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Bolączki naszej Rady Miejskiej. 
Jak należy zaradzić im w przy- 

szłości? 

Z kołei odwiedziliśmy pana Igna- 
cego Bohdanowicza, który na pytanie 
nasze, co sądzi o dobrej gospodarce 
miejskiej, odparł. 

‚ — Dotychczasowemu naszemu 
magistratowi zarzuciłbym w pierw- 
szym rzędzie nadmierny biurokratyzm. 
Stanowczo twierdzę, że urzędy władz 
miejskich przeładowane są nadmia- 
rem urzędników. Jeanocześnie wszak- 
że trzeba wyznać, że urzędnicy ci Są 
przepracowani, skutkiem nieodpowied- 
niej reglamentacji zajęć. 

Zwróciło również uwagę wszy» 
stkich, że urzędnicy ci pracują w 
niedopuszczalnych wprost warunkach 
higjenicznych: w małych pokoikach 
przesiadują po kilku urzędników. Wo- 
bec tego, że w obecnych czasach do- 
my są tanie, należałoby skorzystać z 
tej konjunktury i kupić jakiś gotowy 
dom, odpowiedni dła rezydowania 
władz miejskich. 

x ь 

Należy zwrócić uwagę na drogość 
i niedostępność takich artykułów 
pierwszej potrzeby, jak elektryczność, 
gaz i woda. 

Obecne ceny magistrąackie za wo- 
dę są wyższe, niż gdyby gospodarz 
sam ją sobie dostarczał z pomocą 
motoru elektrycznego, a jamy sam 
czyścił beczkami, 

A przecież magistrat powinien naj- 
bardziej udostępniać te dobra. Skut- 
"kiem zaś niezwykłe trudnych warua- 
ków, stawianych właścicielom domów 
(wyłożenie odrazu kilku lub kiikana- 
stu tysięcy złotych)—b. wiele domów 
nie przystępuje do miejskiej kanali- 
zacji, a przynajmniej w ilości mini- 
malnej. 

Tak np. w zeszłym roku zaledwie 
32 domy przyłączyły się do kanali- 
zacji miejskiej, 

Tak więc obecnie woda i elektry- 
czność stały się przedmiotami nie 
pierwszej potrzeby, a luksusem. Tra- 
ktuje się je-wyłącznie, jako intratne 
źródła dochodów magistrackich. 

Tak samo jak woda jest 2 razy 
droższa niż przed wojną—cena elek- 
tryczności miejskiej przechodzi cenę 
elektryczności prywatnej, Prywatne 
bowiem elektrownie dają światło po 
30 groszy za kilowat, podczas gdy 
elektrownia miejska liczy sobie za 
kilowat groszy 65! L 

At do zeszłego roku magistrat 
nie przedsięwziął w stosunku do ele- 
ktrowni żadnej inicjatywy. Dopiero 
dzięki władzom administracyjnym i 
dzięki energji inż. Glatmana elektrow- 
nia nasza poczęła się rozwijać. 

Wskazanem by było wszakże bu- 
dować gmach elektrowni w pobliżu 
dworca kolejowego, a nie tak daleko 

'->—z uwagi na znaczne koszty prze- 
wozu węgla. - : : 

W zakresie szkolnictwa magistrat 
—trzeba przyznać—zrobił dużo. 

* 
Narzeka się powszechnie na kie- 

_pskie bruki wileńskie. Na usprawie- 
dliwienie magistratu da się powie- 
dzieć to, że opiekę nad brukami pod- 
jął magistrat dopiero w r. 1925, Przed- 
tem troska o zachowanie dobrych 
bruków * należała do właścicieli do- 
mów. Trudno więc—mówiąc bezstron- 
nie—wymagać, żeby w ciągu 2 lat 
dało się zrobić więcej. 

Naiomiast nie widać było żadnej 
inicjatywy ze strony naszych ojców 
miasta w sprawie połączenia przed- 
mieść z centrum miasta. Osławione 
„piegutki* dalekie są od tego, żeby 
zadowolić mieszkańców. 3 

Spostrzegam dalej—ciąynie p. Bo: 
hdanowicz — wielką konieczność w 
budowaniu nowych gmachów szkol- 
nych. Jest ich aotąd za mało. 

Na zakończenie chciałbym p d- 
Lrešliė, že właścicicie domów, jak i 
wszyscy obywatele miasta bóleśnie 
odczuwają braki, jakie aż nadto prze- 
jawia nasze miasto—wszyscy pragnie- 
my gorąco rozwcju ipoprawy w sto- 
sunkach miejskich, byleby tylko cię- 
żary przy realizowaniu tych planów" 
były rozkładane równomiernie na 
wszystkich, oczywiście z uwzgłędnie« 

"niem warunków materjalnych jedno- 
Stek. 
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Rewizje i aresztowania w Londynie 
w lokalach sowieckiej delegacji handlowej. 

LONDYN, 13.V PAT. Agencja Reutera komunikuje, że rewi- 
zja w lokalach sowieckiej delegacji handlowej w Londynie trwa- 
ła jeszcze dziś rano do godz. 10 min. 45. Policja domagała się 
otwarcia wszystkich burek i sejfów. Szczególną uwagę zwróco- 
no na biura sowieckiej delegacji; handiowej. Polcja pozostanie 
w lokalach delegacji sowieckej wciągu kilku jeszcze dni. Wy- 
wiezienie przez oddział policji trzech pracowników delegacji so- 
wieckiej z lokaiu delegacji wywołało podniecenie wśród pozosta- 
łych członków d:legacji. Rewizja dokonana została na podstawie 
rozporządzen'a ministra spraw wewnętrznych. 

Szczegóły rewizji. 
LONDYN, 13—V. PAT. Wszystkie szafki, biurka, skrytki w lokalach 

sowieckich kooperatyw w Londynie, występujących pod łączną nazwą 
«Arcos Limited» poddano systematycznej rewizji, którą rozpoczęto niespo- 
dziewanie wczoraj, a ukończono dopiero dzisiaj około południa. Materjał 
zebrany jest tak obfity, że zbadanie go potrwa conajmniej kilka dni, tem- 
bardziej, że przeważają teksty rosyjskie, które dopiero należy tłumaczyć. 
„Arcos” jest przedsiębiorstwem, opartem głównie na kapitale rosyjskim, 
powstałem w okresie wznowienia stosunków handlowych angło:sowieckich. 
Spółka założona została z myślą prowadzenia handiu wywozowego i przy» 
wozowego. Personel tej spółki liczył zgórą tysiąc osób. W tym samym 
gmachu mieści się lokal sowieckiej delegacji handlowej i mieszkanie szefa 
tej delegacji korzystającego z przywilejów nietykalności osobistej. 

Dzisiejszy „,,Times'* zamieszcza szczegóły rewizji i podaje, że w 
piwnicach gmachu znaleziono tak wieqką liość druków i rękopisów oraz 
filmów propagandowych, że pobiežne chociażby przeglądanie tego 
materjału nie mogło być ukończone w ciągu dnia wczorajszego. 

Protest charge d'affaire Rozenholca, 
LONDYN. 13.V. PAT. Agencja Reutera komunikuje, że w związku 

z rewizją dokonaną przez władze angielskie w lokalach „Arcos*—sowiec- 
kiej delegacji handlowej — sowiecki charge d'afiaire Rozenhoic złożył dziś 
popołudniu na ręce Austena Chamberlaina formalny protest swego rządu. 

Echa rewizji londyńskiej w Genewie, 
GENEWIE, 13 V. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna donosi, że 

wiadomość o rewizji dokonanej w lokau spółdzielni sowieckich „Arcos* 
w Londynie oraz w budynku tamtejszej misji handlowej wywołała w ko- 
łach konferencji gospodarczej bardzo siłne wrażenie. W związku z tem w 
kołach delegatów oświadczają, że nadużycie gościnności przez Rosję do- 
wodzi, że utrzymani* z nimi stosunków handlowych jest rzeczywiście nie- 
możliwe i że pod płaszczykiem stosunków handlowych prowadzą oni pro- 
pagandę na rzecz moskiewskiej międzynarodówki, 

W kołach zbliżonych do delegacji sowieckiej wypadki londyńskie 
przedstawione są jako manewr angielski, mający na celu doreźnę utru- 
dnienie rokowań prowadzonych w Genewie między delegacją sowiecką 
a delegacjami innych krajów, a przedewszystkiem delegacją amerykańską. 
Manew. ten, zdaniem delegatów rosyjskich spowodowany został bezpo- 
średnio tem, że delegacji sowieckiej dzięki jej jednołitemu i niezachwia- 
nemu stanowisku dało się zdobyć zaufanie i doprowadzić do zbliżenia 
z innemi delegacjami: 
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Obrady Malej Ententy. 
JACHYMOW, 13.V PAT. Dzisiaj w południe specjalnym pociągiem 

z Pragi przybyli tu trzej ministrowie spraw zagranicznych: Czechosłowacji- 
Benesz, Jugosławji—Marinkowicz i Rumunji—Mitilineu. Obrady trzech mi. 
nistrów spraw zagranicznych rozpoczęły się od godz, 3popołudniu. Rów- 
nocześnie rozpoczęła też obrady konferencja prasowa Małej Ententy. 

Wybory prezydenta w Czechosłowacji 
PRAGA, 13—V, Pat. Zgodnie z przepisami konstylucji prezes rady 

ministrów Svehla zwołuje na godzinę 11 rano dnia 27 maja zgromadzenie 
narodowe celem dokonania wyboru prezydenta i złożenia przysięgi przez 
nowego elekta, Ministerstwo oświaty zawiadomiło biura obu izb, iż w 
dniu 27 maja wszystkie szkoły i instytucje oświatowe będą nieczynne. 

Konferencja w Genewie potrwa da 21 maja. 
GENEWA. 13.V. PAT. Przewodniczący międzynarodowej konferencji 

ekonomicznej Theunis oświadczył, że konferencja potrwa prawdopodobnie 
do dnia 21 b. m. Najbliższe plenarne posiedzenie konfetencji musi wy- 
brać komisję Koordynacyjną, któraby uzgodniła rozbieżne niejednokrotnie 
ze sobą rezolucje. 

Poseł angielski znowu jedzie do Kowna. 
Z Kowna donoszą: Poseł angielski w państwach bałtyckich, p, Vouhon 

kióry niedawno bawił w Kłajpedzie udaje się ponownie do Kowna. Jak- 
kolwiek oficjalnie wizyta posła związana jest ze świętem niepodległości 
Litwy, wszakże sfery polityczne przypisują tej wizycie wielkie znaczenie 
polityczne. 

"Ponowna opozycja Zinowjewa. 
MOSKWA, 13 V. PAT. W kołach moskiewskich olbrzymią sensację 

wywołał fakt ponownej opozycji Zinowjewa przeciwko centralnemu komi- 
tetowi partji. Na zebraniu poświęconem 15-leciu gazety „Prawda*, które 
odbyło się sześć dni temu Zinowjew wystąpił z ostrą mową przeciwko 
kierunkowi ideowemu, który reprezentuje obecnie partja i który według 
zdania Zinowjewa daleko odbiega od ideałów i programów komunisty- 
znych- : 

й W związku z tem wystąpieniem Zinowjewa centralny komitet  partji 
postanowił pociągnąć Zinowjewa do odpowiedzialności partyjnej, uważa- 
jąc postępowanie jego z punktu widzenia obowiązku przestrzegania dy- 

scypliny partyjnej za niedopuszczalne. W kołach partyjnych istnieje ten- 

dencja surowego ukarania Zinowjewa, aby raz na zawsze ukrócić wystą- 
pienia opozycji. : 

Milukow uderzony po twarzy. 
RYGA, 13. V. PAT. Podczas odczytu jąki miał miejsce w Rydze mi- 

nister spraw zagranicznych tymczasowego rządu rosyjskiego z roku 1917 

Miłukow, pewien młody niemiec nazwiskiem Adorkas spoliczkował prele- 

genta. Adorkas został aresztowany. 

es. _ Wioleta Gibson uznana za niepoczytalną. 
RZYM, 13 V. PAT. Komisja śledcza specjalnego trybunału obrony 

państwa wypowiedziała się za umorzeniem postępowania karnego prze- 

( ciwko Violecie Gibson, która swego czasu dokonała zimachu na Musso” 

liniego z powocu jej całkowitej niepoczytalności. Violeta Gibson opuściła 
wczoraj rano Włochy i udała się do Anglji w towarzystwie siostry oraz 

© czterech pielęgniarek, w tem 3 narodowości angielskiej i jednej Włoszki. 

Ruch antybolszewicki w Homiu. 
Z Mińska donoszą: W ostatnich dniach zamordowano i ciężko raniono 17 

komtinistów stojących na czele instytucji sowieckich. Podobno działa tu tajna 

organizacja antykomunistyczna. Mimó poszukiwań sprawców napadu nie uja- 
wniono.   
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Ku czci Balmonta. 
Przemówienie prof. Marjana Zdziechowskiego na wieczorze urządzo- 

nym staraniem Związku Literatów. 

Kto się nad literaturą rosyjską za- 

stanowi, szukając w niej wyjaśnienia 

duszy rosyjskiej, ten niezawodnie przy» 

pomni sobie ów cudowny obraz w 

zakończeniu Martwych dusz Gogola: 
niezmierzone okiem równiny i mknąca 

po nich w wichrolotnym pędzie roz- 

szalała trójka... „Taką samą — mówi 

znakomity myśliciel współczesny—jest 

geografja duszy rosyjskiej”: brak о- 

kreślonych granic, niema miejsca, 

gdzieby oko spocząć mogło, dalekie, 

nieskończone widnokręgi, nieskończo- 
ną tęsknotą pojące myśl i duszę— 

ową tęsknotą, którą u nas tak głębo” 

ko czuł i odtwarzał Sienkiewicz pod 

wrażeniem stepów Ameryki. „Chciał: 
byś siąść na koń i puścić się stepem 
i gonić i gonić: chciałbyś ot wykąpać 
się w nieskończoności i rozłożyć 

ręce na koniu i krzyczeć: hej hejl 

stepyl i zapamiętać się w nich i obłą- 

kač i žyč*l 
W dwojaki sposób objawia się 

to upojenie przestrzenią: albo radoś- 

nem jest, jak w przytoczonych sło- 
wach Sienkiewicza, pędem i lotem w 

szczęśliwą jakąś dal, albo żądzą za- 
pomnienia o wszystkiem, co z tego 

Świata, malancholją świadomości, że 

nic tu człowieka nie nasyci, boł*snem 

czuciem, że wszystko na z ="  ze- 
chodzi i znika, wyrywaniem się ze 

zmienności tej i znikomości, tęsknotą 

rozpaczliwą za czemś wiecznem, abso- 

'lutnem, głodem Boga. 

Ztąd dwa typy w literaturze rosyj- 

skiej tego uczucia 'czy nastroju, który 

upojeniem przestrzenią nazwałem. Zna- 

lazły one wyraz w. twórczości obu 

największych poetów: Puszkina i Ler- 

montowa. Lermontow—to bezdenna 

głąb tragedji bytu, żądza zagłuszenia 

w sobie wewnętrznego jęku. Obrazem 

poety jest ów żagiel na morzu w 

młodzieńczym jego wieku; 

promień słeńca. 

A on miatieżnyj choczet buri 
Kak budto w buri jest” pokoj. 

Puszkin to pogoda, szlachelna re- 

zygnacją, pojąca się wśród smutków 

życia każdym odblaskiem piękna na 
ziemi. 

Chyba się nie omylę, jeśli szanow- 
nego gościa i przyjacieła naszego do 

' następców Puszkina zaliczę. Niestety, 

nie znam jego utworów z ostatnich 
emigracyjnych lat, nie znam ich nie- 

tylko z własnej winy, winę ponosi tu 
także ta głucha prowincja, jaką jest 
nasze Wilno; w księgarniach darem- 
nie szukamy nowości literackich, w 
pismach zaś rosyjskich polityka tyle 

miejsca zajmuje, że łatwo przeoczyć 
można jakąś pobieżną wzmiankę z 

„zakresu literatury, 

Sądzę jednak, że poeta nie zmie: 
nił swej duszy, która go od młodu 
na skrzydłach marzenia niosła w bło- 
gosławione kraje bajki. Że jej nie 
zmienił, świadczy o tem prof. Lima- 
nowski w swem pięknem o nim 
wspomnieniu z czasów pobytu w Mo- 
skwie. „Balmont—pisze—wydawał się 

nam zawsze z bajki*, W niezmiernej 

Puszkinowskiej wrażliwości swojej na 

wszelkie piękno, „wydawał się nam 

motylem, nie mogącym znaleźć miej- 

sca*, Tę niezmierną wrażliwość swo: 

ja, poeta sam wymownie charaktery» 

zował następującemi słowy: „Żyję ży- 
ciem zbyt szybkiem, nie spotkałem 
nikogo, ktoby się tak kochał, jak ja, 
w mgnieniu przelotnej chwili... oddaję 
się mgnieniu temu całkowicie, a ona 
odsłania przedemaą coraz barwniejsze 
ustronia i kwitną tam dla mnie zaw- 
sze nowe kwiaty*. Słowem mgnienie 
każde przeistacza się w upojenie, a 
upojenie to zlewa poetę ze wszech- 
žycieml Bliskiemi stają się jemu i 
gwiazdy, i fale, i góry.. Wprawdzie 
świat ten «haniebnie jest małym i 
ciasnym dla marzenia», ale tem ła- 

twiej jest wyjść z niego i w „mgle 

złocistej tonąc (Mysli w zołotistom 

pod nim. 

- cicha błękitna toń, nad nim — złoty 

tumanie), iść w nieskończoność, „ku 

pałacom nadziemskim Piękna". 

Można też pozostać w świecie i, 

jak niegdyś Vigny, zamknąć się dans 
une tour d'ivoire. Taką wieżę wy- 

budował sobie poeta i snuje w niej 

cudowne tęcze marzeń i dobrze mu 

jest w tej ciszy... 3 
Poeta gdzieś porównał siebie do 

oazy błękitnej śniącej sen rozkoszy 
wśród pustyń martwych i nudnych. 

W śnie tym nawiedza go i pochłania 
to samo s”częście, które miegdyś na- 

wiedziło, pochłonęło, _ przeobraziło, 
nadziemskim blaskiem rozjaśniło, Sło- 
wackiego. I tem tłumaczę, że Bal- 
mont Słowackiego tak głęboko uko- 
chał i wraz z nim Kasprowicza, który 

mu był synem z ducha—j przez nich 
tak się do nas zbliżył. 

Tem szczęściem jest wiara w moc 
i prawdę marzenia, bo nie może być 

złudą to, co jest tak piękne—i przed 

pięknem te.n maleje i znika groza 
śmierci; czemże może być śmierć i to 
co po niej nastąpi, jeśli nie spełnię- 
niem tego, co się prześniło, za czem 
się wzdychało w najlepszych, najgór- 

niejszych chwilach życia. 

Ach nie wierz temu, kto mówi 

[żobie, 
Że śmierć jest śmiercią, ona jest 

[początkiemjżycia, 
Ta afirmacja życia i tryumfu życia 

nad śmiercią niesie otuchę i moc nie- 
szczęśliwej ojczyźnie poety w jej walce 
z tem wewnętrznem  barbarzyństwem 
które nią owładnęło, zgnębiło i depce, 
Ale z barbarzyństwem tem i my wal- 
czymy, a przynajmniej powinniśmy 
walczyć, słowa poety są także dla nas 
oiuchą i mocą. «Bącźmy jak słońce» 
—to tytuł jednego ze zbiorów pism 
Balmonta. Temi słowy witam postę— 
jednoczącego oba narody Rosję i 
Polskę we wspólnym kulcie tych naj- 
wyższych ideałów, których symboiem 
jest Słońce, i 

La S si Ji A 

Nabożeństwa żałobne, 
WARSZAWA, 13-V (żel, wł. Słowa) 

W piątek jako w pierwszą rocznicę 
wypadków majowych odprawione zo- 
stały za dusze poległych oraz na in- 
tencję zgody i zjednoczenia wszyst. 
kich warstw społecznych, nabożeń- 
stwa żałobne w świątyniach wszy- 
stkich wyznań. 
Na nabożeństwie w kościele gar- 

nizonowym obecni byli delegaci od- 
działów wojskowych, Marszałka -Pił- 
sudskiego reprezentował vice-minister 
gen. Konarzewski, w katedrze obec- 
ny min. spraw. wewn. Składkowski, 
woj. Soltan, oraz szereg  przedstawi- 
cieli władz państwowych i organiza- 
cyj społecznych. 

KRAKÓW, 13.V, PAT. O godz. 
11 przet południem odprawione zo- 
stało w. kościele Marjackim nabożeń- 
stwo za dusze wszystkich poległych 
w zeszłorocznych wypadkach ;majo- 
wych. W nabożeństwie wzięli udział 
przedstawiciele władz z wojewodą 
Darowskim, wojskowości z gen. 
Wróblewskim, rektor uniwersytetu 
Jagiellońskiego Marchlewski, prezy- 
dent miasta Rolle i inni. : 

LWOW, 18. V. PAT. Dziś rano, 
jako w pierwszą rocznicę wypadków 
majowych odbyło się w Bazylice Ka- 
tedralnej za dusze wszystkich poleg- 
łych w czasie tych wypadków żałob: 
ne nabożeństwo odprawione przez 
ks. infułata Zajchowskiego w otocze: 
niu licznego kleru. Na mszy obscni 
byli przedstawiciele władz rządowych 
z p. wojewodą Garapichem na czele, 
włądz wojskowych z inspektorem 
gem.Norwid:Nengebauerem, rektorowie 
Wyższych uczelni i liczne rzesze lud- 
ności. Podczas mszy żałobnej przy» 
grywała orkiestra wojskowa. 

KATOWICE, 13—V.PAT. Dzisiaj 
w kościele katedralnym św. Piotra i 
Pawła odprawił starszy kapelan wojsk 
polskich ks. Sinkowski nabożeństwo 
żałobne za poległych w czasie walk 
majowych ubiegłego roku. Na na: 
bożeństwie byli obecni przedstawici zle 
władz z p. wojewodą Grażyńskim na 
czele. Wojsko reprezentował dowódca 
dywizji gen. Zając. 

Sejm i Rząd. 
Posiedzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 13.V. (tel.wł. Słowa). 
Dziś około godziny 2-giej popoł. do 
Prezydjum Rady Ministrów przybył 
premjer Marszałek Piłsudski i odbył 
dwugodzinną konferencję. z vice-prem - 
jerem Bartlem. O godzinie 5 min, 30 
rozpoczęło się posiedzenie Rady Mi- 
nistrów któremu przewodniczył Mar- 
szałek Piłsudski. Omawiano szereg 
różnych spraw. 

WARSZAWA, 13—V' Pat. W 
piątek dnia 13 maja rb. o godz. 5 
popołudniu odbyło się posiedzenia 
Rady Ministrów, któremu przewodni- 
czył p. Marszałek Piłsudski. Na po- 
siedzeniu tem uchwałono szereg pro- 
jektów rozporządzeń. Między  innemi 
uchwalono projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o częś- 
ciówej zmianie i uzupełnieniu ustawy 
zdnia 11 sierpnia 1923 roku w sprawie 
tymczasowego uregulowania finansów 
komunalnych, projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej o popieraniu roz- 
budowy i rozwoju gospodarczego 
miasta Gdyni i poriu gdyńskiego, 
projekt rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o: ochronie rynków 
pracy w okresie bezrobocia. W koń- 
cu Rada Ministrów powzięla uchwałę 
upoważniającą ministra komunikacji 
do przeprowadzenia szeregu inwesty- 
cyj kolejowych z nadwyżki dochodów, 
jakie daje przedsiębiorstwo „Polskie 
Koleje Państwowe”, jak również na 
wniosek ministra przemysłu i handlu 
Rada Ministrów postanowiła wydzie- 
lić z administracji państwowej przed. 
siębiorstwo „Żegluga Polska“ za 
twierdzając jednocześnie nowy statut 
tego przedsiębiorstwa oparty na za- 
sadach komercjalizacji. 

Na międzynarodową konfe- 
rencję Pracy. 

WARSZAWA, 13 V. (tel.wł.Słowa,) 
Wyjazd delegacji poiskiej na Migazy- 
narodową Konferencję Pracy nastąpi 
w dniu 22-go maja. Przewodniczyć 
delegacji będzie pos. Br. Ziemęcki, 
W związku z tem Min. Pracy p. Jure 
kiewicz odbył konferencję z czlonka- 
mi delegacji. 

Inspekcja Min Składkowskiego 
_ WARSZAWA 13 V. (żel. wł, Słowa) 
'Zapowiedziana na 15-go b. m. inspe- 
kcja sanitarna uzdrowisk przez Min. 
Składkowskiego została odwołana. 
Inspekcję taką odbędzie Dyrektor słu. 
żby zdrowia natychmiast po nomie 
nacji. 

Minister Składkowski natomiast 
wyjeżdża jutro na prowincję, gdzie 
przeprowadzi inspekcję urzędów ad- 
ministracyjnych. 

Projekt rozporządzenia o In. 
spekcjach pracy. 

WARSZAWA, 13 V. PĄT. Mini- 
ster Sprawiedliwości przesłał Radzie 
Ministrów w celu wniesienia na jedno 
z najbliższych posiedzeń projekt roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
liiej o inspekcji pracy. Zamierzone 
rozporządzenie ma za zadanie ująć 
całokształt przepisów prawnych, okre- 
ślających możliwie jedaolicie dla całej 
Rzeczypospolitej organizację i kom- 

Po inspekcji pracy i jej orga- 
nów. : 

Zwłoki bohaterskiego lotnika 
spoczną w Katedrze. 

WARSZAWA, 13. М. (tel,wł Słowa). 
- Zwłoki tragicznie zmarłego ppułk. 

pilota Płodowskiego ofiary katastro- 
fy lotniczej pochowane zostaną w 
Katedrze obok grobowca Reymonta. 
Miejsce to bezpłatnie ofiarował J E. 
ks. kardynał Kakowski. \ 

"Państwowa rada kolejowa. 

"WARSZAWA, 13—V. Pat. Dnia 
13 bm. ó godz. 10 rano rozpoczęły 
się w ministerstwie komunikacji ob- 
rady plenarnego posiedzenia państwo- 
wej rady kolejowej. Posiedzenie od- 
był osobiście minister komunikacji 
inż. Paweł Romocki. Minister w dłuż- 
sżem expose dał jasny i_ przejrzysty 
bilans pracy polskich kolei państwo- 
wych, który pod każdym względem 
jest dodatni, W dalszym ciągu  skła- 
dałi sprawozdania z działalności ko- 
mitetów: eksploatacyjnego, nowobudu- 
jących się kolei i finansowego pań- 
stwowej rady ' kolejowej przewodni: 
czący tych komitetów. 

CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
LOEB B. 
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Wojewoda Raczkiewicz 
W dniu 11 i 12 maja r. b. Woje- 

woda Wileński p. Władysław Racz- 
kiewicz odbył w towarzystwie Naczel- 
nika Wydziału Bezpieczeństwa St, Kir- 
tiklisa, Dyrektora Robót Publicznych 
inž. St. Sily-Nowicklego, Komendanta 
Wojewódzkiego, insp. Praszałowicza, 
Kierownika Oddziału Wyznań W. 
Piotrowicza i sekretarza osobistego 
St. Staniewicza podróż iaspekcyjną 
do powiatu Oszmiańskiego. 

Podróż inspekcyjna p. Wojewody 
miała na celu doroczną lustrację sta- 
nu powiatu pod względem admini- 
stracyjnym, samorządowym, gospo- 
darczym i odbudowy kraju oraz po- 
święcona była zaznajomieniu' się na 
miejscu z aktualnemi potrzebami. po- 
wiatu i zetknięciu się z miejscową 
łudnością w cełu wysłuchania jej de- 
zyderatów i bolączek. 

P. Wojewoda udał się z Wilna 
przez Małe i Wielkie Soleczniki, gdzie 
dokonał inspekcji urzędów gminnych 
i posterunków policji, i następnie 
przez skrawek terenu wołewództwa 
Nowogródzkiego (Bieniakonie) do po- 
wiatu Oszmiańskiego od strony Kon- 
wałiszek, Na granicy swego powiatu 
powitał p. Wojewodę. starosta osz- 
miański p. Z. Kowałewski w towarzy- 
stwie komendanta powiatowego P. P. 

‚ komisarza Matulewiczaa W  Dziewie-. 
niszkach wyległa ma spotkanie gro- 
madnie ludność miejscowa z ducho- 
wieństwem i szeregiem  delegacyj na 
czele. Przemówienie powitalne w imie- 
niu całej ludności gminy wygłosił dr. 
Bogolepow, który witając w osobie 
p. Wojewody przedstawiciela Rządu, 
dał wyraz gorącym uczuciom pań- 
stwowym obywateli gminy i ich chęci 
ofiarnej pracy w służbie Państwu. Po 
przemówieniu przedstawiciela rabinatu, 
p. Wojewoda dokonał przeglądu u- 
szykowanych na powitanie szeregów 
Strzelca i Straży Ogniowej, poczem 
dziękując zebranym za wyrażone u- 
czucia, z naciskiem podkreślił, iż 
władze państwowe w trosce swej o 
dobro kraju, liczą na ofiarną 
pracę miejscowego społeczeństwa, 
które może być pewne stałej opieki 

„i wnikliwego śledzenia potrzeb lokał- 
nych. Cała ludność bez różnicy wy- 
znania i narodowości—mówił p. Wo- 
jewoda— będzie otaczana równą opie- 
ką prawa, lecz pamiętać powinna, że 

prawa poc ągają jednocześnie obowią= 

zki i gdy ie będą przez ludność wo- 
bec Państwa lojalnie wykonywane, 
słuszne potrzeby będą w calej pełni 
respektowane. 

W Dziewieniszkach i Graužysz- 
kach p. Wojewoda dokonał szczegó- 
łowej inspekcji urzędów gminnych, 
badając budżety gminy, rachunko- 
wość i kasowość oraz interesując się 
potrzebami kulturalnemi i oświatowe- 
mi gminy. Jednocześnie p. Wojewoda 
wydał niezbędne zarządzenia w dzie 

dzinie naprawy dróg, do których sta- 
nu, jako arteryj komunikacyjnych, u- 
łatwiających gospodarcze życie po- 
wiatu przywiązuje wielką wagę, jak 
też zarządzenia dotyczące usunięcia 
dostrzeżonych usterek w urzędowa: 

niu. Następnie zwiedził szkoły po- 

wszechne i był obecny na lekcjach, 
rozdając celującym uczniom  upo- 
minki w postaci książek. 

W Horodźkach p. Wojewoda za- 
trzymał się przez chwil kilka na 

cmentarzu u grobu Jędrzeja Śniadec- 
kiego, gdzie stwierdziwszy koniecz- 
ność zabezpieczenia i konserwacji 
grobu wielkiego uczonego, wydał od- 
powiednie zarządzenia. 

Z Oszmiany udał się p. Wojewo- 

da do Holszan i Borun. Holsza- 
nach wstąpił p. Wojewoda w towa- 

rzystwie miejscowego proboszcza: ks. 
Bodźki do remontującego się kościo- 
ła i zwiedził cerkiew, witany przez 

dziekana Juźwiuka, który zApewnił p. 

Wojewodę o wdzięczności ludności 

prawosławnejwobecPaństwa za użycza* 

ną opiekę i zapewnił o całkowitej lo- 
jalności prawosławnych obywateli 
kraju. 

Następnie p. Wojewoda zlustro- 
wał gminę i po wysłuchaniu petycyj 

  

Nigel Worth. 

W CZŁOWIEK Z KUERA. 
" ROZDZIAŁ XXV. 

W którym Lucy odkrywa 
' prawdę. 

Rzuciłem się na łóżko 1przeklina- 
jąc sam siebie. Jakże mogłem spę- 
dzić piętnaścić dni pod jednym — а- 

chem z profesorem Bristowe, nie do- 
myślając się wspólnictwa jego z oj- 

cem Chabellel Na 
Gorzkie myśli ogarnęły mię, tru- 

dno by mi było je wyrazić, lecz do- 
minującym był niepokój 0 to, jakie 
uczucia ogarną Lucy, gdy zdemasku- 
ję przed nią praktyki wuja ijego przy- 
jaciela. Po godzinnem rozmyślaniu, 
zrozumiałem, iż nie będę mógł Od- 
słonić jej ową prawdę, jeśli projekt 
porwania Mettersa zostanie uskute- 
czniony; w tym wypadku obaj byli- 
byśmy unieszkodliwieni. 

Doprawdy perspektywa na przy” 
szłość nie przedstawiała mi się weso- 
ło. jedynym dla mnie ratunkiem była 
ucieczka, lecz nie mogłem marzyć na- 
wet o niej dopóki drzwi były zam- 
knięte, miały się zaś otworzyć dopie- 
ro jutro rano, gdy przyniosą mi śnia- 

w Oszmiańszczyźnie. 
łudności jak w gminach poprzednich, 
udał się do Borun. 

W Borunach p. Wojewoda był 
gościnnie podejmowany przez Dyrek- 
tora miejscowego Seminarjum p. Wł. 
Luró. Rano dnia następnego p. Wo- 
jewoda był obecny w kościele na na- 
bożeństwie odprawionem przez pro- 
boszcza boruńskiego ks. Borówka 
poczem zaznajomił się szczegółowa 
z organizacją i rozlokowaniem semi- 
narjum i przywiązując wielką wagę 
do wychowania fizycznego i przyspo- 
sobienia wojskowego 'z przyjemnoś- 
cią stwierdził _ doskonałą postawę 
hufca szkolnego, jak stwierdził rów- 
nież dodatnie bardzo możliwości i 
warunki pracy Seminarjum w Boru. 
nach. Podczas konferencji z Dyrekto- 
rem Seminarjum p. Wojewoda dał 
wyraz swoim nadziejom, jakie pokła- 
da w tej placówce oświaty i kultury 
w powiecie, obiecując w miarę moż- 
ności swą pomoc w koniecznych po* 
trzebach Seminarjum. Zwiedził rów- 
nież p. Wojewoda odległy o klm. 
majątek Antonów, gdzie w roku bie- 
żącym ma powstać szkoła rolnicza, 
przez co Boruny mogą się stać w 
przyszłości ośrodkiem oświaty w po- 
wiecie. 

« W gminach Krewskiej, Smorgoń- 
skiej i Solskiej, przez które przecho- 
dziły dawne okopy rosyjsko-niemiec- 
kie, a przez to zniszczonych przez 
działania wojenne, główną uwagę 
zwrócił p. Wojewoda na sprawy 
odbudowy, a to wobec konieczności 
posunięcia w tempie szybszem i ra- 
cjonalnie dalszej akcji odbudowy. 
Wobec tego, że oczekiwane jest 
otwarcie nowych kredytów na ten 
cel p. Wojewoda wydał niezbędne 
wskazówki zasadnicze, jak mależy 
przystosować plan odbudowy do no- 
wych jej zasad i oczekiwanych kre- 
dytów. Sprawę tę wysunął p. Woje* 
woda na plan pierwszy zainteresowań 
właściwych czynników. 

Po zwiedzeniu w Krewie kościoła 
i cerkwi oraz po wysłuchaniu petycyj 
miejscowej ludności p. Wojewoda 
udał się do Smorgoń, gdzie zwiedził 
szpital i gimnazjum, zlustrował ma- 
gistrat i gminę oraz wysłuchał 
delegacyj miejscowej ludności, 
której _ przedstawiciele, dziękując 
rządowi i p. Wojewodzie za 
pomoc dotychczasową i opiekę w 
stosunku do gminy najbardziej znisz- 
czonej przez działania wojenne, pro- 
sili o dalszą troskę, zwłaszcza w 
dziedzinie odbudowy P. wojewoda 
poinformował ludność o zamierzeniach 
władz co do oparcia odbudowy kraju 
na nowych zasadach i w ten sposób 
przyśpieszenia jej, poczem udał się 
do Sół, gdzie po dokonaaiu zwykłych 
czynności lustracyjnych w gminie i 
na posterunku policji, odbył z p. 
starostą Oszmiańskim. konferencjź, 
podczas której wskazał na zauwažo- 
ne w czasie inspekcji braki w życiu 
powiatu i podkreślił również poczy- 
nione w pewnych dziedzinach pocię- 
py. Główny nacisk położył p. woje- 
woda na odbudowę, sprawy gospo- 
darcze i naprawy dróg—jako rajwaź- 
niejsze w zżyciu powiatu Oszmiań- 
skiego. : 

Przez Gierwiaty i Worniany p. 
wojewoda powrócił z 12 na 13 maja 
w nocy do Wilna, dokonywując w 
tych gminach pobieżnej lustracji. 

NOWA WILEJKA. 
— Poświęcenie sztandaru. W 

niedzielę 15-go b. m. Stowarzyszenie , 
Młodzieży Polskiej w Nowej Wilejce 
obchodzić będzie niecodzienną ure- 
czystość poświęcenia swego sztandaru. 
Aktu poświęcenia ma dokonać J E. 
ks. biskup Bandurski. Na uroczystość 
zostali zaproszeni przedstawiciele władz 
Związkowych z Wilna, wojskowych, 
samorządowych etc. Program uro- 
czystości przewiduje -akt wbijania 
gwoździ, defiladę, akademję. Na uro- 
czystość pośpieszą liczne drużyny Sto- 
„warzyszeń Młodzieży Polskiej z Wilna. 

Sztandar został ofiarowany przez 
p. J. Domagalę z Wilna i p. W. 
Szmierzchałskiego z Nowej Wilejki. 

danie, może wtedy gdy p. Metters 
będzie już również uwięziony. 

Lecz pocóż miałem zaciemniač 
jeszcze bardziej czarne już i bez tego 
horyzonty? Wszakże mogło się zda* 
rzyć, że p. Metters nie przybędzie do 
Aldhaven i nie dostanie mej depeszy. 

Ważnem było ułożenie planu 
ucieczki. Mogłem przypuszczać że 
dwaj moi nieprzyjaciele wyjdą wcze- 
snym rankiem, by złapać Mettersa w 
drodze do Salborough; widziałem tyl- 
ko jednego lokaja, pozostać więc 
miało w domu tylko dwuch mężczyzn 
w czasie, gdy będą mi podawać pier- 
wsze śniadanie, składające się z chle- 
ba i wody. 

W wyobraźni swej widziałem już 
lekaja, niosącego tacę, a za nim pro- 
fesora, lub Forestera z rewolwerem 
w ręku. 

Rozumowanie moje nie było może 
ścisłe, lecz nie mogąc dojść do in- 
nych wniosków, musiałem się niem 
zadowolnić. Zsunąłem się z łóżka i 
wpełzłem pod nie, by poszukać jakiej 
sztaby żelaznej, któraby powinna 13 
czyć dół metalowego łóżka. Z taką 
bronią będę mógł godnie powitać 
tych, którzy przyniosą mi pierwsze 
śniadanie. Gdyby się to miało nawet 

STOW OG 

Poseł Olszewski u min. Stresemanna 
w sprawie oświadczeń antypolskich w Bytomiu. 

BERLIN, 13.V, PAT. O wizycie posła Rzeczypospolitej w Berlinie p. 
Olszewskiego u ministra Stresemanna wydany został po wspólnem poro- 
zumieniu następujący komunikat: 

Poseł polski dr. Olszewski odwiedził dnia 11 maja ministra spraw 
zagranicznych Rzeszy dr. Stresemanna i oświadczył mu, że nomimo silne - 
go podniecenia Opinji publicznej w Polsce z powodu zjazdu w Bytomiu 
nie jest zamiarem rządu polskiego utrudniać przez jakąkolwiek iaterwencję 
w tej sprawie wspólnych zadań obu rządów doprowadzenia do gospodar- 
czego porozumienia pomiędzy obu krajami. 

Wychodząc z tego założenia minister Spraw zagranicznych Zaleski 
zniewolony jest wskazać ria to, że manifestacje w rodzaju tych, jakie od 
były się w Bytomiu stoją w sprzeczności z duchem rozmów, p:zeprowa- 
dzonych w G:newie pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Streseman- 
nem a ministrem Zaleskim oraz utrudniają poważnie usiłowania obu mi- 
nistrów, zmierzające do stworzenia podstaw dła porozumienia gospodar- 
czego. Wreszcie poseł zaznaczył, że polski minister spraw zagranicznych 
chciałby móc liczyć na to, że o ile „asadniczy kierunek polityki niemiec- 
kiej nie doznał żadnej zmiany, przedsięwzięte zostaną niezbędne kroki, aby 
w przyszłości, te wspólne usiłowania tamowane nie były. 

W odpowiedzi na to minister spraw zagranicznych dr. Stresemann 
oświadczył, że niemiecka polityka w stosunku do Polski żadnym zmianom 
nie uległa. Stosunki pomiędzy Polską a Niemcami uregulowane są przez 
traktaty, podpisane w Locarno, które zapewniają pokojowe załatwienie 
wszelkich różnic pomiędzy Polską a Niemcami w drodze postępowania 
pojednawczego bądź też w dro ze arbitrażu. Powyższa podstawa niemiec- 
kiego stosunku do Polski potwierdzona zastała wyraźnie przez  enucjacje 
obecnego rządu Rzeszy. 

Jeżeli polski minister spraw zagranicznych poczuł się zaniepokojony 
przez oświadczenia poczynione podczas zjazdu w Bytomiu, to należy to 
częściowo przypisać przekształconym lub przesadaym wiadomościom  pra- 
sowym, częściowo zaś nieporozumieniu co do wygłoszonych tam słów. 
lm bardziej zamiary odpowiedzialnych rządów skierowane będą na drogę 
polityki pokojowego porozumienia, tem mniej należałoby przypisywać nad- 
mierne znaczenie wynurzeniom czynionym z jednej czy z drugiej strony. 
Rząd ze swej strony otrzymywał niejednokrotnie wiadomości o oświadcze- 
niach czynionych -w Polsce, nie podnosił jednakowoż przeciwko nim za- 
rzutów. Rzeczą jasną jest, że oba rządy powinny dołożyć starań, aby nie 
dopuszczać do utrudnienia ich wspólnych dążeń. 

Akcja monarchiczna w Niemczech. 
BERLIN, 13 V. PAT. W związku z walką, jaką obecnie toczy kon- 

serwatywne skrzydło obozu niemiecko-narodowych, przeciwko  przedłuże- 
piu ustawy o ochronie republiki „Sociałischer Presse Dienst« dowiaduje 
się że konserwatywne skrzydło partji niemiecko narodowej zagroziło stron- 
nictwu, że na wypade” głosowania przedstawicieli niemiecko-narodowych 
w rządzie Rzeszy za ustawą o ochronie republiki w obecnej jej formie 
skrzydło to wystąpi otwarcie przeciwko partji niemiecko-narodowej. Obec- 
nie—twierdzi „Soc. Presse Dienst*—niemiecko-narodowi starają się o to, 
aby odnośny paragraf, zakazujący powrotu b. cesarzowi został utrzymany 
w mocy tylko na czas przejściowy, po upływie którego paragraf ten ma 
być usunięty. ' ° 

RKKA АЛЕЗОНАБД ОНО ЗАСЕ оВЫ LA TASTE IAE UART SSE Е EKD 

Šlady zaginionych lotnikėw. 
LONDYN. 13 V. PAT. Agencja Reutera donosi z Halifaksu (Nowa 

Szkocja), że dwóch tamtejszych rybaków twierdzi, iż wczesnym '/ rankiem 
w poniedziałek widzieli samolot, przelatający nad zatoką Fundy i kieru- 
jący się na zachód. Wedłu. innej niepotwierdzonej wiadomości, pewien 
rybak widział samolot w pobliżu zatoki św. Marji. Agencja Reutera doda- 
je, że w poniedziałek rano żaden samolot kanadyjski nie przelatywał po- 
nad wzmiankowanemi wyżej okolicami. 

Los :Angelos prowadzi poszukiwania. 
LAKE HURST. 13.V. PAT. Balon sterowy «Los Angelos» rozpoczął 

dziś rano lot ćwiczebny wzdłuż wybrzeży Atlantyku. Podczas lotu «Los 
Angelos» prowadzić będzie poszukiwania zaginionego lotnika francuskiego 
Nungessefa. + 

Dalsze 25000 ludzi bez dachu, 
LONDYN, 13. V. Pat. Donoszą z Baton Rouge w Stanie Louisiana 

że wezbrane wody zerwały tame koło Bayou des Olaises na przestrzeni 
600 stóp, w następstwie czego 25 tysięcy ludzi pozostało bez dachu nad 

głową. Szkody, jakie spowodowały dotychczasowe wyłewy w stanie Lou- 
isiana obliczają na dziesięć miljonów dolarów. 

GKGPYSWAACH 

Olbrzymi pożar na dworcu wschodnim w 
Warszawie. 

20 wagonów w płomieniach. 
WARSZAWA. 13.V. (tel. wł. Słowa). Dziś nad ranem około odziny 4-1 

Nybachż groźny pożar w warsztatach mechanicznych na dapońca ) dans a d Wschodnim. 
Ogień powstał w budynku, w którym mieściła się lakiernia wagonów osobo- 
wych. Znajdowało się tam 22 wagony I ill klasy w tem 9 pulmanów wśród nich 
były wagony Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsudskiego oraz salonka 
Dyrekcji warszawskiej. . 

Wszystkie wagony spłonęły doszczętnie jak również urządzenie lakierni. 
Straty wynoszą przeszło miljon złotych. Według przypuszczenia pożar wybuchł 
wskutek podpalenia. Władze prowadzą energiczne śledztwo. W związki z tem 
aresztowano kilkanaście osób z pośród kolejarzy. 

Patrol K. O. P, ostrzelany przez wojska 
sowieckie. 

Przed kilkoma dniami na granicy polsko-sowieckiej w okolicy Krasnego 
Patrol K. O. P. RA służbę w pobliżu Łskawiec ostrzelany został nagle ze 
strony bolszewickiej. Usłyszawszy świst kul żołnierze rozsypali się w tyraljerkę. 
Ogółem zanotowano trzydzieści sześć strzałów. Strzały dane były przez sow. 
straż graniczną. Nikt z żołnierzy nie został ranny. 

AEDZTESAEZA 5 
Ė Trwalsze od cukierków i kwiatów na upominek ola 

ОЕ 
Ё OE FRESZ ZDRADA 

dobre, ładne, tanie książki poleca 

Księgarnia Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 
w Wilnie, ul. Królewska 1. 

skończyć ogólną bójką, pozostanie 
mi zadowolenie, na myśl, iż pierwszy 
uderzyłem na wroga. Powziąłem więc 
nieodwołalną decyzję. 

Pierwsza wybiła na pobliskiej wie- 
ży kościelnej. Dopiero co udało . mi 
się odczepić sztabę z jednej strony, 
gdy musiałem przerwać pracę gdyż 
wydało mi się, że dosłyszałem lekki 
szelest za drzwiami. 

"Wstrzymując oddech czekałem. 
Wkrótce do uszu ' moich doleciał 
zgrzyt, który uprzedził mię o tem, że 
odsuwano żelazną zasuwę. Gdyby zna” 
lezione mię pod łóżkiem, plan mój 
byłby odkryty. Położyłem się więc 
zpowrotem na łóżko, ukrywszy ko- 
niec sztaby pod prześcieradłem. 

Rozległ się brzęk łańcucha i zgrzyt 
przekręcanego w zamku klucza. 

Drzwi otwarły się cicho i ukazała 
się w nich sylwetka... 

— P. Quin.. usłyszałem dobrze 
znajomy mi głos. 

— Lucy! — zawołałem, niezdolny 
do ukrycia swego zdumienia. 

— Pstl Proszę mówić szeptem.i | 
Zerwałem się z łóżka i w jednej 

chwili znalazłem się przy niej. 
— Lucy! Odważny drogi przyja- 

cielu! 

' — Panie Quin, nie rozumiem nic 
a nic co sią stało? Czemu zamknięto 
pana tutaj? Przecież mój wuj... 

— Niestety, fakty mówią za siebie 
droga Lucy. Niewiem jakie jest stano- 
wisko profesora, łecz mogę  stwier- 
dzić stanowczo, że Forester jest sze- 
fem. bandy kontrabandzistów. 

Cichy okrzyk wyrwał się z jej ust, 
— A pan? Czy wiedzą oni kim 

pan jest? Czy to dlatego zamknęli 
pana tutaj? | 

— Tak — odrzekłem, rozumiejąc 
już w jak tagicznej sytuacji znalazła 
się młoda dziewczyna. 

— Przeczuwałem coś — wyszep- 
tała Lucy. — Powiedzieli, że pan od- 

szedł, nie mogłam temu wierzyć. Po- 
tem posłyszałam głos pański i wyda: 
ło mi .się, że musiało 
zwykłego. : 

"Chwilę milczeliśmy oboje. 
— Lucy, nie może pani dłużej tu 

pozostawać. Nie powinna była pani 
wogóle tu przychodzić. 

— Śpieszmy się, wychodźmy stąd 
czemprędzej — rzekła. Proszę zdjąć 
trzewiki i proszę zachowywać się ci- 
chutko jak mysz, gdy otworzę drzwi, 
w przeciwnym razie p. Forester usły- 
szy nas, musimy minąć jego pokój. 

zajść coś nie- 

Przygctowania do wyborów do R. Miejskiej. 
Koncepcja ogóinożydowskie go 
bioku wyborczego zbankrutowała 

całkowicie. 

Na samym początku akcji przed- 
wyborczej do wileńskiej Rady  Miej- 
skiej sjoniści poczęli szumnie głosić 
koncepcję ogólnożydowskiego bloku 
wyborczego. 

W dziewiczej, że się tak  wyrazi- 
my postaci, koncepcja ta dążyła do 
wciągnięcia do jednego bloku żydow- 
skiego wszystkich żydowskich  partji 
politycznych i organizacji gospodar- 
czych. Miano wystawić jedną jedyną 
listę wyborczą żydowską. Na liście 
tej miały się zetknąć nazwiska przy- 
wódców wszystkich ugrupowań  ży- 
dowskich od ortodoksów, poprzez 
sjonistów, demokratów i mieszczań- 
skie organizacje gospodarcze aż do 
<Bundu» i «Poalej-Sjonu» włącznie. 
Poza ią jedyną listą żydowską, każda 
inna lista żydowska miała być uzna- 
na za stojącą poza nawiasem życia 
żydowskiego. . 

Już jednak na samym początku 
akcji przedwyborczej socjalistyczna 
partja „Buad* odseparowała się od- 
razu od akcji sjonistów, i zdecydowa: 
ła się na przeprowadzenie samodziel- 
nej akcji wyborczej i wystawienie 
własnej listy wyborczej. 

Socjalistyczno-sjonistyczna  partja 
żydowska „Poaiej-Sjon” po krótkim 
okresie wahań, również odseparowała 
się od akcji sjonistycznej .i postano- 
wiła wystawić własną listę wyborczą. 

Sjoniści nie szczędzili tedy starań 
aby utworzyć, wobec odpadnigcia 
żydowskich partji robotniczych, blok 
wyborczy mieszczańskich ugrupowań 
żydowskich. Przy użyciu całego arse- 
nału najrozmaitszych argumentów 
doprowadzili sjoniści wreszcie do te- 
80, że reprezentanci żydowskich ugru- 
powań mieszczańskich zaczęli się na 
zebraniach porozumiewawczych nara- 
dzać nad kwestją możności utwoórze- 

nia bloku wyborczego tych ugrupo- 
wan. 

Jednocześnie jednak z pierwszemi 
wiadomościami o powyższych nara- 
dach, coraz częściej mówiono o tem 
że religijne sfery żydowskie przygo: 
towują się do wystawienia własnej, 
ortodoksyjnej listy wyborczej. Wia- 
domości te obecnie się sprawdzają i 
ortodoksi w najbliższych dniach zwo- 
łują naradę z udziałem starszych oby» 

* wateli (t. zw. gabaim) wszystkich bó- 
žnic wileńskich dla omówienia takty- 
ki wyborczej. 

W tym stanie rzeczy, po naradzie 
żydowskich centrowych ugrupowań 
mieszczańskich, jaka. miała miejsce 
dnia 11 b. m. rozgłosili sjoniści wia- 
domość o zawarciu bloku wyborcze- 
go pomiędzy temi ugrupowaniami, 

Z niedowierzaniem przyjęto tę 
informację do wiadomości. Ostra 
wałka polityczna, która w gronie tych 
ugrupowań, a w szczególności 
między sjonistami a demokratami, 
trwa nieprzerwanie od kiłku lat czy- 
niły tę wiadomość mocno  podej- 
rzaną. 

Ryckło okazało się, że ten niedo: 
wierzający stosunek do wiadomości 
o utworzeniu bloku wyborczego cen- 
trowych ugrupowań żydowskich był 
słuszny. s 

"Okazało się, że z tą chwilą gdy 
ugrupowania te po uchwaleniu teore- 
tycznego wniosku, że blok wyborczy 
tych stronnctw  nałeży utworzyć, 
dotknęły się tylko pierwszych zagad- 
nień o praktvczniejszem nieco zna- 
czeniu, niż teoretyczne uchwały, całe 
rzekomo osiągnięte porozumienie 
okazało się bańką mydlaną. 

Niezwykle ostrą i gwałtowną wy- 
miacę zdań wywoływała każda poru- 
szana sprawa. Sprawa podziału man- 
datów pomiędzy poszczególne ugru- 

Oficjalnie sjoniści głoszą, że ob- 
rady w sprawie bloku centrowych u- 
grupowań żydowskich "zostały tylko 
odroczone w celu umożliwienia osią- 
gnięcia porozumienia pomiędzy skłó- 
conymi kandydatami do  mezaljansu 
wyborczego. Okazuje się jednak, że 
najpoważniejsza grupa w niedoszłym: 
bloku, mająca szerokie koła zwolen- 
ników, związek ku„ców żydowskich, 
postanowił wycofać się z rozmów o 
bloku i przystępuje do zorganizowa- 
nia własnej akcji wyborczej i wysta- 
wienia odrębnej kupieckiej listy wye 
borczej. 

Wszystko wskazuje na to, że inne 
grupy, które przyjmowały udział w 
rozmowach sjonistycznych o bloku 
zamierzają pójść za przykładem związ- 
ku kupców i przygotowują się do 
wystawienia własnych list wyborczych. 
Najbliższe dni wyjaśnią te rzeczy do- 
kładnie. 

Co więc zostało z projektu sjoni- 
stów o jednym jedynym ogólnożydow- 
skim bloku wyborczym? Zamiast jed- 
nej żydowskiej listy wyborczej, pod- 
czas gdy wczoraj pisaliśmy jeszcze o 
4-ch żydowskich listach wyborczych, 
dziś naliczyć ich można już 5, a m'a- 
nowicie: ortodoksów, kupców, «Bun. 
du», „Poalej-Sjonu*, oraz chwilowo 
jeszcze niedobitków niedoszłego blo- 
ku wyborczego centrowych ugrupo- 
wań żydowskich. (r) 

Blok mniejszościowy bez żydów. 
Wczoraj odbyły się narady przed- 

stawicieli Litwinów, Niemców oraz Bia- 
łorusinów, na których omawiano pro- 
jekt stworzenia wspólnego bloku przy 
wyborach do Rady Miejskiej. Wedłu 
pogłosek Liiwini zaofiarowali poparcie 
finansowe oświadczając, że popr 
listę owego bloku swojemi głosami, 
jednakowoż kandydata swego na liš- 
cie nie umieszczą ponieważ chodzi im 
o zachowanie na zewnątrz bojkotu 
wyborów. Stanowisko to 'jest wielce 
prawdopodobne skoro zważymy, że 
wszystkie posunięcia polityczne nie- 
licznych Litwinów wileńskich mają 
swe źródło w Kownie. 

Z kolei przedstawiciele Niemców 
zaofiarowali również poparcie finan- 
sowe zastrzegając sobie 1 mandat. 

Białorusinów na naradzie repre- 
zentował osławiony Kowsz, który za- 
deklarował poparcie finansowe akcji 
wyborczej. Blok Litwinów, Białorusi= 
nów, Niemców i Rosjan przypuszcza, 
że w ten sposób uda się mu zdobyć 
3 mandaty. 

Starowierzy których przedstawiciel 
był na naradzie widząc jej antypań- 
stwowy charakter wycofali się i zamie- 
rzają zgłosić listę oddzielną. 

МЧЕПТЯЛЛНИПОПТОЯИ БИЛИРРУНОИЛСИИСТООСИИСЫ, 

SPORT 
Zawody lekkoatletyczne уу 

Wilnie 

Pierwsze w tym sezonie zawody lekko- 
atletyczne zwłaszcza zorganizowaue przez 
Wil. O. Z. L. A. w dniach 25 i 26 maja br. 
na zakończenie dwutygodniowego ekresu 
pracy p. Norlinga. 

„ W tym też Czasie odbędzie się również 
dzień sztafet, który ze względu na obecnie 
odbywające się treningi z p. Norlingiem zo- 
stał przeniesiony na 25 i 26 maja. 

W zawodach lekkoatletycznych wezmą 
po raz pierwszy udział panie trenujące  pil- 
nie pod kierownictwem p. Norlin>a. 

., Program dwudniowy zawodów prze- 
widuje: 
„_W dniu 25 V: W konkurencji panów: 

biegi 100 i 1500 metrów, bieg 700 metrów 
z płotkami, skok wzwyż, rzut oszczepem i 
sztafetą szwedzką 100 -1- 200 -;- 300 -|- 400 
metrów. 

„w konkurencji pań: bieg 60 mtr., rzut 
oszczepem, skok w dal i sztafeta 4 x 60. 

‚ W dniu 26 V: w konkarencji panó: : 
AE st mtr., 5000 po i 800 mtr, skok w 
al, skok o tyczce, pchnięcie kulą, t dys- 
kiem i Šaiatėta 4х 100. eo 

W konkurencji pań: bieg 100 mfr., 
rzut kulą, rzut dyskiem i sztafeta 4x 100 powania, które miały wejść w skład my, 

bloku była tak niewspolmierna z 
ambicjami każdego z ugrupowań, że 
na tej kwestji obrady utkwiły bez 
wyjścia. Ponadto każda grupa wysu- 
wała cały szereg zastrzeżeń w sto- 
sunku do mającego powstać bloku 
jako całości oraz w. stosunku do 
kandydatur wysuwanych przez po- 
szczególne grupy. Nawet kwesija 
nazwy bloku okazała się niemożliwą 
do uzgodnienia. \ 

    

  

— Ale... 
Za całą odpowiedź mała rączką 

zamknęła mi usta. Wyszedłem na ku- 
rytarz, z pantoflami w kieszeni. Lucy 
zamknęła cicho drzwi i zasunęła za- 
suwy. * : 

— Teraz — szepnęla—proszę po- 
dać mi rękę i iść za mną. : 

Trzymając się za ręce mijališmy 
kurytarz, ciemności panowały tu tak 
gęste, że bez pomocy Lucy musial- 
bym obijać się o ściany. Posuwając 
się na palcach, prosiłem tylko Boga, 
bym nie napotkał skrzypiącej deski. 
Kurytarz nie miał długości więcej jak 
dwanaście metrów, jecz wydał mi się 
nieskończenie długi, zimny pot po- 
krywał mi czoło, 

‚ — Тгу stopnie — szeptał mój 
śliczny przewodnik—potem na prawo. 

Raz, dwa, trzy, |minąłem trzy 
stopnie. Szedłem za Lucy na oślep, 
gdy nagle wypuściła moją dłoń i po” 
słyszałem, że porusza klamką. 

— Proszę wejść—szepnęła. 
Pusuwałem się dotykając ścian, a 

a Lucy westchnęła z ulgą i rzekła: 
— Jesteśmy bezpieczni. Mówmy 

cicho i proszę się nie ruszać, panie 
Quin, zapałę światło. 

Zapal ła małą lampkę nocną, zo- 

Należy się spodziewać postawienia, 
względnie pobicia kilku nowych rekordów 
okręgowych panów, oraz ustanowienia pierw- 
szych rekordów oktęgowych pań. у 
  

śłynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i td. Adres: naprzeciw 

» Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 
m. 6, w bramie schody na prawo, 

  

baczyłem, że znajdujemy się w sy- 
pialni należącej zapewne do Lucy. 

— Lucy, proszę mnie, posłuchać... 
_ — Na miłość Boską, panie Quin, 

nie mamy czasu na dyskusje. Proszę 
usiąść tu na fotelu, muszę powiedzieć 
panu parę słów. Przedewszystkiem 
proszę nie mówić głośno. Е 

Rozkazy jej zostały wypełnione 
natychmiast, gdyż dawały mi one ° 
możność przyglądania się mej drogiej 
wybawczyni. Miała na sobie morelo- 
wy szlafrok, па którym czarne jej 
aługie włosy przybierały odcień he- 
banu, słabe światło oświetlało chwi- 
lami jej twarz, pełną niepokoju. 

— Gdyby pan chciał wyjść przez 
drzwi, musielibyśmy minąć pokój 
Huberta, ryzykowaliśmy wówczas, że 
nas usłyszy, gdyż ma sen ;bardzo 
lekki. Czy mógłby pan zsunąć się z! 
okna, po dwuch związanych przeście- 
radłach? Nie jesteśmy wysoko. 

— Oczywiście —odrzekłem— lecz 
gdzież są prześcieradła? 

Sprobowałem uśmiechnąć się. 
— Panie Quin, powiedział mi pan 

raz, że mam umysł praktyczny. Czyż 
przypuszcza pan, że siedziałam z za- 
łożonemi rękami, od chwili, gdym 
posłyszała głos pański na schodach?  



  

SE 

Niedole przedmieść. 
Przedmieście Ponarskie czyli Nowe Zabudowania. 

Być może, iż fatalna gospodarka 
ustępującej Rady Miejskiej nikomu 
tak bardzo nie dała się we znaki jak 
właśnie  przedmieściom, rozległym 
przedmieściom Wilna, o których žy- 
ciu i potrzebach mało jest poinformo- 
wany prżeciętny mieszkaniec Wilna, 
Teren ich jest jako ta dziewicza pu- 
szcza, a gospodarował na nim Magi- 
strat lekce sobie ważąc najniezbęd- 
niejsze potrzeby mieszkańców. 

Jedziemy wydłużoną ulicą, co wy- 
_ gląda jakby szosa, a przecież to ulica 
*Legjonowa. Po obu stronach ciągnie 
się nieskończona linja domów, na 

ULICA — P 

  

śmietnikowe, całe kupy Śmieci, brudu, 
odpadków, rozbitych naczyń. Rzecz 
zrozumiała, że powietrze w tych oko- 
licach wprost zatruwające' Natomiast 
zupełnie zatrważający jest objaw, że 
w tych jamach bawią się dzieci biede 
nych rodziców, którzy w tym czasie 
pracują dla kawałka chleba. Nie po- 
trzebujemy chyba dodawać, że są to 
wszystko rozsadniki chorób wydziela- 
jące straszliwe zatruwające wyziewy. 
Jeżeli już pozostawimy ma uboczu 
pomniejsze uliczki, niepodobna zro- 
zumieć w jaki sposób magistrat mógł 
tolerować taki śmietnik jaki się mieści 

USTYNIĄ. 

Głębokie piachy na ul, Wodociągowej i opuszczone domostwa. 

prawo i łewo odbiegają ulice, ba — 
cała ich sieć. Stan tych ulic jest fa- 
tałlny. Ulica Legjonowa brukowana 
tylko po samym środku, posiada je- 
«szcze względne oświetlenie z rzadka 
rozstawionych latarni. Uliczki boczńe 
nie posiadają żadnego oświetlenia. 
Nocami giną w ciemnościach nieprze- 
branych. Kto nie widział ten nie u- 
wierzy, że to jest miasto. Ulice takie 
jak Zacisze, Hoża, Cedrowa, Klono- 
wa, Bukowa, Zgoda, Swierkowa nie 

Kaja bruków, ani trotuarów, ani 
wiatła, a cóż dopiero mówić o wo- 

dociągach, kanalizacji i t. d. jeżeli 
weźmiemy nieco dalej na lewo: ulica- 
mi Karną, Malinową, Pogodną, a na- 
prawo Wodociągową, Kruczą i t. d. 
—ujrzymy coš riewiarogodnego po- 
prostu. Są to częściowa góry, strasz: 
liwie poryte koleinami wozów, 
piachu i błota. Bywa że środkiem u- 
“су płynie ruczaj. W niepogodę ani 
przejść, ani przejechać. Naprzykład 
ulica Wodociągowa pokryta jest lot- 
= piaskiem, w którym noga prze- 
chodnia grzęźnie po kostki. Wyobra- 
zić sobie możemy co się tam. dzieje 
latem upalnem — piasek jest napraw- 
dę pulchny i ładny. 
©3 Prawdziwem przekleństwem jest 
stan sanitarny tych ulic. Z zasady 
koło każdej uliczki musi być większe 
lub mniejsze złożysko brudów, jamy 

= 

systemu «Francisa» stojące i leżące + 
” instaluje z gwarancją na ulgowych 
* warunkach. х 

' REPREZENTANT. $ 

St. Stoberski i Ska $ 
Wilno, Mickiewicza 9. | 

  

Turbiny wodne 
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przy samej Legjonowej, „głównej* u- 
licy tego przedmieścia. 3 

W rozmowie z mieszkańcami sły- 
chać same narzekania, najczęściej nie- 
stety słuszne. Oto z niewiadomych 
przyczyn magistrat zamknął, a na- 
stępnie zrównał z ziemią studnię arte- 
zyjską przy samej ulicy Legjonowej. 
Studnia ta zasilała wodą wszystkich 

ROZSADNIKI ZARAZY PRZY UL. LEGJONOWEJ. 
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re są poprostu niebezpieczne ze wzglę- 
du na wyżej przytoczony stan sani- 
tarny przedmieścia. 

Gdy specjalne delegacje zwracały 
się do magistratu. przedstawiając naj. 
większe bolączki, z prośbą © polep- 
szenie—magistrat nie miał zwyczaju 
nawet odpowiadać ignorując sobie 
najzupełniej potrzeby ludności. W 
takich to warunkach najłatwiej krze- 
wi się nędza, choroby i ...zbrodnia. 
Takich też warunków starają się lu- 
dzie unikać. Rzecz zrozumiała przeto 
dlaczego ruch budowlany nie tylko 
nie kwitnie, a przeciwnie widzimy 
wszędzie domy Opuszczone, nawpół 
zmurszałe, zamierające. Czyż można 
zatem się temu dziwić, że wieść o 
ustąpieniu Rady Miejskiej przyjęta 
była z. ogólną radością na przedmie- 
ściu Ponarskiem, popularnie zwanem 
Nowe-Zabudowania, czy też Nowe 
Strojenia. 

Mówiąc o przedmieściu Nowe Za- 
budowania podkreślić należy smutny 
objaw podania się do dymisji wszyst- 
kich kuratorów sanitarnych, rekrutu- 
jących się z miejscowych obywateli 
i pełniących uciążliwe funkcje te ho- 
norowo. 
* Masowa ucieczka obywateli tych 
od kontynuowania wziętych na siebie 
obowiązków wywołana została dzi: 
wnym stosunkiem do nich nowomia« 
nowanego kierownika VW komisarjatu 
policji, który pozbawiając kuratorów 
możności samodzieln:go sporządza- 
nia protokułów © nieprzestrzeganie 
przepisów sanitarnych (ten tryb obo- 
wiązywał dotychczas) usiłował zorga- 
nizować z nich niejako kadrę swoich 
konfidentów. 

Rola ta nie została przez pp. ku- 
ratorów przyjęta, to też zgłosili oni 
dymisję. Dziś zdrowotnością N.Zabu- 
dowania nie interesuje się nikt. W. 7. 
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Dzieci bawią się na jednym z licznych smietników miejskich wdy- 
chając zatruwające wyziewy. 

okolicznych mieszkańców.---„Tak jest i. 
tak być powinno*. Oto jedyna od- 
powiedź jaką udzielono delegacji ku- 
ratorów sanitarnych, która propono- 
wała magistratowi wzięcie na siebie- 
eksploatowania tej studni. Nie zgo- 
dził się też magistrat na opłatę ry- 
czałtową, która by w następstwie 
zwracana była drogą ściągania od 
mieszkańców opłaty po groszu za 
kubeł wody. Dalej więc ludność czer- 
pie wodę z płytkich studzienek, któ: 

  

W. TRUSKAWCU — 
ord. od 1 maja w chorobach wewnętrznych, 
serca i prźemiany matt 

D-r Tadeusz Praschil „ 
Własna diatermja i lampa kwarcowa. 

willa Marjówka— 
terji (zimą we Lwowie). 

asyst. uniw. 

  

Zmiana rozkładu jazdy. 
Dyrekcja Wileńska Kolei Państwowych 

zawiadamia, że w związku z wprowadze- 

niem w życie od 15 maja r. b. nowego roz- 
Kładu jazdy o północy z dnia 14 na 15 ma- 
ja, niżej podane pociągi osobowe odzjdą z 
Wilna według następującego zmienionego 
Tozkładu jazdy, a mianowicie: $ 

a) pociąg osobowy Nr 411 komunikacji 
Wilno—Motodeczno, odchodzacy z Wilna o 
Rodz. 22 min. 15, w dniu 14-V nie odejdzie, 
A natomiast odejdzie tegoż dnia, jako poc ąg 

nadzwyczajny, Nr 4H-A o godz. 22 min. 25, 
b) pociąg osobowy Nr 551 komunikacji 

Wilno—Królewszczyzna, odchodzący z Wilna 
0 godz. 21 min. 50, w dniu 14-V nie odej- 

dzie, a natomiast tegoż dnia odejdzie, jako 
pociąg nadzwyczajny, Nr 551-A o godz. 22 
min. 00, | As 

€) pociąg pošpies:ny Nr 708 komunika- 
cji Zemgale— Warszawa Gł., odchodzący z 
Wilna o godz. 22 min. 25, w dniu 14-V nie 
odejdzie, a natomiast tegoż dnia odejdzie 
pociąg nadzwyczajny Nr 708-A o godz. 22 
min, 35. = i 

Wszystkie pozosiałe i niewymienione 
wyżej pocągi odejdą z Wilna w dniu 14-V 
według starego rozkładu jazdy. й 

Od 15-V zaś będą przybywały i odcho- 
dziły według nowego rozkładii jazdy nastę- SE „w Wilnie 
pujące pociągi: 

  

a Przyjami do Wilna Odjazd z,Wilna 
  

  

        

š s] z tacji š s| s Do stacji 

Er 

107 | 8| 25 | Warszawa Gł. przez Grodno 707] 8 | 45,| Zemgale 

708 | 22 | 02 | Zemgale | 708] 22 | 35 | Warszawa Gł. przez Grodno 

| 7 | 45. Warszawa Wil przez Grodno |: 712] 19 | 00 | Warszawa Wil. przez Grodno 

713 | 19 | 30 | Warszawa Wil. przez Grodno | 713 20 [024 Zemgale 

M 1 | 45 | Żemgale ' m 8 | 20 | Warszawa Wil. przez Grodno 

812 | 23 | 50 | Łuniniec przez Lidę [311] 6] 15 | Łuniniec przez Lidę 

354 | 7]55] Lida 1351] 13 | 25 | Lida (w niedziele i dni świąt.) 

1 E 16 | 05 | Lida (w dni robocze) ! 

42Aj 6 | 05 | Mołodeczno | 411] 22 | 25 | Mołodeczno ‹ 

452 | 18 | 40 | Mołodeczno | 451] 9 [50 | Mołodeczno 

412 | 19] 05.| Królewszczyzna (w ponie- 5 11 | 45 | Królewszczyzna (w niedziele, 
działki, czwartki i soboty) środy i piątki) 

552 | 5 Królewszczyżna | 551] 22 | 00 | Królewszczyzna 

Iš 13 | 30 | Nowoświęciany (w niedziele 
i dni świąteczne) 

730 | 21 + 00 | Nowošwigciany |-729 16 | 00! Nowošwigciany (w dni ro- 
| bocze) 

818 | 11 | 25 | Warszawa Wsch. przez Lidę 817 18 | 50) Warszawa Wsch. przez Lidę       

Z SĄDÓW. 
Nieboszczyk przed sądem. 

„ «Nieboszczyk» nie jest wczle nieboszczy- 
kiem. Pak się tylko nazywa. 

W kwietniu roku 1925tym wybuchł w 
Grodnie strejk piekarzy. Był to jednak o- 
kres zbliżających się świąt żydowskich. Pie- 
karnie miały przysiąpić do wypiekania ma- 
cy. Właściciele piesarń zaangażowali do 
pracy łamistrejsów. Niepodobało się to pie- 
karzowi Nieboszczykowi i Henochowi Tele: 
chańskiernu, którzy postanowili unierucho+ 
mić funkcjonujące piekarnie, W tym ceju 
zaangażowali około 100 bezrobotnych i na- 
pu na piekarnię Sary Załmanowej, demo- 
ując całe urządzenie i niszcząc zacier na 
macę. 

Przeprowadzone w tej sprawie docho- 
dzenie doprowadziło do aresztowania Pin- 
kusa Nieboszczyka i Henocha Telechań- 
skiego. 

W pierwszej instancji w Sądzie Okrę- 
gowym w Grodnie zostali skazani za podże* 
ganie do niszczenia piekarni: Honoch Tele- 
Chański na 6 WAY więzienia i Pinkus 
Niebrszczyk na 4 miesiące więzienia. 

W dniu wczorajszym sprawa ta była 
przedmiotem rozpraw w wydziale karnym 
Sądu apelacyjnego. Sąd zatwierdził wyrok 
pierwszej instancji zaliczając skazanym 
areszt prewencyjny. 

Osławiony szpieg Syczewski sta- 
nie przed Sądem Okręgowym. 

W dnia 30 mają br. przed Sądem Okrę- 
° stanie osławiony szpie olszewicki Syczewski, który był: SEE „ kiem Wydziaiu Mobilizacyjnego Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej, gdzie koncentrują się 

prace mobilizacyjne z kilku województw wschodnich. Korzystając z dostępu do ogrom- nej wagi tajnych aktów mobilizacyjnych, Sy- o za ooła! pa miesięcznie 
miał przez specjalnych kurjerów dostarcza 
O. G. P. U. w Mińsku. Włądze Kesoiecz. stwa wpadły na trop wspomnianej afery 
szpiegowseiej zupełnie przypadkowo. Pro- 
wadzone energicznie dochodzenie doprowa- 
dziło do aresztowania poza Zygmuntem Sy- 
czewskim, Zygmunta Szynkałowicza, Sztej. 
mana Alessandrowicza, Juljana Gińki, Izy- 
dora Sudmka, Borysa Krućki, Jana Klima- 
szewskiego, Augusta Morgiewicza, Pawła 
Putkiewicza, Ignacego Suncesa, Włodzimie- 
rzą Ginki. z Wszyscy zasiądą w dniu 30 bm, w wydziale karnym Sądu Okręgowego na ła- 
wie oskarżonych, oskarżeni z artykułów 51, 
111, 113 K. K. Ž ь 7 Większość z nich to szpiedzy i kutjerzy 
bolszewiccy, którzy byli na stałym żołdzie 
G.,P. U. w Mińsku. s 

Rozprawa odbywać się będzie przy drzwiach zamkniętych i trwać będzie kil- ka dni. | 5. 
САГЕ ЧА МР 

в : : : 
= „WRAZENIA RUMUNSKIE“ 

Nowość wydawnicza ą 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Czesława Jankowskiego 

Еа аьь Pasek ub koda ki al 

z 12 ijustracja mi. 

” 

O.W O 

ROZBITKI. _ 
W „Tygodniku Ilustrowanym“ 7 

ostatniego kwietnia próbuje p. Zenon 
Pietkiewicz zinwentaryzować ogrom 
strat, które poniósł polski ziemski 
stan posiadania w Kijowszczyznie, na 
Wołyniu i na Podolu. 

Straty to kolosalne, prawie nie 
dające się obliczyć. 

Na t. zw. Ukrainie większa wlas- 
ność ziemska będąca w ręku Pola. 
ków pokrywała obszar ogólny 2202210 
dziesięcin czyli mniej więcej dwóch 

l ou trzysta at CE 
mwileń i lbrzymia większość tej fortuny któ- Uroczystość wawelsko=wileńska fa ad a Pa 

ujął w swoje ręce — i jest pewność, nanych w 1012-tym przez Joachima 
że z zadania swego wywiąże się jak- Bartoszewicza, wynosiła przeszło 550 

najchlubniej. miljonów rubli w „ złocie, —przepadła. 

Wilno... i Krzemieniec Oba te Pols'ą własność ziemską na Ukrai- 
miasta, drogie jednakowo Słowackie- nie, czy, jeśli kto woli, na Rusi 
mu powinne w osobach swoich przed- zdewastowano i zagarniętc; przemysł 

stawicieli stanąć u trumny może naj- i handel zniszczony, placówki kultury 
większego polskiego poety w chwili unicestwione. 
składania jej na wieczne czasy w cień A ludzie? Ё х 
wawelskich grobów. : „Zrujnowani, sterani moralnie schro- 

Krzemieniec i Wilnol To drugie Nili się ze zgliszcz swych majątków 
imię powinno w pamiętnym na zaw- lub wprost wygnani przez bolszewi- 
sze dniu pogrzebu Słowackiego zwią- KÓW — do odrodzonej państwowo, 
zać się odtąd na wieki wieczne zpa- choć dalekiej do swych przedrozbio- 
mięcią piewcy „Króła Ducha*, Wilno rowych granic, Polski. : 3 
jest w 'niemniejszej mierze miastem _ Wielu z nich szkicowe wizerunki 
Słowackiego jak „miastem Mickiewi- kreśli p. Pietkiewicz posiłkując się 
cza". Nie zapominajmy o tem! bądź własną pamięcią i znajomością 

Tu, jak się rzekło, spędził swoje Stosunków na Ukrainie, na Wołyniu 
gimnazjalne lata; tu pierwszych za- i па Podolu, bądź dostarczonemi mu 
znał wrażeń teatralnych, które go do wiadomościami, jak widać, z dobrego 
«Balladyny» i «Mazepy» zawiodły; tu Źródła. | : : : 
mieszkala Ludka Šniadecka, a w Ja- Ci byli ziemianie kresowi, wyrošli 
szunach pod Wilnem księżyc letnie- W tradycyjnej atmosferze wielkiej 
mi wieczorami zagłąda w aleje sadu, ziemskiej posiadłości, wnieśli „na zaj- 
uwiecznione w „Godzinie myśli"... mowane stanowiska — osobliwie w 

Dość. Wilno powinno odzyskać przemyśle i w handlu —pierwszorzę- 
przynależne mu miejsce w dziejach dną wiedzę fachową, wielką w „rzą- 
żywota i twórczości jednego z naj. dzeniu" rutynę, żelazną energię, nie: 
większych poetów świata. złomną pracowitość, a niejeden z nich 

I odzyszcze. wniósł i pokaźne kapitały uratowane 
cudem z pożogi kresowej. Znakomite 

s VP. 

MARJA STOCZKOWSKA 
z RUBIKASOW 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami, 
zasnęła w Bogu dnia 12 maja. 

Eksportacja zwłok z domu załoby przy ul. Mickiewicza 21 m. 3, 
odbędzie się w niedzielę dnis 15 maja b. r. o godz 18:tej do Kościoła 
Św Ducha, Nabożeństwo żałobne w dniu 16 maja b. r. o godz. 8 mej rano, 
po którem odbędzie się pogrzeb na cmentarz Rossa. 

O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni 

w głębokim smutku mąż. córeczka i rodzina 

  

Uroczystość sprowadzenia zwłok 
Słowackiego do kraju i pogrzebania 
ich w podziemiach katedry na Wawe- 
lu obok sarkofagu ze zwłokami Mic- 
kiewicza, odbije się i w Wilnie moc- 
nem echem. 

W momencie składania prochów 
twórcy „Kordjana” i „Króla Ducha* 
do krypty wawelskiej ozwie się na 
całą Polskę spiżowym głosem swo- 
im <Zygmuni»—i zawtórzą mu wszyst- 
kie wiłeńskie dzwony. 

W tymże też momencie, dnia 26 
czerwca, rozpocznie się uroczyste na- 
bożeństwo żałobne u šw. Jana po- 
czem nastąpi odsłonięcie tablicy pa- 
miątkowej w dziedzińcu domu Nr. 24 
przy ul. Zamkowej gdzie mieszkał 
Słowacki podczas uczęszczania do 
gimnazjum w Wilnie, (przy ul. Do- 
minikańskiej), które też ukończył, jak 
świadczy patent matury, przechowy- 
wany w tutejszem archiwum miej. 
skiem. 

Tegoż dnia... 
Lecz nie czas jeszcze w tej chwi- 

li na podawanie programu wileńskiej 
uroczystości. Dopiero jest ów prog- 
ram opracowywany. 

Dopiero onegdaj zorganizował się 
z inicjatywy J. M. rektora Pigonia 
komitet, który sprawę uczestnictwa 
Wilna w uroczystości wawelskiej 

„KRONIKA 

Cz 

wolnej Ojczyźaie, ożywiając mnogie 
gałęzie produkcji lub tworząc nowe. 
P. Pietkiewicz wymienia w pierwszym 
rzędzie p. Karola  Jaroszyńskiego, 
właściciela rozległych posiadłości zie- 
mskich po obu stronach Dniepru iu- 

  

  

| SOBOTA : Niedotrzymanie któregokolwiek z o mik ah pei POL 
terminów oznaczonych w punktach PIZYDYCIU do zmartwycawstałej Kol 14 ог Wsch, sł. o g. 3 m. 46 O Sao p ski faktycznie uniwersytet w Lubl : 1 i 2-gim niniejszego okólnika, ро- ппа y ii a ВЕ 

„Bonitacego ||| Zach. st. o g.19 m. IS cląga za sobą pozbawiedie ulg i ną. UUNdOwal i ogromne nan sumy lożył 
Jutro tychmiastowe przymusowe pobranie 4CZkOlwiek sam wyzuty ze wszystkich Zof Wd. zalegających kwot wraz z karami za majętności. Dalej wylicza p. Pietkiewicz     

pb. Oskara Sobańskiego, Zdzisława hr. 
Groch” lskiego, Mieczysława Mickie- 
wicza b. ministra dla spraw poiskich 

zwłokę, licząc od ustawowych termi- 
nów ich płatności oraz ewentualnemi 

Spostrzeżenia meteorologiczna Zakład 

i kosztami egzekucyjnemi. 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 13—V 1927 r. 
zależy „Ww Kijowie (obzcnie adwokatem jest Chnienie | 754 Ia POS Szego gołe ® Wańzzawiej: Sakniwa Fiorwufi. średnie ca się naczelnikom urzędów skarbo- ab „wych przeprowadzić  przedwstępne tak wielce zasłużonego b. wicepreze- 

wódka =. ) + 500 zbadanie odwołań przeciw wymiarom 53, Towarzystwa Rolniczego Kijow- na rok 1920 i w miarę wyników prze» skiego, b. członka Rady Państwa, wy- 
Opad za do» - 7 właszczonego z  najpiękniejszego, Ь 2 prowadzonych dochodzeń ograniczyć 7,0 ę w mm, egzekucję do kwot przypadających od świetnie zagospodarzonego Chabna 
Wiatr К, sum obrotu, prowizorycznie ski „b. delegata ziemiaństwa hresowego ši Południowy ctu, prowizorycznie skorygo Koni AG Oki Ph 
przewažający wanych, względnie w wypadkach uja- па Konferencję do Genui, etc. etc, 

Na wszystkich polach pracy społecz- 
nej widzimy: dziś tych czynnych, 
energicznych ludzi, wytrawnych, peł- 
nych inicjatywy, co wyzuci z mienia i 
przeszedłszy  najokrutniejsze ciosy 
moralne nie opuścili rąk, nie upadli 
na duchu. Do nich należy p. Edward 
Woyniłłowicz. do nich p. Konstanty 
Gordziałkowski z Mohilowszczyzny, 
dziś dyrektor departamentu w mini- 
sterstwie Pracy i Opieki Społecznej, 
lub p. Wilhelm Kulikowski, któremu 
bolszewicy przepiękny dwór zrównali 
z ziemią na Ukrainie lub p. St. Stem- 

„ Uwagi Pochmurno. Deszcz. wnienia 
Minimum za dobę -I- 19C. Maximum za do- 
bę-|-78C. Tendencja barometryczna: Spadek 
ciśnienia. 

stosowania niewłaściwych 
siawek podatkowych do kwot prawi* 
dłowo obliczonych. 

W związku z tem nałeży ograni. 
czyć w myśl punktu 1-go okólnika 

KOŚCIELNA. z dnia 2 lipca 1926 r. L. D. P. O. 
> 8688Jill do odpowiedniej kwoty wy» 

— Uroczyste nabożeństwo Za sgkość zaliczek kwartalnych na rok 
poległych podczas walk majo- podatkowy 1927. 
wych. W. dniu wczorajszym ]. Е. — Dyrektor Lasów Państwo- 
ks. biskup Michalkiewicz odprawił w wych w Wilnie p. Władysław Grze- 
Bazylice Wileńskiej nabożeństwo Za gorzewski w dniu wczorajszym po- 
spokój.duszy poległych podczas walk wrócił z Warszawy i objął urzędo- 

powski z Podola, co był ministrem 
majowych w. roku ubiegłym. Na na- wanie. 

MIEJSKA. rolnictwa w rządzie ukraińskim, a о- 
bożeństwie tem obecni byli przed- 
stawiciele władz administracyjnych z : c 
Wojewodą Raczkiewiczem na czele, — (x) Termin odnawiania kon- becnie urzędnikiem jest w Warszawie, 
wojska z gin. Burhardt-Bukackim i cesji przez kominiarzy. Z dniem Józefat Andrzejewski, co na Ukrainie 
władz miejskich z Vice-prezydentem 30 czerwca rb. upływa termin odna- przed wojną kierował całym niełegal- 
Łokuciewskim. Świątynia Pańska za- wiania koncesji przez poszczególnych nym ruchem oświatowym, Karol Nie- 
pełniona była modlącymi się. kominiarzy uprawnionych do wyko- zabytowski, , teraźniejszy, minister, 

URZĘDOWA. | NYWania swego zawodu w myśl in- Szczeniowski, Żeromski, abecnie syn- 
: Е "  strukcji przeciwpożarowej wydanej o- dyk w Bydgoszczy, Zofija Kossak- 

— (0) Ulgi przy uiszczaniu statnio przez odnośne władze. Szczucka, autorka „Pożogi* etc. etc. 
podatku obrotowego. dniu W pomienionym terminie wszyscy P. Jarosław Skarzyński był pierw- 
wczorajszym Wileńska izba skarbo- zarejestrowani kominiarze muszą po- szym organizatorem sił zbrojnych 
wa otrzymała okólnik Min. Skarbu z zatem przy odnawianiu swojej kon. (P. O. W.) na Ukrainie. Zginął roz- 
dnia 9 maja 1927 r. Okólnik ten na cesji przedstawić w Komendzie wileń- strzelany w Wasylkowie przeszedłszy 
zasadzie art. 122 ustawy o państwo- skiej Straży Ogniowej posiadane na- tortury bestjalskie. Pani Skarzyńska 
wym podatku przemysłowym z dnia rzędzia fachowe przepisowe, niezbęd: wyzuta z mienia, pozbawiona środ- 
15 lipca 1925 r. zarządza co nastę- ne do wykonywania tego zawodu. ków do życia a gruntownie wykształ- 

puje: › Zainteresowanym koncesje będą cona, uzyskawszy na uniwersytecie 
1) Różnicę pomiędzy kwotą wy- wstrzymane o ile nie zastosują się do warszawskim stopień doktora filozofji 

mierzonego podatku ad obrotu za obowiązujących przepisów, co do na* Zajmuje poważne stanowisko w wyż- 
rok 1926 a ustawowemi zaliczkami, rzędzi i terminu. szej uczelni warszawskiej.. Rozstrze- 
przypisanemi na tenże rok, zezwala ° — Chleb i kasza podrożały lano na Ukrainie hr. Sołtana, wysoko 
się uiścić bez ustawowych kar za znacznie. Przed kilkoma dniami pi- cenionego prawnika, b. prezesa związ- 
zwłokę i odsetków za odroczenie, w saliśmy o tem, że pod przewodnie: ku adwokatów.w Kijowie, i Polskie- 
dwóch równych ratach, płatnych do twem pana Wojewody odbyła się go Komitetu Wykonawczego na 
dnia 20 maja i 15 czerwca 1027 r. konferencja mająca na celu uregulo- Rusi... | ia л 
włącznie. Do terminów tych mie bę- wanie sprawy nadmiernie wysokich P. Pietkiewicz tylko poruszył pió- 

dzie miał zastosowania 14 dniowy cen na pieczywo i mięso. Dotychczas rem jedną z najchiubniejszych kart 
termin ulgowy, przewidziany w. art. wyników tej konferencji nieda się za- historji narodu polskiego. C7eka ona 
2 „ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. uważyć, gdyż ceny na pieczywo nie Na sweg» monografisię. A wogóle 
Nieuiszczone w całości lub częścio- zostały zniżone, kresowe ziemiaństwo polskie z lat od 
wo kwartalne zaliczki, przypisane na _ Cennik na mąkę jeszcze nie jest 1863-g0 do 1918-go, jego rola stró- 
rok 1926, wymienione w ustępie zatwierdzony, a tymczasem młymy nie ża polskości tudzież restitutora Pol- 
2-gm art. 56: ustawy, podlegają na- dają mąki. ski, jego dole i niedole powinne zna: 
tychmiastowemu przymusowemu ścią: " W ostatnich dwóch tygodniach leźć ce rychlej historyka, któryby w 
gnięciu wraz z karami za zwłokę, ceny na chleb wzrosły omal że o 50 księdze przekazanej potomności u- 
licząc od ustawowych terminów ich procent. , trwałił pamięć o cnotach obywatel- 
płatności, oraz ewentualnemi koszta- Chleb biały t. zw. stołowy sprze- Skich i zasługach, godnych ludzkiej 
mi egzekucyjnemi, z wyjątkiem oczy- dawany jest w sklepach po 75 gr. za pamięci. > 
wiście kwot zaliczek, co do ktėrych kilo, szary—65, a razowy od 53—60. - —22—2—22—22—222—2——2—22272 2222-22 
już poprzednio przyznano ulgi w po" Dwa tygodnie temu cena chleba względem sanitarnym są rzeczywiście staci rozłożenia na raty, względnie szarego wynosiła 48 gr. Daje się też w stanie opłakanym, a mianowicie odroczenia terminów płatności. zauważyć znaczne podniesienie się rowy przeciągające tą ulicą są stale 2) Przesuwa się terminy płatności ceny na kaszę perłową, która docho- zalewane przez miejscowych mieszkań- zaliczek na podatek przemysłowy od dzi do 75 gr. za kilo. ców wszelkiemi śmieciami i nieczysto- obrotu za I i II kwartał, a mianowi- — (x) Nieporządki przy ul. ściami, co w okresie letnim wywołuje 
cie: zaliczka za I kwartał winna być Brzeg Antokolski i Dzielnej, Ko- fetor, zanieczyszczający powietrze. 
uiszczona do 15 lipca 1927 r. włą- misarz Rządu na m. Wilno przesłał (x) Regulacja skweru przy 
cznie, za II zaś kwartał do 15 sier- w dniu wczorajszym do Magistratu zbiegu ulic Żawainej i W. Po 
pnia r. b. włącznie. Do terminów m. Wilna pismo, w którem zwraca hulanki, Magistrat m. Wilna, mając 
tych również nie może mieć zasto- uwagę na niezbędne i konieczne ure- na wzgiędzie estetyczny wygląd m. 
sowania 14 dniowy ulgówy termin, o -gulowanie porządku sanitarnego przy Wilna zarządził ostatnio ogrodzenie 
którym była mowa wyżej pod pun- ulicach:,Brzeg Antokolski i Dzielnej.  skwerku przy zbiegu ulic Zawalnej, 
ktem 1-m, Podkreślić należy, iż ulice te pod W. Pohulanki'i Trockiej. 

1 

oni dziś oddają usługi okrojonej Iecz |



Jak wiadomo dotąd na tym skwer- 
ku znajdowała się pompa, z której 
czerpali wodę wszyscy dorożkarze 
woźnicy i t p. i wskutek czego też 
skwerek ten był zawsze niechlujny i 
zaśmiecony. 

Pompę tę Magistrat ostatnio ska- 
sował i po regulacji tego skwerku 
zamierza również wznieść nowy kiosk 
do sprzedaży gazet i papierosów o 
wyglądzie estetycznym na miejsce 
dotychczasowego, przedstawiającego 
sa? budkę, szpecącą wygłąd mia- 
sta; 

SZKOLNA 
Egzamina wiosenne w 

"Gim. Orzeszkowej. 'W Gimnazjum 
państwowem im, El. Orzeszkowej w 
Wilnie odbędą się egzamina wiosen- 
ne do klasy I, Il, II), i IV-ej. Termin 
składania podań od 15 maja do 15 
czerwca. Informacyj udziela codzien- 
nie sekretarka gimnazjum od 11 godz. 
do 13-ej. ‘ 

— (x) Urządzenia sportowe'na 
placu Bosaczkowym. W myśl u- 
chwały Rady Miejskiej Magistrat nosi 
się z zamiarem urządzenia na placu 
Bosaczkowym, po uprzednim jego 
ogrodzeniu i posadzeniu drzew sze- 
reg urządzeń sportowych między in- 
nemi: skoczni wzwyż i w dal, b.eżni 
żużlowej, dwóch boisk piłki koszy- 
kowej; dwóch boisk piłki latającei i 
placu do gimnastyki i gier. 

Z powyższych urządzeń sporto- 
wych korzystać będą mogły dzieci 

'przyległych do tego placu szkół po- 
wszechnych, jak chrześcijańskich, tak 
i żydowskich. 

— Do Panów Ziemian. Od 
dwóch lat już Centrala Opiek Rodzi- 
cielskich szkół średnich wileńskich 
organizuje kołonje letnie dla młodzie» 
ży płci obojga celem zapewnienia naj- 
bardziej potrzebującym dzieciom na- 
szym odpoczynku wakacyjnego. 

W roku bieżącym Centrala orga* 
nizuje w przydzielonym jej rządowym 
folwarku Kukawka uzdrowisko dla 
dzieci zagrożonych gruźlicą. Przede- 
wszystkiem więc Centrala znaczną . 
część swoich funduszów przeznacza 
na dzieci chore. 

Należy się jednak trochę słońca,. 
wypoczynku i lepszego odżywiania 
dzieciom anemicznym, słabym, wycień* 
czonym a i tym względnie zdrowym, 
które 10 miesięcy przepędziły w cias- 
nych i niehigienicznych klasach, zmę- 
czonych nauką i częstokroć w domu 
również nie mających odpowiednich 
warunków. 

Dla tych dzieci zdrowych prosim, 
o gościnę w domach ziemiańskich. 
Gdyby każdy dwór ziemiański przyjął 
jedną lub jednego ucznia, byłoby to 
wielkiem dobrodziejstwem, a zaprawdę 
małym uszczerbkiem dla ofiarodawcy. 
Przy zgłcszeniach Panów Ziemian 
Centrala udzielałaby swej opinji o 
kandydatach. : 

Wobec bliskich juž wakacji Cen- 
trala prosi o jaknajprędsze nadsylanie 
ofert, w których byłoby określone ko- 
go dany Dwór zechce przyjąć: 1. Ucz- 
nia czy uczenicę; 2. w jakim wieku, 
3. na jakich warunkach (gościa czy 
korepetytora) 4. na jaki okres. Adres 
dla ofert: Wilno, Urząd Wojewódzki 
(Magdaleny 2) Helena Sławińska. Prze- 
wodnicząca sekcji kolonij letnich. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Praca dla a: 
Oddział Wileński Legji Inwalidów 
Wojsk Polskich, podaje do wiadomoś- 
ci bezrobotnych członków, że posia- 
da pracę dla 50-ciu robotników fi- 
zycznych, którzy mogą być zatrudnie- 
ni przy naładunku żwiru na stacjach 
Wilejka (pow.) i Stołpce. 

Zainteresowani zechcą zgłosić się 
w sekretarjacie Oddziału ul. Želigow- 
skiego Nr. 1 m. 17 w godzinach 
urzędowych t. į. od 4—6 p.p. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie Związków 
Inwalidów. Dnia 15 maja r. b: o 
godzinie 12 w południe odbędzie się 
w Domu Oficera Polskiego przy ul. 
Mickiewicza 13 bez względu na ilość 
obecnych dalszy ciąg walnego Zebra- 
nia Członków Okręg. Koła Związku 
Inwalidów W. R. P. w Wilnie. Ze 
względu na ważność spraw, obecność 
wszystkich konieczna. 

— Odczyt Dr. Borowego o 
Chestertonie. Związek Literatów 
zaprosił znanego krytyka literackiego 
dr. Wacława Borowego z Warszawy 
do wygłoszenia odczylu о G. K. 
Chestertonie, wielkim pisarzu angiei- 
skim, którego Wilno gościć będzie 
w końcu b. m. Dr. Borowy jest wy- 
bitnym znawcą całokształtu twórczoś- 
ci Chestertona. Odczyt odbędzie się 
w najbliższy wtorek w auli Oimnaz- 
jum im, Mickiewicza (Dominikańska 
3) i przyczyni się niewątpliwie do 
zaznajomienia słuchaczy z osobliwą 
indywidualnością pisarza, w którym 
krytycyzm kojarzy Się z entuzjazmem, 
mistyka z humorem, wiara z paradok* 
sem, powaga celów z mistrzostwem 
niezrównanego artysty. 

— :0 odwadze cywilnej». Trzeci od- 
czyt, urządzony przez Oddział Wileński To- 
warzystwa im, ks. Fiotra Skargi, odbędzie 

się w sali Śniadeckich USB. w niedzielę d. 
15 maja o godz. 7-ej wieczorem. Mówić bę- 

dzie znany mówca i prelegent Michał hr. 
Sobański: <O odwadze cywilnej». 

— Posiedzenie T-wa Historycznego. 
Dnia 15 bm. w niedzielę o godz. 12 popo 
łudniu odbędzie się w lokalu Semińarjum 
Historycznego (Zamkowa 11) posiedzenie 
Oddziału T—wa Historycznego. 

Na porządku dziennym odczyt prof, R. 
Mienickiego pt. «Stosunki polsko-moskiew- 
skie po pokoju polanowskim». 

— Z Koła Polonistów USB. W nie- 
dzielę dn. 15 maja o godz. 11 30 odbędzie 

SŁ O W o. 

  

Dlaczego tak zimno? 
Stan pogody ostatnich dni jest fatalny, Meteorologiczna stacja w Ry- 

dze przepowiada, że i koniec maja będzie równie chłodny o zmiennej tem- 
peraturze. Możliwem jest, iż po-obecnym spadku temperatury nastąpi o- 

© Micjski Kinematograf 
Kulturalno-Oświatowy 

e Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Dziś będzie «6 dramat w :miu aktach, W” roll 
wyświetlany film „Biały Junak głównej Tom Mix. Nad program: 
«DODO u ESKIMOSÓW» komedja w 2-ch aktach oraz «OD 1ej do Vlllej ROCZNI- 
CY WYZWOLENIA WiLNA»—film aktualny wykonany przez Wilenską Wytwórnię 
<Światfilm». W poczekalniach koncerty  radjo, Cena biletów: parter — 60 gr., 

balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz, 10.       kres nieco cieplejszy jednak na trwałe ciepło liczyć nie można. 
  Niedawny śnieg został wywołany cyklonem. Cyklon, który spowo- 

dował tyłe atmosferycznych zaburzeń, powstał w południowej Szwecji i 
wywołany został wielką różnicą temperaturySkandynawji i Niemiec. Działa- 
nie dwóch różnych temperatur skierowało potoki zimnego powietrza na 
wschód Europy. Niedawno cyklon przeniósł się dalej i obecnie szaleje w 
rejonie Nowgorodzkiej gub. 

Równocześnie ż przejściem cyklonugw głąb kontynentu, można się 
Spodziewać podwyższenia temperatury. ' 

® 

© 
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Kino- 
teatr. „Helios“ 

ul, Wileńska 38, 

Kino: p 
PATI 

Teatr „Polonja 
ul. A. Mickiewicza 22, 

A AI UP Parter 80 g'., balkon 50 gr. Niezrównana piękność 
66 

w najnowszej kreacji „Na Strunach  ZmyslOw“ „Mropa kREw.. 
Wiosenne porywy młodych cerc,.. Kiedy pożądanie—jest grzechem? Na scenie: Występy imitatera 

MIROS MALTANI. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. m. 15. 00
0!
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a Dziś znakomity aktor, ideał dzisiejszych kobiet danser i sportowiec OLAF FJORD 
M czaruje swoją grą i urodą w wielkim dramacie współ- Е 4 6 
№ czesnym w 10 akt. osnutym na tle walki dwóch płci p. t. „Taniec na sercach . 

Czy chłody panujące u nas mogą zaszkodzić 
; posiewom? 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i 
Weterynarji Województwa Wileńskie- 
go rozesłał do wszystkich starostów 
telefonogram polecając szybkie nade- 
słanie sprawozdania ze stanu zasie- 
wów. Zarządzenie te wywołane zosta- 
ło obawą aby trwające uporczywie 
chłody nie miały ujemnego wpływu 
na zasiewy. Jak nas uprzejmie poin- 

się kolejne zebranie sekcji historyczno-lit. 
z następującym porządkiem dziennym: 

, 1. Reterat kol. J. Gutmana w 
kierunek badań historyczno-Lterackich, 

2. Sprawozdanie kol. W, Gasiulisa z po- 
bytu Konstantego Balmonta w Wilnie. 

Na zebranie powyższe nie będą rozsy- 
łane specjalne zawiadomienia członkom- 
korespondentom. 

W prowadzeni goście mile widziani. 

RÓŻNE. 
— Zabawa w Ognisku Akademickiem. 

W sobotę dnia 14 maja rb. o ie się 
«Sobótka» przy dźwiękach trio akademickie- 
Bo. Początek o godz. 10-ej dla członków i 
ości. X 

r — Na Czarną Kawę połączoną z dzia- 
łem koncertowym zaprasza przyjaciół i sym- 
Rs Harcerstwa Koło Przyjaciół przy 

rnej Trzynasice Wileńskiej Drużynie 
Harc. Czarna Kawa odbędzie się w niedzie- 

w sali Gimnazjum im. A. m dn. 15 bm. 
ickiewicza. Początek o godz. 18-ej (6 w.). 

Wstęp 1 zł. Dochód przeznaczony na obo- 
zy letnie drużyny. 

- WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Groźny pożar dziełem rąk dzieci. 
W stodole Piotra Łulszy we wsi Rukojnie, 
gm. Polańskiej pow. Oszmiańskiego bawiło 
się kilka dzieci. W pewnym momencie jedno 
z dzieci wyjęło z kieszeni zapałkę chcąc za- 
palić nią znaleziony na ulicy niedopałek pa- 
pierosa. Sucha słoma zajęła się momentel: 
nie. Dzieci na widok ognia uciekły z krzy- 
kiem. Wszelka pomoc okazała się bezradna 
wobec rozszalałego żywiołu. Spłonęły Czie- 
ry domy mieszkalne, jedenaście stodół oraz 
kilka innych zabudowań wraz ze zbożem, 
sprzętem domowym i inwentarzem martwym. 
Straty obliczane są na sumę 25 tysięcy zło- 

ch. 
m — Samobójstwo. Dn. 13 bm. powiesiła 
się b. pracowniczka biura probierczego 27— 
letnia Marja Bojarowska (Legjonowa 41), 

Przyczyny samobójstwa nie ustał ono. 
— Katastrofa kolejowa, Na st. kolejo- 

wej Zahacie wykole:ł się parowóz. Wypad- 
ków z ludźui nie było. A 

— Pożar. W zaść. Burcy lll gm. Głę- 
bockiej wskutek nieostrożnego obchodzenia 
się z ogniem powstał pożar w domu  Mar- 
cina Knyrki. Ogień z powodu silnego wia- 
tru przerzucił się na inne zabudowania, Spa- 
liły się 2 obory, 3 spichrze, 5 stodół oraz 
8 owiec, 1 krowa, cielę i prosie, 

— Podejrzani goście z Litwy 
strzelają do żołnierzy K. O. P. 
Zasadzka jednej z kompanji K. O. P. 
pełniącej służbę wartowniczą na gra- 
nicy w okolicy Rudziszek zauważyła 
w mroku trzech osobników  przekra- 
dających się z Litwy przez granicę: 
Na okrzyk «stój» trójka ta zaczęła 
uciekać w kierunku naszego terytorjum 
przyczem dwaj z nich oddali do go- 
niących ich żołnierzy szereg strzałów. 
Mrok utrudniający kopistom pogoń 
pozwolił dwum uciekającym skryć się, 
trzeci został zatrzymany. Podczas re- 
wizji nie znaleziono u niego rewolweru, 
którego rzekomo on nie miał. Badany 
zeznał, że nazywa się Piotr Niedź- 
wiedzki.  Nazwisk współłowarzyszy 
niedoli dotąd nie ujawnił jak również 
nie umie objaśnić powodu dla jakich 
przechodzili przez granicę. Niedźwiedzki 
osadzony zostanie w więzieniu, a. w 
sprawie tej toczy się obecnie śledztwo. 
W miejscu gdzie odbywała się pogoń 
przeprowadzone zostanie poszukiwa- 
nie rewolweru i ewentualnych doku- 
mentów rzuconych podczas ucieczki. 

— «Reduta» na Pohulance. Juljan 
Tuwim w Wilnie. W czwartek 19 mają 

komity poeta Juljan Tuwim, wódz grupy 
«Skamandra», twórca nowego kierunku po- 

«Sokratesa tańczącego», <Siódmej jesieni» 
i inn. Wieczór autorski Tuwima, który od- 

ilna pierwszorzędną sensacją literacką. 
Bilety 25 nabycia w biurze róży — «Ог- 

— Przegląd repertuaru po cenach 
pa od 10 gr. do 1 zł. 75 gr. 
Dziś 

Jutro o g. 4€] pp. — <Maskarada na 
poddaszu» — J. Vejnovic'a, o g. zaś Seej 

przepióreczka...» — St. Żeromskiego. 
+ Teair Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 

który gran, 121е dziś po raz pierwszy w 
Teatrze Polskim. jest pełną humoru farsą 

da się niezwykle wesoło i interesująco. 
2 Popołudniówka niedzielna. Jutro 

po raz ostatni w sezonie krotochwila  Ga- 
vaulta <Złota ciocia». 

Polskim. Zespół Teatru Polskiego pracuje 
ecnie nad wystawieniem oryginalnej cze- 

wielbłądowi przez ucho igielne». 
— 5-ty Wieczór Kameralny. Dziś, w 

czór Kameralny, organizowany przez  Kon- 
serwatorjum Wileńskie (Sala Gimn. im. A. 

zapowiada muzykę skandynawską: wspania- 
ły kwintet Sindinga, sonatę wiolonczelową 

M. Kimontt-Jacynowa (fortepian), W. Hen- 
drych (śpiew), W. Ledóchowska, S. Bajl- 

TEATR i MUZYKA, 

przyjeżdża po raz pierwszy do Wilna zna- 

ezji polskiej, autor <Czyhania na Boga», 

będzie się w Teatrze <Reduta» będzie dla 

bis», oraz w księgarni «Lektor». 

— «Przechodzień» — B. Katerwy. 

wiecz. po cenach zwykłych «Uciekła mi 

siejsza premjera. «Dudek» — Feydeau, 

francuską. Dzisiejszy więc wieczór zapowia- 

w niedzielę o g. 3 m. 30 pp. grana będzie 

— Najbliższa premjera w Teatrze 

skiej komedji Fr. Langera «Łatwiej przejść 

sobotę, d, 14 bm., odbędzie się ostatni Wie- 

Mickiewicza, ul. Dominikańska 3). Program 

Griega, oraz pieśni. Udział biorą prof. prof. 

sztajn ($krzypce), F. Tchórz (wiolonczela), 

*60—70, j 

Q NENEBEKNUNEMI : Uwaga: Parter 80 gr. 
  

  

  

formował p. Naczelnik Szaniawski, 
zdaniem jego dotychczas chłody nie 
mogły wpłynąć katastrofalnie na za- 
siewy, jeżeli chłody przeminą urodzaj > ‚ ! 
może być najzupełniej udany, Po о- i 
trzymaniu przez Urząd Wojewódzki „nadaje 
dokładnych danych z poszczególnych Kąźnej T WÓRZY | 
powiatów nie omieszkamy podać je KOBIECEJ 
ao wiadomości naszych czytelników. 

M. Salnicki (altówka).. Akompanjować będzie 
prof. Z. Dąbrowska. Słowo wstępne wygłosi 
prof. M. Józefowicz. Początek o g. 7 w. 

— Koncert-poranek T-wa <Lutnia>. 
Program niedzielnego koncertu-poranku w 
sali «Lutnia» (A. Mickiewicza 8) obejmuje | 
utwory takich kompozytorów jak Chopiv, 
Meyerber, Moniuszko, Śzuman, Verdi i in. 

Wykonawcy programu będą: utalento- 
wana śpiewaczka koloraturowa_ p. Mzerja 

Carmarie, oraz chór mieszany T-wa <Lu- 
tnia» pod dyr. p. Leśniewskiego. Przy tor- 
tepianie dyr. Ws Szczepański. Bilety są je- 
szcze do nabycia dziś i jutro w kasie Teatru 
Polskiego od g. 11 r. — 9 wiecz. 

Początek o g. 1 po poł* 
— wWieiki wieczór artystyczno-wo- 

  

« ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY. 

  

Tani tydzień = 
w dniu 14, 16, 17, 18, 19 i 20 b. m. 

kalny w sali Gimnazjum im, Lelewela (ul. SPRZEDAJEMY 
Mickiewicza 38) dnia 15 maja o godz. 8 WSZYSTKIE TOWARY z RABATEM 20% 

wieczorem na rzecz niezamożnych uczniów 120 

Gimnazjam Winogradowej. Udział biorą pp. OSBOU SWE > /0 
Iryng, M. Malanowicz-Niedzielska, Wisłocka, я Р Towary są najmodniejsze sezonu r. 1927. 

Kaas Olszewski. Bilety przy wej- E Powyższy rabat udziela się przy kupnie za gotówkę. 

RADJO. E Hetley W. JANKOWSKI i S-ka 
| # @ lokal 

— Program stacji warszawskiej. 5) Wilno, Wielka 2 Aaaa Tel.1.200 
12.00. Komośikat lotniczo-meteorologi- 

czny. 
"1645-1740. Odczyt z cyklu: «О wybo- 

[[SpRzeBaNo więcej NiŹ DWA MILIONY słoików: - 
o H З УСМАМЕ шш;т„ a : 

    

    USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, — 

M, S. W. (S. P, 7D, "r. 316. 

Е2р KORZYSTAJCIE z OKAZJI! GE 

В
О
 
Е
Н
О
 

Zarząd Wileńskiego Towa-. 
rzystwa Dobroczynności 

riniejszem poda,e do wiadomości, że Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Członków 
Towarzystwa odbędzie się dnia 30 maja 
1927 roku o godzinie 6-ej po południu w 
lokalu Towarzystwa przy ulicy Wileńskiej 
Nr 23, kióe będzie prawomocnem, na 
zasadzie 88 17 i 20 Statutu Towarzystwa 

' przy kaźdej ilości członków. 
jPorządek dzienny obejmuje: 

1. Wybór przewódniczącego. 
2. Odczytanie protokułu ostatniego Walnego 

Zgromadzenia. 
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności 

owarzystwa za rok 1926. 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjneż, 
5. Rozparrzenie i zatwierdzenie preliminarza 

budżetowego na rok 1927. 
6. Wolne wnioski, 

OPOPOPOGOPP 

kim sklep spożywczy i żelazny. Firma istnieje od 1907 roku. 
W łaściciej —Orlański Mowsza, zam. tamże. 328—VI 

6052, <Hajkowski Mowsza» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, sklep spożywczy, farb i galanterji. Firma istnieje od 1892 
roku. Włościciei — Pajkowski Mowsza, zam. tamże. 329—VIl 

6053. <Pawe Rochla» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy, manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel—Pawe Rochla, zam. tamże. 330—VI 

6054. <Pupko Izaak» w Was/liszkach, pow. Lidzkim 
sklep mąki i soli. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel —Pup- 
ko lzaak, zam. tamże. 331—VI 

w Wasiliszkach, pow. 
wódek. Firma istnieje od 1924 

332—VI 

  
  

  

  

6055. «<Samusiewicz Zinaida> 
Lidzkim, sklep tytuniowy i 
roku. Właściciel—Samusiewicz Zinsida,śzam. tamże. 
  

Dnia 12 marca 1927 r. 

(060. «Szapiro Marjasza» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, sklep manufaktury i ubrań aziecinnych. Firma istnieje od 

  

rze zawodu» pt.: <Zawód prawnika» —wygł. 
K. Fleszyński wiceprezes Sądu Okrępowego. 

17,15. Koncert popołudniowy popularny. 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. Jana 
Dworskowskiego. Zoija Zdziennicka-Berge- 
rowa (cytra), Zygmunt Tokarski (śpiew) i 
Helena Zalewska (akomp.). а 

18.45—19 00. Rozmaitości. ю 
19.00—19.25. Odczyt pt. «Działalność 

naukowa i polityczna A. Mickiewicza — 
wygł. dr. Konrad Górski. 

19,30—19.55. Pogadankę z działu <Ra* 
djokronika> — wygł. dr. M. Stępowski. 

19.55. Komuuikat rolniczy. г 
20.15. Przerwa. Przypuszczelnie komu- ‹ 

nikaty. 
20.30. i 
22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 

|DBOSSCACH! ADOPT WKZECE 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 13 
maja r. b. | : 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 49 — 
53 zł za 100 kia, owies 43—47 (zalež- 

nie od gatunku), jęczmień browarowy 46— 
50, na kaszę 38—42, otręby żytnie 31—33, 
pszenne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00, słoma 
żytnia 10 — 12, siano 18—20. Tendencja 

mocna. Dowóz słdby. Wielkie zapotrzebo- 
wanie siana i słomy nie tylko przez Wilno, 
ale 1 przez okoliczne wsie wskutek opóźnie- 
nia wiosny spowodowało zupełny brak 
tych produktów na rynku . wileńskim. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w. 
hurcie), 110 — 120 (w detaln) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, 

denna 60—65. 
Chleb pytlowy 50 proc 70—75, 60 proc. 

60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. * 
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, ©, 
2, na 85—95, perłowa 80—96, pęczak ‘ 

į Jasióża 10-80. 
Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 kg. 

cielęce 180—200, baranie —260, wie- ‹ 
zowe 300—320, schab 340—350, boczek 

540-—350, szynka świeża 300--320, wędzona '« 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
4.20, ! gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 
450—480, sadło 380—400. 

Nabiał: mieko 40—45 gr. za 1 litr, śmie. | 
tana -260, RZ 20, 180 e i EE p 
ser twarogowy '180 — masło 

tone 700 2: 750, solone 550 — 600, desero: 
we 780—800, я 

Jaja: 120—140 = ary AE 
Warzywai kartofle 12—15 gr. za = 

cebula 100-120, cebula zielona 50—60 (pę- 
czek), szczaw 140—150 za 1 kg., sałata 15— 
20 za główkę, marchew 20— c za l kg., 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20—25 gr. 
za 1kg, brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
500 — 800 gr. za 100 szt., groch 60—70 gr. 
za 1 kg., tasola 70—80 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 60—70, kwaszona 35—40. 

Cukier: kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). i 

* Ryby: liny żywe 400 420, śnięte 280-300 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

  

Redakcja „Słowa ć'*: 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 
średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łeskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa> 

   
Koncert wieczorny. Muzyka lekka. + 

Ф 

OGŁOSZENIE. 
Józef SZEWC, urodzony dnia 9 lutego 1899 r., syn 

Ignacego i Bronisławy, kapitan artylerji, zamieszkały w Wilnie* 
wniósł prośbę o zezwolenie na zmianę nazwiska redowego 
SZBWC na nazwisko SZBRWIŃSKI. 

Wileński Urząd Wojewódzki podaje powyższą prośbę do 
owszechnej wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 
stawy z dnia 24 X 1919 r. (DZ, U. R. P. Nr 88, poz. 478) . 

wolno przeciw jej uwzględnieniu zgłosić ao Min. Spraw 
Wewnętrznych zarzuty, które podać mależy óo Wileńskiego. 
Urzędu Wojewódzkiego w przeciągu 90 dni od dnia ogłosze* 
nią w Monitorze Polskim, które jednocześnie zarządza się. 

Wilno, dnia 12 maja 1927 r. 

Wileński Urząd Wojewódzki. 
gryczana 

Kursy Kierowców Samochodowych 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie. 

Grupa XI kandydatów na zawodowych kierowców 
samochodowych rozpocznie zajęcia dn  14-go b. m, 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Sekretarjat Kursów w godz. od 2 p. p, 

do 7 wiecz. przy ul. Ponarskiej 55. 

e: +2 

| 1 tr H dl ejesit NANUIOWY. 
Do Rejestru Handlowego Dział A—1 Sądu Okr. w Wil. 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. i 

Dnia 11 marca 1927 r. | ! ы 

6029. <Kabacznik Ela» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 

sklep kolonjalny i galanterji, Firma istnieje od 1924 roku. Wła- 

ściciel "Kabscznik Ela, zam. tamże. ° 806—М! 

6030. <Kabacznik Gitel> w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 

sklep Ožka) Firma istnieje od 1917 roku. Wžašcicie|—-Ka- 
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za 1 kg., szczupaki żywe 380—400, Śnięte , tamże. | 307—VI 
250—280, okonie: żywe 380—400, śnięte 250 bacznik Ghtel, zam. tarhże. i : ё 

—260, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 6031 <Kacelnik Sonia» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
karpie żywe 300-350, śnięte 230-250, leszcze apteka. Firma istnieje od 1908 roku, Właścicielka — 
żywe 400-420, śnięte 300—320, pepe śr SA Sonia, zam. tamże. 3 308 

e king sad pati 2d o50, miętuzy 6032. <Kantorowicz Pesia» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 

150—200, stynka 100—120, płocie 100—150, kim, sklep spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 1927 roku. 

drobne 40—80. Właściciel—-Kantcrowicz Pesia, zam. tamže. 309—V1 | 

Drób. kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, a 

kaczki żywe 5,00 —8,00, bite 400—600, gęsi 

żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
żywe 20,00—2200, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę, ! 

Kabacznik 

6033. <Kopelman Fejga> w Wasiliszkach, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. 
Kopelman Fejga, zam. tamże. 

6034. <Kopelman Josel» w Wasiliszkach, 
sklep wyrobów Żelaznych. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 

cie! -Kopelman Josel, zam. tamże. "© 311 —VI 

6035 <Kiwelewicz Tajba» w Wasiliszkech., pow. Lidz- 
kim. sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 19/2 roku. 
WłeśŚciciel—Kiwelowicz Tajba, zam. tamże ©  312-VI 

ow. Lidzkim, 
łaścicielka— 

310—V1 

pow. Lidzkim, 

GEŁDA WARSZAŚWKA 
13 maja 1927 s. | 

Dewizy i waluty: 

  

  

  

  

Trans Spru. isdn я 

Dolary 3,92 8.04 & 6036. <kołomańska Etel» w Wasiliszkach, pow. Lidz” 

Holandja — 358,— 35890 35710 wim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1923 roku. Właści- 
Londyn NSA 335 _ cielka—Kołomańska Etel, zam. tamžės , 313—V 
Nowy-York _ 8.93 8.95 891 в 
Рп‘!'!‘ „05 35,14 34,96 6037. <Kulwarski Samuel» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
Praga 26.50 - 26,56 26,44 kim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel— 
Szwajcarja | aż zj a Kulwarski Samuel, zam. tamże. | 314—VI 

Vedas 48.50 48,62 48,38. 6049. <Musenzohn Morduch> w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
Stogholm — 239,40 2400— 238,00 kim, sklep galanterji i obuwia. Firma istnieje od 1910 roku, 

Papi+ , Procentowe Właściciel—Musenzohn Morduch, zam. tamże, 326—VI 

5 pr. pożyczka konw. 67,25—,— — 6050. Orlański Oszer> w Wasiliszkach pow. Lidzkim, 
Dolarówka 54— \ sklep spożywczy i żelazny. Firma istnieje od 1877 roku. Wła- 

ścicjel Orlański Oszer, zam. tamże. 327—VI 

6051. <Orlański Mowsza> w Wasiliszkach, pow. Lidz-* 

Dolarowa 85,75 — ,— —,— 
Pożyczka kolejowa 102.80 103 
8 proc. oblig. komun. Banku Rol. Kraj. 93 

% ‚а ока Stanisław Mackiewicz Recaktor w/z Czesław Karwowski. — (>auowicozialny 4a owłosścnia Zenon Ławinski. 

ФФФоФФоФФОФХ ФФФ ' '.` оФФФ оФФ 

   
SOŁREL | POPĘCOPOPOOOGYCPOPOOOPOCOPO< 

1892 roku. Właściciel Szapiro Marjąsza, zam. tamże 348.—Vh 

6061. «Szapiro Nosel» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep kolonialny Ii gotowych ubrań. Firma istnieje od 1924 ro- 
ku. Właściciel—Szapiro No:el, zam. tamże. 349—V| - 

6002, <Szejnhaus Sora» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
skiep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1917 roku. 

” Właściciel —Szejnhaus Sora, zam. tamże. 350—Vi 

„ 6063. «Szwarc Izaak» w Wilnie ul. Zarzeczna 38, sklep 
mięsny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel—Szwarc lzaak, 
zam,tamże: 351—VI 

, 6064. «Szwarc Liza» w Wasiliszkach pow. Lidzkim, sklepy 
farb i skór. Firma isinieje od 1897 roku Właściciel — Szwarc 
Liza, zam. tamże. 352— VI 

  

+ 

  

'6065. <Szwedska Juda> w Wasillszkach, pow. Lidzkim, 
Sh ubrań. Firma istnieje od 1902 roku. Właście 
zwsdzka Jada, zam. tamże. 253—VI 

: 6066. <Szwedzki Szewel» w Wasiliszkach pow. Lidz- 
kim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1917 roku. Właści- 
ciel—Szwedski Szewel, zam. tamże. „ 354—VI 

: 6067. <Tabelicka Ida> w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel —Tabelicka 
Ida, zam. tamże: 355—V1 

s.lep 
cie|— 
  

  

6068. <Tokier Mowsza» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep żelaznych towarów. Firma istnieje od 1927 roku.. Wła 
ściciel—Tokier Mowsza, zam. tamże. 356—V1 

6069. «Zakrojska Rywka» w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, skiep kolonjalny, manufaktury i gotowego ubrania. Firma ' 
istnieje od 1920 roku, Właścicie—Zakrojska Rywka, zam tamże. 

t 357—VI й 

  

  

6056. ‹5!оп!твКа Tamara> w Wasiliszkach, pow. Lidz- 
kim, sklep kolonjalny, galanterji i żelaza. Firma zk od 
1926 roku. Właściciel —Słonimska Tamara, zam. tamże. 333—V8 

6057. «Stoler Mera» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim sklep 
galanterji i naczyń fajansowych. Firma istnieje od 1919 roku. 
Właścicielka—Stoler Mera, zam. tamże. 3 

+ 16058. <Staniecki Jankiel» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep skór i szewckich przyborów. Firma istnieje od 1924 ro- 
ku. Właściciel—Staniecki Jankiel, zam. tamże.  385—VI 

6059. «Stolar Abram» w Wasiliszkach, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1916 roku. Właściciel —Sto- 
jar Abram, zam. tamże. 33:—VI 

Gabinet Kosnetyczay 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu. 
Usuwanie zmarszczek, > 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mick ewiczą 1, m. 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W. Z, P. Nr 1, Wilno, dr. 30 I r. 1926 | 

  

  |—DORTÓR 
0. ZELDOWIGZ 

| chor. WENERYCZ. 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

S Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
ВУ E 1 chor, 
DROG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
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—BARDZO TANIO— 
Adres: Dzielna 30 m. 
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