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WYCHÓDŹTWO POLSKIE 
Paryż, 9 maja. 

Faktyczna stabilizacja franka spo- 
wodowała częściowe bezrobocie w 

„ dwu głównie gałęziach przemysłu 
* francuskiego: w przemyśle automobi- 
lowym skupionym w okolicy Paryża, 
oraz w przemyśle włókienniczym Lyo- 
nu z okolicą. jeszcze w listopadzie 
bezrobocia nie było. W końcu lutego 
r. b. liczono 91000 bezrobotnych. 
Od tego czasu cyfra ta stale spada i 
z dniem 1-go maja wynosiła 58.000. 
Prawdopoaobnie już się nie zwięk- 
szy. Rząd, pragnąc uspokoić agitację 
socjalistów i komunistów, wyzyskują- 

cych te drobne stosunkowo bezrobc* 
cie przeciwko niemu, zamknął z dniem 
1-go stycznia granicę dla imigrantów 
obcych. Wkrótce już jednak granica 
otworzy się z powrotem, bo rolni- 
ctwo francuskie cierpi na brak rąk 
do pracy, a pokutująca stale w pew: 
nych kołach myśl o „powrocie do 
ziemi* jest literacką mrzonką. 

Przedwczesnemi więc były alarmy, 
jakoby Francja przestała być rynkiem 

“ zbytu dla nadmiaru rąk roboczych w 
Polsce. llu jest naprawdę robotników 
polskich we Francii? Spis ludnoścj do- 
konany 6 marca; 1926 roku wykazał, że 
we Francjj jest 2 i pół miljona cu- 
dzoziemców na 40 i pół miljona 
mieszkańców, alłę niewiadomo dlacze- 
go nie ogłoszono jeszcze statystyki 
cudzoziemców. według narodowości. 

Robotników polskich, według  obli- 
czeń p. Jana Duhamel'a, dyrektora 
Societe Gónerale d'Immigration, jest 
dziś *we Francji okoła mijona Pola- 
ków, w czem conajmaiej 400 000 ro- 
botników. Dwie trzecie tej liczby 
znajdują się na północy Francji i są 
zatrudnione w górnictwie. Reszta pra- 
cuje w górnictwie na wschodzie i na 

* południu Francji, w przemyśle meta- 
lowym na wschodzie i w okolicach 
Paryża, oraz w rolnictwie w departa- 
mentach półaocnych i środkowych. 

Górnictwo i przemysł więcej ro* 
botników cudzoziemskich nie potrze- 
bują, Natomiast rolnictwo może” ich 
wchłonąć conajmniej pół miljona. Ne- 
turalnie Francja myśli tu przedew- 
szystkiem o Polakach, albowiem pró- 
by z ltalijczykami i Hiszpanami dają 
złe rezultaty. Co do Polaków. to do- 
tychczasowa emigracja rolna do 
Francji również się nie udała w tym 

sensie, że polski robotnik rolny prze- 
ważnie przenosił się do miast i szu- 
kał pracy w przemyśle po wygaśnię- 
ciu jego kontraktu. Pracodawcy fran: 

cuscy już od szeregu miesięcy obmy- 

ślali nowe formy dla emigracji rolnej. 
Chodzi tu wprost o ułatwienie robot- 
nikowi polskiemu zostania właścicie- 
łem i przywiązania go w ten'sposób do 
ziemi. ‚ 

Podobne idee žywilo Polskis To- 
warzystwo Kolonizacyjne. Jego prezes 
p. Józef Targowski, nawiązał bliski 
'kontakt z p. „Duhamel'em. Po  dłuż- 

szych rokowaniach Polskie T-wo Ke- 
lonizacyjne, oraz francuskie T-we Imi- 
gracyjne (S. G. 1.) utworzyły współne 
T-wo Agričolon, którego prezesem 
został p. dePanafieu. 

Agricolon ma na celu organizo- 
wanie kołonji polskich we Francji, 
oraz w Marokku i Tunisie. Będzie 
stosował w tym celu -współrzędnie 
dwa środki: 1) będzie kapitalizował 
oszczędności polskich robotników rol- 

"nych pod kontrolą rządu polskiego; 

2) będzie udzielał kredytu przyszłemu 
koloniście za pośrednictwem  specjal- 

nego banku, jaki w tym celu po- 

wstanie. : 
Już w lipcu rb. przybędzie do 

Francji pierwsza partja polskich ro- 
botników rolnych, która eksploatować 
będzie na próbę jeden z majątków w 
okolicach Tuluzy. Kandydaci na koloni: 
stów będą wybierani na miejscu, na pod 
stawie wykazanych zalet. 

Jest to bardzo interesująca próba, 
godna całkowitego poparcia. 

Kazimierz Smogorzewski. 

Stowarzyszenie Kupców Chrześcijan 

podjęło się pośrednictwa pomiędzy pol- 

škiemi komitetami wyborczemi celem 

doprowadzenia do zgody i ustalenia įe- 

dnej listy bezpartyjnej od całej polskie 

ludności Wilna. ; 
Inicjatywę tą witamy z najżywszem 

4 uznaniem. 

Dziś więc, zgodnie z tą inicjatywą 

mają się spotkać przedstawiciele Bez- 

partyjnego Komitetu Obrony Polskošci 

| Wilna i Fachowej a Oszczędnej Gospo- 

4 darki Miejskiej z przedstawicielami Pol- 
skiego Centralnego Komitetu Wyborcze- 

go (grupa <Dziennika Wileńskiego») oraz 
z przedstawicielami Zjednoczonego Pol- 
skiego Komitetu Wyborczego Uzdrowie- 
nia Gospodarki Miejskiej (aemokraty- 

cznym). 
Bezpartyjny Komitet wydelegował 

jako swoich przedstawicieli prof. Za- 

wadzkiego i p. Packiewicza. 
EIK 

OW 
Wilno, Niedziela 15 maja 1927 r. 

Kompromitacja Sowietów. 
LONDYN, 14 V. PAT. Agencja Reutera donosi, że wobec 

odmowy wydania kluczy od kasy ogniotrwałej, znajdującej się 
w lokaiu „Arcos Limited“, policja otworzyła kasę przy pomocy 

świdra pneumatycznego t:lnej ścianie kasy wywiercono wiel- 

ki kwadratowy otwór i agenci policyjni wyjęli przez ten otwór 
wszystkie przechowywane w kase pap ery. 

„Daly Sketch* donos, iż głównym ceiem poszukiwań w 
spółdzielni «Arcos» były wielkiej wagi dokumenty, dotyczące 
marynarki wojennej. Do arsenalów morskich wysłano specjal- 

nych dedektywów. Podobno w zwią:ku z tą sprawą skompromi- 
towanych jest klku członków parłamentu. 

Agencja Reutera donosi, że dziś w godzinach rannych przed 
główną kwaterę policji londyńskiej zajechały trzy cężarowe sa- 
mochody eskortowane przez Silny oddział policj. Samochody 
były wypełnione drukami i paczkami, sabranymi w gmachu spól- 
dzielni sowieck'ch „Arcos*. Znaczny oddział policji zajmuje nadal 
gmach spółdzielni <Arcos», który ponadto otoczony jest z ze- 
wnątrz również sinym kordonem poicj., 
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Litwa o nacisku wieikich mocarstw. 
Urzędowa kowieńska „Lietuwa'* przynosi bardzo znamienny artykuł 

wstępny. Przedewszystkiem jest on zaprzeczeniem dementi „Elty*+—Lietu- 
wa“ przyznała, że wielkie mocarstwa «wyraziły swe zdanie», iż chciałyby 

aby Litwa doszła do normalnych stosunków z Polską, ale przedewszyste 

kiem gospodarczych. <Lietuwa» uspakaja „opinję publiczną*, że nacisk 
tem niema większego, jej zadaniem znaczenia i oświadcza jeszcze raz, że 

dążeniem Litwy jest zawsze „wyzwolenie Wilna. - 
Z innych jednak źródeł otrzymujemy wiademość, że nacisk wielkich 

mocarstw sprawił w Kownie wrażenie bardzo duże. Niektóre sfery w obec- 

nym rządzie skłonne są do nawiązania gospodarczych stosunków z Po!" 

ską, odkładają to jednak do jesieni, kiedy, według wszelkiego prawdopo- 

dobieństwa zostanie wreszcie załatwiona sprawa zmiany konstytucji. 

Nacisk Anglii. 
RYGA, 14.V, PAT. Jeden z dzienników prawicowych donosi co na- 

stępujc: Rząd angielski zawiadomił Kowno, że firmy angielskie nie będą 
mogły korzystać ze spławu po Niemnie drzewa połskiego, dopóki Litwa 

nie unormuje swych stosunków z Polską. Firmy angielskie nie mają za- 
miaru rozpoczynać rozbudowy stacyj kolejowych, uznając obecnie finanso- 

wanie tej akcji przed uregulowaniem przez Litwę stosunków z Polską za 

przedwczesne, Angielskie ministerstwo spraw zagranicznych ma ponownie 

poczynić kroki-wobec Litwy, ażeby przystąpiła do unormowania swego 
stosunku z Polską. 

Zmiana Konstytucji Litewskiej. 
Z Kowna donoszą: W rozmowie z redaktorem pisma rolniczego 

„Ukininku Patarejas* (Poradnik Rolnika) Prezes Ministrów prof. Wolde- 
maras oświadczył, iż: » 

„Ze zmianą Konstytucji rząd nie zamierza zwiekać, Referendum w 
sprawie zmiany Konstytucji odbędzie się prawdopodobnie iatem czy w 
jesieni. Po dokonaniu zmiany Konstytucji, wkróice odbędą się wybory 
Prezydenta Republiki, nasiępnie zaś Sejmu. Ustawa wyborcza do Sejmu 
zostanie zmieniona w tym sensie, .aby obywatele mógli głosować nie na 
listy partyjne, jak było dotąd, lecz na poszczególne osoby. 

: Cały kraj zostanie podzielony na okręgi wyborcze, które stosownie 
do ilości mieszkańców będą obierały jednego lub więcej posłów. Kandydat, 
który otrzymał większość głosów, będzie uważany za posła do Sejmu". 

Kowno likwiduje placówki zagraniczne. 
Zwinięcie poselstw litewskich w Czechosłowacji, Szwecji i 

Finlandji, 
„Rytas“ podaje następującą wiadomość. 
Jak wiadomo, Ministersterstwo Spraw Zagranicznych zlikwidowało od d. 1 

kwietnia b. r. przedstawicieistwo litewskie przy Lidzie Narodów. Obecnie w 
Genewie niema żadnego Litwina urzędowo tam przybywającego. 

„*ozatem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uchwaliło w prędkim czasie 
zlikwidować poselstwo litewskie w Czechosłowscji. : 

; М. $. 7. м tych dniach likwiduje poselstwa litewski. tokh. 
(Szwecja) i Helsingforsie (Finlandja). IREK PARE 

Spisek komunistyczny w Wiłkomierzu. 
Z pogranicza litewskiego otrzymaliśm, ( 1 y wiadomość, że władze litewskie- 

wykryłyy w Wiłkomierzu "ska organizację komunistyczną. Jednocześnie zlikwi- 
dowano kemitet podrejonowy kom. partjiitakąż jaczejkę w gminie Raudony. W 
związku z tem aresztowano wiele osób. Podczas rewizji znaleziono materjał 
kompromitujący i broń. Wśród aresztowanych przeważeją robotnicy i włościanie. 

Rocznica bitwy pod Arras. 
PARYŻ 14 V. PAT. Z okazji rocznicy bitwy pod Arras w roku 1915 

w której wybiiny udział brała kompanja ochotników polskich t. zw. ba- 
jończyków. delegacja związku byłych kombatantów Polaków z wicepreze- 
sem Baryłą na czele udała się do Arras, w którego okolicach staraniem 
związku b. kombatantów polskich wzniesiono swego czasu krzyż ku czci 
poległych Polaków. Delegacja związku b. kombatantów, do której przyłą- 
czyli się liczni przedstawiciele wychocźtwa polskiego złożyła u stóp krzyża 
wieniec. 

Obrady Małej Ententy. 
JACHYMÓW. 14 V. PAT. Ogłoszony oficjalny komunikat o obra- 

dach Małej Enny nie zawiera danych, któreby jasno przedstawiły sytu- 
ację wewnętrzną Malej Ententy, Trzej ministrowie wygłosili expose o po” 
ł>żeniu ogólnem w Europie i o stosunkach każdego z państw Małej 
Ententy wobec międzynarodowego położenia i wobec poszczególnych 
sąsiadów. Przedstawiciele Małej Eatenty prasowej prowadziłi naradę nad 
uiepszeniem komunikacji telefonicznej między państw:mi Małej Ententy. 

i „Nieścisłości" sowieckie. 
LONDYN, 14-V. PAT. W adomość o zawarciu układu w sprawie przyznania Ro- 

ji Sowieckiej kredytu 10 miljonów funtów szterling. celem ułatwienia jej poczynienia 
zamówień w Anglji została ogłoszona przez prezesa narodowego związku metalurgiczne- 
go. Natomiast Bank Midland ogłosił dziś ksóiki komunikat, stwierdzający, że wiadomość 
o projektowanym kredycie jesi <niešcisią>. A 

Amerykanie gotowi do lotu, 
NOWY-YORK, 14.V. PAT. Tejemnicze zniknięcie francuskich lotni- 

ków Nungessera i Coli nie zniechęciło tutejszych lotników, których apa- 
raty przygotowane całkowicie do podjęcia lotu do Paryża są już w Roose- 
welt Field w oczekiwaniu na pomyślniejsze warunki atmosferyczne. Znaj- 
duje się tam aparat Bellansa, pilotowany przez Chamberlaina i Bertrauda, 
dalej monopian kapitana Lindbergha, który zamiefza odbyć lot sam jeden, 
nie zabierając nietylko aparatu rad otelegraficznego, lecz nawet sekstansu. 
Wreszcie stoi w pogoiowiu wielki trzymotorowy monoplat Fokkera, któ- 
rym zamierza odlecieć zdobywca bieguna Ryszard Byrde wraz z dwoma 
towarzyszami. O ile niepomyśine warunki atmosferyczne ulegną w. najbliży 
szych dniach zmianie na lepsze możliwem jest że wszystkie trzy aparaty 

WIKA au; Odlecą jednoczešnie. 

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — al, Szosowa. 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — ui; Ratuszowa 1 
NOWOGRÓD -« — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ш, Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 

  

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

łata pocztowa niszczona ry! 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

m. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

STOŁPCE — u! Piłsud: kiego 
ST. ŠWiĘCIANY — ul kynek 9 
SWIR — в 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jedhoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 30g 
za tekstenf 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe 0 25 proc, dr e 
  

„Sobornyja naczala“. 
Od czasów Piotra t. zw. Wielkie- 

go aż do rewolucji rosyjskiej 1917— 
18 roku obowiązywał w Rosji ustrój 
cerkwi synodalno-konsystorski. Pole- 

gał on na tem, że zarządzanie i kie- 

rowanie sprawami cerkwi należało do 

wyższego duchowieństwa, . którego 
działalność kontrolowało państwo.. 

Dopiero  Wszechrosyjski Sobór 
Moskiewski, obradujący od sierpnia 

1917 roku do września 1918 r. oba- 
lił dotychczasowy ustrój cerkwi, 0- 
głaszając nowe zasady organizacji 
prawosławnej cerkwi przezwane „So- 

bornymi naczałami". 

Uchwały tego Soboru, wymierzo- 

ne przeciwko dotychczasowemu U- 
strojowi synodalno-konsystorskiemu, 

proklamowały szeroko  pomyślaną 

autonomję cerkwi, inaczej mówiąc 
obwołały jej oddzielenie od państwa, 
pociągając jednycześnie, w przeciwień- 

stwie do dawnego ustroju absolutys" 

tycznego, czy autokratycznego, Szero- 

kie masy świeckich do zarządu cer- 

kiewnego — nastąpiła na całej linii 

demokratyzacja ustroju cerkwi, 

Główną zasadę tego nowego U- 
stroju cerkwi oparto ma udziale w 

zarządzie cerkiewnym obok duchowień- 
stwa w równej liczbie czynnika świec- 

kiego, który w ten sposób stał się 
połową władzy cerkwi prawosławnej 

w Rosji. A 
W tak pomyślanym ustroju cer- 

kwi należało każdemu  archirejowi 
przeciwstawić jakąś radę czy komitet, 
złożony w połowie z duchownych i 
świeckich, i tym radom czy komite« 
tom poddać kierownictwo cerkwi 
prawosławnej w Rosji. 

Od czasu więc Soboru Moskiew- 

skiego hisrarchja cerkwi prawoslaw- 

nej w Rosji przedstawiała się w spo- 

sób następujący: najwyższą władzą 

cerkwi stał się Sobór prowincjonalny, 
ogólny. Cała zaś prowincja cerkiew- 

na ma się odtąd dzielić na djecezje 

na których czele stoi archijerej, a te- 

mu dodano do boku djecezjalną 

radę; djecezje dzielą się na okręgi 

dziekanaine(,błagoczynniczeskiję okru- 

ga”), na kiórych czele stoją dziekani 

(«błagoczinnyje»), działający łącznie z 

radasni; wreszcie okręgi dziekanalne 

zostały podzielone na parafje (<pricho- 

dy»), na których czele stoi proboszcz 

(„nestoj:tłel*), któremu dodano swego 

rodzaju również radę złożoną z niż- 

szego duchowieństwa i «mirian». 

Oprócz tych stanowisk administra- 

cyjnych  kolektywnych, działających 

stale i stanowiących swego rodzaju 

administrację cerkwi, odbywają się 

perjodyczne zebrania ogólno-djecezjal- 

ne dziekanaine i parafjalne, które ©- 

bierają owe rady i stanowią organ 
konfrolujący. 

Do kompetencji owych zebrań i 
rad należą wszystkie sprawy nietylko 

z zakresu oświatowo-wyznaniowych 

i gospodarczo-filantropijnych danej 
jednostki organizacyjnej cerkwi, ale 

ponadto również zarząd cerkwią, to 
znaczy wybór i nominacje duchowień- 

stwa, czyli ogólnie mówiąc admini- 
stracja kościelna. 

Władzą zaś ustawodawczą, opiera- 

jacą się na prawie kanonicznem, jest 

Sobór prowincjonalny, złożony w rów- 
nej liczbie z duchowieństwa i «mi- 

rian». : A 

W ten sposób Sobór Moskiewski 
przesunął cały ciężar naczelnej władzy 
i kierownictwa sprawami cerkwi pra- 
wosławnej w Rosji z rąk jerarchów i 

częściowo państwa do rąk szerokich 
sfer „mirian*, dając im nie tylko u- 

dział w zarządzie cerkiewnym, ale też 

i prawo wyboru naczelnej i niższej 
hierarchji duchownej. 

Postanowienia, dotyczące przewo- 

dnictwa duchownego na poszczegól- 

nych radach w niczem nie wzmacnia- 
jącego jego stanowiska w mieszanym 
(na poły duchownym i świeckim) za- 
rządzie cerkiewnym, gdyż do prero- 

gatyw biskupa należy—w razie roz: 

bieżności jego zdania 'z radą,—=skie- 

rować powtórnie na obrady daną 

sprawę i w wypadku powtórnego jej 

uchwalen'a, biskup jest bezsilny — 
wędruje ona do wyższej instancji na 

rozstrzygnięcie, . 

Tak pokrótce i ogólnikowo wyło- 
żone wyglądają «sobornyja naczała» 

w cerkwi, które szeroko otworzyły 

wrota przed czynnikiem świeckim w 

zarządzie cerkiewnym, niezważając na 

to, iż ten właśnie czynnik przez pa- 
ręset przeszło lat był systematycznie 

odsuwany nie tylko od życia spo- 

łeczno-politycznego w Rosji, ale też 
i od zarządu cerkiewnego, opartego 
o wręcz przeciwne zasady autokra* 

tycznej duchownej hierarchii. 
Sobór Moskiewski uchwalił owe 

zasady, wskrzesił patrjarchat i wybrał 

patrjarchę, metropolitę Tichona — ży- 
cie zaś włało w te zasady treść ak- 
tualną podówczas w całej Rosji: re- 

wolucja wtargnęła i do cerkwi. 
Zapewne—nie tylko radykalne zer- 

wanie z ustrojem dotychczasowym, ale 

też i ogólne niewyrobienie drzemiącej 
dotąd masy ludności oraz bieg wypad- 
ków politycznych doprowadził do u- 
padku cerkwi i powstania na jej gru- 

zach, nie bez usiłowań bolszewic- 

kich, szeregu cerkwi i sekt prawo- 
sławnych. ; 

W każdym bądź razie stwierdzić 
należy, że rewolucja w cerkwi odbyła 

się jednocześnie z rewolucją w pań. 

stwie—i cerkiew i państwo znalazło 

się w upadku. 

Nie bez przyczyny zajęliśmy się 
uchwałami Soboru Moskiewskiego, 

aczkolwiek dotyczył on cerkwi rosyj- 

skiej — cerkiew bowiem prawosław- 
na w Polsce, a słuszniej szerokie 
sfery wyznawców, stanowiące poważ- 

ną siłę, wysuwają dziś owe „Sobor* 

nyje naczała* chcąc je położyć pod 

ustrój Cerkwi polskiej. 
Ludność prawosławna w Polsce 

różnie jednak zapatruje się na te za- 

sady, przeto wypadnie przyjrzeć się 

stanowisku opozycji i zwolenników 
tych zasad oraz podsumować wyniki 

zjazdu duchowieństwa i „mirian”, od- 
bytego w Warszawie w roku bieżą: 

cym w sprawie ustroju cerkwi pra- 

wosławnej w Polsce" 
Lubicz, 

EBER WFI ERECTC ZYC O ZZOZ 

Pogrzeb pułk, Zych - Płodow- 

„ _ skiego. В 

WARSZAW A,13.V. (tel.wł. Słowa) 
„Dziś odbył się pogrzeb zmarłego 

śmiercią tragiczną Ś. p. ppłk. Zych- 
Płodowskiego otiary katastrofy lotni- 
czej. O godz. 11 rano odbyło się u- 
roczyste nabożeństwo w kościele św. 
Krzyża odprawione przez biskupa po- 
lowego Galia. 3 

Na nabożeństwie byli obecni: 

gen. gen. Konarzewski i Wróblewski, 

komendant miasta Warszawy gtn. 

Rożen, Szef depart. lotnictwa płk. 

Rayski, Komisarz Rządu na m. st. 
Warszawę p. Jaros: ewski. Po nabo- 

żeństwie wyżsi oficerowie, koledzy 

zmarłego i "gen. Konarzewski 

wynieśli trumnę — па — barkach. 
Trumna usławiona została na ka- 

dłubie samolotu typu „Balila". Na 

czele konduktu pogrzebowego .szła: 

kompanja 1 p. lotniczego, 1 pułk 

artylerji ; przeciwlotniczej, szwadron 
szwoleżerów i liczni reprezentanci orga: 

nizacji i instytucji społecznych. _ 
Na trumnie złożono moc wieńców 

'przyczem jeden od Marszałka Pil- 

sudskiego. Pochód kroczył głównemi 

ulicami stolicy, przyczem ruch był 
wstrzymany. pochodzie wzięły 

udział tłumy ludności. i 
Tiumnę ustawiono obok trumny 

ś. p. Władysława Reymonta w Kata- 
kumbach. z 

Przemówienie nad trumną wygła- . 
sił b, premier prof, Antoni Ponikowski. 

Przed konferencją pracy. 

WARSZA%A, 14. V. Pat. Dnia 
14 b. m. odbyła się w Ministerstwie 

Pracy i Opieki Społecznej konferen- 
cja, na której omawiane było stano- 

wisko rządu w sprawie licznych za- 
gadnień, znajdujących się na. porzą- 
dku dziennym 10-ej imiędzynarodo- 
wej konferencji pracy, rozpoczynają- 

cej się w dniu 25 maja b. r. w Ge- 

newie, W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele zainteresowanych urzę- 
dów Ministerstwa Pracy i O. Sp. 

-   

Wprowadzenie jednolitej ra- 
chunkowości' zw. komunalnych. 

WARSZAWA 14 V. (żel. wł. Słowa) 
Minisier Spraw Wewnętrznych gen. | 
Składkowski i Min. Skarbu p. Cze- 
chowicz wydali instrukcję w sprawie 
rachunkowości i kasowości związków 
komunalnych na terenie Rzeczpospo- 
litej. Nowa instrukcja wprowadza je- 
dnolity system rachunkowości co 
przyczyni się do ułatwienia kontroli 
gospodarki samorządów. 

Inspekcja elewatorów. 

WARSZAWA, 14 V. (żel. wł.Słowa) 
Vice-premjer Bartel w towarzystwie 
Min. Składkowskiego zwiedził w dniu 
dzisiejszym elewatory wojskowe na 
Pradze. Inspekcja ta stoi w związku 
z zakupem większej ilości zboża w 
celu stworzenia zapasu rezerwowego 
i umożliwi normowanie cen na 
chleb. ` 

Poświęcenie kamienia węgiel. 
nego pod piekarnię mechani- 

„czną 

WARSZAWA, 14 V. (£el wł. Słowa) 
W obecności vice-premjera Bartla i 
Min. Składkowskiego odbyło się dziś 
poświęcenie kamienia węgielnego pod 
pierwszą mechaniczną piekarnię. 

вна 

Cła zbożowe w Niemczech. ' 

BERLIN, 14 V. PAT: Na dzisiej- 
szem posiedzeniu Reichstagu uchwa- 
loro we wszystkich trzech czytaniach 
w myśl projektu rządowego ustawę, 
zawieszającą wydawanie t. zw. za- 
świadczeń wwozowych przy eksporcie 
zboża na okces do dnia 31 lipca b.r. 
Poprawki socjalistów, żądające całko- 
witego zniesienia ceł imporiowych na 
zboże upadły. 

E, Mieszkowski _ 3. 
Mickiewicza 22 

Wytworne i trwałe CZAPKILi ‚ 

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

    
  

Zdrowie, siłę i piękność 
przez 

B'OMALZ 
У Ą_ najlerszy śro- 

dek odżywczy 
1 wzmacniają- 
cy ola dzieci 

i dorosłych. 

Do nabycia 
we wszystkich 

apti kach 
i drogerjach.    
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denlna pustu do zębów 

KREM PERŁÓGY 
HNATOICZ, Low, 
Jan Bułhax |; 
Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje 9—6. 

  

artysta 

  

  

Lekarz- 
Dentysta F. Szriro 

przeprowadziła się 
z ul. WILEŃSKIEJ 21 

1 na Dominikańską 11.   
  

WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
CZYŚCIMY i REPERUJEMY 
TANIO, szybko i dokładnie 

„BLOCK= BRU
N“ 3. 

Oddział w Wilnie 
/_ e Mickiewicza 31, tel. 375, 

UWAGA: W roku 1926 warsztaty 
ė nasze zreperowaly 

ł maszyn biurowych. 358 2 
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PRASA BIALORUSKA W WILNIE, 
Prasa białoruska w Wilnie ostat- 

niemi czasy znacznie wzrosła i obec- 
nie wynosi 10 z górą czasopism 
różnorodnej treści: politycznych, lite- 
rackich, gospodarczych i tp. 

Pisma te są następujące: narodowe: 
1) „Biełaruskaja Krynica*,2) „Sielanska* 
ja Niwa*; radykalne: 3) „Nasza Praw- 
da*, 4) „Narodny Zwon*; polonofil- 
skie. 5) „Biełaruskaje Słowa*, 6) «Bie- 
łaruski Dzień», dałej miesięczniki lite- 
rackie: 7) „Doświtki*, 8) «Rodnyja 
Honi>, 9) „S'udenckaja Dumka”, 10) 
«Zaranka», dla dzieci; miesięcznik go- 
Spodarczy: 11) „Sacha* i 12) dwuty« 
godnik humorystyczny „Małanka*. 

Ponadto w Grodnie wychodzi jesz- 
cze «Biełaruskaja Dola», organ tą- 

Wreszcie następuje likwidacja „Hra 
mady". Zdawałoby się, że „Siałańska 
Niwa* musiałaby się tylko cieszyć ze 
zniknięcia zaciętego i groźnego jej 

przeciwnika i konkurenta, ograniczając 
się do jakiegoś dyplomatycznego, a 
wstrzemięźliwego protestu dla zacho- 
wania decorum, tymczasem, wbrew 
wszelkiej logice, na łamach tego pisma 
rozpoczyna się histeryczna kampania: 
pro-hromadowska, o tyle gwałtowna 
w swych protestach, że aż wywołująca 
szereg konfiskat; 
ka tygodni, a spotykamy nowy „kwia- 
tek": mawoływanie do zbiórek pie- 
niężnych na rzecz przestępców „poli- 
tycznych" (jak każdemu wiadomo w 
90 proc. komunistów!) i przesyłanie 

mecznych połonofilów, zaś w Wilnie ch na ręce redakcjil 
mma się ukazać: niebiwem katolickie 
czasopismo religijne: «<Chrystowa Zier- 
nie>, 

białoruskiej, nie tylko politycznej, lecz 
i literacko-artystycznej lub naukowej, 
idące w parze z poważnym rozrostem 
białoruskiego ruchu wydawniczego, 
da się wytłumaczyć przedewszystkiem 
bliskością ewentualnych wyborów do 
Sejmu i Senatu i związaną z niemi 
przedwyborczą konkurencją partyjną 
(chodzi o wykazanie się przed wybor- 
cami zdobyczami na niwie kultura!- 
nej). W niemałym również stopniu 
wpłynęła na to rożywienie likwidacja 
bolszewickiej „Hromady"*, która to 
likwidacja otrzeźwiła rozpolitykowanę 
społeczeństwo białoruskie i, zniechę- 
cając w pewnym stopniu do uprawia- 
nia polityki, popchnęła je do pracy 
kultnralnej, oświatowej. Ożywienie to 
wreszcie jest objawem widomym  te- 
go nieustającego rozstroju i poglę- 
bienia ruchu białoruskiego w Polsce, 
jakiego świadkami jesteśmy w prze. 
ciągu kilku lat ostatnich. 

Wyjaśniwszy w ten sposób głów* 
ne przyczyny ożywienia w obozie 
białoruskim, przyjrzyjmy się z kolei 
wyszczególnionym wyżej pismom bia- 
łoruskim. 

Rozpocznijmy od Biełaruskiej Kry- 
nicy, organu Ch. D. Białoruskiej, wy- 
dawanego alfabetem łacińskim, Jest to 
najstarsze obecnie (XI rok istnienia) 
i najpoważniejsze białoruskie, tygo- 
dniowe pismo polityczne, drukowane 
alfabetem łacińskim. 

Pismu temu jednak, a jeszcze bar- 
dziej reprezentowanemu przezeń stron- 
nictwu, należy zarzucić to, że w ce- 
lach demagogicznych uznaje i propa- 
guje, zasadniczo niezgodne z progra- 
mem Chrześcijańskiej Demokracji, ha- 

„sło bolszewickie: «ziamla sialanstwu 
Ыаг wykupu!" Projektowano, co praw- 
da, w sferach kierowniczych  stron- 
nictwa w związku z przesunięciem się 
partji na lewo, przemianować ją z 
Ch. D. Białoruskiej na stronnictwo 
Cheścijańskich Socjalistów, lecz poża- 
łowano starej i zasłużonej „firmy* i 
ostatecznie pozostało wszystko po 
staremu; sprzeczny z treścią wewnę- 
trzną „szyldzik* partyjny wisi dalej! 

A zdawać by się mogło, że księża 
białoruscy stojący na czele tego stron- 
nictwa musieliby uważać za święty 
swój .obowiązek wytłumaczyć, zbała- 
muconej przez bolszewickich agentów, 
ludności wiejskiej całkowitą nieziszczał- 
ność i nierealność tego demago- 
gicznego żądania. 

Wogóle białoruski obóz narodowy 
przesiąknięty jest w znacznej mierze 
ideologją klasową, tak charaktery: 
styczną dła białoruskiego obozu «pro- 
letarskiego», czerpiącego «natchnienie» 
ze Wschodu! 

Jeszcze mniej sympatycznie przed- 
stawia się oblicze ideowe «Sialańskiej 
Niwy», ukazującego się raz tygodnio- 
wo organu Związku włościańskiego 
(Ill-ci rok wydania)., 

Pismo to, narazie utrzymane w 
tonie poważnym, i umiarkowanym, 
bylo systematycznie napastowane i 
zwalczane przez organy „hromadow= 
skie”, jako niemiły i niebezpieczny 
konkurent, łącznie z „Krynicą“ repre- 
zentującą ideologję białoruskiego obo- 
zu narodowego i—rzecz oczywista — 
żadnym  konfiskatom nie ulegało. 

Polska na export. 
Mamy ją przed sobą, Polskę spre- 

parowaną „na export*, w postaci o- 
gromnej księgi bogato ilustrowanej 
ozdobnie oprawnej, rozmiaru 42 cen. 
tymetrów na 30, ważącej pięć kilo, 
wykonanej w tłoczniach i zakładach 
wiedeńskich pod firmą wydawniczą 
redakcji „Wiener Allgemeine Zeitung”, 
której druk ukończono po dwuch 
latach wytężonej pracy dn. 2 marca 
roku bieżącego. Pisana jest wyłącznie 
w trzech językach: angielskim, fran- 

O:żywistą jest rzeczą, że zarówno 
histeryczna obrona «hromadowców», 
jak i zbiórka na „politycznych* są wy- 

To znaczne ożywienie w prasie łącznie manewrami politycznemi 
Związku Włościańskiego, który, uda- 
jąc „radykała”*, chce zwabić w ten 
sposób do swych! nielicznych szere- 
gów byłych „hromadowców” i urość 
do rozmiarów „Hromady”, zajmując 
jej miejsce w białoruskiem życiu po- 
litycznem. 

Stwierdzić należy, że nadzieje te, 
a bardziej jeszcze taktyka, są mocno 
naiwne i w rezultacie, miast oczeki- 
wanego rozrostu przyczyniają się ra* 
czej do przerzedzenia szeregów — раг- 
tyjnych, bowiem  zdemoralizowany 
bolszewicką agitacją chłop „hroma- 
dowiec* nie daje się uwieść żadnym 
pseudo radykałom, dając posłuch tyl- 
ko komunistom, zaś element umiar= 
kowany, zrażony temi „radykalnemi” 
sztuczkami przewódców, poczyna U- 
suwać się z „Sajuzu*, chociaż z na- 
tury rzeczy musiałby być jego kamie- 
niem węgielnym, wiedzieć bowiem 
należy, iż „Sialanskij Sajuz*, mimo 
że w celach demagogicznych udaje 
ostatnio coś bardziej „czerwonego* 
niż „Wyzwolenie*, de facto powinien 
by był odpowiadać naszemu  „Pias- 
towi“. 

Na tem kończymy uwagi nasze o 
prasie białoruskiego obozu narodo- 
wego. х 

A teraz przyjrzyjmy się t. z. bia- 
łoruskiej prasie eradykalnej». Jest ona 
pilną propagatorką idei «hromadow- 
Skich» i doskonale zastępuje prasę 
zlikwidowanej «Hromady» w jej akcji 
„wywrotowej. 

Na poczet jej składają się nastę- 
pujące pisma: 1) «Nasza Prauda», 
wychodząca dwa razy tygodniowo 
«grażdanką», 2) «Narodny Zwon» — 
dwutygodnik „tacinką“, (obecnie za- 
wieszony, lecz niebawem się ukaże - 
pod nową nazwą: «Nasz Zwons») i 3) 
«Małanka» (Błyskawica) —dwutygod- 
niowe ilustrowane pismo humorys- 
'tyczne, będące na usługach <hroma- 
dowskiej» propagandy. Również pod 
auspicjami «radykałów» znajdują Się: - 
miesięcznik literacko-naukowy «Rod. 
nyja Honi» i miesięcznik dla dzieci 
«Zaranka», ale tu, przynajmniej na 
razie, przysłowiowe szydło nie wylaz- 
łojeszcze z worka, ton pism jest 
rzeczowy i przyzwoity i jedynie sta- 
ranny bojkot tematów religijnych, o- 
raz «naukowe» tłumaczenie najwięk- 
szych świąt chrześcjańskich, zwłasz- 
cza znamienne w  pisemku dla 
dzieci, — dają coś nie coś do 
myślenia. Najbardziej  charakterys- 
tycznemi cechami prasy «radykalnej» 
44: 1) nienawiść do wszystkiego 
co polskie i podburzanie przeciw 
polskim rządom, 2) rozdmuchiwanie 
antagonizmów socjalnych, 3) zachwa- 

lanie najzupełniej bezkrytyczne raju 
sowieckiego, 4) ujmowanie wszystkich 
zjawisk polityki światowej z punktu 
widzenia prasy bolszewickiej i 5) 
zwalczanie religjj (w tym ostatnim 
względzie przaduje „„Malanka“, Iwią 
część swych szpalt poświęcająca ośmie- 
szaniu religii i duchowieństwa róż- 
nych wyznań, tak że nieraz ma się 
wrażenie że się czyta bolszewic'iego 
„Bezbožnika“). 

Chcielibyśmy tu przy sposobności 
zwrócić uwagę na jeden jeszcze przy- 
kry fakt, mianowicie na częste i nieraz 

dać o Polsce wyobrażenie. 
Oczywiście, są uchybienia i niedo- 

ciągnięcia. Ale na ogół trzeba uznać, 
że redaktor księgi tej zbiorowej, dła 
której tekstu dostarczyli wybitni u- 
czeni i publicyści polscy, p. Michał 
Orlicz — znany Wilnu bliżej, gdyż 
w latach 1919 i 1920 gazet wileńskich 
był stałym współpracownikiem, głów= 
nie w zakresie sprawozdań teatralnych 
—wywiązał się z trudnego i ciężkiego 
zadania nader umiejętnie, zręcznie i 
szczęśliwie 

Trzeba było baczyć aby księga, 
cuskim i niemieckim. Każdy artykuł potężna rozmiarami, nie była przeła- 
powtarzany jest przeto trzy razy. 
Przepraszam... zapomn ałem dodać, że 
kosztuje ta księga niepospolita w han- 
dlu księgarskim u nas 160 zlotych 

Tylko 500 egzemplarzy przezna-! 
czono do sprzedaży w Polsce; resztę 
ma pochłonąć zagranica, dla której 

zieło jest przeznaczone. Dotrze ono 
» wszędzie gdzie źrzeba aby się Polską 
nietylko interesowano lecz i możliwie 
gruntowne a trafne miano wyobraże- 
nie o kraju naszym i państwie, o Po- 
lakach i ludności Rzeczypospolitej, o 
stanie kultury w Polsce, przemysłu, 
handlu... Na 394 stronicach nawet 
takiej monumentalnej księgi nie łatwo 
było podać wszystek olbrzymi mater- 
jał tak, aby: nie dać za dużo, wywo- 
łując wrażenie chaotyczne, ani też za 
melo aby rzeczywiste a możliwie pełne 

dowana cyframi i datami, suchym 
materjałem; aby miała wygląd este- 
tyczny i pociągający;aby budziła zain- 
teresowanie... Aby w równej mierze 
imponowała jak zachęcała do. osobi- 
stego zapoznania się z Polską i z 
tymi oto ludźmi, którzy nadają ton 
społeczeństwu polskiemu, a losami 
pięknego i bogatego kraju dysponują. 

Rewja—słowem i pokazem ilustra- 
cyjnym naszego przemysłu, naszych 
sił ekonomicznych, bankowości i t. p. 
zajmuje trzecią część księgi; ostatnią 
jej część, Na front wysunięto, słusz- 
nie bardzo, szerokie przeglądy np. 
tradycyjnej polskiej myśli politycznej 
(pisze Gustaw Olechowski radca mi- 
nisterjajny M.S.Z.), problematów we- 
wnętrznej polityki naszej tudzież prze- 
gląd naszej polityki zagranicznej w 

upływa jeszcze kil- 
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Przed wyborami 
Urzędowanie głównego komite- 

tu wyborczego. 

Od poniedziałku, dnia 16 maja 
r. b. główny komitet wyborczy na m. 
Wilno, pod przewodnictwem mec. 
Winc. Łuczyńskiego rozpoczyna urzę: 
dowanie w sali posiedzeń Rady Miej- 
skiej m. Wiina, 

Wszyscy zainteresowani mogą się 
zgłaszać w godzinach urzędowych. (x) 

Bankructwo koncepcji ,żydow- 
skiego bloku wyborczego, 

Wczoraj obszernie opisaliśmy bane 
kructwo sjonistycznej koncepcji ogól- 
no żydowskiego bloku wyborczego. 
Obecnie możemy również zanotować 
bankructwo nierównie skromniejszej 
koncepcji sjonistycznej, koncepcji blo- 
ku wyborczego centrowych ugrupo- 
wań żydowskich. 

Podstawą polityczną tego bloku 
miało być wspólne przystąpienie do 
wyborów sjonistów i stronnictwa lu- 
dowo-demokratycznego. Parę organi- 
zacji gospodarczych jakie miały się 
do bloku przyłączyć, żadnego zna- 
czenia dla politycznego i spoleczne- 
go oblicza tego bloku mieć nie mogły. 

Stronnictwo ludowo-demokratycz- 
ne i sjoniści od wielu łat prowadzą 
tak zaciętą i ostrą walkę polityczną, 
tyle jest spraw, które te stronnictwa 
rozdzielają, a tak mało jest spraw w 
których mogą solidarnie wystąpić, że 
conajmniej dziwną wydawała się wia: 
domość rozgłaszana przez sjonistów 
po naradzie jaka miała miejsce w no- 
cy z dnia 11 na 12 bm. między przed 
stawicielami powyższych ugrupowań, 
— o utworzeniu bloku w którym 
zgodnie i zjednoczeni mieli wystąpić 
sjonišci i ludowcy-demokraci, 

Znający stosunki panujące w ży- 
ciu stronnictw żydowskich wiadomość 
tę przyjęli z mocnem  niedowierza- 
niem. Uważano, że albo cała wiado- 
mość ta jest zwykłą kaczką, albo też 
osoby, które miały reprezentować 
stronnictwo ludowo - demokratyczne 
na powyźszej naradzie zbyt mało du- 
chowo związane były . tradycjami lu- 
dowców-demokratów i w obliczu na- 
mów ze strony sjonistów nie okazały 
się na wysokości zadania powierzo- 
nego im przez stronnictwo, 

Ss-L-O0 WC 

do Rady Miejskiej 
Okazuje się obecnie, że to 

ostatnie przypuszczenie było pod nie- 
jednym względem słuszne. 

,Jak nam donoszą, dnia 13 b. m. 
odbyło się zebranie najwybitniejszych 
członków stronnictwa iudowo-demo- 
kratycznego, które -miało niesłychanie 
ostry i burzliwy przebieg. Na zebra» 
niu tem uchwalono zerwanie wszel- 
kich pertraktacji z sjonistami. jedno- 
cześnie stronnictwo ludowo-demokra- 
tyczne postanowiło rozpocząć samo- 
dzielną a cję przedwyborczą i wysta* 
wić własną listę wyborczą. 

W ten sposób koncepcja sjoni- 
styczna dążąca do utworzenia przy- 
najmniej bioku wyborczego żydow- 
skich centrowych ugrupowań  zban- 
krutowała tak samo jak koncepcja 
sjonistyczna o bloku ogółnożydow- 
skim. () 

Bundowski organ przedwyborczy 

Bundowcy wydali już pierwszy 
numer swego wileńskiego czasopisma 
przedwyborczego. Pismo to nosi na* 
zwę „Unzer Sztime* (Nasz głos) i jest 
redagowane przez p. Żelezniakowa. 

Sjonistyczny manewr przedwy- 
borczy. 

Przy wileńskiej organizacji sjoni- 
stycznej sformowano w ostatnich 
czasach koło, którego zadaniem ma 
być oddziaływanie w kierunku obcho- 
dzenia dnia sobotniego ściśle według 
wymagań rytuału i tradycji  ży- 
dowskiej. 

Opowiadają, że ze strony sjonis- 
tów, którzy w gronie swem liczą wie- 
Ju wolnomyślicieli względnie ludzi o 
swobodnym stosunku do wymagań 
rytuału religijnego jest to sprytnie 
obliczony manewr mający na celu po- 
zyskanie ortod oksów di1 3r2jżxid 
bloku wyborczego z sjonistami. 
ROBROEZCNACTZYIE IST О КОСАБ АЫ КИ 

Przy cierpeniach pęcherzyka 
żółciowego i wątroby, kamieniach 
żółciowych i żółtaczce, naturalna wo. 
da gorzka „Franciszka-Józefa" znako- 
micie ułatwia trawienie. Domowa ku- 
racja picia wody Frariciszka-józefa 
działa zwłaszcza skutecznie, jeśli się 
jej używa rano naczczo z dodaniem 
gorącej wody. Żądać w aptekach. 

nieuzasadnione konfiskaty tych pism 
w rezultacie mie zatwierdzane przez 
władze sądowe, idące w parze z prze- 
oczeniami naprawdę kryminalnych 
wybryków tejże prasy! Oto jeden z 
jaskrawych przykładów takiego wy* 
uzdania organów bolszewickich: w 
Nr. 5 z 12-IV—27 „Naszej Praudy" 
(nomen-omen) jest zamieszczony agi- 
tacyjny feljeton niejakiego W. Hry- 
niewicza p. t. <Z niadawnaj minuw- 
szczyny» (Z niedawnej przeszłości). 
Treść jego utrzymana w formie ko- 
respondencji dwu robotników, ma na 
celu ośmieszenie religijnego i patrjo- 
tycznego górnika polskiego, którego 
w rezultacie eksploatują i oszukują 
dyrektorowie kopalni, Oióż bezczelny 
skryba bolszewicki siląc się w swym 
feljetonie o jaknajwiększe sponiewie- 
ranie Polski, oraz najwyższych świę- 
tości chrześcjańskich pisze słowa: 
Polska, Matka Boska Częstochowska, 
Bóg, Pan Jezus i t. d. z małej litery, 
jednocześnie, dla niepoznaki, używa- 
jąc wiełkick liter do pospolitych rze- 
czowników, przymiotników, a nawe 
czasowników, widocznie w celu łatwiej- 
szego zwalenia winy na karb nieu- 

chwili obecnej (pisze sekretarz lega- 

cyjny М. $. Z. p. Grabowiecki), na- 
szych walk o niepodległość (H. Mo-. 
ścieki), naszego ustroju konstytucyj 
nego; studjum © armji naszej pisze 
pułkownik generalnego sztabu Rowecki, 
Idzi: dalej obraz różnorodnej ludności 
zamieszkującej Rzeczpospolitą Polską, 
a słusznie bardzo specjalną rozprawę 
poświęcono językowi polskiemu (cze- 
mu niema wizerunku ]. Łosia b. re- 
ktora uniwersytetu  krakowskiego!). 
Naukę polską prezentuje zagranicy 
prof. Roman Dyboski, literaturę i pra- 
sę Marjan Szyjkowski (jest też i arty- 
kuł jana Nepomucena Millera o naj- 
nowszych prądach w  polskiem pi- 
Śmiennictwie), teatr prezentuje prof. 
T. Sinko, ktoś inny nawet nasz prze- 

wagi zeceral 
Ubolewać tylko i dziwić się moż- 

na że takie bluźnierstwa i poniewie- 
ranie nazwy państwa zostały nie za- 
uwažonė i gazety natychmiast nie 
skonfiskowano! Oby-ż to przeoczenie 
bylo ostatniem! 

Na zakończenie parę słów o or- 
ganach  polonofilskich. Wychodzące 
raz tygodniowo „grażdanką' —, Bie- 
łaruskoje Słowo*, organ Białoruskiej 
Rady Narodowej, od nowego roku 
znacznie się rozwinęło; jeszcze po- 
ważniej prezentuje. się, równie z 
„Grażdanką' wychodzący tygodnik 
gospodarczo - kulturalny p. > 
Umiastowskiego „,Biełaruski Dzień* 
zato wydawana w Grodnie fako or- 
gan „Abjednania“ p. Wolejszy, — 
<Bietaruskaja Dolas, redaguje się 
nadal biado i mizernie, a nawet po- 

dobno całkiem przestała wychodzić. « 
Tyle o prasie białoruskiej. 

K. 5m 

  

  

13-ty pułk ułanów zdobył pierw- 
sze miejsce w konkursie 

„Militari*. 

W sobotę zakończony został trzy- 
dniowy konkurs «Militari» zawodami 
hispicznemi na torze wyścigowym w 
Pośpieszce. „Pierwsze miejsce (naj- 
mniejsza ilość punktów karnych) za- 
jęła ekipa 13-tego pułku ułanów Wi- 
leńskich w składzie por. Włodzimierz 
Prosiński, por. Kamionko, ppor. Tar- 
nowski i ppor. Burtowy, drugie miejsce 
zdobyła ekipa 23-go pułku ułanów z 
mjr. Ekse na czele, trzecie miejsce 

ekipa 4-go pułku ułanów. 
Zwycięska ekipa 13-go pułku uła- | 

nów Wileńskich wezmie udział w za 
wodach o Mistrzowstwo Armii, które 
odbędą się w połowie czerwca w 
Warszawie. Trzeba dodać, że w roku 
ubiegłym na zawodach o Mistrzow- 
stwo Armji 13-ty pułk ułanów zdobył 
puhar jako trzecią nagrodę. 

Zwycięstwo na zawodach wczoraj- 
szych jest najlepszym dowodem świet- 
nych postępów, jakie z roku na rok 
czyni 13 pułk ułanów w _ dziedzinie 
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Ponad Śnieg bielsze 

„„Fascinafa”, 
909090 699720097090079960 

MĘSKIE 8=-KLASOWE Kot 

Gimnazjum Humanistyczne na Osi 
z prawami. : 

Towarzystwa Szkół Praey 
majątek Ostrowo, st. poczt. i kol. Wieeń (Wojew. Poznańskie) 
zawiadamia, że egzamina WAŻ do wszystkich klas prócz 8-ej odbywać 

CA oraz 29, 30 i 31 
rozszerzony. W razie dostatecznej liczby zgłoszeń otwarte będą równoległe 

klasy typu przyrodniczo - matematycznego. 

Dyrekcja: dr Ignacy Kozielewski, dr Tadeusz Strumiłło. " Г 

mieć może każdy ręce, 

sportu konnego. 

używając stale krem 3 
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WILENSK! LOMBARD „KRESOWJA“ 
ul. Hetmańska 1 (dawn. Miljonowa, róg Wielkiej). Tel. 722. 

Wydaje pożyczki 

Przyjmuje na 

ZI Zródło siły i zdrowia 

tania wyprzedaż wianków 
w pracowni wianków metalowych 
Immorte «c Wielka ul. d. 3, m. 1, 

» wejście z bramy. 

FUTRA, BIŻUTERIA I t. p. 
Lombard czvnnv codziennie prócz Niedzieli og 9—2 i 5—7 w 

pod zastaw ruchomości 
wszelkiego rodzaju. 

przechowanie 
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z satyny, wełny, 
popeliny, ryosu, 

FABRYKA KOLOER 
B-cia GHANUTIN 

Wilno, Niemiecka 23 Firma egz. od 1800 r. 
POLECA 

rozmaite GOTOWE KOŁDRY 
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jedwabiu, aiłasu, 
satyny-atłasowej. * 

    "Obstalunki wykonywa się Ww pizeclągu 24 godz'n.   
  

SZCZEP.ENE OSPY (VACLINATIO) 

w Poradni Pol. Zrzesz. Lekarzy Specjalistów 
Odbywa się codziennie w g. 1—2 i 41/;—6 ' 

reprodukciami dzieł sztuki i obrazami 
warsztatów różnorodnej pracy. Z księgi 
zatytułowanej w czterech językach: 
„Polska Dzisiejsza —La Pologne Con-. 
temporaine— Poland of to day—Das 
keutige Poland" wyłania się po jej 
samem już tylko ebejrzeniu rzetelny 
obraz państwa i to państwa osiadłe- 
go krzepko na prastarej kultury tra- 
dycjach i głebie a zasobnego w ludzi, 
którzy tego państwa przyrodzone 
bogactwa zużytkowywać umieją, 

'  Quod erat demonstrandum. O co 
i chodziło. | : 

Co do układu, pod względem este- 
tycznego wyglądu mielibyśmy głównie 
do zarzucenia,, układ sporej liczby 
stronic żywo przypominający ...rekla: 
'mowe plakaty np. miejscowości kura- 

mysł kinematograficzny, w przeglądzie ;cyjnych lub przedsiębiorstw docho- 
malarstwa mie brak naturalnie Pro- 
naszki; o muzeach sztuki w Polsce 
pisze Kopera, o Tatrach Goetel, o 
muzyce Chybiński etc. etc. Jakżeby 
brakło przeglądu rolnictwa z wiełoma 
widokami wzorowych polskich gospo* 
darstwl ‚ 

I — przyznać trzeba — wcale po- 
ważnie i chiubnie wyglądają te karty 
usiane wizerunkami uczonych i arty- 
stów, koryfeuszów władz cywilnych 
i wojskowych, widokami miast, i wiej- 
skich rezydencyj (głównie z Wielko- 
polski gdzie ich wojna nie tknęła), 
fabryk, i architektonicznych bogactw, 

dowych. Powołujemy się na mozajkę 
ilustracyj bez tekstu mającą zobrazo- 
wać np. powiat Mogilnicki albo Choj- 
nicki, albo jeszcze bardziej na istne 
pocztówki pamiątkowe ze stron wą- 
growicckich lub oboraickich. Wydaw- 
cy tłumaczą że nie należy rozmiaru 
podanych wizerunków „poczytywać za 

miarę i probierz zasług, stanowiska 
lub talentu; że rozmiar wypadł ten lub 
owy jedynie ze względów technicz- 
nych lub estetycznych. Rozumiemy. 
Swoją drogą jednak, gdy się ujrzy 
np. p. Jana Lorentowicza podanego 
„W rozmiarze” Kasprowicza, а Рггу- 

byszewskiego nie dosięgającego „roz- 
miarem* do Tadeusza Kończyca, tru- 
dno odrobinę się nie żachnąć. 

Zastanawia też umieszczenie wize- 
runków wielu nieboszczyków w księ- 
dze poświęconej najwyraźniej chwili 
bieżącej, wyglądowi Polski w dniu 
dzisiejszym. Być może, że Żeromski 
i Reymont pomarli w trakcie powsta- 
wania «Polski Dzisiejszej» ale co w 
niej robią np. Władysław Żeleński, 
Rapacki, Sienkiewicz, Stanisław Tar: 
nowski, Pawlikowski, ba, nawet Ho- 
norata Leszczyńska! Zkąd ten odruch 
retrospektywny? | ; Ё 

Podpis pod wizerunkiem Padere- 
wskiego brzmi: „Najsłynniejszy z mu- 
zyków europejskich; jego zasady po- 
lityki realnej (l) zjednały mu zaufanie 
i przyjaźń prezydenta Wilsona; potra- 
fił wpłynąć na opinię publiczną jedna- 
jac ją dla Polski zarówno podczas 
wojny jak podczas układów pokojo- 
wych. Wdzięczna Polska” powierzyła 
mu prezydencję rady ministrów w 
1919 r.*, Pod wizerunkiem zaś Karola 
Szymanowskiego czytamy objaśnienie: 
le champion le plus distinguć de la 
musique moderne. ; 

Słusznie bardzo znajdujemy: wśród 
pisarzy polskich Conrada-Korzeniow-, 
skiego, natomiast wydaje nam się, 
że jednak zbyt hojnie szafowano wi- 
zerunkami np. ze sfer administracji 
państwowej. Zgoda jeszcze na pon- 

Na żądanie wvdaje się zaświadczenia o szczepieniu: 
KRODRWSNKANSKENOWNOWI TENS I TLS LLTI UIA 

ul. Garbarska 3—17, tel. 6-58- 

  

    

  

tyfikalnie spory rozmiar wizerunków 
wojewodów, ale... starostowie, chy- 
ba wogóle  zbyteczni Co komu,“ 
osobliwie zagranicą, do tego, jak 
w roku Pańskim 1927-ут wyglą- 
dał np. Wacław Cegiełka  sta- 
rosta powiatu Kościenickiego albo p. 
starosta szamotulski a nawet jego 
małżonka... albo p. senator Janta-Peł- 
czyński pan i dziedzic na Wysokiej? 

Przyznać trzeba, że wybierano na 
export widoki najcfektowniejsze; że 
malowniczość ludu w Polsce miano 
skrupulatnie na względzie — ale tea- 
trowi poświęcono stanowczo za wie- 
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le miejsca, w stosunku do innych. 
działów życia naszego kulturalne- 
go, politycznego, / ekonomicznego. 

Dział sportu opracował prof. po- 
znańskiego uniwersytetu dr. Piasecki 
lecz — za skąpo. Natomiast obraz 
architektonicznego bogactwa w Pol- 
sce prezentuje się okazale. Kielce 
otrzymały w trzech zagranicznych ję-. 
zykach nažwę... Aten 
(The Sarmation Athenesl.. Pożegnaj 
się, Wilno, z „Polskiemi Atenami*!) 

O Wilno, nasze Wilnol Uwie- 
czniono w „Polsce Dzisiejszej* pre- 
zydenta miasta Torunia a p. Bań" 
kowskiego w księdze o 1163-ciu ilu- 
stracjach ani śladu! Nawet p. Oster- 
wa wyparł się ciebie miasto Mickie- 
wiczów i Słowackich! O Reducie w 
dziele p. M. Oriicza mnóstwo, cały 

sarmackichi | 

| 
| 

į



S L 

RODZINA i SZKOŁA. 
awiane i ośmieszane przez nauczycie- By nie zostawiać dzieci w mieś- 
li nieprzygotowanych do pracy, dla cje podczas wakacyj, by dać im moż- 
których idee Komisji "Edukacyjnej ność nabrania sił do nauki w szkole 

W poszukiwaniu szkoły 

owo 3 

Mamy nadzieję, że Tow. wycho- Wstęp wolny. we krwi», <Czarów i czartów polskich» re- 
wania Drzesikolaóko zdoła wzbu- — T-wo miłośników fotografji Ska, FK a DE ps = 
dzić zainteresowanie, należne tej dzie- komunikuje: w poniedziałek 16-go I A b Aaa Pas kina, 

dzinie pedagogiki, od której normal- maja i w następnym tygodniu 23-£0 Sotoguba, Brjusowa i <Obloku w spodniach>— 
nego rozwoju w znacznej mierze za- maja, o godz. 7.ej wiecz. w lokalu Majakowskiego. 5 ž 
leży, jaką drogą iść będzie wychowa- użycz. przez Dyrekcję Ubezpieczeń, т o AW A: podróży 
mie naszej młodzieży-i, do p ewnego 'ul. Mickiewicza 11, odbędą się dwie Kk kei R a 
stopnia, przyszłe losy szkolnictwa. ostatnie przed wakacyjną przerwą, wieczór 

uł- się przezabawna, tryskająca niefrasobliwym 
przyszłości. 

„A Przed tygodniem czytaliśmy w 
owie“ w artykule «O szkołę twór- 

czą» o dążeniach ducha ludzkiego do 
ideału szkoły, szkoły, któraby była 
naprawdę potężnym środkiem ku pod- 
niesieniu ludzkości na wyższy Szcze- 
bel kultury. 

Lecz jak znaleźć ten ideał szkoły? 
Jaką metodą ma kroczyć myśl twór: 
cza, aby zamiast prawdziwej drogi 
nie obrać błyskotliwego  mamidła, 
jeszcze bardziej gorszego w skutkach 
niż szkoła tradycyjna? Trzy etapy 
przeszedł rozwój metody budowania 
ideałów pedagogicznych. 

Pierwszym etapem był kierunek łita- 
rdcki. W myśli, natchnionej gorącem 
pragnieniem szczęścia ludzkości, po- 

* wstawały fantazje pedagogiczne: Plato 
tworzył wspaniały system wychowania 
tządców filozofów, Rousseau wycho- 

*wywał w swej powieści Emila na ło- 
nie przyrody w pięknym zakątku zda* 
la od ludzi, 

Potężny rozwój nauk przyrodni- 
czych, nadzieje pokładane na rozwój 
psychologji eksperymentalnej zmusiły 
porzucić ten literacki punkt, wyjścia. 
Sądzono, że psychologja eksperymen- 
talna wskaże, jaką ma być nowa szko- 
ła, sądzono, że ideał szkoły można 
wydedukować z praw rozwoju psy- 
chicznego dziecka. 

Lecz i ta druga metoda musiała 
zawieść. Prawa rozwoju dziecka nie 
wskażą celu, do którego należy dą- 
żyć. One mogą wskazać czem dziec- 
ko w pewnym okresie najbardziej się 
interesuje. jak najłatwiej może się 
uczyć. Ale wykrycie najłatwiejszej dro- 
gi uczenia się, drogi najmniejszego 
oporu nie jest wskazaniem celu, jak 
słusznie mówił pedagog polski Da- 
wid. Przy tem zbyt skomplikowaną i   

ы 

zbyt mało znaną jest psychika czło- 
wieka, aby można było z pewnością 
dedukować ścisłe wskazania na przy* 
Śzłość. 

Obecnie wchodzimy na nową dro- 
ge szukania ideału pedagogicznego. 
Cel wychowania szukamy w ideałach 
moralnych i społecznych ludzkości i 

Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzis 

danki i rof. Jana 
Konkurs Zdrowego dziecka. pos aikį. A/akukyjnė prBL Į 

й 3 prawdziwego humoru na który złoży 
były całkiem obce. Niestety i nasze w czasie zimy, organizowane są kolo- 

Stowarzyszenie «Samopomoc Ma: 
czasy dostarczają tego przykłady. Z nje letnie, Jecz nie zdołają one ogar- 
mądrych i nawskroś nowożytnych nąć wszystkich dzieci, potrzebujących 
programów szkoły powszechnej jak słońca i dobrego odżywiania. To 
często pozostają tylko strzępy Śmie- też wiejkiem szczęściem byłoby dla 
szne w rękach nauczyciela myślącego dzieci, zmuszonych, z braku miejsca 
kategorjami jeszcze z przed lwieku. - w kolonjach, do pozostania w mieście, 

Praca w kierunku badania i pro- gdyby zwyczajem dawnych lat, każ- 
pagowania hasła nowej szkoły jest dy dwór, każda bogatsza rodzina, ja- 
prowadzoną przez rozmaite organi- dąca na letnisko, każdy kto pragnie 
zacje społeczne. Przed kilku laty z0- polepszenia doli biednych tych istot 
stała zorganizowana Międzynarodowa zgodził się wziąć do siebie na lato 
Liga Nowego Wychowania. U nas w jedno, lub kilkoro dzieci. W ten spo-- 
Polsce powstają odpowiednie orga- sób, bez zbytnich trudności dla osób, 
nizacje w Warszawie, w Ładzi i w któreby się tego podjęły, znaczna 
innych miastach. część dzieci powróciłaby do miasta 

Przed kilku miesiącami powstało jesienią istotnie wypoczętą i zdrową. 
w Wilnie Koło Miłośników Szkoły Sądzę, że każda nauczycielka szka- 
Twórczej. Koło wileńskie przez krót- ły powszechnej mogłaby osobom, pra: 
ki czas swego istnienia miało szereg gaącym w ten sposób przyczynić się 
posiedzeń, na których zostały wygło- do podniesienia zdrowotności nasze- 
szone referaty o próbach organizo- go miasta, wskazać szereg dzieci, nie 
wania szkół nowego typu zagranicą. cierpiących ma żadną chorobę, lecz 
Koło ma zamiar w jesieni zorganizo- słabych. i potrzebujących koniecznie 
wać kurs psychologji dziecka dla na- wzmocnienia. K. 
uczycieli pragnących uzupełnić swą Towarzystwo wychowania 
wiedzę i zamierza przystąpić do o- przedszkolnego 
pracowania podstaw  psychologicz- й 
nych szkół nowego typu. Koło dąży Dū. 13 maja rb. odbyło się ze: 
do stworzenia odpowiednich warun- branie osób, które, oceniajęc wielkie 
ków do zorganizowania w Wilnie znaczenie wychowania przedszkolnego, 
szkoły doświadczalnej. a widząc, iak małe jest u nas zrozu: 

Powstanie takiego Koła w Wilnie mienie jego potrzeby, postanowiły 
zostało pzrez cały szereg osób życz- Wspólnie działać w kierunku Szerze- 
liwie powitane, jako realizowanie ich nia hasoł jego, oraz współdziałać w 
dawnych życzeń. Oddawna odczuwał tworzeniu szkół tego typu. Utworzo- 
się w Wilnie dotkliwy brak organi- ne więc zostało Towarzystwo Wy- 
zacji naukowo-pedagogicznej, gdzie chowania Przedszkolnego, jako tfilja 
poza obrębem zagadnień ekonomicz- istniejącego już oddawna w Warsza- 
„no zawodowych nauczyciela, poza wie Towarzystwa tej nazwy. Na ze: 
kątem widzenia rozmaitych „orjenta- braniu obecną była p. Marja Radzi: 
cyj* mogliby się zejść- nauczyciele wiłłowiczowa (prezeska Towarzystwa 
wszystkich 3 stopni, poczynając od wych. przed. w Warszawie,) znana 
szkoły wyższej do szkoły elementar- ogólnie ze swej owocnej pracy 
nej a też osoby poza nauczycielstwem licznych utworów pedagogicznych, 
będące, lecz żywo zagadnieniami obiecując współpracę nowopowstałee 
szkolnictwa interesujące się nie w celu mu Towarzystwu. 
propagandy jakichś już gotowych po- : 
mysłów, lecz w celu poważnej pracy 
naukowej nad poszukiwaniem typu 
szkoły przyszłości. 

Wacław Borowski. 

tek» w Wilnie organizuje dn. 22-go 
maja w Sali Miejskiej konkurs „Zdro- 
wego Dziecka*. W konkursie biorą 
udział dzieci, pozostające pod opieką 
<Stacji opieki nad matkąi dzieckiem». 
Zarząd Stowarzyszenia „Samopomoc 
Matek* zwraca się do całego społe- 
czeństwa z gorącą prośbą o zaintere- 
sowanie się i poparcie. Wstęp na kon- 
kurs wolny dła każdego, co zechce 
zapoznać się z dotychczasową pracą 
„Stacji* i ujrzeć wyniki tej pracy. W 
skład jury konsursowego wchodzą 
wybitni specjaliści lekarze z prof. Ja: 
sińskim na czele. Organizatorki kon. 
kursu nie wątpią, że publiczność sta- 
wi się licznie, by okłaskami nagro- 
dzić szczęśliwą matkę najzdrowszego 
i najlepiej rozwiniętego dziecka, wy- 
różnionego przez jury konkursowe. 
ESTETINIO SOS 

— Zjazd absolwentów b. szko- 
ły chemiczno-technicznej w Wil- 
nie. W niedzielę 5-go czerwca od- 
będzie się w Wilnie zjazd absolwen- 
tów b. szkoły chemiczno:technicznej 
w Wilnie. ю 

Po nabożeństwie, które się odbę- 
dzie o godz. 8 m. 30 rano w Bazyli- 
ce w kaplicy św. Kazimierza, celebro- 
wanem przez b. prefekta szkoły ks. 
prał. Hanusewicza, odbędzie się o 
godz. 11-ej rano uroczyste otwarcie 
zjazdu w sali wykładowej Instytutu 
Jędrzeja Sniadeckiego, (uł. Nowo: 
gródzka, róg Słowackiego). 

Zjazd potrwa 2 dni. Oczekiwane 
jest przybycie absolwentów z rozmai- 
"> dzielnic polskich, oraz profeso- 
row. ‚ 

Wszelkich informacyi, dotyczących 
a: udziela p. Ilinicz (Bakszta Nr. 10 
m. 2). 

KEONIKA 
    

Wydawnictwa pedagogiczne.   

ob- ZEE farsa Feydeau «Dudek», о 
‚ В и a wczorajszą premjerę 1е] śmiesznej 

jektyw* (16 go maja) 1 „B 26 farsy wszystkie bilaty zostały AE = 
tywny* (23-g0 maja) rócz ESO, sprzedane, a atmosfera na widowni i na sce- 
prezes T-wa, dyr. Ок! Rackiewicz nie była iście karnawałowa. 
zedemonstruje, wykonane przez siebie — Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

: i o g. 3 m. 30 pp. grana będzie krotochwila 
Ea pomocnicze do Gzy ulta <Złota ciacha, po raz ostatni w se- 

zonie. 
Wstęp dla członków iwprowadzo- Uwaga: Zaczynając od dnia wczorajsze- 

nych przez nich gości bezpłatny. go wszystkie przedstawienia wieczorne w 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie Jętr:e Polskim rozpoczynają się o g. 8 m. 
będą. 

30 wiecz. a nie jak było dotąd o g. 8 m. 15. 

— Zebranie Nadzwyczajne Stowa- Pol 
— Najbliższa premjera w Teatrze 

3 skim. <Łatwiej przejść wielbłądowi 
rzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie od- 
będzie się we wtorek @. 17 maja b. r. o 

Pacz Lay OE tytuł s cze 
ska komedja Fr. Langera, którą Teati | godz. 19 m, 30 (siódmej 1 pół wircz) w io- i Tai z UR 

alu Wil. Tow. Lekarskiego Zamkowa 24. 
wystawia w końcu tygodnia. 

— Sezon w Teatrze Letnim. Pomimo 
Porządek dzienny: 1. Sprawy podatku obro- spóźnionego lata, inauguracja sezonu ietnie- 
towego w II Urzędzie Skarbowym m. Wilna, go w ogrodzie po-Bernardyńskim nastąpi 26 
2. Sprawa wyborów do Rady Miejskiej, 3. maja. Jak wiadomo, Rada Miejska budynek 
Tabela norm opłaty w praktyce prywatnej. teatralny w ogrodzie wydzierżawiła Kierow- 
Zarząd uprasza wszystkich członków o przy- nictwu Teatru Polskiego, które krótki sezon bycie ze wzgiędu na ważność mających być w Teatrze Letnim podzieliło między kiika powziętych decyzji. уу a różnorodnych imprez. Otóż przez ostatnie dczyt p. t. «Gruźlica» wygłosi p. dni mają i czerwiec grać będzie zespół ar- Dr. F. Wasilewski w niedzielę 15 maja o tystów pod kierownictwem artystycznem Ro- godz. 7 wiecz. w Domu Ludowym P. M, Sz. mana Gierasieńskiego, znanego artysty-ko- przy Białym zaułku Nr 8. Wstęp wolny. mika, ktdry ostatnio w Stanach Zjednoczo- 

AKADEMICKA. ba sadzy» laury, a wiza w teatrach typu 
« 40» nie ma ri i je kai Sekcja Pośrednictwa Pracy pry tem i humurem. Został Inka Armada dy ej Pomocy Pol. Młodz. Akadem. U. bajet na czele z pp. Koszuckim i Pawliszcze- . B. poleca rutynowanych korepetytorów ze wą. Jako Conferansie:'a pozyskano zaszczyt wszystkich przedmiotów w zakresie szkoły nie znanego p. danowicza. Od I do 10 Średniej w mieście i na wyjazd, jako też lipca, ze względu na dni uroczyste w Wil- buchalterów i innych pracowników. Zgłosze- nie, projektowany jest krótki sezon opero- 

Ba uprasza się skierowywać pod adresem. wy, Sił opery warszawskiej, zaś późalej "zjeż- ratniej Pomocy (ul. Wielka 24). dża do Wilna operetka stołeczna <Messal- Podaaia © dopuszczenie do Niewiarowska» po tryumtach obecnych w egzaminów na USB. PP. przewod- Pradze Czeskiej. 
niczący komisy) egzaminacyjnych wy- „, „Koncert. Poranek T-wa <Letnias. wiesili w murach Uniwersytetu Za- upumia» wystąpi Koncercie-poranku w. sali 

iadomienia, iż podania o dopuszcze- P wieleąpi Przed opuszczeniem Wilna - wia > Iš p p znana i wielce ceniona špiewaczka p. Marja nie do egzaminów przyjmowane będą Carmarie, która m. in. wykona arje z op. 
do 30 bm. Termin składania podań o ZM ” <Bal wn Verdi'ego. i ы E <szany pod batutą J, Leśniew- z” do egzaminów w SE skiego wykona szereg Atuzów Chopina, nie powakacyjnym—wraz z załączo- Moniuszki, Szumana, Miinchejmera, Wroń: nm świade-twem, motywującem ten skiego, Prosnaka i in. Przy fortepianie dyr. termin—upływa z dn. 16 bm. w a M IA ini ; в; zcze do nabyci i - Po tym terminie dalsze podania „,, Polskiego od оаиа о 
uwzględniane nie będą. Początek o g. 1 po poł. 
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA i 

— Kasa Chorych m. Wilna OPO 
podaje niniejszem do wiadomości, że N edziejć ж 
z dniem 17 b. m. rozpoczyna szcze- meteorologiczny. 
pienie ospy trzy razy w tygodniu: 13.45. Pogadanka p. t. «Starania posiew- 
we wtorki, czwartki i soboty w Cent. pe (dział Rolnictwo») wygł. dr. W. Wa- 
ralnej Przychodni od 11 do 12, Przy- “" 1440, p. t " ь adanka p. t. «Wai - chodni na Šnipiszkach od 9 30 do nikami na a ( dele (abęcij 

haka na temat „Kompozycja i 

RADJO. 
stacji warszawskiej. 

12.00. Komunikat zde 

cza Wilno aby cbjąć takie same sta- 10 30 i w Przychodni na Antokolu (dział <Rolnictwo») wygł. inż. Stanisław Wyrzykowski. 
14.35. Pogadanka p. t. «Najważniejsze 

wymogach życia. Na podstawie tego : Ajo E Ž 
zk i opierając się na znanych nam R e o opiekunowe małych 15 ou z й ‘6\ jowej p. inż. Niebieszczański opusz: 

Rliacb „psrehetopictayeji vorams 90, M MEENEI Aą BS ESeGIe NV, a ps OB nowisko w Dyrekcji Kolejowej w Kato- od © do 10. Szczepi i 3 я Й i - 0. pienie ospy dzie- 
projekty nowych szkół, które nasię- chowaniem ich, a pragnący znaleźć | орр wą. Zach. sł. o g.19 m. 18 wicach Jak 2 A. stanowi- ciom do lat dwuch będzie się abs a pnie sprawdzamy w tak zwanych wskazówki, dotyczące metodyki wy- Nitro / sko viceprezesa Dyrekcji nie będzie w <szkołach doświadczalnych». Dopiero chowania dzieci w wieku przedszko!- | Jan Niep. zupełaje e dRORe. ę 
w wyniku kilkuletniej pracy w takiej 
szkole stwierdzamy czy ten projekt 
był odpowiedni, czy zaś wymaga Ко- 
rekty i dalszego eksperymentowania. 

Coraz bardziej wzmagający się 
ruch w kierunku dążenia do reformy 
nauczania i wychowania znalazł szcze- 
gólnie żywy oddźwięk w sferach na- 
uczycielskich. Podążył za tym prądem 
przedewszystkiem nauczyciel, entuzja- 
sta swej pracy, który w žywem po- 
<czuciu swego posłannictwa i odpo- 
wiedzialności wobec społeczeństwa i 
wobec tak mocno odczuwanych jaźni 
swych dzieci wytrwale dąży do coraz 
większego: udoskonalenia pracy. 

Jest to bardzo szczęśliwym  obja- 
wem, że sprawą reformy tak gorąco 
się zainteresowało /nauczycielstwo, 
bo przecie projekty reform nauczania na rozwój fizyczny dzieci, miejsca 18, 19, 20 i 21 maja odbędą się ze. redaktor „Pzeglądu Warszawskiego", ocieplenie. 
powinny wychodzić z łona nauczyciel- 
skiego, typ szsoły powinien być przez 
nauczycielstwo sprawdzony doświad- 
czalnie, ten typ powinien być wytworem 
wspólnych odczuwań i dążności na- 
aczycieli. Władze państwowe nadają 
móc prawną już wytworzonemu ‘уро- 
wi. Najniebezpieczniejszem by było 
wytworzenie typu szkoły gdzieś w 
ukryciu od osób niepowołanych, w 
niedostępnej pracowni psychologicz- 
nej uczonego, w gabinetach  minis- 
terstwa, typu może najracjonalniejsze- 
go, ale cbcego, niepojętego przez 
nauczyciela, nie będącego objektem 
lego entuzjazmu. Przypomnijmy so- 
bie, jak duża część pracy Komisji 
Edukacyjnej poszła ma marne; jej 
piękne idee były potwornie wykosz- 

5EE==G= NIOEZOWEW UTAKÓK CAB AEC ZONY WW ЗЕ V SIDE INNS 

artykuł, między innemi, poświęcony 
dyrektorowi Osterwie a nie wspo- 
*nniano ani jednem słowem, że mira- 
bilia Redutowe dzieją się w Wilnie, 
że regjonalną swoją robotę prowadzi 
Reduta pod przewodem  Juljusza 
Osterwy — w Wilnie. Co to jest? 
Dlaczego tak? Jest scena zbiorowa z 
©ne of tie „Redutas” play, jest portret 
dyr. Osterwy w type „Žeromski“ i „Rey- 
mont*, jest próba Reduty w... war- 
Szawskiej sali Redutowej, jest portret 
P. Limanowskiego ale to wszystko... 
© sto mił od Wilna. Nie braknie 
Wśród galerji portretowej p. Wandy 

M Osten nawet p. Iwona Galla — 
teatr w Wilnie bynajmniej nie jest 

wyodrębniony w osobną monografjkę 
lak krakowski, poznański i Iwowski. 
akby wcale nie istniał. Nawet prof. 

Ludwig figuruje wśród Śpiewa-. 
iw i reżyserów operowych z nad 
jsły. Gdzieś przy p. p. Młynarskim, 

Juijanie Masiūskim, Kiepurze i Gru- 
Szczyńskim... 

+ Na czterech kartach pošwigco- 
nych Wilnu między Zamościem i Łu- 
kiem, znajdujemy tylko dwa artyku- 

. Jeden zatytułowany: Kultura du- 
chowa w Wilnie, (Die geistige Kultur 
in Wilno) pióra p. r Heleny Romer- szczęście być łodzianinemi 
chenkowskiej, drugi napisany przez Jan Nepomucem Miller, ein bekanner 

      nym, oraz praktycznych wskazówek, 
jak zabawić, zająć i nauczać je, znaj- Spostrzeżenia meteorolo; — W sprawie podwyżek dla i Zukład ь 
dą dużą pomoc w miesięczniku „Wy- Meteorologji ОВ " maszynistėw i konduktorów. W 
chowanie Przedszkolne", wychodzą- z dnia 14—V 1927 r. mk Sadie ele OWA 

: A: Са yre olejowa w najbližszyc 
a 3. ES Pom - ia > j 158 SU : powa do Ministerstwa 

Ostatnie dwa numery zawierają T tu wnioski w sprawie prejektowanego 
szereg ciekawych artykolów, pe aaa | 4-496 podniesienia opłat dodatkowych t. z 

kilometrowych dla drużyn kondukior- 
skich i parówozowych. Sprawa ta 
jest już od dłuższegr czasu wysuwa- 

śliczne pogadanki, prace dziecinne Opad za d, 
(„Kałendarz Przyrodaika* tworzenie sw m 
ogródka i t. d.), roboty, jak modelo- 

J , 

Wiatr P B i na przez Związki Zawodowe i dopie- 

wisieć erste; zab, . piasaaęk | Ado i waza ro leraz starania kolejarzy. przyjąy 2 a i uż i wierszyków. Махицию за д%ь;'+6чсш:п1"‘:$‹1::сзг ika PRAĆ 
ryczna: Wzrost ciśnienia. oda aa ce TY. 

<= ed przybyciem Chester- 
— tona do Wilna wygłosi o świetnym 
SAMORZĄDOWA. pisarzu angielskim i przyjacielu Pol. 

— (0) Wybory gminne. Dnia Ski odczyt dr. Wacław Borowy, b. 

Do iudzi dobrej woli. 
Ogólnie znaną jest smutna praw- 

da, iż zdrowotność dzieci miasta na- 
szego stoi bardzo nisko. Wśród wie- 
lu czynników, wpływających ujemnie 

pierwsze zajmują brak dobrego odży- brania gminne 9 gmin pow. Wileń- Zaproszony specjalnie przez wileński 
wiania i wprost straszne warunki hi- sko-Trockiego, granice kiórych uległy Związek Literatów. Każdy Wilnianin, 
gieniczne, w których żyje znaczny zmianom. Na tych zebraniach doko- pragnący zapoznać się z postacią 
procent mieszkańców Wilna. nane zostaną wybory da rad wzmian- Chestertona, na polski język dotąd 

, Już ze zbliżeniem się lata, w dnie kowanych gmin. ‚ bardzo mało tłumaczonego, pośpieszy 
"cieplejsze, cały szereg ulic i niektóre _ Koło pracowników samorżądu po- na Odczyt naszego znanego krytyka 
podwórka zaczynają rozsiewać okrop- wiatowego Wileńsko-Trockiego. ma literackiego, tem bardziej, že Chester 
ną woń. Z największą przykrością mi- zamiar' wziąść udzia! w wyborach do ton jest jedną z najciekawszych indy- 
ja się szybkim krokiem owe nieska- Rady miejskiej w Wilnie. W/ dniach Widualności literatury powojennej, a 
nalizowane zakątki, których pełno w najbliższych zostanie zwołane zebra- ważny jego głos słychać w Europie 
Wilnie, a przecież wielka ilość dzieci nie, na którem ostatecznie będą o. W Sprawach religji, polityki, literatury 
musi oddychać tem powietrzem przez mawiane kwestje wysunięcia postula- 1 zagadnień społecznych. 
cały rok. : tów i zajęcia stanowiska w stosunku = Bilety na wtorkowy odczyt sprze- 

Cóż dziwnego, że dziecko źle od: do innych ugrupowań. | daje Księgarnia Stow. Naucz. Pol., 
żywiane i zatrute wdychaniem wyzie- Królewska 1. Ws: 
wów z rynsztoków i zlewów, traci — Odczyt prof. Trzebińskiego. 
siły, dostaje anemji, że organizm jego „Lekarskie epizody z czasów Michała 
nie ma siły do wałki z gruźlicą i in- Korybuta i Jana Sobieskiego”. Pod po- 
nemi chorobami. wyższym tytułem p. prof. Stanisław 

" MIEJSKA. . 
— (x) Troska o zabezpiecze- 

nie noclegu dla pielgrzymów. 
Komitet organizacyjny uroczystości 

* maja, nie zawiódł 

c iw 3 7 'Чотовс! i wskazania rolnicze» (dział Rol- wało w Stacji Opieki nad matką i nictwo») wygł. p. S. : 
dzieckiem przy Kasie Chor;ch (Do- 15.00, e mirin S aicijs 
minikańska 15) w dnie wyżoznaczo- 20 AT arszawskiej. Wykonaw- 
ne od 11 do 12. e BARRA S 

1ewicza. ja barówna 
Е RÓŻNE. i Marzot Kaftal „(Śpiew а, e 

*— Zimna w maju. Zwykły w .00—17.: rogram dla dzieci p. Zu 

naszych warunkach atmosferycznych POZ CA nus Wyko- 
nawrót chłodów pierwszej połowy nawcy: Polska Kapela Ludowa pod dyrekcją 

i w roku bieżą« prof. Stanisława Kazuro; Kazimierz Czeko: : !от]\яз(‘ізрпеі\з) o so Lefeld (akomp.). 

Ochłodzenie w tym czasie tłóma- 19.00—1925, fa moch <Król i Rząd czy się topnieniem lodów na oceanie w Polsce Jagiellońskiej» z działu <Historja 
Północnym, naskutek czego utrzymu- Polska» wygł. prof. H. Mościcki. 
je się tam obszar wyżowy, scharakte- RY PCE * 2 = nad Wat $ $ ы aryjs| ryzowany wysokim stopniem baro- <Podróże») sri SE ol Т ПЁШ‘ЁБШ‘.' metrycznym. Obszar ten, przesuwając | 1955—20.20. Odczyt p. t. «Kultura į ro- 
się, zawadza częściowo i o Polskę, la dziejowa mongołów» (dział <Ludoznaw- 
powodując spadek temperatury, Ale stwo») wygł. prof. St. Poniatowski. 
stan ten nie trwa długo. Zazwyczaj Sól Przerwa. Przypuszczalnie 
po dwóch, trzech dniach następuje „20.30. Koncert wieczorny. Wykonawcy: 

Orkiestra P. R. pod dyr. Jana Dworakow- | 
— 1 Skiego, Berta Crawford (śpiew) i prof. ь Przymrozki nieprzekraczające 1 wik Usstein (kei (pie) prof. Lud: 

stopień notowano u nas w Odyni, w V“ 2200 : GE : 
Białymstoku, w Białowieży, Kielcach ny, aig ni i i 
i Poznaniu — w górach większe. Poniedziałek. 12.00. Komunikat lotni- 
Śnieg natomiast na wybrzeżu (Puck, Czo-metzorologiczny. 
Gdynia, Gdańsk), w Wileńszczyźnie, porojopiczny, ka 
iw Warszawie. ||| 7.30—17.55, Od 

'— Bal w Lldzie. Koło : zjedno- nia wychowawcze = dniaj Z 
czonych ziemianek powiatu Lidzkiego, <Pedagogika») wygł dyr. Jan Juraszyński. 
urządza zabawę taneczną w Lidzie, да e" popołudniowy. Transmi- 
dnia 21 tusa 1927 r. Początek zaba- mię, 7 «| 5 sawlarni › «Вайгопо- 
wy punktualnie o godz. 10-ej. | 18 40—19,00. Rozmaitości. 

Zaproszenie otrzymać można w _ _1900—19.25. I lekcja kursu elementarne- 
sekretarjacie Zjedn. ziemianek w Wil- go ięzska francuskiego. Lektor prof. Lucjan 

t gospodarczy oraz me- 

b RRS, Roquigny. nie przy ul. Mickiewicza 19 m. 2, 1055 Komunii ; ‚ 
lub w Lidzie u pani starościny Zda- niee POECI PORA Jar 
nowiczowej ul. Suwalska. 

NADESŁANE. Ofiary. 
„Artystyczna“ szykuje doj 20. Bezimiennie dla najbiedniejszych 

   
Koronacji Matki Boskiej Ostrobram- Trzebiński w ach 

i i ei : и ygłosi odczyt w ponie- dzi 
i Aa się w dniu wczorajszym działek 16.V o godz. Tej w sali A REN OE 4 Dekał zowanie Guy 

oglądamy portrety p. wojewody Racz- "i Iarządu związku pracowników «Śniadeckich. Wstęp 50 gr., dla mło- sę szut” udaj od; ZO WAEÓGAE ухо\ wanie), ! 
kiewicza i red. Obsta tudzież kilka, miejskich m. Wilna z prośbą o ewen- dzieży 20 gr. Dochód przeznaczony y z B 4 PLIS)WANIE i KARBOWANIE & 
niedużych rozmiarami widoków Wil- tualne udzielenie -przez poszczegól- na rzecz Koła Medyków U S.B. na. Wizerunek piszącego te słowa nych pracowników miejskich swoich Wpisy do naci im. 
umieszczono daleko od Wilna wśród Prywatnych mieszkań na noclegi dla Lelewela. Dyrekcja państwowego 
kolegów z prasy ogólno-polskiej w przybywających na tę ufoczystość gimnazjum im. Joachima Leiewela 
'najbliższem sąsiedztwie obu ródacte- PT ogłasza. wpisy = klas I, II, III, 
urs en Chef „Kurjera Warszawskiego” prawę powyższą zarząd pracow- V, VI i МИ. Podania będą przyjmo- е , nikow miejskich poruszy wśród człon- 

ków na walnem zgromadzefiiu, które 
było zwołane na dzień wczorajszy. 

Olchowicza i Hoesicka oraz red 
Ehrenberga politycznego redaktora 
„Kurjera Porannego”. Tam też nale- 
ży szukać wizerunku p. posła Ai. 
Zwierzyńskiego jako naczelnego . re- 
daktora „Dziennika Wileńskiego". 

wane od dnia 15 maja do 15 czerw- 
z b. r. w godzinach od 11 do 13-ej. 
Rzaminy wsiępne odbędą się od dn. 

ь POCZTOWA. 27 czerwca Aj dn. 30 A b. r. 
— (x) Zapomogi bezzwrotne _ — Oddział Wileński polskiego 

› "iler urzędnikom pocztowym. W dniu Towarzystwa Tatrzańskiego urzą- 
Z pośród duchowieństwa uwaga wczorajszym Rada. Wileńskiej Dyre- dza we wtorek dn. 17 b. m. o godz. 

redaktora księgi informacyjnej zatrzy- kcji Poczt i Telegr. pod przewodni- 8 m. 15 wieczorem w gimnazjum im. . 
mała się jedynie na biskupie Bandur- ctwem Prezesa p. Popowicza dokona- J. Słowackiego (Dominikańska 3) ze: 
skim, którego w dużych rozmiarach łą podziału kredytów zapomogowych bianie miesięczne członków Oddzia- 

przepyszny wizerunek tworzy jakby pomiędzy pracownikami tejże Dyrekcji, łu, na którem prof. Jerzy Lande wy-. 
pendant do wizerunku marszałka Pił- W wyniku narady przyznano Ooko- głosi pogadankę, ilustrowaną przez- 
sudskiego. | ło 100-iu funkcjonarjuszom zapomo- roczami z Tair i 

Oto i wszystko, co poszło wileń- gj bezzwrotnej w wysokości od 40 błogosławieństwem Lamy przez dżun-. 
skiego na export zagranicę. do 80 zł. * gle i wierchy tatrzafskie“.—Oošcie 

A na kartach obrazujących np. | — (x) Awanse urzędników je- mile widziani, 
Łódź teraźniejszą powędrował zaAlpy szcze w tym miesiącu. Na mocy  — Wieczór ku uczczeniu pa- 
i za Pireneje, nad szwedzkie fjordy i ostatniego zarządzenia Ministerstwa mięci Spasowicza. Siaraniem To- 
szwajcarskie jeziora nawet... model Poczt i Telegr. awanse urzędników Warzystwa Prawniczego im.. Ignacego 
pomnika Kościuszki koncepcji p. M. pocztowych przypadające do przepro- Duniłowicza w Wilnie, tudzież Związ- 
Lubelskiego, trzeciego laureata kon- wądzenia w m-cu czerwcu r. b, ma ku literatów odbędzie się w ponie- 
kursu wileńskiego. P. Lubelski ma ją być dokonane w myśl tego zarzą. działek, dn. 16 maja 1927 r. o go- 

Jak p. dzenia już w bisżącym miesiącu. dzinie 7 wieczór w Sali Urzędu Wo. 
jewódzkiego wieczór dla uczczenia 

"Ed, J. Obsta zawierający zarysszkico: und anerkanner Name, jak stoi wy- KOLEJOWA. pamięci W. Spesowicza, 
ky historji Wilna. P. Romer-Qchen- drukowane obok wizerunku wielkiego — Zmiany personalne w Dy: Program wieczoru następujący: 1) 
owska nie wspomina jednym wyra- rewizora „Pana Tadeusza”. 

żem o Reducie. Co'do ilustracyj to 
rekcji Kolejowej. Dotychczasowy Przemówienie profesora A. Parczew- 
vice-prezes Wileńskiej Dyrekcji Kole- skiego, 2) Odczyt A. Lednickiego. 

bez muzyki, a niejednokrotnie udo- 

czenie swoim bywalcom rzeczywiście 
dobrych i nienaśladowanych atrakcji, 
tym razem pobije rekord w doborze 

Himalajów, p. t. „Z 

      

pierwszorzędny sextet jakiego jeszcze 
w Wiłnie nie było. Na czele zespołu 
stoi absolwent Wiedeńskiego Konser- 
watorjum skrzypek wirtuoz p. Pasier 
Niema wątpliwości, że „Artystyczna*, 

4 naterjałów przyjmuje się: u. Jakóba 
Jasińskiego Nr 1 m. oe: ź 

x—__ Wykonanie sumienne. 
—- 

1 KSIĘGARNIA 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 

Wilno, Benedyktyńska 2, m. 3. 
otrzymała skład główny na Wiłno i 
Wiieńszczyzaę: Dwutygodnik dla 
dzieci i młodzieży: „ORLĘTA* i 
„ORLĄTKA* redagowany przez wy- 
biine siły literackie. Prenumerata 
oraz sprzedaż pojedyńczych nume- 
rów. Okazowe numera wysyłamy po 

otrzymaniu 25 gr. znaczkami. 

która zamiast angażowania marnej 
rkiestry, grającej na nerwach gości, 

wolała obywać się przez kilka tygodni 

wośdnił jej zarząd, że dba © dostar- 

zespołu, 
Koncerty tej oczykiwanej znako- 

  

  

mitej orkiestry rozpoczną się 17 bm. 9 3 N tryst, i dawane będą codziennie od 6-ej do yć = pó SE 
1-ej w nocy. ” —— 

TEATR i MUZYKA, GLS su. |  Folwarki 
— «Reduta» na Pohulance. Przegląd cji A. Ang ad 

repertuaru. Dziś o g. 4:ej pp. po cenach nio. * Wiadomość: 
popularnych od 10 gr. do 1 zł. 45 g. <Ma- Zarzecze 7, Bieliński. 
Skarada na poddaszu» — J Vojnowic'a, wie- 
czorem zaś o g, 8-ej po cenach zwykłych 
Stefana Żeromskiego «Uciekła mi pizepió- 
reczka»... z J. Osterwą w roli głównej. 

— Wieczór autorski Juljana Tuwi- 
ma, Zapowiedziany na Czwartek 19 maja 
wieczór autorski Juljana Tuwima wywołał 
w mieście maszem zrozumiałe zainteresowa- 

nie. Świetny Pre, ksót> wod nowy w ruchliwym punkcie, 
kierunek w poczji, ma ju całe zastępy z powodu wyja z 
uczniów i naśladowców, odczyta osobiście MŪHLBACH Szy ln, i ea 
długi szereg swych wierszy, których świe- FORTEPIAN w b. bardzo tanio do sprze- 
żość, oryginalność i żywiołowy temperament dobrym stanie do dania, Dow. się w 
podncsi zgodnie krytyka literacka wszystkich sprzedania. biurze ogłoszeń S. 
obozów. Autor «Sokratesa tańczącego», <Słów Mickiewicza 48, m. 5. Jutana, Niemiecka 4, 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

+ tel, 152 

  

    Fortepian 
za 900 zł. okazyjnie 

do sprzedania. 
Ul. Zawalna 43—98, 

  

  

SKLEP 
spożywczy Z mleczar- 
nią w centrum miasta, 

 



4 SŁO w O 

  

@ Miejski Kinematograf 

Kuiturałno-Oświatowy 

e Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5). 

wyświetlany film 
aDODO u ESKIMOSÓW» komedja w 2-ch aktach oraz «OD 1ej do Villlej ROGZNI- 
ĆyY WYZWOLENIA WiLNA»—film aktualny wykonany przez 

W roli 
program: 

Ww. Imu aktach, Dziś będzie 
łównej Tom Mix. Nad 
ramat „Biały Junak* $ 

Wileńską Wytwórnię 
poczekalniach koncerty  radjo, Cena biletów: parter — 60 gr., 

balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10. 
włatfilm>. W 

  

S Kito- 
teatr. „H elios“ EA 

© Wiosenne por 
w najnowszej kreacji 99 

Ceny miejsc: Parter 80 gr., Balkon 50 gr. Niezrównana piękność 
DE UL „Na Strunach Zmysłów” „ynopa kkEw.. 
ywy młodych cerc... Kiedy pożądanie—jest grzechem? Na scenie: Występy imitatora 

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

  

Polonja“ 5 Kino. 
Teatr >> 

ul, Wijeńska 38. 

e 
© 
© RUENENKUENNANNKM: 

7 

UWA 
Żądajcie we wszystkich aptekach, drogerjach it, p. 

jedynie niezawodnych środków 

TANATOL przeciw karaluchom i prusakom. 
ORWIN przeciw myszom i szczurom. 

O GIL przeciw pluskwem. i 
INTiN przeciw molom, pchłom i t. p. 

M 
s 

a przekonacie się, że 
W ażyciu od 1911 roku. 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

J SROCZYŃSKI i S-ka 
Warszawa, Elektoralna Nr. 21, tel. 65-11. 

    

   

    

i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 

wości wątroby, nerek, kamienie żół- 

ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 

nia hemoroidalne są; spowodowane 

złą przemianą materji i zanieczyszcze" 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 

a przedewszystkiem uzdrawiają Žolą- 

dek i powodują regularne działanie 

wątroby | nerek, Oraz usuwzją 
obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 

użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 

się osadów, następstwem których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają 1 zapobiegają tworzeniu się 

kamieni żółciowych oraz łagodzą 
cierpienia hemoroidalne. 

" Ceńa pół pudełka Zł.1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

Г ое 

Ww WARSZAWIE SE 
Kaucjonowany i Koncesjonowany * 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 
Įgnacego BERGERA, 

ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 

w sądach, urzędach. pafńsiwowych, 

komunalnych oraz hipotekach, przy- 

czem przyjazd zainteresowanych do 
Warszawy zbyteczny. 

  

     

   

  

         

    
DAMA Z DYPLOMEM 

Institut de Beautć Kćva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 

ryszczy, plam na twarzy. Spe- 
UR A bałów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery, Leczenie włos, od wyp. 
1 łupieżu. W.Z.P. 58. 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne - prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligratji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 0
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Dziś znakomity aktor, ideał dzisiejszych kobiet danser i sportowiec OLAF FJORD 
M czaruje swoją grą 1 urodą w wielkim dramacie współ- i 66 

ul. A, Mickiewicza 22 m so w 5 kt. asiu na tle walki dwóch płci p. t. „Taniec na sercach ° 
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Uwaga: Parter 80 gr. 

przeprowadził 
3 Jubiler ch, GleZer się z ul. Wiel- 

kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m 6. 
Pracownia jubiierska, KUPNO ZŁO- 
TA, SREBRA i różnych kamieni do 
własnego wyrobu; płacę najwyższe 
ceny. ykonuję najiepsze roboty 
brylantowe według rysunków  pary- 
skich. Szacunek bezpłatny. 

GA!! 

  

     
$ 
  

į w uroczej miejsco- 
Letnisko wo ŚCi kolo ilna, 
w pobiiżu Zielonych Jezior z cało- 
dziennem utrzymaniem do wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pokoje.) Bilsko las sosno- 
wy, ogród owocowy, park, oraz do- 
godna komunikacja: O  waruntach 
dowiedziec się można podług adresu: 

są najskuteczniejsze. 

e
.
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NA RATY, Handiosy „M Urpol“ ! $ 
solidny sprzęt radjo M. Jędrzejkowski 

amatorski. Wilno, Mickiewicza 34, tel. 370. ‹ 
Poleca wszelkie artykuły budowlane: Y 
Wapno. Cement. Papę dachową i 
smołę. Okucia okienne, drzwiowe i 
piecowe. Węgiel kamienny, kowalski, 
drzewny i koks z dostawą do domów. 

Słynna 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, 

+ 

$ 
$ 
ė 

Gabinet Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu. 
Usuwanie zmarszczek, 

Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka: 
tedr. W. Z. P. Nr 1, Wilno, dn. 30 I r. 1926 

| Kompletne instalacje z nowo- $ 
czesnych odbiorników. 1 

CENY NISKIE 

Bezpła'ne porady poleca 

najstarsza firma Radjowa 
w Wilnie. 
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( Maturzysta z Od zaraz. praktyka przyj. 
mie kondycję na wieś, (na wyjazd). 
Specjalnosć matęmatyka. Oferty do 
adm. <Słowa> dla W. F.    A 

ŽAANY RYC 

KL/AWIOL 
` 2 KOWALSKI 

FABRYKA CHEMICZNO FARMACEUTYCZNA « 
AN „AP. * 

% 
ATA 

ы 

      
    

   

  

     WARSZAWA 

<ABLETĄ, ` 
KEFIROWE 
DO UŻYTKU DOMOWEGO. 

ŚPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY DO 
KAŻDEGO PUDEŁKA 

  

  

NADZWYCZAJNE 

Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie odbędzie się w poniedzia- 
łek dn. 30 maja o godzinie 7 wie- 
czorem w lokalu własnym (Wileń- 
ska 33), na które zaprasza p.p 
członków 

Rada Stowarzyszenia 

; "| PABR.CHEM. FARM 

NN Aauiaoulacka 
WARSZAWA 

  

  

  RRBARRO000200000050350000000000004 

UWADZE GOSPODYŃ. 
Najlepiej zabezpiecza na lato fvtra i 18 maja r. b. odbędzie się licy- 
inne « wypróbowany tacja posiadłości, położonej w N. 

ubrania od Moli orygin. proszek Wilejce przy ul. Kościelnej, należą= 
Nato]“ nie mający cej do Jana Bukowskiego za dlug 

japoński 5) przykrej jak 
naftalina woni. Kufry lub szaty z prze- 
chowywan. ubraniem należy szczelnie 
zamykać dla uniknienia napływu 
powietrza. <KATOL» radykalnie tępi: 
MOLE, pchły, wszy, pluskwy, prusa« 
ki, karaluchy, komary, muchy, musz- 
ki na kwiatach, mrówki i wszelkie 
robactwa. Żądać we wszystkich apte- 

kach składach aptecznych. 
56500008466045653000080208450000R 

3800 rub. w złocie z proc. zaciąg- 
pięty w r. 1926, jako reszta sza- 
cunku przy kupnie tej posiadłości. 
Wierzyciel wszystkie swoje prawa 
do powyższego długu odsprzedaje* 
Dowiedzieć się: Wilno, Soltaniska 
28 u Rutkowskiego. .
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Nigel Worth. ) 

SZCZŁOWIER Z KUFRA. 
— Brawol Lecz niech się pani p. 

zastanowi. Ratując mnie przygotowu- 
je pani burzę na siebie. Jutro, a ra- 
czej dziś rano. gdy przekonają się o 
mej ucieczce, złość ich spadnie na 
panią. ‹ 

— Muszę panu wyjaśnić dwie 

kwestje, — odrzekła. — Najprzód p. 
Forester jest przekonany, iż posiada 
jedyny klucz od pańskiego więzienie, 
nie wie bowiem, że klucz od strychu 
otwiera również te drzwi. Powtóre, 
czyż śmiałby oskarżać mię O wypusz- 
czenie pana, skoro wuj Karol oznaj- 
mił mi przez Huberta, że pan opuś- 

cił riasz dom? : 
Potrząsnąłem glową powątpiewa- 

jąco. 
— Rozumowanie pani jest słusz- 

ne, lecz gdy skonstatuje, że znikną- 
łem, będą wściekli i obawiam się, by 

"pani nie stała się ofiarą ich złości. 
— Wszystko będzie dobrze, — u- 

pewniała Lucy. W każdym razie, wąt- 
pię, czy będę jeszcze tutaj w'tym cza- 
sie. Muszą wszyscy wyjść bardza 

wcześnie, gdyż słyszałam, jak kazali nie będzie uprzedzony, padstęp uda 

podać śniadanie o siódmej rano. Gdy im się. -Muszę więc postarać się 

wrócą, nie będzie mnie już tutaj Pro- spotkać go. 

szę więc nie niepokoić się o mój los, — Ale jak tego dokonać? iR 

Quin. i — W tem jest trudność. Pani 

— Chce pani opuścić Salborough? wspominała, że brak pani pieniędzy. 

— Oczywiście, — odrzekła, przy- Czy stan finansów pani, pozwoli po- 

bierając wyraz niezłomnej decyzji. — życzyć mi 5 shilliagów? P. Forester 

Nie mogę pozostawać w tym domu, zabrał wszystko, co posiadałem. | 

po tem, co się dowiedziałam. Spaku- Z szufiadki sąsieduiego stolika 

ję swoje rzeczy i udam się do Vor- Lucy wyjęła torebkę. Po ` obejrzeniu 

ku do przyjaciółki. Muszę poczekać jej zawariości, wydała cichy okrzyk: 

aż bank zostanie otwarty, by podjąć — CóŁ za nieszczęście, p. Quinl 

pieniądze, dlatego też nie mogę wy- Mam tylko jeden shilling i cztery pen- 

jechać stąd natychmiast, pierwszym sy! Cóż poczniemy teraz? Nie będę 

pociągiem. | mogła dostać pieniędzy wcześniej, 

— Czy da mi pani swój adres? jak o wpół do jedenastej, będzie Za- 

zapytałem. ‚ późno. Uśmiechnąłem się wesoło, sta- 

— Nie chodzi o to, co się ze nowczo los mi sprzyjał. 

mną _ stanie, wykrecila się — jednak mamy coś, ca nas ra- 
ed odpowiedzi;— raczej niech mi pan tufe — powiedzialem, pokazując jej 

powie, co zamierza teraz czynić? bilet powrotny z Salborough do Mo- 
— Nie mogę zrozumieć, w jaki resby.-Mała kieszonka wewnętr. na, 

"sposób Forester 1 profesor dowie: do której go włożyłem, uszła uwagi 
dzieli się, że p. Metters ma przyje- Huberta. _ U > 
chać do Salborough. Faktem jest. że — Psge, służący mój, ma przyje- 
wiedzą o tem i postanowili go złapać chać do Salborough pierwszym „po: 

dziś rano, by uwięzić go wraz ze ciągiem, idącym z Vorku, przywiezie 

mną. Jest to najwidoczniej ceł tak mi ubranie, zapewne będzie miał ze 

wczesnej wycieczki. Jeśli p. Metłers sobą pieniądze, gdyż jest to chłopak 

Uchodźców z Kresów Zokordonowych. 
Traktat ryski z Rosją gwarantuje poddanym Polskim największe uprzywiljowanie w 

otrzymaniu odszkodowań za straty poniesione w czasie wojny. Układy prowadzone obecnie 
pomiędzy Rządem francuskim, a rosyjskim w tej sprawie są na dobrej drodze i prawdopo- 
dobnie zostaną ukończone pomyślną umową. Koniecznem więc będzie wystąpienie wspólne 
dla reklamowania swych należności. 

Zarząd Związku Polaków z Kresów Zakordonowych w Wilnie wzywa wszystkich uchodź- 
ców du niezwłocznego zarejestrowania się, dając odpowiedź na niżej postawione pytania i 
odesłanie ich do Wilna (Zarząd Związku Polaków z Kresów Zakordonowych, Zawalna 1. m. 2). 

Biuro czynne od 11—1 i od 
Zarząd wzywa kresowców dobrej woli do przyjęcia udziału w rozpowszechnieniu kart 

swą współpracę karty rejestracyjne będą natychmiast w 
osobnych odbitkach wysłane pod wskazanym adresem. 
rejestracyjnych. Zgłaszającym 

4—6. 

  

Nazwisko i imię? 
Zawód obecny lub posada (wskaz. 
Dokładny adres obecny? ‚ 
Stan rodziny ze wskazaniem wieku 
Skąd przybył do Polski—Gubernja, 

Czem się trudnił przed przybyciem 
Wysokość strat z powodu uchodźtwa za postawioną własność ruchomą lub nieruchom 
ża straconą posadę, zrująowane przedsiębiorstwo i t. d. (w złotych polskich)? 

p» 

  

  

Najlepsze eukry, karmelki 
idrażetki w 100 odmianach 

Fabryki „E. Litoiński" 
Poznań. 

Żądać wszędzie, 
Wyłączne przedstawicielstwo na okręg Wileński 

D-H. F. Plechanow. 
Rudnicka 25, telefon 
  

  

K. DĄBRO 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

ać dokładnie)? 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 
pierwszorzędnych firm zagranicznyc 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

Karfa rejesfracyjna. 

członków rodziny? M 
powiat, gmina, wieś, lub miasto? 

do Polski i gdzie? 

Podpis 

LETNISKA 
w ładnej i suchej 

miejscowości. Las so- 
snowy i rzeka Pro 
dakty i kon e na miej. 
scu. Radjo. 1 godz. i 
30 min. koleją od 
Wilns, 5 klm. od sta- 
cji. Oglądać lub listo- 
wnie: Stacja i poczta 
Gudogaj, m. Anielin, 

‚ apolski. 
  

  

Energiczna 
osoba z kapitałem 

378. współki z udziałem 
L 

sperującego 2 lata z 
wyrobioną  kiljentelą. 
Oierty pod <RBnergicz- 
na» do Biura Rekla- 
mowego—Garbarska 1. 

LotniskO 
z całodziennym utrzy- 

WSKA   
  

Nasiona, Wielka 15 

Sklep 

          

ilance, sól nawozową 

CHORZOW», poleca Hodowla 
1 Skład Nasion S$. Wilpiszewski, 

Apra W BOROWU: = 

maniem, blisko stacji 
kolejowej, miejsco- 

wość zdrowa i sucha. 
Oszmiana — Dworzec, 
majątek rebiszki, (Szwarcowy 13) 

” Helena Żylińska. rolniczy. 

5000, może wejść do osoby 

pracy do interesu pro: mość: ul. 

ą, 

pokoje na parte- 
rze w pobl. sądu, 

z wygod., z praw. 
kozyst kuchni, dla 
bezdzietnych do wv- 
najęcia. Można od- 
dzielnie dla samot- 
nych. Wiad, w biurze 
ogłoszeń S. Jutana, 

Niemiecka 4, 

  A 

ładne 
frontowe, 
blowane, 

lub oddzielnie 

pokoje 
ume- 
razem 

' są 90 
wynajęcia dla ciki 

na p'zystępnych 
kach. Wiado 

Ostrobram- 
ska Nr. 25 m. 14, 

warun 

    

Mieszkanie 
na Zwierzyńcu 

5 pokoi, oddzielny 
domek w dużym 
ogrodzie, idealnie 
nadaje się i na 

letnisko, Wydzier- 
żawimy za 00 zł. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152: — 
  

  

   
    

     
    

      

    
    

   

      

jezioro, tenis, radjo, 
wycieczki i t. p. ro- 

* zrywki wiejskie. lnfor- 
macje w adm. «Słowo» 

     

  

we (kaucjonowane) 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152 

  

  

  

  

„KOWALSK    
Mi sai 

Przybłąkał się KUPIĘ MŁYN 
3 wodny z kawałkiem 
PIES (wilk) vod > ab ha, lub 
ciemnożó Ity. Zielna 5, m:'ejsce po zrujnowa- 
Helena Pawłowska. nym młynie. Zgło- 

szenia: Kasztanowa 4, 
m. 22, Wilno, I R. 

Podozik 

  

Biuro Pośrednictwa 

Pracy M. BAGINSKIEJ 
Wilno. ul. Jagielloń- 
ska 7—8 poleca na- 
uczycieli, nauczycielki, 
ochroniarki i wycho- dwu т i 

nie z freblow-trnio. Dowiedzieč się: 

  

c 
I G szyciem 1 Wielka 23, Dowództwo 

gospodarką. 19 Dywizji Piechoty, 

rozsądny i przewidujący. Pojadę do 

Moresby na jego spotkanie i razem 

wrócimy do Salborough. Tutaj jeden. 
z nas będzie czekał Mettersa na pe- 

ronie, a, drugi pilnować będzie szosy, 

by nie rozminąć się z nim__wrazie, 

gdyby jechał samochodem. Co pani 
sądzi o tym planie? 

— Ma on jedną słabą stronę, — 

odrzekła zamyślona Lucy. | 

Pański służący może spóźnić się 
na pierwsży pociąg. 

— To prawda. jednak zaryzykuję 
tę podróż, 

| — Czy nie. mogę w czem panu 
dopomód? я 

— Obawiam się że nie, dobry mój 
przyjacielu. { 

— Wciąż myślę, co pan zrobi, 

jeśli nie spotka służącego? 
Wzruszyłem ramionami. _ | 
— Jeśli mi się noga podwinie w 

Moresby, czeka mnie smutna perspek: 

tywa. Forester wiedząc, że policja po- 

szukuje mnie za okradzenie skrzyn- 

ki pocztowej, poda mój rysopis ajen- 
tom i zostanę z łatwością przyłapany 

w Moresby. : 
— O! —zaprzeczyla Lucy,—nie po- 

zostanie pań długo w Moresby. | Jeśli 

Wyd.uca Stanisław Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odvowiedzialny za ogłosztnia Zenon Ławiński. 

TANOWO CYTAT 

‚ PB USUWAMAJSINIEJSZE 
4 Nek "221 L] 

Sad 

     — okój z utrzyma- 
niem 1 lub 2 

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

Studnicki. 

INY 
o     А 

     

  

    

  

3 
Pies roczny 
wilk, z piamą na 

ogonie Żak siad, MARYA 
wego znalazcę proszę 
odprowadzić za wy. Ożyńska-$molska 

nagrodzieniem. 
Zarzeczna 17, m..15. Choroby jamy ustne, 

Plombowanie i usu- 
e m wanie zębów bez bólu. 

Sprzedaje Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 

się tokarnię do drzewa Wojskowym, urzędni- 

    

  

  

Lekarz-Dentysta 

dwukołowy sprzedam i dwa warsztaty sto-kom 1 uczącym sięna z meblami. 
larskie oraz  instru* zniżka. Ofiarna 4 m.3. 
ment Targowa 2 Wydz. Zdr. Nr 3 

Bi. 2. 

slużący pana nie przyjedzie, proszę 
się ukryć gdzieś do południa. W po- 
łudnie wsiądę do pociągu w Šalbo- 
rough, a pan spotka mię na stacji w 
Moresby. 

— Lucy, jakże wdzięczny pani je- 
stem. Jest pani moim genjuszem opie- 
kuńczym. 

Spojrzała na zegarek. 
— Dziesięć po drugiej! 
— Pani powinna się położyć te- 

raz,—rzekłem, wstając z fotela. A 
propos, Licy—przykro mi ciągle pro- 
sić panią o coś—ale czy niema pani 
kapełusza i pary trzewików, edpo- 
wiednich dla mnie, Ё 

— Nie, biedny pan jestl—zauwa- 
żyła zakłopotana— Cóż pan zrobi? 

_ — Zapiszę się do towarzystwa 
«Bezkapeluszowców»*)i wymyślę jakąś 
historję, usprawiedliwiającą molą wy- 
cieczkę w tych pięknych pantoflach, 

Uśmiechnęła się. 
= Jest pan niepoprawny, panie 

Quin. Czyj chce pan istotnie wyjść 
tak wcześnie. 

*) Autor czyni tu aluzję do klubu istnie- 
jącego w Londynie, którego członkowie obo- 
wiązują się chodzić bez pokrycia głowy, ze 
względu ną higjenę włosów. 

Pienądze 
lokujemy dogodnie 
u osób solidnych 
na pewne zabez- 
-. _ pieczenie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane: 
ul. Mickiewicza 21, 

tel, 152, 
  

‹ 

Za gotowkę 
od 8 tys.. dolarėw 
kupimy dom w 
dobrym s.anie 
dochodowy 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we (kaucjonowane) 
ul, Miekiewicza 21, 

tel. 152, 

        
" Mieszkanie 

remontowane, słonecz- 
ne do wynajęcia 6 

pokoi, wygody. Moż- 
Ko- 

ściuszki 14 (Antokol). 
Spytać dozorcę. > 

  DE: 
DOKTÓR 

0, ZELDOWICZ 
chor. WEN ERYCZ. 

NE, MOCZOPŁC. 
SKÓRNE 

od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

8 Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i chor. 
DRÓG MOCZ, 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 31, 

# Akuszerka 

Wi Smiatowska 
przyjmuje od godz, 9 

do Žž Mickiewicza 
m. 6 

WZP. Nr 63 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, mocz0* 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 
Z NM 

Dr Cz. KONECZN 
Choroby zębów, 

chirurgja jamy ustnej. 
Sztuczne zęby. Porce- 

„lanowe korony. 
Mickiewicza 11 — 8. 
Wojskowym i urżęd- 
nikom zniżka i na 

raty. 

w średnim 
Osoba wieku 
poszukuje posady do 
wyręczenia pani domu, 
pielęgnowania starszej 
osoby, choćby za prze- 
życie i mieszkapie. 
Chętnie wyjedzie na 
wieś. Może również 
Žino saE dzieci. 

łoszenia do adm. 
«Słowa», pod «Osoba 
w średnim wiekuc. 

  

  

  
  

    

Tylko 30 gr. 
Najnowszy Wileński 
Rozkład Jazdy  Po- 
ciągów wążny od 15 
maja 1927 r. Z poda: 
niem cen biletów i | 
innemi informacjamł. |. 

Wyszedł z druku. 
Wydawnictwo Biura 

Rekiamowego 
S. Grabowskiego. 
Żądać wszędzie. 

  

  

Poszukuję 
mieszkania 2—3 po» 
kojowego z kuchnią. 

  
  

  

> = Zgłoszenia do adm. 
ъ TELEFON Fožyczki "Słowa>. 

ść ało : 12-29 na termin od 1 
Uvica DOBRA O. miesiąca do roku 

" i . zalaiwimy 
, ` : KOPJOWANIE wlec pogodnie w. CENIFUM 

leńskie Biuro a zaraz odstąpię 
A NA, 3 Komisowo-Handjo- | 40%у sklep 3  wy- 
Ч DRUKI we kaucjonowane | twornem urządzeniem 
ao Ls ul, Mickiewlcza 21, | |UD przyjmę wspėlnika. 

tel. 152, ena w možnas 
ukiszki, Kolonja 

ZGRUBIENIA —>> Montwillowska, 

JKÓRY sh A maz: BAZE : ц } jmujemy na 
| stacji kol,” w ładnej] sprzedaż komisową 

y. ODCISKI i zdrowej  miejsco-| dómy, folwarki, +2 
! й wości z całodziennem ośrodki o oj 
ądać nizędzie! urzymaniem, las so-| Wileńskie Biuro Е 
WYRÓB iJUŁADCŁÓWY uowy, park, rzeka, | Komisowo Handlo: | do wynajęcia z uży- 

walnością kuchni i 
alkową dla służącej. 
Witoldowa 7, m. 1. 

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. ódp. 
Wilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t,d. 

Dogodne warunki i 
na raty 
  

    

PLAC 
w Zwierzyńcu dwa 
fronty w pobliżu 
mostu GUAsAr 2500 
sążni sprzedamy 
В bardzo tanio 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152,     

  

   

    

  

     

    

       
    

  

» 

|. 
— Tak trzeba Lucy. Już za długo 

tu pozostaję. г 
— Niech pan posłucha mej rady. 

Pierwszy pociąg odejdzie nie wcześ- 
niej jak za dwie godziny. Tymczasem 
niech się pan ukryje w małej chatynce, 
którą pan znajdzie 
z domu. 

na lewo od wyjścia 
Drzwi nie są zamknięte, a 

w: kącie znajdzie pan stos worków. 
— Doskonale, —zawofałem z entuz- 

jazmem. Jest pani moim aniołem siró” 
żem. Czy zechce -nani dać mi te prze 
ścieradła, o których wspomniała pa 
pokażę jak isię wychodzi przez okr - | 

1 
Koniec prześcieradła został przy 

wiązany do nogi łóżka. 
— Proszę mi obiecać, że będzie 

pan ostrożny. 
Delikatnie oparłem ręce na jej ra=_ 

  
ъ 
й 

/ 

mionach i spojrzałem głęboko w | 
oczy. 

— Mała przyjaciółko, 
mnie dotąd tak dobrą, 
się wyznać pani, 

byłaś dla 
iż ośmielam 

2 po powrocie 
będę prosić panię o wielką łaskę, 
Niech więc pani będzie zupełnie pew= 
ną, że będę bardzo ostrożny, by 
módz do pani powrócić. 
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