieszyć, bo za trzy minuty zgaśnie 
tu światło. Zanim wyjdę, uprzedzam, 
że jeśli pen będzie krzyczał, nikt 
prócz mnie pana nie usłyszy. A jeśli 
usłyszę jaki odgłos stąd, zwiąžę pa- | 
na i zaknebluję usta. ‚ 

Z trudnością powstrzymałem się 
od wypowiedzenia mu, z jaką radoš- 
cią byłbym mu skręcił kark, iecz mil- 
czałem. L 

— Dobrej nocy, p. Quinl—rzskł 
drwiąco profesor.—Oto już dawno 
nie spaliśmy pod jednym dachem, 
co? 

Wreszcie moi trzej prześladowcy 
opuścili celę. Usłyszałem zgrzyt kle“ 
cza i łańcuchu. 

Za chwilę otoczyła mię ciemność.. 
cił w długi kurytarz i zaprowadził nas, ' 
do pokoju o dwóch łóżkach. 
z. Oto klatka, p. Quin, — oznaj 
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park, rzekź,, * 

  

  
 


