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Wilno, Środa 18 maja 1927 ». 

  

Biskup Michalkiewicz 0 wyborach. 
Czcigodny Pasterz w 

Bynajmniej nie mamy zamiaru na- 

dużywać zaufania ]. E. ks. Biskupa 
i twierdzić, że w swoim wywiadzie 

wskazał palcem na komitet Bezpar- 
tyjny, aby na niego głosować. Tego 

jako Biskup zrobić nie mógł i nie 
zrobił. Byłoby to mieszanie godności 
biskupiej do walki wyborczej. Lecz i 

tak niesłychanie jesteśmy ks. Bisku- 
powi wdzięczni, ze zechciał wskazać 

jako na słuszne na zasady, na któ- 

rych oparł swą pracę komitet przez 

nas popierany. Bezpartyjność, ogól- 

no-polska solidarność, fachowość i 

gospodarczość oto co padło z ust 
Biskupa podczas wywiadu. I my tak- 
że jak ks. Biskup dążymy do ogól- 
no-polskiej solidarności, i my także 

nie chcemy, aby ta solidarność była 
zabarwiona kolorami jednej jakiejś 

partji. Dlatego raz jeszcze z najżyw- 
szem uznaniem zacytujemy słowa pa- 

sterza: „wszelkie względy polityczne 

winny być usunięte”. 

Słowa ks. Biskupa Michalkiewicza 

mają znaczenie specjalne ze względu 

na cześć, którą go otacza katolicka 

ludność naszego miasta. Nie zapomni 
mu ona podwójnego więzienia u 
Niemców i bolszewików. Wtedy dał 

"on dowód niezwykłego patrjotyzmu, 

odwagi i ofiarności. Katolicy wileńscy 

wysłuchają uważnie tych słów swego 
pasterza. 

W świadomości poszczególnego 
Wilnianina przełamuje się obecnie 

zasada apartyjności podczas wybo- 
rów. Słowa Biskupa nadadzą tej za- 
sadzie tem głośniejszy rezonans. Nie- 

stety, musimy tu zaznaczyć, że w na- 

szem przekonaniu lista Centralnego 
Komitetu jest wyraźnie partyjną, listą 
związku ludowo - narodowego i 
chrześcj. demokracji. Gdy się jedno- 

cześnie, z pierwszem ogłoszeniem o 
powstaniu Centr. Komitetu czyta w 
jedynym prasowym organie tego Ko» 

miteiu artykuł wstępny, w którym 

autor doradza obecnemu _ szefowi 

rządu naszego państwa, aby jechał 

do Alaski—to się jakoś nie chce wie- 

rzyć w spokój, w powagę, a nawet 
w zrównoważenie autorów listy Cen- 

tralnego Komitetu. 

Dlatego nasze żądanie jedności 

_ polskiej łączymy z zarzutami zwróco- 

"emi przeciw Centr, 

= 

Komitetowi, iż 

musimy objaśnić dlaczego Centr. Ko- 
mitet nie sfuzjonował się z Bezpartyj- 
nym. Przyczyna tkwi właśnie w tem, 
że Centr. Komitet ma wyraźnie 
partyjny charakter. 

Centr. Komitet ogłosił swą odezwę. 

Merytorycznie nie mamy jej nic do 

zarzucenia. Owszem, projekty tam 
wypowiedziane były już przeważnie 

wypowiedziane na łamach Słowa w 

naszych wywiadach i artykułach. 
Lecz taktycznie było to nader nie- 

zręczne posunięcie ze strony. Centr, 
Komitetu. Bo oto ci panowie, tak 
ściśle związani z ustępującą Radą 
Miejską, obiecują tramwaje, wszelkie 
doskonałości, pożyczkę zagraniczną, 
Oczywiście każdemu się ciśnie pyta- 

nie: dlaczegoście tego dotychczas nie 

uskutecznili? Czemu dopiero po 'wy- 
borach? Przecież od 1919 r. do 1927 

chyba było dość czasu? 
Cat. 
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Marszałek Piłsudski honoro- 

wym prezesem Komitetu spro- 

adzenia zwłok Słowackiego. 

WARSZAWA,17.V (Żel wł,Słowa). 
arszałek Piłsudski przyjął honorową 

prezesurę  Komiietu sprowadzenia 
zwłok jJuljusza Słowackiego do Pol- 
ski. Pozatem do komitetu tego wcho- 
dzą vice-premijer Bartel, Min. Zaleski 
i minister Dobrucki, w komitecie pa- 
ryskim, który utworzył się równolegle 
zapowiedzieli swój udział: wybiiae 
jadnostki społeczeństwa francuskiego 
jak Poincare, Briand, Bartou, Herriot 
i inni. 

BAZE 

obronie polskości i bezpartyjności przy wyborach. 

J.E. ks. Biskup Michalkiewicz na zapytanie nasze jak się zapa 
truje na obecną sytuację wyborczą oświadczył co następuje: 

Do żadnej partji politycznej nie należę i należeć nie będę. 

Potępiam też jaknajgoręcej wszelkie mięszanie spraw po- 
litycznych z czysto gospodarczemi i ekonomicznemi. 

Brak jednolitego frontu polskiego, któryby się mógł skutecznie prze” 
ciwstawić lisiom żydowskim jest faktem smutnym i wymaga rozwinięcia 
akcji w tym kierunku. { 

Z uznaniem należy przyjąć wszczętą już na tem polu pracę i życzyć 

jej jaknajpomyślniejszych wyników. 
Polskość Wilna musi być zachowana bezwzględnie. Każdemu, kto 

myśli i czuje po polsku -hasło to będzie wskaźnikiem przy wyborach. 

Nie możemy dopuścić do rozpanoszenia się czynników obcych nam du- 

chem i zasadami. 

Stan Wilna wymaga dużego nakładu pracy ludzi fachowych 
i myślących społecznie. Ludzi tych dać musimy bo ich posiadamy. Jako 
biskup myślę o całej ludności polskiej Wilna i pragnę dla ludności tej 

najlepszych przedstawicieli w samorządzie. Pieczy samorządu polecić nale- 
ży stan gospodarki miejskiej i obronę praw ludności uboższej, Wszelkie 
względy polityczne winny być usunięte. Jedynym czynnikiem decydu- 
jacym o tworzeniu list wyborczych winien być wzgląd gospodarczy. Jesz- 

cze raz podkreślając doniosłość jednolitego frontu polskiego, pracy zjed- 
noczonej daję błogosławieństwo pasterskie. 7. C. 

Rewolucja monarchistyczna w Grecji. 
PARYŻ, I7 V. PAT. „La Matin“ podaje za dziennikiem jugo: 

słowiańskim „Nowosti* wiadomość ze Strumicy, jakoby w Grecji 
wybuchła rewolucja. Według tych informacyj w porcie Pireus 
i na wyspie Samos toczy się walka pomiędzy monarchistami i 
wojskami rządowemi. Wiadomość ta nie została dotychczas 
potwierdzona. 3 

Wyniki konferencji w Jachimowie. 
PRAGA, 17—V. PAT. Cala prasa zgodnie wyraža zadowolenie 

z wyników konferencji w Jachimowie, która wykazała bezwzględną trwałość 
Małej Eatenty, jak również całkowitą solidarność pomiędzy jej poszcze- 
gólnymi członkami. To ostatnie jest faktem ogromnego znaczenia dla 
przyszłego układu stosunków w Europie Środkowej. „Narodni Listy* 
stwierdzają, że sprzymierzeńcy starać się będą o doprowadzenie do za- 
warcia porozumienia pomiędzy Rzymem a Białogrodem. 

«Prager Presse» podnosi, że program Małej Ententy dostatecznie 
elastyczny, ażeby się mógł przystosować do syłuacji ogólnej, nie został 
przez konferencję w Jachimowie zmieniony. <V n. w» sądzi, że konferen- 
cja w Jachimowie zapoczątkuje nową erę w 02 ja.h Małej Ententy, stwa- 
rzając możliwość osiągnięcia poważnych wyników zarówno w dziedzinie 
ekonomicznej, jak i politycznej. Przebieg konferencji wykazał, zdaniem 
dziennika raz jeszcze, że kierownictwo polityki państw Małej Ententy po- 
zostaje w rękach zręcznych i doświadczonych mężów stanu, 

Obrady w Genewie. 
Sprawa racjonalizacji produkcji. 

GENEWA, 17.V PAT. Komisja przemysłowa światowej konferencji 
ekonomicznej rozpoczęła we wtorek przed południem obrady nad opraco- 
wanym przez komitet redakcyjny projektem rezolucji w sprawie racjonaliza: 
cji produkcji. Czterej przedstawiciele przemysłu krajów północnych Danji, 
Szwecji, Norwegii i Finlandji przedstawili kontrrezolucję, która zawiera 
mniej obietnic dla sfer robotniczych niż oficjalny projekt komitetu redak- 
cyjnego. Obrady będą prowadzone w dalszym ciągu popołudniu. 

Ustawa o ochronie republiki przyjęta. 
BERLIN 17 V. PAT. Reichstag przyjął dzisiaj w trzecim czytaniu 

ustawę o ochronie republiki 323 głosami przeciwko 41. Przewodniczący 
stwierdził, że ustawa doszła do skutku prawomocnie, gdyż na sali było 
2/3 wszystkich posłów, a więc 2/3 obecnych oddało głosy za ustawą. 
Przeciwko ustawie głosowali komuniści, Vocik sche, hittlerowcy i grupa 
Hannowerczyków. 

Decydujące walki w Chinach, 
Dyktatura Czang -Tso-Lina, 

PARYŻ, 17 V. PAT. Z Pekinu donoszą, że obecnie toczą się w pro- 
wincji Honan wielkie wałki między wojskami komunistycznemi, a wojskami 
północnemi. Wojskom nacjonalistycznym udało się przekroczyć Yang-Tse 
koło Wu-Hu. W piątek zgromadzą się w Pekinie dowódcy północnych 
wojsk chińskich, aby omówić sprawę naczelnego dowództwa, Przy tej 
sposolności ma być również powzięta uchwała proklamowania dyktatury 
Czang-Tso-Lina. 

Nad rzeką Yang Tse. 
SZANGHAJ, 17.V, PAT. Wojska południowe przeszły rzekę Yang: 

Tse w wielu punktach. jak się zdaje, gen. Czang-Kai-Szek niezdolny jest 
do podjęcia kontrakcji. Dalej donoszą o odzyskaniu przez wojska północ" 
ne miasta Loyan. Pomiędzy oddziałami rewolucyjnemi gen. Fenga i woj” 
skami* Nankinu i Hankou doszło do porozumienia w myśl którego ukła” 
dające się strony: zobowiązują się do wzajemnej neutralności i do wspól- 
nego oporu wobec armji Czang-Tso-Lina. Gen. Czang-Kai-Szek uprzedził 
rząd pekiński, że nie dopuści do zburzenia Hankou i że ewentualnie bro” 
nić będzie całego frontu nad rzeką Vang-Tse przez skierowanie swych 
wojsk na Su-Czeu. Minister spraw zagranicznych rządu w Nankinie Wu 
wydał odezwę, w której oświadcza, że walka pomiędzy Nankinem a Han: 
keu byłaby walką bratebójczą. 

Szczątki aeroplanu na morzu. 
LONDYN.17—V. Pat. Szczątki aeropianu, znalezione na morzu Północnem 

przez statek niemiecki zostały rozpoznane, jako szczątki angielskiego aparatu 
wojskowego, który wzniósł się z lotniska Bircham Newton i zmuszony był wy- 
lądować w sobotę na piasczystych lawinach w Dagahead na szerokości Skog- 
a= mne tego aparatu w liczbie pięciu ludzi została uratowana przez sta- 

rybacki. 

5 miljonów marek zysku w ciągu dnia. 
BERLIN, 17—V. Pat. „Welt am Montag" podaje sensacyjną wiadomość, że 

jeden z derektorów Banku Rzeszy Fehr uprzedzony zawczasu o uchwałach 
związku banków, wykorzystał katastrofalną zniżkę na giełdzie i przez zręczną 
spekulację osiągnął wciągu jednego dnia 3—5 miljonów marek, 

Krwawe walki w Nikaragui. 
NANAGUA, 17V. PAT. Agencja Reutera donosi, że w pobliżu Leon 

stoczona została walka pomiędzy liberałami i oddziałem wojska Stanów 
Zjedn. Po stronie „amerykańskiej zginęli jeden oficer i jeden strzelec mary- 
narki, po stronie liberałów nicaraguańskich poległo 6 osób. 
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_Cudzeziemiec. 
Zabieramy głos w obronie proje- 

ktu, który na popularność liczyć nie 
może. Wiemy o tem i dlatego chcie- 
libyšmy się możliwie otwarcie i ściśle 
wypowiedzieć. Wilno rna kłopoty z 
ustaleniem projektu pomnika Mickie- 
wicza i Wilno będzie miało kłopoty 
z pomnikiem cnoty obywatelskiej dla 
Józefa Montwiłła. Chcemy bronić 
projektu, aby oba te pomniki powie- 
rzyć nie Polakowi, lecz cudzoziemco- 
wi, lecz wielkiemu artyście cudzoziem:. 
skiemu. 

Nazwano mię kiedyś „obreńcą 
megalomanji narodowej". Istotnie pi- 
sałem nieraz 6 przesadnie małych 
poglądach Połaków na siłę i potęgę 
państwa polskiego. Teraz przewiduję 
wszystkie argumenty, które przeciw 
wyżej wypowiedzianemu projektowi 
się podniosą, jak te, że Mickiewicza 
«odczuć» i Mickiewicza zrozumieć 
może tylko Polak. Znamy wagę tych 
argumentów i efekty które wywołują, 
lecz na poparcie naszej tezy ucieka: 
my się do ińnych, może wymagają- 
cych bardziej zawiłego rozumowania. 

Na czem polega kultura artysty- 
czna jednostki, o kim można powie- 
dzieć, że jest człowiekiem kulturalnym, 
że kocha sztukę, że rozumie sztukę. 
Czy tylko o ludziach którzy malują, 
rzeźbią, grają na fortepianie, grają na 
scenie, piszą wiersze? —Zdaje się nie. 
Można nie napisać ani jednego wier- 
sza, nie namalować żadnego obrazka 
i być człowiekiem o głębokiej i pra- 
wdziwej kułturze. Sienkiewicz pisał o 
swoim Petroniuszu, że nie pisywał 
wierszy, bo zbyt wielkim był artystą. 
Nie miał poetyckiego talentu i widział, 
że pisać móże tylko słabe wiersze. 
Ten przykład nie zmniejsza lecz po- 
większa nasze uznanie do Sienkiewi- 
czowskiego Petroniusza, jako dla arty- 
sty. Artystyczną kulturę społeczeń: 
stwa stanowi w równej mierze ilość 
twórców, jak ilość znawców sztuki, 
Znawca, miłośnik sztuki bardzo czę- 
sto jest człowiekiem o większej, głęb- 
szej i rozumniejszej kulturze artysty- 
cznej aniżeli malarz, którego obraz 
on podziwia, aniżeli poeta, którego 
wiersze czyta, aniżeli artysta, którego 
grę sceniczną oklaskuje. Przecież na 
to wszyscy się zgodzą, takiemu sfor- 
mułowaniu nikt nie zaprzeczy. 

Znawca sztuki jest prawdziwie 
kulturalnym człowiekiem wtedy gdy 
podziwia Matejkę, Chop'na, Wyspiań- 
skiego, — a nie wtedy, gdy kochając 
sztukę, a nie mając talentu, sam się 
zabiera do małowania i twierdzi, że 
to co namalował, jest lepsze od obra- 
zów mistrzów, gdy zaczyną pisać wier: 
sze i niemi się zachwyca, gdy wpada 
na scenę, odtrąca aktora i sam grać 
zaczyna. juljusz Il i Ludwik XIV po- 
zostaną wielkimi, jako mecenasi sztuk 
pięknych, byliby mali i śmieszni, gdy- 
by swą miłość sztuki włożyli we włas- 
ne próby twórczości. 

Teraz przenieśmy te przykłady z 
jednostek na narody, na spoleczef- 
stwa. Zgodzimy się może na to, że i 
naród może występywać w tej roli 
podwójnej: w roli twórcy, artysty 

czynnego i w roli znawcy, mecenasa, 
artysty biernego. Dlaczego zawsze na- 
leży dowodzić, że Polacy w sztuce 
wszystko zrobić potrafią. Diaczego 
nie oświadczyć, że Polacy są naro- 
dem natyle kulturalnym, że potrafią 
o:enić, iż rzeźba Rodina jest większa 
od rzeźby Leona Rygiera, 

Wszystko nam dałeś co dać mo- 
głeś Boże, Wchodzę w dziedzinę mi 
nieznaną, w której się czuję obco, 
nieswojo i nieśmiało. Przemawiać mo- 
gę zaledwie jano „człowiek z ulicy*, 
który płacąc normalny biłet na wysta- 
wach i muzeach ledwo że się ośmiela 

"w_ sprawach Sztuki głos zabrać. Zdaje 
się jednak, że powtórzę sąd banałny, 
a ogółnie uznany, że w dziedzinie 
rzeźby pozostaliśmy w tyle poza in- 
nemi narodami. Polacy nie posiadają 
talentów rzeźbiarskich. Nie posiadali 
ich nigdy przynajmniej w czasach 
ostatnich. Szeregowi naszych świet- 
mych malarzy, poetów, pisarzy, auto- 

„rów mogących w Europie zająć miej- 
sce w pierwszym rzędzie znakomitości 
nie odpowiada szereg równie znako- 
mitych rzeźbiarzy. Wiersz Krasińskiego 
zacytowany powyżej możnaby uzu- 
pełnić wyrazami 
rzeźby”, 

Dowodem braku uzdolnień w tej: 
dziedzinie są pomniki w Polsce. Piękne 
są dziełem rąk cudzoziemców, jak 
Thorwaldsena. Brzydkich jest o wiele 
więcej. Nie brak i szkaradnych jak 
pomnik wdzięczności dla Ameryki w 
Warszawie, lub Mickiewicza w Krako- 
wie. Są to szkaradzieństwa zbyt oczy» 
wiste, wstyd przynoszące kulturze 
polskiej. Są to pomniki nie kultury, 
lecz braku kultury w Polsce. ° 

Wniosek z dwuch rubryk poprzed. 

„prócz talentu do 

nich, Skora o kulturze narodu świad: 
czy nie tylko twórczość w danej dzie- 
dzinie artystycznej, lecz także rozpo- 
wszechnienie smaku _ artystycznego, 
wyczucia sztuki, miłości sztuki i skoro 
rzeźba w Polsce stoi naogół niewy- 
soko—to należałoby raczej prosić o 
zagraniczne arcydzieło, aniżeli chlu- 
bić się nieudolnością rodzimą. Tole- 
rujemy tatusia, który się zachwyca 
pierwszemi rysunkami swego 5 łet- 
niego synka — mniej nas pociąga 
scena, w której synek ma lat trzy- 
dzieści, a małuje tak jakby miał lat 
5-ięć. Skoro Estonja lub Łotysi wy- 
stawią coś niedociągniętego do ро- 
ziomu sztuki europejskiej, lecz estoń- 
skiego lub łotewskiego to j eszcze 
jest wybaczalne. Lecz naród posiada- 
jący Szopena i Krasińskiego, Mal- 
czewskiego, Wyspiańskiego i Sienkie- 
wicza kiedy wystawia płaskie potwor- 
ności w rodzaju Mickiewicza w Kra- 
kowie czy pomnika wdzięczności — 
taki naród jest niezrównoważonym, 
jest szowinistycznym. Taki przypomie 
na właśnie człowieka, któremu się 
podobają tylko własne wiersze lub 
tylko obrazy własnej żony. 

Argument o odczuciu Mickiewicza 
przez Polaka wyłącznie. Ten klasycz* 
ny, a tak fenemenalnie efektowny аг- В: 
gument, nie wydaje mi się zbyt prze- 
konywujący. Pomnik Piotra Wielkiego 
nad Newą, pomnik który tak wielki 
wpływ miał na psychologję kilku po- 
koleń Rosjan, nie był dziełem Rosja- 
nina. A jednak stał się składową 
częścią sztuki rosyjskiej. Można po- 
wiedzieć, że bez tego pomnika nie 
byłoby Puszkina, nie byłoby Dosto- 
jewskiego. Nasz Wawel nie był dzie- 
łem rąk polskich. Gdyby budowni- 
czowie naszych kościołów musieliby 
się legitymować urodzeniem w Polsce, 
nie mielibyśmy 90 proc. naszych pięk* 
nych kościołów. Wielkość narodu nie 
polega na odpychaniu wszystkiego co 
jest obce, lecz ma asymilo waniu tego 
co jest dobre, odpychaniu tego co 
złe. Lwów na tarczy herbowej Anglji 
nie sposób zamienić na angielskie 
wilki. 

Z tem «odczuciem Mickiewicza» — 
to raz jeszcze skłaniając głowę przed 
całą fenomenalnością tego argumentu, 
powiedzmy sobie, że w każdej rzeź- 
bie mieści się trzy czwarte indywidu- 
alności artysty, jedna czwarta indywi- 
dualności tematu. Temat «Mickiewicz» 
to tylko temat, w który treść żywą 
włoży dopiero artysta. To takie jasne. 
Ks. Trubeckoj, także artysta mający 
włoską krew w żyłach, gdy stworzył 
swego Aleksandra Ill ta rzucał ręka- 
wicę instytucji Cesarstwa. Nie było 
nigdzie wspanialszej, Įbardziej utalen- 
towanej i potężniejszej karykatury ce- 
sarstwa Rosyjskiego, jak ów pomnik 
<budowniczemu wielkiej drogi Sybir- 
skiej». Zamiast hołdu  zapłonęła 
żagiew buntu. 

Wypadki specjalne. Nie śmiem tu 
mówić o rzeźbie mistrza ; Szukalskie: 
go. Nie śmiem oczu wznosić, aż tak 
wysoko, skoro powiedziano już, że 
to arcydzieło. Gdy się ogląda dzieła 
takiego genjusza dróg rozstajnych jak 
Leonardo, gdy się ogląda potęgę im- 
prowizacyjną: Rodina—to się czuje 
to, co się dobrze w języku ludzkim 
nazywa „tchnieniem genjusza“. Nie 
danem mi było wyczuć tego tchnie- 
nia stojąc przed arcydziełem p. Szu- 
kalskiegn. Być może, iż wina po mo- 
jej była stronie. Zajme się więc nie 
Mickiewiczem, lecz Józefem Montwil- 
łem, opiekunem głodaych dzieci wi- 
leūskich. Tym panem z powieści Di- 
ckensa, który oczy ma otwarte na 
każdą ludzką biedę. Tym Litwinem o 
energji z amerykańskiego mitu, z ame- 
rykańskiej heroicznej powieści. Wilno 
mu chce budować pomnik. Ci którzy 
pamiętają Montwilłła uważają to za 
swój obowiązek. Ale oto rodzina 
Mickiewicza mieszka dałeko, rodzina 
śp. Józefa Montwiłła bliż:j, Obawiam 
się, czy nie fi zaprotestuje, gdyby 
ktoś chciał wielkiego wileńskiego #- 
lantropa i działacza inscenizować na 
sposób umiłowany przez p. S.ukal- 
skiego. A tyle pięknych pomników 
stanęło ostatnio we.Francji, w ojczyź: 
nie rzeźbiarzy, we Włoszech. Cat. 

Nieufność włosko jugosło. 
wiańska. 

PARYŻ, 17 V. Rzymski korespon- 
dent „Temps* donosi, że między 
Włochami, a Jugosławią daje się w 
dalszym ciągu zauważyć brak zaufa- 
nia. Zdaniem korespondenta byłoby 
korzystnem, aby Anglja wpłynęła na 
Wlochy w kierunku wyjaśnienia wła- 
ściwego znaczenia traktatu zawartego 
w Tiranie, zaś delegat Francji skłonił 
Jugosławję do ratyfikowania konwen- 
cji i zaniechania zarządzeń „antywlo- 
skich w Dalmacji, 

Dochodzenie w sprawie poża- 
ru warsztatów kolejowych, 
WARSZAWA, 17.V, PAT. Doch >- 

dzenia w Sprawię pożaru warsztatów 
kolejowych na stacji Warszawa Wscho- 
dnia trwają w dalszym ciągu. Zagad- 
kowym jest fakt, że w przeddzień po- 
żaru praca w spalonej lakierni akoń- 
czona została już o godz. 15 min. 30, 
a pożar wybuchł dopiero nazajutrz o 
godz. 4 min. 20 - Zniszczeniu uległo 
20 wagonów osobowych, w tem dwa 
wagony służbowe. Sprawa odbudo - 
wy spalonego warsztatu jest przed- 
miotem narad w Ministerstwie Ko- 
munikacji, podczas których rozważa- 
ny będzie również projekt ewentual- 
nego usunięcia warsztatów ze stacji 
Warszawa-Wschodnia. Obliczenie do- 
kładne wysokości strat nie jest jesz- 
cze ukończone, jednakże według pro- 
wizorycznych obliczeń przenoszą one 
sumę miljona złotych. 

Audjencje u v-premjera Bartla 
, WARSZAWA, 17.V PAT. W dniu 

dzisiejszym w godzinach popołudnio- 
wych wice-premjer Bartel przyjął pos. 
Grabowskiego, który złożył p. wice= 
premierowi wizytę pożegnalną przed 
swym wyjazdem na stanowisko posła 
tzeczypospolitej przy rządzie brazy- 
liiskim. Wice-premjer Bartel przyjął 
również p. ministra poczt i telegra- 
fów  Miedzińskiego oraz _ ministra 
pełnomocnego Finlaadji p. Procope. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA, 17,V. (żel.wł. Słowa) 
20 bin. „odbędzie się posiedzenie ; Ra- 
dy Ministrów, na porządku dziennym 
między innemi sprawa  upaństwowie- 
nia zakładu Hygjeny, wniosek Min. 
Pracy o nowelizacji ustawy o zaoga- 
trzeniu inwalidów wojennych. 

W stan spoczynku. 

WARSZAWA 17 V. (żel. wł. Słowa) 
Marszałek Piłsudski podpisał dekret 
przenoszący w stan spoczynku Kaz - 
mierza Bełzę-Ostrowskiego dyrektora 
polskiego monopolu tytuniowego, 

8 zjazd zrzeszeń rzemieślni. 
czych. 

WARSZAWA, 17.V. (żel, wł. Słowa) 
W dniach 5-go i 6:90 czerwca od- 
będzie „Się 8-my zjazd delegatów 
chrześcijańskich zrzeszeń  rzemiešini- 
czych. Tematem obrad będą sprawy 
gospodarcze, rzemieślnicze oraz pro- 
jekt nowej ustawy rzemieślniczej. 

Wywiad z b. min. Gliwicem. 

KRAKÓW 17. V, PAT. „Nowy 
Dziennik" zamieszcza wywiad swego 
korespondenta genewskiego z b. mi: 
nistrem Gliwicem, który oświadczył 
między innemi, że należy pracować 
przedewszystkiem w kierunku między: 
narodowego porozumienia zwłaszcza 
na polu wytwórcz ści. Celem takich 
rokowań i porozumień nie ma być 
jednak odbieranie rynków zbytu, ale 
raczej racjonalny podział obszarów 
gospodarczych. Także osłabiona przez 
wojnę siła kupna narodów musi do- 
prowadzić po przez racjonalny podział 
płynnych kapitałów do wzmocnienia 
rolnictwa oraz racjonalnego uprzemy- 
słowienia dalszych obszarów gospo- 
darczych i to w sposób celowy, 
trwały i sprawiedliwy, 

Prezydjum Związku zrzeszeń 
aplikanckich u Min. Meyszto- 

wicza. 

WARSZAWA, 17. V. Pat. W dniu 
17 maja Minister sprawiedliwości Mey- 
szłowicz przyją! członków prezydjum 
rady naczelnej Związku zrzeszeń apli» 
kantów zawodów prawniczych Rze- 
'czypospolitej Polskiej, którzy przed- 
stawili p. Ministrowi uchwały osta- 
tniego zjazdu delegatów zrzeszeń 
aplikanckich, odbytego w dniu 3—4 
xwietnia r. b. w Warszawie, a w 
szczególności dezyderaty w Sprawie 
odbywania aplikacji sądowej. P. Mini- 
ster wyraził żywę zainteresowanie po- 
ruszonemi sprawami, obiecując w 
miarę możności uwzględnienie złożo-, 
nych memorjałów. 

. Bezpodstawne pogłoski. 
WARSZAWA, 17. V, PAT. Mini- 

sterstwo Skarbu stwierdza, że wszel- 
kie pogłoski na temat rokowań o 
pożyczkę zagraniczną są pozbawione 
całkowicie podstaw, 

Metropolita Dyonizy w Buka. 
reszcie, ; 

BUKARESZT, 17 V. PAT. Przy- 
była tu z Bialogrodu delegacja pol 
skiego kościoła prawosławnego z 
metropolitą Dyonizym na czele.



Piećdziesięciolecie niepodległości Rumunji. 
Stolica Francji uroczyście cbcho- 

dziła pięćdziesiątą rocznicę niepodleg- 
łości Rumunji. Dnia 9 maja odbył 
się wielki bankiet wydany przez T-wo 
Przyjaciół Rumunji, któremu przewa- 
dniczy minister Ludwik Marin. Za 
wspólnym stołem zasiedli nietylko 
Francuzi i Rumuni: byli teżtam przed- 
stawiciele Belgji, Polski, Czechosto- 
wacji i Jugosławji. Symboliczny ze- 
spół, Nazajutrz przedstawiciele tych 
samych krajów wzięli udział w nabo- 
żeństwie dziękczynnem w kościele ru- 
muńskim w Paryżu. 

Przeczytaliśmy właśnie francuskie 
wydanie „Dziejów Rumunów i ich 
cywilizacji* (Histoire des Roumains 
et de leur Civilisation) pióra znako- 
mitego historyka Mikolaja lorgi. My- 
šlimy, že czytelnicy nie wezmą nam 
za złe jeśli z okazji pięćdziesięciolecia 
niepodległości naszej południowej so- 
jusznicy streścimy tu na podstawie 
książki p. lorgi wypadki, jakie prokla- 
mowaniu niepodiegłości towarzyszyły. 

Naród rumuński jest równie stary, 
jak naród polski, ale rozwijał się hi- 
storycznie w innych warunkach. Do- 
lina dolnego Dunaju, po upadku Im- 
perjum rzymskiego, stała się drogą 
i terenem jednocześnie ciągłych in- 
wazji idących ze Wschodu. Dopiero 
w wieku Xllltym zarysowują się tam 
dwie formacje państwowe: Mołdawia 
i Wołosza. W dwa wieki później za- 
czynają się tu krzyżować wpływy 
PcIski, Turcji i Węgier. W wieku 
XVIII Polskę zastępuje Rosja, a Węgry 
—Austrja. Księstwa mołdawskie i wo- 
łoskie nic na tem nie wygrywają. Po- 
mimo czasami bardzo zręcznej poli 
tyki hospodarów, ich niepodległość 
jest względna. Poczynając od roku 
1739 księstwa są często okupowane. 
Ogółem było sześć okupacji rosyj- 
skich, jedna turecka i jedna austrjacka. 

W. połowie XIX-go stulecia, naród 
rumuński dojrzał zupełnie do niepod- 
ległego byu: Ale zarówno Petersburg, 
jak Wiedeń i Konstantynopol niepod- 
ległości rumuńskiej się sprzeciwiają. 
Dwie pierwsze stolice podtrzymują 
nadal niemożliwą już kombinację dwu 
księstw, a Turcja uważa oba księstwa 
za kraje lenne. Dzięki poparciu Francji 
przedewszystkiem, Kongres paryski 
zredagował w roku 1858-ym statut 
„Zjednoczonych księstw”, zachowując 
przecież dwu książąt, dwie stolice 
(Bukareszt i Jassy), dwa rządy, dwa 
parlamenty, a tylko wspólne zgroma- 
dzenie ustawodawcze. 

Opinja publiczna była temu prze- 
ciwna i pod jej naciskiem dnia 17 
stycznia 1859 roku połączone  parla- 
menaty wybrały jednego księcia, Ale- 
ksandra Cuzę. W roku 1862 zjedno- 
czenie księstw było faktem dokona- 
nym, a rywalizujący z sobą potężni 
sąsiedzi Rumunji nie zaprotestowali. 
Formalnie Rumunja była przecież na- 
dal lennikiem Turcji. Cuza obałony 
został w r. 1866 przez rewolucję woj- 
skową. Częste to było wówczas w 
Rumunji zjawisko. Parlament, aby po- 
łożyć kres ciągłym przesileniem, oddał 
rządy księciu Karolowi von Hohen-. 
zoliern-Sigmaringen z tem, że tron 
jego będzie dziedziczny: 

W roku 1877 na czele rządu ru- 
muńskiego siało dwu mądrych iudzi: 
Jan Bratianu, premier, oraz M ahał 
Kogalniceanu, minister spraw zagra- 
nicznych. Wybucha nowa wojna ro- 
syjsko-turecka. Aby nie dopuścić do 
siódmej rosyjskiej okupacji, Rząd ru- 
muński zawiera z Rosją traktat ze- 
zwalający na przejście wojsk rosyj- 
skich do dzisiejszej Bułgarji. W chwi- 
li, kiedy wojska rosyjskie przekracza- 
ły granicę rząd bukareszteński zdecy- 
dował się ma ostateczne zrzucenie 
więzów ograniczających suwereaność 
Rumunji. Dnia 10 maja 1877 roku 
Parlament proklamował uroczyście 
całkowitą niepodległość księstwa. Zaraz 
potem Rumunja, jako państwo mo- 
ralnie równorzędne, zaofiarowała Ro- 
sji sojusz wojskowy. Początkowo go 
hardo odrzucono, ałe po klęsce pod 
Piewną — przyjęto. Wojna została 
wygrana, ale zaraz potem Rosja upo- 
korzyła Rumunię. 

Chodziło tu o Besarabję, którą 

Paryż, 11 maja. 

Rosja zagaraęła gwałtem w roku 1812, 
odrywając ją od Mołdawji. Kongres 
paryski zmusił Rosję w roku 1856 do 
oddania Rumunji trzech południowych 
powiatów besarabskich. Rumuni mieli 
nadzieję, że wobec z +ycięskiej wojny 
Rosja odstąpi swemu sojusznikowi 
resztę prowincji. Tymczasem Rosja 
trzy południowe powiaty przywłasz- 
czyła sobie z powrotem, dając wza- 
mian Rumunj? jałową i pustynną Do- 
brudżę. Ten fakt pchnął Rumunję w 
orbitę wpływów Wiednia i Berlina na 
długie lata. 

Jan Bratianu, ojciec obecnega ru- 
muńskiego męża stanu tego samego 
nazwiska, rządził Rumunją przez lat 
dziesięć. Jest on prawdziwym organi- 
zatorem Królestwa rumuńskiego, al- 
bowiem w roku 1881 Parlament zac- 
fiarował księciu Karolowi koronę 
królewską. Kwestja Transylwanii, czy- 
li po rumuńsku Ardeału, pozostającej 
od wieków pod panowaniem węgier- 
skiem, przez lat trzydzieści jeszcze 
nie istniała urzędowo dla Rumunji. 
Tak było do śmierci Karola I-go, któ- 
ry umarł 10-go października 1914 r. 

Na tron rurnuński wstąpił SFerdy- 
nand I-szy, į go bratanek. Europa 
była już w wojnie. Nie było mowy o 
interwencji rumuńskiej po stronie 
państw centralnych, ale na przeszko= 
dzie przyłączenia się Rumunji do Ko- 
alicji stała Rosja. Dopiero w roku 
1916 doszło do zbiorowego przymie- 
rza Rumunji z Rosją, Francją, W.Bry- 
tanją i ltalją, dotychczas bowiem Pio- 
trogród uważał, że sojusz z nim wy- 
starczy. Rumuni przecież doświadczy- 
li już co warte były takie sojusze. 

Po moralnie bardzo ciężkim epi- 
zodzie inwazji niemieckiej i pokoju 
bukareszteńskiego — epizodzie spo- 
wodowanym przez rosyjską nielojal- 
ność, oraz przez Rewol cję — przysz- 
ło zwycięstwo i ostateczne zjedno* 
czenie Rumunji: Ardeal, Bukowina i 
Besarabja połączyły się pod berłem 
króla Ferdynanda ze «starem» — Кгб- 
lestwem. Dziś jest Rumunja wielkiem 
państwem,  będącem decydującym 
czynnikiem pokoju w Europie połud- 
niowo-wschadniej. 

Kazimierz Smogorzewski, 

Mac Donald wyzdrowiał. 

LONDYN, 17. V. Pat. Z Nowego 
Yorku donoszą, że Ramsay Mac Do- 
nald powrócił całkowicie do zdrowia 
i opuścił dzisiaj Nowy Vork, udając 
się na parowcu «Bereugaria» w drogę 
powrotną do kraju. Mac Donald spo” 
dziewany jest w Londynie w przyszły 
wtorek. ‚ 

Starcia pod Kumanowem. 

BIALOGROD, 17—V. Pat. Wed- 
ług doniesienia dzienników doszło 
koło Sraka w okręgu Kumanowo do 
krwawego starcia między bandą buł- 
garską, a jugosłowiańską milicją po- 
graniczną, Na pomoc milicjj wezwa* 
no z Kumanowa silny oddział żandar- 
merji. Bandzie bułgarskiej udało się 
zbiec pozostawiwszy kilku zabitych" 
Po stronie jugosłowiańskiej zabity 
został jeden żandarm, a dwóch lekko 
rannych. . 

Hypnotyzer Radwan wydalony 
z Jugostawji. 

WIEDEŃ, 17. V. Pat. Dzienniki 
tutejsze donoszą, że policja biało* 
grodzka aresztowała znanego hypno- 
tyzera Radwana-Praglowskiego za nie- 
dozwolone leczenie, a następnie wy- 
daliła go z granic państwa jugosto- 
wiańskiego 

Zjazd przyjaciół Ligi Narodów 

BERLIN, 19V, PAT. „Berliner 
Ztg. am Mittag* donosi, że w dniach 
25—31 maja obradować będzie w 
Berlinie zjazd stowarzyszeń przyjaciół 
Ligi Narodów. Na zjeździe mają wy« 
łosić przemówienia, zarówno kancierz 
arx jak i minister spraw zagra- 

nicznych Stresemann. W Reichstagu 
i sejmie pruskim mają być urządzo: 
ne specjalne przyjęcia dla członków 
zjazdu. ё į 

ЗСОМ 

Zeelens inspirowany przez Berlin. 
„ Estonja nie solidaryzuje się z antypolską polityką Łotwy. 

Z Rygi donoszą nam: Minister spraw zagranicznych Estonji dr. 
Ackel, po powrocie swym z Rygi do Rewia wyraził swe opinje o projek- 

tach ministra Zeelensa, dotyczących < Wschodniego Locarna». Jak wiadomo 
projekt taki zawiera porozumienie pomiędzy Anglją, Niemcami, Francją i 

Rosją, a państwami bałtyckiemi. Przytem nie wspomniano w nim ani 

słowem o Polsce 
Projekt ten spotkany był w Estonji poprostu nieprzychylnie. Charak- 

terystycznem jest, że stwierdza to nawet „Rigasche Rundschau»,—Obecnie 

najpoważniejsze pismo „Waba Maa*, zabierające zawsze głos w sprawach 

polityki zagranicznej, wystąpiło z obszernym artykułem, w którym dowodzi, 

że pominięcie Polski w projekcie Zeelensa jest otwartym afrontem. Projekt 

ministra łotewskiego skierowany jest bezpośrednio przeciwko Polsce, cze- 
go w żadnym wypadku nie tylko Francja, ałe i Anglja popierać nie może, 
Polityka Zeelensa inspirowaria jest całkowicie przez Niemcy, którym na 

akiej kombinacji politycznej jedynie zależy. 

WRZE O OWAK RIKOAEOK APO KAKA ZA SAKALAI ЫМЕ ЗОСЕ аОНЕ ОНЕ 

„Germania“ 6 traktacie z Polską. 
BERLIN, 17 V. PAT. „Germania* zamieszcza dzisiaj wstępny artykuł 

redakcyjny o traktacie handlowym z Polską. W poważnym i znamienny 
tym artykule „Germania* stara się udowodnić, że po przyjęciu ustawy 
o ochronie republiki i po usunięciu ministrów od udziału w zjeździe Stahł: 
helmu nie można obecnie uważać nacjonalistów za nieprzezwyciężoną prze- 
szkodę o którą rozbija się traktat z Polską. ; 

Następnie „Germania* przechodzi do Sprawy obecnych rokowań 
i oświadcza, że w Niemczech panuje wszędzie niewątpliwe i zdecydowane 
przekonanie zasadnicze, że wojna celna z Poiską powinna się skończyć 
jaknajszybciej. W konkluzji dalszych wywodów oświadcza „Germania*, że 
rokowania handlowe tylko wtedy mogą dać wynik pomyślay, jeżeli nie 
będzie się im zakreślało zbyt wysokich celów. Traktat handlowy, któryby 
załatwił pomyślnie dla obu stron wszystkie kwestje jest nieosiągalny. 
W tym celu «Germania» proponuje zawarcie traktaktu, dającego obu stro- 
nom klauzulę największego uprzywilejowania i jaknajwiększe ograniczenie 
dotychczasowych list, zawierających żądania poszczególne. 

W oczekiwaniu odpowiedzi p. Brianda. 
BERLIN, 17 V. PAT. Jak donoszą dzienniki zapowiedziane na dziś 

przed południem posiedzenie komisji spraw zagranicznych Reichstagu zo- 
stało z powodu chwilowej niedyspozycji przewodniczącego komisji bez- 
terminowo odroczone. «Der Tag» zaznacza, że podany oficjalny powód 
odroczenia nie jest wystarczającem uzasadnieniem i że raczej należy przy- 
puszczać, że odroczenie nastąpiło na wyraźne żądanie ministra Streseman- 
na, który z końcem ubiegłego tygodnia oczekiwał odpowiedzi od rządu 
francuskiego w sprawie ograniczenia załogi okupacyjnej. Tymczasem mini- 
ster Briand przed udzieleniem odpowiedzi wyjechał do Londynu. Sytuacja 
w tej sprawie jest nadal skomplikowana i niewyjaśniona. 

Prezydent Doumergue w Anglji. 
OXFORD, 17 V. PAT. Na tutejszym uniwersytecie odbyło się dziś 

wobec nader licznego grona wybitnych osobistości uroczyste wręczenie 
prezydentowi Doumergueowi i ministrowi Briandowi dyplomów doktorów 
uniwersytetu Oxfordzkiego. Przedstawiciel uniwersytetu w przemówieniu 
wygłoszonem po łacinie podniósł zasługi nowych doktorów. Prezydent 
Doumergue wyraził podziękowanie, podkreślając rolą i zasługi uniwersyte- 
tu  Oxfordzkiego, który tak wiele miejsca poświęca kulturze klasycznej 
grecko-łacińskiej. Doumergueowi i Briandowi zgotowano owację. 

Wielkie pzryjęcie na cześć króla 
LONDYN, 17 V. PAT. Po powrocie z Oxfordu prezydent Dou- 

mergue wydał w ambasadzie francuskiej wielkie przyjęcie na cześć króla, 
królowej i rodziny królewskiej. ; 

Prowizorjum celne w Niemczech. 
BERLIN, 17.V. Pat. W związku z upływającym w dniu 13 lipca r. 

b. terminem ważności niemieckiego prowizorjum celnego dowiaduje się 
„Koelnische Zig”, że gabinet Rzeszy ma zamiar zaproponować ciałom 
ustawodawczym (radzie państwa Rzeszy i Reichstagowi) przedłużenie tego 
prowizorjum na okres trzech lat. Ze strony urzędowej dowiaduje się 
dziennik, że dotąd nie zostało jeszcze ustalone w jakiej formie ostatecznej 
prowizorjum celne zostanie przedłużone. 

Policja opuściła lokal „Arcos'u'. 
LONDYN, 17 V. PAT. Chociaż policja opuściła lokal towarzystwa 

„Arcos” już wczoraj wieczorem, dzisiaj zjawiła się do pracy zaledwie 
azęść personelu, która zajęła się przywróceniem porządku. Dyrektorzy to- 
warzystwa spodziewają się, że normalna praca będzie mogła być podjęta 
w dniu jutrzejszym. Przedstawicie) tow. „Arcos* zawiadomił dziennikarzy 
którzy przybyli obejrzeć biuro, że dyrekcja Towarzystwą naradza się: z @0. 
radcami prawnymi w sprawie szkód, jakie zostały poczynione w biurach. 
Być może, że sprawa ta zostanie oddana na drogę sądową. 

Nota protestacyjna sowietów. 
LONDYN. 17.V, Pat. Jak donoszą z Moskwy, angielskiemu charge 

d'affaires w Moskwie doręczona dzisiaj została nota rządu sowieckiego, 
protestująca przeciwko rewizji dokonanej w lokalu Tow, „Arcos*. 

„Ważnego dokumentu nie znaleziono. 
LONDYN, 16 V. Odpowiadając w lzbie Gmin na szereg pytań w 

sprawie rewizyj dzkonanych w lokalu T-wa „Arcos Ltd” minister spraw 
wewnętrznych Hicks zaznaczył, że rewizje te były dokonane na zlecenie 
minystra wojny z wiedzą i zgodą premiera i ministra spraw zagranicznych. 
Miały one na celu odnalezienie dokumentu, który — jas przypuszczają — 
znajdował się w rękach funkcjonarjusza tego Towarzystwa. O zdobycie 
kopji tego dokumentu miała się ubiegać osobistość do tego nie upoważ- 
niona. Dokumeut ten ne został odnaleziony. Natomiast zabrano niektóre 
dokumenty mogące mieć związek z tą sprawą. 

LONDYN, 16 V. PAT. Wordly Dispach donosi, że w kasach T-wa 
„Arcos* znaleziono także znaczną ilość banknotów Banku Angielskiego. 
Rzeczoznawcy badają ich autentcyzność. Znaleziono również szyfrowane 

księgi. } 
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'- scowych komitetów wyborczych 

Przygotowania do wyborów do 
Rady Miejskiej. 

Tarcia przy organizowaniu bloku 
wyborczego żydów religijnych. 

Od końca ubiegłego tygodnia po- 
czynając pomiędzy ortodoksami a 
partją religijnych sjonistów „Mizra- 
chi“, która, jak to już wczoraj donie- 
śliśmy, wystąpiła z bloku wyborcze- 
go tworzonego przez sjonistów,—pro- 
waszone były pertraktacje o utworze- 
nie blohu wyborczego tych dwóch 
ugrupowań Żydów religijnych. 

Petraktacje te jednak natrafiły na 
pewne trudności, gdyż strony pertra- 
ktujące nie zdołały osiągnąć wzajem- 
nej zgody w paru sprawach, a prze- 
dewszystkiem w sprawie podziału 
mandatów na wspólzej liście wybor- 
czej. Pertraktacje te zostały też chwi. 
lowo przerwane, 

Zorganizowany przez ortodoksów 
Komitet wyborczy, o którego utwo- 
rzeniu wczoraj donieśliśmy, ma wy- 
dać w najbliższych dniach odezwę 
wyborczą do religijnej ludności ży- 
dowskiej. Wątpliwem jest czy uda się 
doprowadzić do zgody między «Miz- 
rachi» i ortodoksami, tak, by odez- 
wa ta mogła być podpisana przez 
obie te parije. Wobec tego jest prze- 
widywane że odezwa ta podpisana 
będzie tylko przez ortodoksów. 

Nie jest też wykluczone, że w 
konsekwencji przerwania powyższych 
pertraktacyj, zostaną przy nadchodzą- 
cych wyborach wystawione dwie listy 
wyborcze Żydów religijnych, jedna 
ortodoksów i jedna „Mizrachi*. (r) 

£Listy krajowców nie będzie. 

Przed paru dniami redaktor,, Prze- 
glądu Wileńskiego" P. Ludwik Abra- 
mowicz podjął starania w celu uło- 
żenia listy krajowców. Pertraktacje z 
przedstawicielami Białorusinów i Lit- 
winów nie dały jednak pozytywnych 
rezultatów i wobec tego p. Abramo- 
wicz zaniechał zamiaru wysunięcia 
listy. 

Litwini 1 Białorusini porozumie- 
wają się z Rosjanami i Niemcami w 
celu utworzenia bloku wyborczego, 
o czem już donosiłiśmy przed paru 
dniami. 

Pierwsze posiedzenie Glównego 
Komitetu Wyborczego. 

Pierwsze posiedzenie Głównego 
Komitetu Wyborczego odbędzie się 
w dniu 19-g0 b. m. w Magistracie m. 
Wilna o godz. 8-ej wiecz. 

Na posiedzeniu tem omawiane 
będą sprawy, co do dokonanych do- 
tychczas czynaości wyborczych, po- 
działu m. Wilna na obwody wybor- 
cze, oraz sprawa utworzenia miej- 

1 

ustalenie ich skladu osobowego. (x) 
Kam ИОИДИНОЕСР 
Wycieczka gości gfinlandzkich 

w Wilnie, 

20 b.m. przybywa do Wilna wyciecz- 
ka, składająca się z 16 osób, wybit- 
nych przedstawicieli sfer gospodar- 
czych i rolniczych Firlandji. Na czele 
wycieczki przybywa finlandzki mini- 
ster pełnomocny i poseł nadzwyczajny 
w Polsce p. Procope. Wycieczka za- 
bawi w Wilnie jeden dzień. Przewidy- 
wane jest zwiedzenie szkół rolniczych 
w Bukiszkach i Antowilu oraz stacji 
doświadczalnej w Bieniakoniach. 

Należy zaznaczyć, iż wśród przy- 
bywających do Wilna gości finlandz- 
kich znajduje się 6 posłów, 7 byłych 
ministrów i 2 radców ministerjalnych. 

Wycieczka ta jest rewizytą w sto- 
sunku do wileńskich organizacyj rol- 
niczych, które w r. ub. zwiedziły 
Finlandię. ž 
— 

" Dnia 23 maja 1927 г. m. Mir, wojew. 
| Nowogródzkie, dojazd ze stacji kol. 

Horodziej, doroczny Z 

duży jarmark na konie, 
3 przeważnie rasy pół ciężkiej. 
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Z powodu śmierci właściciela ы 

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

” wejście z bramy.     
   

Zjazd dziennikarzy polskich 
w Gdańsku, 

GDANSK, 17. V. PAT. Zorgani- 
zowany przez syndykat dziennikarzy 
pomorskich zjazd dziennikarzy pol- 
skich pomimo niechętnego .stanowis- 
ka senatu wolnego miasta, który od- 
mówił sałi w dworze Arthusa, zapo- 
wiada się bardzo dobrze. Obrady 
rozpoczną się 28 b. m. i trwać będą 
do dnia 30 b. m. włącznie. Spodzie- 
wane jest liczne przybycie dziennika- 
rzy z całej Polski. 

r 

Po wizycie parlamentarzystów + 
polskich we Francji, ° 

PARYŻ, 17 V. PAT. Odbyło się 
tu plenarne posiedzenie grupy parla- 
mentarnej francusko-polskiej, na któ- 
rem po odczytaniu przez przewodni- 
czącego deputowanego Locquin listu 
prezesa senatu p. Doumera deputo- 
wany Capgras złożył Sprawozdanie 
© podróży po Francji parlamentarzy- 
stów polsxich io jej rezultatach, 
przyczem podkreślił jej wysoce do- 
datnie wyniki zarówno w dziedzinie 
polityki wewnętrznej obydwóch -kra- 
jów, jak i polityki zagranicznej. 

Parlamentarzyści polscy mogli sią 
przekonać, że koledzy ich w parla- 
mencie francuskim są całkowicie z 
nimi solidarni. Prezes Locquin wyra- 
ził sprawozdawcy w imieniu grupy 
najgorętsze podziękowanie za poświę- , 
cenie z jakim zajął się organizacją 
podróży parlamentarzystów polskich. 
Następnie omawiano sprawę wydania 
książki pamiątkowej o tej podróży. 
Polecono deputowanemu Capgras ©- 
pracować szczegóły tego wydawnictwa, 
które w zasadzie jest zdecyzowane. 

Podróż prez. Hindenburga. 
BERLIN, 17—V. Pat. Prezydent 

Rzeszy Hindeuburg wyjeżdża w dniu 
29 maja w podróż do prowincji 
schleswicko-holsztyńskiej. 

‘ 

  

Nowošci wydawnicze. 
— <Światfilm», ruchliwy tygodnik wi- 

leński poświęcony głównie: rozwojowi miej- 
scowej, wileńskiej, oryginalnej wytwórczości 
filmowej zaczął w najnowszym 12-tym nu- 
merze drukować obszerne studjum znanego * 
reżysera kinowego p. Ryszarda Biskego zaty- 
tułowane <O film polski». P. Biske stawia 
nam przed oczy nadzwyczajny rozwój pro- 
dukcji filmowej i kinematografu wogóle nie: 
tylko w Ameryce, Niemczech, we Francji 
lecz i w Rosji sowieckiej. We Włoszech — 
dowiadujemy się—wykonano ostatniemi cza: 
sy pierwszy fiim z udziałem osobistym pa- 
pieża. Ma być wspaniały- Tytuł: Od mroków 
katakumb do cudów Watykanu», Obyśmy ów 
film mogli corychlej oglądać w Wilnie! 

— W «Wiadomościach Literackich» 
(z 15 maja) jedynem u nas w Polsce czaso- 
piśmie otwierającem tak szeroko okna i drzwi 
na świat kultury zacbodnio-europejskiej, 030- 
bliwie literackiej, mamy znów prezentację 
dwóch niepospolitych osobistości. Oto poeta 
hiszpański don Ramoa Maria del Valie-in- 
clan; oto francuski powieściopisarz Georges 
Bernanos, autor powieści «Sous le solatl de 
Satan». Każdy numer «Wiadomości» bierze 
się do ręki z zaciekawieniem, a odkłada bo: 
gatszym w wształcące wrażenia. Można się 
Czasem nie godzić na pewne krańcowości 
sądów piama i upodobań; trzeba zawsze 
uchylić kapelusza wobec jego wysokiego 
poziomu, jego sprężystości redakcyjnej i kul- 
turalnych zasług tia Pologne Litteraire>! 

— <Morze> za marzec i kwiecień, ma- 
my już znacznie rozwinięte w dziale literac- 
kim i ilustracyjnym. Bardzo ciekawa relacja 
O zakładania (w warsztatach francuskich w 
Blainville) fundamentów polskiej marynarki 
wojennej, tudzież o budowie w warsztatach 
gdańskich naszych statków pasażersko-salo- 

+ 

  

niec XVil-go wieku) tudziež «Lodzią 2 Ро- 
znania na Bałtyk». 

(kąpiel z dodatkiem <PUMILIO» J 
galkach; <Pumilios zawiera sktadniki 

„napisem: PUMILIO -WIERZB ЕТУ». 
Wyrób laborat, A. Wierzbięty, 

WARAE MAKE Z GW 

nowych. W dziale iiterackim zwracają uwa- 

kosodrzewiny i daje idealną kąpiel * 

„Warszawa, Marszalkowska 94. 

gę: <Pudróż ks'ęcia de Conti do Polski (ko- 

+ Hrzepi i wzmacnia organizm 

* balsamiczną, Żądać tylko gałek z 
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CIEŃ SPASOWICZA. 
<W chwili obecnej skłonni 

jesteśmy potępiać romantyzm... 
ale czembyśmy byli bez niego, 
to i określić się nie da. On nas 
odrodził. W ogniu romantyzmu 

enki wę. spolęgował; naro. 
Roś. Ra A do 18 

domości, zbyia się našladownic- 
twa, stala się samoisiną, rozwi- 
nęła skrzydła. Bez romantyzmu 
bylibyśmy może przepadli». 

Włodz. Spasowicz. 

Trudno pojąć dlaczego uczczenie 
pamięci jednego z  najdzielniejszych 
patrjotów polskich i pisarza wielkiej 

- miary, Włodzimierza Spasowicza, za- 
inicjowane przez Towarzystwo Praw- 
ników i Związek Literatów odbyła 
się.. w sali urzędu wojewódzkiegol 
Podobno tentowano o aulę uniwersy- 
te'u—ale nadaremnie. Cień Spasowi- 
cza, usuniętego przez rząd carski z 
uniwersyteckiej katedry petersburskiej 
w obawie aby nie polonizowal mło- 

« dzieży pełnej entuzjazmu dlajego po- 
tężnej wiedzy i nieustraszonej odwa- 
gi, cień Spasowicza powstrzymany 
został przed progiem reprezentacyjnej 
sali uniwersytetu wileńskiego. 

Czyżby za tym wielkim i czcigod- 
nym cieniem miały czyjeś nadmiernie 
bystre oczy ujrzeć jeszcze: widmo 

   

. "p 

zmagań się obu porozbiorowych or- 
jentacyj politycznych? Czyliżby w sa- 
mej rzeczy wlokły się jeszcze za Wło- 
dzimierzem Spasowiczem —wszechpol- 
skie inwektywy, co miały już chyba 
czas, rozwiać się z pod stóp wielkiej 
postaci Spasowicza i przestać zagra- 
dzać mu drogę do polskiego Pan- 
teonu? | 

Widać, że jeszcze nie upłynęło do- 
syć lat. 

Mówił onegdaj pod dachem pana 
wojewody o Spasowiczu Aleksander 
Lednicki, bawiący w Wilnie  przejaz- 
dem ze swoich Bortkuszek o polet- 
kach przeciętych granicą polsko-litew- 
ską, do Warszawy. Przemówienie jede 
nego z tych, co blisko stałi Spasowi- 
cza, co z nim dzielili zarówno pa- 
les'ranckie laury zawodowe jak wielką, 
ciężką a zakonspirowaną pracę około 
sprawy polskiej w obu stolicach car 
skiej Rosji—przemówienie Lednickiego 
oprawiło Towarzystwo Prawnicze w 
kształt i nastrój jakby „akademji*. 

Wobec elity inteligencji wileńskiej, 
z przodującymi licznemu zebraniu pp. 
prezesem sądu apelacyjnego Restytu- 
tem Sumorokiem, prezesem sądu okrę- 
gowego Szczepkowskim, przewodni- 
czącym urzędu prokuratorskiego Plisz- 
czyńskim, (delegatem prokuratorji Kop- 
ciem, sędzią Malińskim, mec. Marja: 

nem Strumiłłą, mec. Zygmuntem Jun- 
dziłłem etc, etc. tudzież vice-wojewodą 
Malinowskim—zasiedli za stołem pre- 
zydjalnym pp. b. rektor Parczewski 
prezes Towarzystwa Prawniczego im. 
Daniłowicza i b. rektor Marjan Zdzie- 
chowski prezes Związku Literatów. 
U stolu też zajął miejsce mec. Ale- 
ksander Lednicki. Z za stolu też 
przemawiał. 

Pierwszy zabrał głos prof, Alfons 
Parczewski. Sięgnął do wspomnień 
osobistych, Przypomniał epizod z 
krakowskiego jubileuszu Kraszewskie- 
go— październik 1879 r.—kiedy to za 
bankietowym stołem po przemówie- 
niu Spasowicza, zerwał się na równe 
nogi profesor uniwersytetu Iwowskie- 
go Liske i w przemówieniu pełaem 
niesłychanej wehemencji odpowiedział 
Spasowiczowi. Wówczas to jakby żer- 
wały się przeciwko Sobie, ciskając 
pioruny, oba kierunki myśli polskiej, 
co przenuriowaly głęboko całe 
150-letnie dzieje porozbiorowe nasze» 
go narodu, co stały na ich początko- 
wej rubieży w osobach księcia Czar- 
toryskiego i Józefa Poniatowskiego, 
co stały jeszcze na rubieży. 1863-go 
roku w osobach z pa strony 
Trauguttów, Padlewskich, Langiewi: 
czów, a z drugiej—Wielopolskiego. 
Dziś.. już się Polska nie rozdwaja 

nie" Czartoryskiego i tych, coby się 
im mieli przeciwstawiać jako „stron- 
nicy“ lub partyjnicy księcia Józefa. 

Dziś im obu stała się—sprawiedli- 
wość. Czy jednak od Wielopolskiego 
i Traugutta dzieli nas, Polskę wskrze- 
szoną, wystarczający czasu przedział, 

aby dziś już ze spokojem i równo: 
wagą Potomności oceniać i sądzić 
tę całą, ogromną grę porozbiorową... 
szal, kolejno idących w górę to 
opadających, prześcigających siebie 
kolejno, a na których przecie obu 
leżały najczystsze, jednakowo gorące, 
miłością Ojczyzny spłomienione, pol- 
skie serca! 

Odpowiedzi z ust prof. Parczew- 
skiego nie usłyszeliśmy. Tylko czuć 
było najwyraźniej, jak słowa jego 
poszły głęboko w dusze słuchaczy, 
Jak sięgnąć okiem po zg<omadzeniu: 
siwe lub siwiejące spostrzegłeś gło- 
wy. A pod temi siwemi lub szpako- 
watemi czaszkami pracowała pamięć, 
poczynająca coraz żywiej, coraz Ży- 
wiej pulsować... 

Tedy podniósł się prof. Marjan 
Zdziechowski i słowami mad wieniec 
żywego kwiecia barwniejszemi hold 
złożył pamięci Spasowicza, wielkiego 
patrjoty,  przerastającego duchem i 
umysłem niejsdno z pokoleń naszych 

\ 

na tych, coby stanąć mieli „po siro- porozbiorowych. Zwlaszcza suggestyj- zumowań, 
ne było to, co mówił prof. Zdzie- 
chowski o stosunku Spasowicza do co mówił. 
t. zw. orjentacji słowianofilskiej. 

Wśród wielkiej ciszyjpełnej żywe- 
go oczekiwania rozpoczął Aleksander 
Lednicki malować , wielkiemi rysami 
dzieje żywota Spasowicza. ; 

Wyrazić się wolno, że w miarę 
rozwijania się przeszło dwugodzitinej 
mowy, sam. mówca zawołany rósł w 
oratorską swadę. Porywał go temat, 
A tak nieocenionego dla mówcy kon- 
taktu z audytorjum, ani na chwilę 
nie brakło. Sluchano pilnie niezmier- 
nie pilnie, niemał chwilami z zapar= 
tym oddechem. Nastrój istnych jakichś 
„Dziadów* panował na sali. Duch 
Spasowicza zdawał się gościć wśród 
zgromadzonych— niewidzialny, 

Dwa momenty z przemówienia 
Al. Lednickiego trzeba przedewszy- 
stkiem podnieść: charakterystykę Spa- 
sowicza jako mówcy-adwokata oraz 
jako polityka, AI. Lednicki  doszuku- 
jąc się isźoży potężnego czaru, któ. 
rym Spasowicz—bynajmniej nie kra* 
somówca, nie „orator“ w utartem ro- 
zum'eniu — opanowywał słuchaczów 
i prawdzie a sprawiediiwości torował 
drogę do kratek sądowych, widzi tę 
istotę w imponującej potędze umysłu 
Spasowicza, żelaznej logice jego ro- 

е 

) w. głębokiem przemyśleniu 
do najdrobniejszych zzaskpółw. tego, 

Uchódził Spasowicz-polityk za wo- 
dza <ugodowców». Nie pochodziła 
ta spasowiczowska a raczej wielopol- 
ska ugoda od rosyjskiego słowa ug0- 
dliwość lub ugodniczat—g, niel Ro- 
zumiał ją, tę ugodę ii Spasowicz, c- 
sobliwie on, jako metodę polityczną, 
W nim samym był tragiczny konflikt. 
Ten realny, pozytywny polityk był 
zarazem romantykiem. Jemu też przy- 
świecał, jako ulłfma Thule dążeń na- | 
rodowych: ideał Polski niepodległej. | 
Tylko wierzył święcie, że należy jak 
ognia wystrzegać się nieopatrznych 
albo zbyt pośpiesznych odruchów 
któreby taki wziąwszy opłakany ko: 
niec jak powstanie 1863-go roku, od- 
wiekły na niewiedzieć jak długo albo 
a uniemożliwiły osiągnięcie tego 

ideału. Przeto, ten gorący w głębi 
duszy patrjota-romantyk usiłował trzy” 
mać nieustannie naród polski w na- 
piętych cuglach — aby, strzeż Boże, 
nie poniósł i ., karku nie skręcił. 
Musiał wciąż podnosić w górę ostrze- 
gawczą rękę. Lecz ręczyć można, że 
w stosownej chwili opuścił by ją jak 
starter spuszczający chorągiewkę przed 
szeregiem rwących się naprzód wy- 
ścigowych koni — i samby pierwszy



| gdy 
od 

SŁ O W 

Niedole przedmieść. 

Zwierzyniec wznosi się ku nam, 
podjeżdżamy doń zwykłą droga 
ul. Mickiewicza, malowniczemi 

czubami sosen i pięknym zarysem 
zgórz. Na pierwszy też rzut oka nie 

wygląda w stanie tak opłakanym jak 

Zwierzy niec. 

—pbrak odpowiednich kredytów, ale 
są inne usterki, które nie wynikają z 
braku gotówki. Mamy na myśli doły 
w lasku przy ul. Tomasza Zana, Li- 
tewskiej i Zwierzynieckiej, do których 
obecnie tabor miejski zwozi śmiecie 

żone są nadal. 
Oświetlenie na Zwierzyńcu posia-' 

dają ulice: Witoldowa, Dzielna do 
Gedyminowskiej, część Sołtańskiej i 

o 

pożyczki, były wykonywane ściśle Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń w 

według kosztorysu, prosić Magistrat Warszawie, skierowując je do odnoś- 

o angażowanie w tym celu jednego nych komisji, okólaik Okręgowego 

technika. . Związku Kas Chorych w Wilnie w 
Pozatem zostało załatwione poda sprawie udziału Kas w kolonjach let- 

nie Magistratu m. Wilna o udziele- nich dla dzieci członków Kas, sprawo- 

tę spotkał zwykły los—śmiecie zwo- nie dodatkowej pożyczki na budowę zdanie przewodniczącego Zarządu z S 
gmachu szkolnego przy ul. Szeptyc- załatwionych przezeń spraw w okre« 
kiego. sie od 4 do 16 bm. i decyzję Okr. 

W sprawie pożyczek na drobne Urzędu Ubezpieczeń na odwołanie 

remonty uchwalono wydawać pożycz- się Zarządu od uchwał Komisji Roz- 

Z SĄDÓW. 
Fałszerze paszportów. 

W dniu 3—1V 24 r. do kancelarji staro- 
stwa pow. Wil, Trockiego zgłosił się niejaki 

„muel Gordon z podaniem na otrzymanie 
owodu obywatelstwa, dla Samuela Kon- 

stantynowskiego i Jakóba Szyfersona, którzy 
rzekomo sami przybyć nie mogli, gdyż s 
stałymi mieszkańcami gminy Janiskiej. Do 
podania były dołączone zaświ*dczenia gmi. 
ny Janiskiej że wspomniani Szyferson I Kon- 

Lipowej. Na pozostałych panujeciem- ki na remont domów, zuajdujących jemczej w sprawie świadczeń człon- L są stałymi mieszkańcami tej 
ność. ‚ się na nieruchomościach, posiadają- kom Kasy p. A. Bohdanowiczowi i gminy. 

Zaznaczyć tu należy, że oświetle- cych uregulowaną hipotekę, przyczem p. E. Połujańskiejj powziął uchwałę . Jak się później okazało obaj przedostali 

nie ul. Dzielnej—to zasluga wyłączna budujący wydaje weksel, który ma o wprowadzeniu w życie od 1 czerw. 86 80 POD ane gins Y poz wa. 
mieszkańców jej, którzy . własnym być zabezpieczony kaucją hipoteczną ca br. wniosku Komisji Świadczeń w ania abraioiės 2 аЕ, AEC 
kosztem przeprowadzili linję. Światło na pierwszem miejscu, o ile zaś hipo- sprawie udzielania pomocy lekarskiej Tą sprawą zainteresował się zastępca 

jest na tej ulicy zaledwie od kilku teka nie jest wywołana, czy też zie- ubezpieczonym, w wypadkach wyjąt- starosty powiatu Wil.-Trockiego Łukaszewicz, 

tygodni. ` mia należy do innej osoby, — żądać kowo cieżkich i nagłych, w niedziele który stwierdził że zaświadczenia były kę 

Tak w ogólnych zarysachi przede zabezpieczenia w formie dwóch żyr i Święta przez specjalnie w tym celu gminy KR RE BAI Osid 
stawia się gospodarka miejska na ną weksiu. zaangażowanego lekarza, zachowując Krewer miał zaofiarować za to 15 dolarów, 
Zwierzyńcu. Pomimo obietnic pp. _ Wobec tego, że na mocy nowego zastrzeżenie, zawarte w regulaminie który potem zbiegł do Litwy. - 
Bańkowskiego i Piegutkowskiego, do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypa- dla chorych co do ew. zwroiu Kasie „„_„negd WSA 
których swego czasu zwracali się spolitej o rozbudowie miast, komite- kosztów wezwania lekarza w wypad- NŻRdZE SRC ORO ZA GE 

z całego miasta. Miejscowy nosteru- 
nek policji interwenjował w Komisar- 
jacie Rządu o wydanie zakazu tego 
i zmuszenia Magistratu do zasypania 

inne przedmieścia Wilna, Jest gęściej 
_ zaludniony i więcej znany. Trzeba 

znać jednak jego historję. Gdy się 
zważy, iż za czasów gdy należał do 

p. Martensona ułożono tam już bru- improwizowanych šmietnisk. Sprawę 

«ULICA» BOBROWA NA ZWIERZYŃCU. 

aj sprawa ta znalazła się na wo- 

przedstawiciele miejscowych obywa- ty rozbudowy mogą wydawać pożycz- kach stwierdzenia przez niego, że Rd ać M a as 
ieli ż dnych absolutnie prośb delega- ki również na budowę domów drew- wezwanie te nie bylo wywolane naglą Cenasi: Michuiewiez, S.yszkowski, Szyrwint 
cji tej nie uwzględniono. ‚ mianych w wysokości do 30 proc. potrzebą; po wysłuchaniu wyjaśnień OE ak SARZE 

Rów na Bobrowej nadał jest siedli- kosztorysu, Komitet jedno takie pierw- Dyrekcji do protokólu Komisji Rewi- ny A raki 
skiem malarji i wilgoci, chodniki nie sze podanie przychylnie załatwił. zyjnej w związku z zamknięciem ra- Gordon, którego podpis akių na za- 

były poprawiane i bruki zwierzynec- / — (x) Przygotowania doprzy- chunkowem za 1926 r., ustosunko- Świadczeuiu poświadczonem przez urząd no- 
kie do dziś dnia przeklinają szoferzy jęcia wycieczki weteranów Pola- wał się do poszczególnych punktów CY Ze: 5 : 
i dorożkarze, którym zły los k zał ków z Ameryki. W ostatnich dniach tego protokółu. Gda RO a ma 
jechać temi ulicami. Nie lepiej jest odbyło się w sali obrad miejskiej — (x) Przyznanie zapomóg podrobienie i użycie za autentyczne sfałszo- 

ze sprawą hygjeny, a wobec WyTaź- pierwsze posiedzenie komitetu przy- doraźnych dla bezrobotnych wanych zaświadczeń na 1000 złotych grzyw- 
nego ignorowania jej przez Magistrat jęcja wycieczki weteranów z Ameryki. umysłowo-pracujących. Minister- ny» z zamianą w razie niewypłacalności na 
trudno jest dziwić się kuratorom Sa- Zebranie zagaił v.-prezydent p. Ło- stwo Pracy i Opieki Społecznej przy: Rana AT AE I 
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Środek <ulicy» zajmuje trzęsawisko zupełnie zaniedbane przez brak odpły- 

wu. — Siedlisko wilgoci 

ki i zaprowadzono Świaiło, że nawet 

poprzedni jego właściciel pomyślał o 
regularnem odprowadzeniu wód z 
moczarów gnębiących całe przedmie- 

"ście — należy przyznać, że gospo- 
darka miejska lat ostatnich posunęła 
Zwierzyniec w niektórych wypad” ach 
raczej wstecz. 

Z poprzedniego okresu pochodzi 
iwia część bruków, wówczas ułożone 

  

wo do pracy. 

i malarji na Zwierzyńcv. 

_KRO 
ŚRODA | 
18 oz: 

Feliksa Kap. 

    

NIKA 
czać, dzięki 
przyniesie wyniki dodatnie. Naczelni- 
kiem Urzędu Śledczego ma zostać 
nadkomisarz St. Graff. 

Wsch, sł. o g. 3 m. 39 

Zach. sł. o g.19 m. 24 

    

nitarnym, zniechęcającym się stopnio- kuciewski, podając do wiadomości, znało ostatnio obwodowemu  Biuru 

skoordynowaniu prac Ś 

m-c maj, dla umys owo pracujących. 
W rozwinięciu dyskusji postano- Wysłaty zapomóg dokonane będą 

wiono między fnnemi ułożyć plan i w końcu bieżącego miesiąca. Poda- 
rozkład czasu potrzebnego do zwie- nia zainteresowanych należy składać 
dzenia miasta przez wycieczkę, przy- do Biura Funduszu Bezrobocia naj- 
czem uchwalono następujący pro- później do dnia 24 maja. 
ram: — [x] Zatrudnienie bezrobot- 

Powitanie gości na dworcu, na- nych. Państwowy Urząd Pośred- 
stępnie—nabożeństwo w Ostrej Bra- nictwa Pracy w ubiegłym tygodniu 
mie, śniadanie, zwiedzenie miasta,” udzielił pracy 103 kandydatom bezro- 
obiad, przejażdżka statkiem po Wilji, botnym oraz wysłał 66 osób na ro- 

że w końcu lipca rb. przybywa do Funduszu Bezrobocia w Wilnie 25.000 sta, jm. Czacki elewela. W 
W.T. Wilna wycieczka, około 600 osób zł. tytułem zapomóg doraźnych na Winie. rakas, "1132 

Polaków weteranów z Ameryki. — Z życia harcerskiego. Ko 
menda Wil. Żeńskiej Chorągwi Harca 
podaje do wiadomości, iż dn. 21 bm. 
odbędzie się odprawa Komendantek 
drużyn obu Hufców Chorągwi © 
godz. 16:ej w lokalu gimnazjum ks. 
Ad. ]. Czartoryskiego (M. Pohulan- 
ka 11). 

AKADEMICKA. 
— Komitet zbiórki książek na 

2 A е Jutro — (x) Zatwierdzenie uchwał 3 Ro pre a 2 cz Macierzy S-kolnej. Sprawa 

były pierwsze chodniki i środkiem |Piotra P. W. Rady Miejskiej. Pan Wojewoda za- kolacja, koncert w Sali Miejskiej i w boty pozamiejscowe. - rze acierzy S”kolnej. 5р 

dzisiejszej ul. Bobrowej . przeprowa- : twierdzi! ostatnio protoku! posiedze- końcu pożegnalny odjazd, Žž — (x) Stan bezrobocia. Według I ada Anga! eina z 

dzony został szeroki (1x1 mtr.) rów, Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
o Meteorolocji U, nia Rady Miejskiej z dn. 21.1V 27 r. 

Jako najwaźniejsze miejsca cyfrowych danych ogólna liczba bez- 
zwiedzania ustalono: Kościół Kated- robotaych ma terenie Wojswodztwa którzy pojmują i oceniają rolę książ- 

mający za zadanie odwadnianie Zwie- k : 
! c i 

ró Dziš—bruki są wprawdzie, ale z dnia 17—V 1927 r. zh dł Ianas kais dA ralny, św. Anny, św. św. Piotra i Wileńskiego wynosila w ubiegłym ki, już nietylko jako środka naucza 

| znaczny ich procent to przysłowiowe Ciśnienie 78 RA 3 z wod AE Wo. Pawła, Górę Zamkową i brzegi Wilji tygodniu 4983, z czego na poszcze. nia, ale również jako skutecznego 

| skocie łby*. Chodników mało. gdzie średnie | tyczą aw 1) daliai wedi 2 1пе- V stronę Werek, za punkty z<$ wy- golne fachy przypada: metalowców antidotum ma szerzącą się propagan- 

niegdzie, stan ich jest wprost fatalny. Temperatura A о пЗЬц.‹іош 2) edia poczynku i wspólnych biesiad wyzna- 317, robotników budowlanych 582, dę elementow wywrotowych. I oto w 

Co to jest „ulica” Bobrowa? Za średnia | aa 2 Wi e b $$ budżetu | S7ono: ogród Bernardyński (Koło innych wykwalifikowanych 1444, ra+ dniu 16:g0 bm. odbyło się w lokalu 

dawnych czasów był to rów. Od : kosa dó Рар hg di jęcia na Polek), Klub Szlachecki, restauracja botników rolnych—309 i umysłowo- Koawentu Polonia zebranie organiza- 

chwili, gdy wyniesiony zosteł do Wiatr а } Poludniowo-Wschodni AT, desa е &„:ау' tułem Otorge'a, „Brystol“ i u Sztralla. pracujących—1316. cyjne akademickiego komitetu zbiór- 

godności „ulicy*—przestał być nim ВАС @ у darówizn u y Lidji Nniekowej Pozatem ustalono uczestników Z powyższej liczby pobiera za- ki książek na rzecz Macierzy Szkol- 

nawet. Dziš— jest to trzęsawisko, wy- Uwa SB Loa ia so działek oki w dzielnicy miasta WYCieczki podzielić przy zwiedzaniu siłki ustawowe 1655 osób, na m. nej. W zebraniu udział wzięli przed- 

galonė Sai de EDIEC Teadeżcju y ! miasta na cztery grupy, przydzielając Wilno zaś przypada ogółem 4783 stawiciele zrzeszeń kół prowincjonal- 

> 

dzielające niezdrowe opary. Woda, a 
raczej błoto nie wysycha w nim na« 

podchodzi pod domy niszcząc funda- 
menty i podłogi. 

Stawek Zabłotkiego, przy którym 
stoi młyn Pimonowa, też nie ma 
spławu, na czem cierpią okoliczni 
mieszkańcy. 

Trzęsawiska Zwierzyńca nieupo- 
rządkowane przez magistrat to praw- 
dziwa bolączka, nękająca mieszkań-. 
ców. Magistrat wysunął tu na swoją 
obronę argument używany zazwyczaj 

Podziękowanie. 
Po ukończeniu 6-cio mie- 

sięcznych Kursów Kroju i Szycia 
P. G Tomkowiczówny i po 
złożeniu egzaminów, my 
wdzięcznę uczennice składamy 
serdeczne Bóg zapłać za Jej 
sumienną pracę nad ńami z 
której będziemy korzystać i z 
której jesteśmy wszystkie bardzo 
zadowolone: L.  Kremerowa, 
W. Żochowska. N. Kacówna, 

+ M Francuzowiczowa, B. Baj- 
kowiczówna, S. Staszkielówna, 
A. Abramowiczówna, W. Cze- 
snowska. E. Dusiacka, J. Po- 
powska, O. Wasilewska, W. 
Szulieowska. F.- Lewinówna, 
L. Podzelwer, J. Bielkiewiczów - 
na i A. Zacharzewska. | 

  

      

Maximum za dobę -- 219C. Tendencja baro- 
snetryczna: spadek ciśnienia. 

— Reorganizacja urzędów śied- 
czych z dn. I czerwca r. b. Reor- 
ganizacja urzędów śledczych, o czem 
zresztą pisaliśmy w formie pogłosek, 

formy zdecydo* obecnie przybrała 
warte. 

Z dn. 1 czerwca r. b. 

go Województwa. $ 
Zadaniem Urzędu Śledczego, jako 

nastąpi ta 
reorganizacja, przyczem pizy komen- 
dzie. wojewódzkiej powstanie Urząd 
Śledczy, obejmujący sobą teren całe- 

„Derewnictwo*, 4) zaciągnięcia przez 
miasto dodatkowej pożyczki w wyso* 

ku od plakatów, szyldów i godeł. 
— Likwidacja prywatnych roz- 

lewni spirytusu skażonego. W 
myśl rozporządzenia Min. Skarbu, 
Państwowy Monopol  Spirytusowy 
obejmuje we własny zarząd rozlew 
spirytusu skażonego. Prywatne roz- 
lewnie tego spirytusu zlikwidowane 
zostaną w terminie trzechmiesięcznym. 

— Subsydja na opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą. Władze woje- 
wódzkie przekazały trzy tysiące zło- 

im, jako przewodników studentów 
Bratniej pomocy U.S.B. 

© godz. Sej rano i po uprzednim 
zwiedzeniu Gdyni i Gdańska udaje 
się do Torunia, Gniezna, Poznania, 
Częstochowy, Katowic, Krakowa, Za- 
kopanego, Nowego Sącza, Borysławia, 
Lwowa, Równego i Wilna dokąd 
przybywa w dniu 30 lipca rb. 

2 Wilna wyjeżdża wycieczka w 
-dniu 1-go sierpriia do Warszawy i 
po zwiedzeniu Łodzi, Radzymina i 
Wilanowa oraz swoich krewnych i 
bliskich znajomych w Polsce w dniu 

nych, kół naukowych i wileńskiego bezrobotnych, z czego mężczyzn 3470 
> Z komitetu międzykorporacyjnego. U- i kobiet 1303. 

r wet w najupalniejsze dni. To samo ` 2 a й 1 rporacyjn 

dzieje się na rogu ul. Krzywej i So- 0 8 aa aka sda i Podkreślić należy, iż wycieczka ta WOJSKOWA. stalono termin zbiórki książek na 

kolej przy” domu Łotarewicza. Woda URZĘDOWA. 5) wupełaienia $ 2 zda a podat- Przyjeżdża do Gdyni w dniu 7 lipca _ — Przymusowe nauczanie w czas od 22-go maja do 5-go czerwca 
1927 r, 

Doniosłe znaczenie akcji komitetu 
znajdzie niewątpliwie zrozumienie u 
szerokich warstw naszego społeczeń- 

wojsku. Troszcząc się o zapewnie: 
nie szeregowym pewnych praw wy 
nikłych z pracy ich w 2 przy” 
musowego mauczania i chcąc zachę« я 
cič ich do tem gorliwszej Anya Mi. stwa, które jak dotąd, taki nadal nie 
nisterstwo Spraw Wojskowych zarzą- POSkąpi Swej ofiarności. AE sa 
dziło, aby w świadectwach wydawa- SY!ać i składać można w ioka < 
nych” szeregowym z ukończenia całko- Wentu Polonia—ul. Królewska RE 
wiłego kursu przymusowego naucza- _ Bliższe szczegóły akcji komitetu 
nia umieszczona była klauzula stwier- Z9Staną ooo ae goa z 
dzająca, że osoba uzyskująca te świa: Ža Lae Aidų ubie: 

a Prawników Studentów U. S. В. W ubie- 
dectwo posiadła zakres wiedzy w głą środę, t. i. ll-go b. m. na posiedzeniu 

centrum działalności na terenie wo- 
jewództwa będzie: koordynowanie 
pracy w dziedzinie służby wywiadow* 
czej politycznej i kryminalnej, prowa- 
dzenie kartotek przestępców politycz* 
nych i kryminalnych, pościg na tere- 
nie Województwa, oraz przeprowa- 
dzanie dochodzeń na polecenie władz 
sądowych i administracyjnych, w wy* 
padkach, gdy akcja przestępcza 
obejmie kilka powiatów. 

Wydziały śledcze utworzone zo- 
staną przy Komendzie m. Wilna, m. 
Mołodeczna oraz przy powiatowej 
Komendzie w Głębokiem. Do po- 
szczególnych Komend powiatowych 
przydzieleni zostaną wykwalifikowani 
wywiadowcy polityczni i kryminalni, 
nad pracą których Urząd Śledczy 
będzie miał ścisły nadzór. 

Posunięcie to należy przypusz- 

tych na bursę przy średniej szkole. 
ogrodniczej w Wilnie oraz pięć ty- 
sięcy dla Towarzystwa Chrześcjań- 
skiego Domu Ludowego, jako sub- 
sydjum na ogólne potrzeby w zakre- 
sie opieki nad dziećmi i młodzieżą. 

— (x) Nowa taryfa oplat we- 
ksii protestowanych. W myśl o- 
statniego zarządzenia odnośnych władz 
z dniem 29 maja r. b. wchodzi w ży- 
cie nowa taryfa opłat protestowanych - 
weksli. 

Od tego czasu obowiązywać będą 
opłaty, za weksel do 100 zł.—2 zł, 
do 300 zł.—250 gr., do 400 zł.-—4 
zł, do 600 zł.—5 zł, do 1000 zł.—7 
zł, do 5000—10 zł. i do 10000 zł. 
—15 zł. Povadto za każde 1.000 
wzwyż opłata zwiększa się o 30 gr. 

Niezależnie od powyższych opłat 
dolicza się jeszcze opłaty stemipowe 

  

Krem 

Ė Najidealniejszy, całkowicie 

mrunął z narodem swoim na pole nie- 
tylko chwały lecz i pewnego zwy- 
cięstwa. 

To trzeba było powiedzieć. Trze- 
ba było dać świadectwo tej prawdzie. 
1 А!. Lednicki to uczynił. 

Starych głęboko poruszył. Mło- 
dym wiele czego im całkiem niezna- 
nego powiedział, 

asowicza można zrozumieć je- 
dynie pod warunkiem, że się dobrze 
zna czasy, па tle których stał on i 
działał. Trzeba doskonale znać i od- 
czuwać: psychologię tych czasów. . 

Powiadają: nie czas jeszcze na 
formułowanie ostatecznego sądu o 
Spasowicza indywidualności i iego 

  

» 

Krówwych. ss ASCiMafa 
nieszkodliwy, na naukowych podstawach 

opart, reparat hygieniczno-kosmetyczny į 

A” każdej kobiety, dla każdego sportowca. 

55 Królowa i kancelaryjne. 3 

Kremów SAMORZĄDOYA. 
— (x) Posiedzenie Komisji ro'- 

nej pow. Wil.-Treckiego. Na ostat- 
niem posiedzeniu komisji rolnej wy- 
działu powiatowego polecono zorga- 

mak mn nizowač agronomowi Scjmikowemu 
DY ' punkta rozdzielcze wydawania nawo- 

Jak się, nieprzymierzając, rekonstruu- zów sztucznych dla rolników. Nawo- 
je jakieś Forum Romanum albo Kar- zy te będą rodzielane przez Wydział 
taginę z czasów Didony lub Hamil- Powiatowy w porozumieniu z Towa* 
kara. Trudna będzie robota... I kto rzystwem Rolniczo + Handlowem i 
wie czy się wówczas słuszność naj- gminami na warunkach bardzo do- 
wyższą i idealną sprawiedliwość osiąg: godnych. Na wycieczkę rolników Wo: 

nie, jewództwa Wileńskiego do Poznań- 
skiego uchwalono delegować trzech 
kandydatów rolników ze wsi skoma- 
sowanych pow. Wil.-Trockiego. „ 

Pozatem uchwalono poprzeć ogól- 
no polską wystawę rolniczą, mającą 
się odbyć w Poznaniu w 1929 r. oraz 
postanowiono prolongować pożyczkę 
w sumie 1440 zi, zaciągniętą w 
swoim czasie przez Związek kółek 
rolniczych z Wydziału Powiatowego 

est dziś nieodzownym dla 

® 

Czy nie byłoby bardziej wskazane: 
gromadzić już dziś opinje i šwiade- 

ctwa żywej tradycji otaczającej jesz- 
cze postać Spasowicza, oto zaledwie 
lat temu dwadzieście jak zeszłej z wi. 
downi świata? | 

Zresztą — za dwa lata przypada 
setna rocznica urodzin Spasowicza. 
Wolno improwizowaną onegdajszą aka- 
demję wiłeńską uważać za wstęp do 

18 sierp.ia wyjeżdża z powrotem do 
Gdyni, wzglednie koleją do Hawru. 

— (x) Stan zdrowotności m. 
Wilna. W czasie od 8 do 14 b. m. 
sekcja zdrowia przy Magistracie m. 
Wilna zarejestrowała następującą ilość 
wypadków chorób zakaźnych: Tyfus 
plamisty—3, płonnica—6 (jeden wy- 
padek Śmiertelny), błonica—2, ospów- 
ka—6, odra—1, krztusiec—ł, gruźli- 
ca—5, jaglica—2, róża—1, zauszni- 
ca—2, grypa—l. 
‹} — Nowa stacja benzynowa. 
Wzmagający się latem ruch samocho- 
dowy sprawił, że na rogu ul. Arse- 
nalskiej ii Mostowej uruchomiło To- 
warzystwo Nobel nową stację benzy+ 
nową. W myśl zezwolenia Komisar- 
jatu Rzędu nowa ta stacja jak i zresz- 
tą poprzednio uruchomiona, czynne 
będą przez całą noc. 
_— Czy nie zbytek gorliwości? 

Autobus Spółki Samochodowej przy- 
bywa na przystanek na rogu Mickie- 
wicza i Wileńskiej, wczoraj około 6-ej, 
nad miarę przepełniony. Zamiast 
szesnastu osób (maximum  dozwolo- 
ne) wiezie dziewiętnaście. Posterunko : 
wy 1472 zatrzymuje maszynę. Ani 
kroku dalej! Przeciążeniel 

Pytanie teraz: kto ma opuścić au- 
mrm Trzy osoby muszą wysiąść? 

przedmiotach wymienionych, odpo- 
wiadający programowi nauki czterech 
oddziałów szkoły powszechnej. 

— Samobójstwo ucznia VIII 
klasy, W dniu 15 b. m. w cukierni 
przy ul. Mickiewicza Nr 10 wystrza- 
łem z rewolweru skierowanego w 
okolicę serca pozbawił się życia 
uczeń Vill klasy gim. im. Czackiego 
Jan Pigienkowski, zam. przy ul. Mo- 
stowej Nr. 20. Przyczyna samobójstwa 
niewyjaśniona. 

\ POCZTOWA, 
— Znaczki pocztowe ku czci 

gen. dr. K. Kaczkowskiego. Z o- 
kazji IV Międzynarodowego Kongre- 
su Medycyny i Farmacji Wojskowej 
wprowadzone zostały w obieg znacz- 
ki pocztowe wartości 10, 25 i 40 gr. 
z podobizną gen. doktora Karola 
Kaczkowskiego. 

Znaczki te zrobione w- kolorach: 
10 gr.—zielonym, 25 gr.—czerwonym 
i 40 gr.—niebieskim mają na dolnej 
części symboliczne embleinaty—lekar- 
ski i wojskowy oraz napis: „Dr. Ka- 
rol Kaczkowski, Generał sztab3-lekarz 
Wojska Polskiego 1831 „r. IV Między- 
narodowy Kongres Medycyny i Far- 
macji Wojskowej, Warszawa 30.5— 
4.6 1927.* 

Znaczki te używane będą do о- 
płat pocztowych narówni ze znacz- 
kami pocztowemi poprzednich edycji 
aż do wyczerpania. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. W środę dnia 18 

bm. o godz. 1-ej po poł. w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu odbędzie się 
promocja p. Józefa Kopańskiego na 
doktora wszechnauk iekarskich. 

Wake wel: > SZKOLNA 
— (x) Wycieczka  wychowań- 

ców szkoły mazowieckiej do Wil- 
na. W dniu 25 b. m, rannym pocią- 

Czy jak w wygłodzonej łodzi roz- 
bitków mają być wylosowani ci, co 
mają pójść na dno morza? | 

— Odjazdl—woła konduktor. 
— Staćl—woła p. posterunkowy. 
Publiczność burzy się. Przechod- 

nieskupiają się. Po pięciu minutach 
już jest niedozwolone mącenie pu- 
blicznego spokoju i porządku. 

Wreszcie jakaś pani, której pilno 
na kolej, przesiada | 518 do dorożki, 
jakiś pan klnąc, co się zmieści, wy- | 
siada a p. posterunkowy idzie na 
kompromis. Puszczaz przystanka au- 

Śenata U. S. B. zalegalizowany został Statut 
Koła Prawników Studentów U. S. B, z nie- 
znacznemi poprawkami. Usunięto w jednem 
zdaniu łącznik <i» jak również zwrot <w 
obronie» scilicet w obronie interesów człon- 
ków Koła Prawników, Co dotyczyć miało 
Kuratora Koła. 

Statut został zatwierdzony przez władze 
uniwersyteckie z klauzulą, wyłączającą z Ko- 
ła Żydów. W związku z legalizacją Statutu 
Zarząd Koła Prawników postanowił zwołać 

zebranie członków Zarządu, które odbędzie 
się dziś o godz. 3 i pół w audytorjum I U. 
S.B. Na porządku dziennym będzie omó- 
wiony program dalszej pracy Koła. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zarząd Stowarzyszenia Nauczy- 
cielstwa Polskiego w Wilnie zawiadamia 
Członków Stowarzyszenia, iż w dniu 19 
maja o godzinie 7-ej wieczorem w lokalu 
Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej odbędzie 
się Walne Zebranie Członków  Stowarzysze- 
nia z następującym porządkiem dziennym: 

1. Zagajenie Zebrania i wybór przewodniczą- 

cego. 2. Sprawozdanie z działalności. 3. Wy: 

bory członków zarządu. 4. Wolne wnioski. 

W wypadku niestawienia się dosiatecz- 

nej ilości członków w pierwszym terminie— 

zebranie odbędzie się tego samego dnia o 

godzinie 8 ej bez względu na ilość obecnych. 

— Naukowe posiedzenie Wileńskie- 

go Towarzystwa Ginekologicznego odbę: 

dzie się dnia 19 maja br. o godz. 8 wieczo- 

rem w Klimce  Ginekologicznej USB. 1 

Na porządku dziennym: Dr. Girszowski: 

Przypadek zarośnięcia szyjki po „porodzie. 

Dr. Romanowski: W sprawie rozpozna wania 

kosinówczaka złośliwego na podstawie spo- 

strzeganego przypadku. Dr. Gordon: Zaułek 

was jsko treść przepukliny udowej. 
r. . Wysocki: W sprawie odczynów serolo- 

gicznych Dins''a, Vogl'a i Vogl'a-Zins'a. Prof. 
Dr. Jakowicki: Przedstawienie przypadku 
galactorrhoca. 

я ROŽNE. 
— Francuscy glob-trotterzy w 

Wilnie. W dniu wczorajszym  przy- 

była do Wilna pieszo trójka (dwóch 

mężczyzn i kobieta) globe-trotterów 

francuskich, którzy od roku 1923 do 

1930 postanowili obejść glob ziemski, 

rzekomo w celach naukowych. Co 

zyska nauka od tej podróży trudno 

doprawdy przewidzieć, w każdym ras 

ałalności. Bodaj, że tego zdania przygotowań zarówno do odświęce- MIEJSKA. * tobus z 17-ma osobami. giem pośpiesznym z Warszawy przy- zie trio podróżników nie ominęło ani 

jóst sam Lednicki. ‚ — та tej rocznicy jak do monograficz- ю ] * Czy nie było prościej „zapisać* bywa do Wilna wycieczka wychowań- jednej restauracji gdzie można by 

Wszelako... ludzi, którzy tło Epo- nego opracowania pełnego petypetyj — (0) Z posiedzenia Komitetu numer autobusu, zapowiedzieć kon* ców szkoły mazowieckiej w liczbie sprzedać pocztówki głoszące, że kie- 

kii stosunków i warunków WŚrÓd któ. okresu zmagań się ugodoworwszech- rozbudowy m. Wilna. Dnia 16 duktorówi, że karę zapłaci—i nie mi- 30-lu osób łącznie z kierownikami,  rownik wycieczki włada siedmioma 
tych rozwijała się działalność Spaso* maja odbyło sie posiedzenie Komite- olskich między wydani i 

o Siano tu rozbudowy m. Wilna. 
trężyć publiczności, wywołując przy- p W związku z powyższem Magist- 
tem zbiegowisko? rat postanowił udzielić _ wycieczce 

Jak dotąd bohaterscy po- zykami. 
al Belgję, dróżnicy zwiedzili: Francję, wicza znają i odczuć potrafiq—coraz tchnienia przez zdruzgotane powstanie 

<mmniejl A coraz więcej tych młodych, 1863-go roku, ten ostatni nasz czyn 
dla których czasy przedwojenne Z romantyczny na miarę wielkiej idei a 
60-tych, 70-tych ji 80-tych lat, nawet wkroczeniem  legjonowej Pierwszej 
90-fych, są czemś tak odleglem i tak... Brygady do Kongresówki obałając 
obojętnem jak, doprawdy czasy Wo- polską szablą slupy graniczne między 
jen Krzyżowych | austcjackim i rosyjskim zaborem. 

Juści, przyjdzie niezawodnie taka С 

własnych środków lokomocji, oraz Luxemburg, Palestynę (sądząc z wy- 

zapewnić  wycieczkowiczom nocleg glądu podróżników jest to ich ojczy* 

w  T-wie Krajoznawczem (ul. Św. zna rzeczywista) Egipt, Syrję, Turcję, 

Anny). Tunis, Monako, Włochy, Holandję, 
Opiekę nad wycieczką powierzono Czechy, Węgry, Rumunję i obecnie 

p. Kiewliczowej z Wil. Kuratorjum są w Polsce. Kędy pójdzie dalej eks- 

Szkolnego. pedycja „naukowa“ nie ustalono je' 

Na posiedzeniu tem Komitet przyz- 2 
na! Só 5-ciu osobom na sumę PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

około 500000 zł., przyczem postano- _ — Zarząd Kasy Chorych m. 
wił zasadniczo, aby: 1) przy udzie- Wilna na posiedzeniu 16 b. m. po 
laniu pożyczek na budowy na nieru- zatwierdzeniu protokółu poprz dniego 

chomościach położonych przy sieci posiedzenia, załatwił następujące spra= 
wodociągowej i kanalizacyjnej, żądać wy: wysłuchał komunikatu dyrektora 

pora kiedy się będzie rekonstruowało przyłączenia do tych sieci; 2) wobec Kasy z wykonania uchwał poprzed: _ Zwiedzanie zabytków i okolic m. szcze Zapewne tam, gdzie dużo ła 

takie jak Spasowicz postacie na pod- JJG konieczności śledzenia za tem, żeby nich posiedzeń, przyjął do wiado- Wiłna odbędzie się przy udziałe ucz- twowiernych kupujących fotografje 

stawie mozolnych badań i szperań... roboty, na które zostały udzielone mości: szereg okólników i wyjaśnień niów gimn. im. Kr. Zygmunta Augu- „Śmiałych* podróżników. A może   
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WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Ujęcie uczestnika kradzieży 

W WARSZAWIE 
Kaucjonowany i Koncesjonowany 

    nie tyle śmiałych — co modnych i 
przedsiębiorczych. Miejski Kinematograf Dziś będ: 4jc6 dramat w 10 aktach, Nad program: 

wyświetlane dumy: „Szatan Prerji «NA PRZEŁAJ» komedja w 5 akt, 

  

    

  

        
  

  

        

  

wołał w pewnem licznem gronie: ul, Wileńska 38, E 4 $ czem przyjazd zainteresowanych do 
— Takie chłody.. w majul_ Nie- Р У Warszawy zbyteczny, © 

dziei. Nazwiska sprawców kradzieży zwierząt i praków MIRO MALTANI. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. m. 15. 
за już znane, a towar pochodzący z     

8 
"„&‹;'2';“;;‚:‘"}:& at z w warsztatach kolejowych. Przed || DOM KOMISOWY LECEŃ Kulturalno-Oświatowy PIĘKNO WILNA JAGO OKOLICK, w Ź aktach. W poszetiniach komory ródjo, 3 

= - kilkoma dniami pisaliśmy o dokona- у Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). = Z „ 5. Cena bitów: 
pami, w których Wilno leży w Rosji. nej w warsztatach kolejowych w No- Ignacego BERGERA, @ а ) parter — 60 gr., balkon — 30 gr ## 

sa As nei wo-Wilejce ke kradzieży. Obec- INFORMUJE we siekė sprawach @ @® к Dziši Zachwycaj Hrabia b с © 
е „ nie dowiadujemy się, 2е wladze poli: B „5 io H lios“ ziśl Zachwycający i ty szuka erotyczna. 

i „9 CT ądach, urzędach pańsiwowych, el10S $ ński Fi гаота ez paszportn 
giczniejszych działaczów społecznych cyjne N.-Wilejki wpadły na trop zło- komunalnych oraz hipotekach, przy- PA CORDA I HARRY *LIEDTKE, Na scenie: ać ašiieniats ans eis oh e 

  
     
  

  

słychana rzecz! Nigdy tego w Wilnie kradzież lezi SRR = Е в = => : ZAŚ Ё y znaleziono u pasera Delta ©Kn- Pol “B Dziś znakomity aktor, ideał dzisiejszych kobiet danser i i nie było. Panie i panowie! Precz Z Golba zam. w Wilnie przy ul. Za- i i Teatr ył OIONJA" д ia Ca 3 oo Ek Sia BSA ORD radą miejską, która toleruje takie nie- walnej 32. ARE Obwieszezenie. | © и’л. икненси , № аК wojĄ So kaza PÓŁ „TANIEC na Sercach*. 
porządki! Nowa rada miejska niedo- — _— Tajemnicze zatrucie siostry Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 2.9 58 EI ia EEE EEA BI E Uwaga: Parter 80 gr. 
puści abyśmy tu w starodawnem Wil- miłosierdzia. Przed kilkoma dniami SHasień Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 i 
nie o tak wspaniałych tradycjach, mieli 
chłody listopadowe w połowie majal 

A tu wczoraj nagle i niespodzie: 
wanie: cztelnaście stopni ciepła, ciepły, 
majowy deszczyk a nawet pod wie- 
czór pogrzmiałol 

Ptaszki zaświergotały; rozśpiewali 
się poeci nasi. 

Jeden z nich wysunąwszy nos 
przez lufcik taki wiersz natychmiast 
ułożył: 

Wczeraj futra z naftalin dobyto, zatrut . trybi idzi : l ° y został organizm Tołkaczbwel: (—) Chasiefi Smajkiewicz. rybie przewidzianym w art. 392—400 Ust. Post. „Handi. na Dom 

A dziś ciepła już czemańcie Wobec zachodzącego podelrzenia „no V. mej dod 2 dh 28 czeftca 1000 torzyęęgh prz Sha Óbi: Hmeionr W, JANKOWSKI i S-ka że miał tu miejsce czyn zbrodnicz es Wilnie dnia 29 lipca 1926 ' dok ika : : ; е : ` czy, gowy w Wilniednia 29 lipca 1926 r. do wiadom-ści, na admi- . (w dawnym lokalu pė aa ans i m r zarządziły aresztowanie Państwowa fabryka as iorów tej spół wybrani zosta 1. Edward Dósz. zam. Wilno, Wielka 42 "gr" Alszwang) Tel. 1.200 
A.P” jednej z sióstr miło i w Wilnie przy ul. Zygmuntowskiej 12, 2. Feliks Jabłkowski— 3 SNK = RT 

niej! sierdzia, koleżanek zam. w Wilnie, przy ul. Zygmuntowskiej 4, 3. Feliks Laskow- SE SESE A и ЁЦ 

w klinice psychjatryczneį U-S.B. mie. 
szczącej się przy ul. Letniej na An- 
tokolu miał miejsce tragiczny wypa- 
dek, a mianowicie: pełniącą funkcje 
siostry miłosierdzia p. Nadzieję Tol- 
kaczową znalezicno leżącą bez przy- 
tomnošci, 

Pierwsze oględziny lekarskie do- 
prowadziły do skonstatowania, że za- 
chodzi tu wypadek otrucia przyczem 
na razie nie można było ustalić czem 

zatrutej, Trudności przeprowadzenia 

1030 U. P; C. tudzież $ 33 instrukcji o przy- 
musowem ściąganiu państwowych podatków 
i opłat z dn. 17-V 1926 r. (Dz. Urzęd. Min. 
Skarbu Nr 15) „podaje do wiadomości ogól- 
nej, iż w dniu 21 maja 1927 r. o godz. 10- 
tej i pół rano w lokalu ogrodnictwa przy 
ul. Targowej Nr 25 w Wilnie odbędzie się 
sprzedaż z licytacji niżej wymienionionych 
ruchomości należących do p. Plebańczyka 
Walentego celem pokrycia zaległości podat- 
kowych: 450 doniczek truskawek, 300 doni- 
czek hortensji, 150 doniczek szparagusów i 
22 drzewka duże <Laury>. : 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

     

Wyrobów Tytuniowych w Wilnie 

Rejestt Handlodų. 
Ё Do Rejestru Handlowego Sądu Okr.w Wilnie wcią- 

gnięto: ż 

dnia 27 kwietnia 1927 roku. dodatkowy DZIAŁU B— 

86 B, IX Wileński Dom Towarowo-Przemysłowy 
Bracia Jabłkowscy—spółka akcyjna» Na mocy decyzji Sądu 
Apelacyjnego w Wiinie z dnia 22 grudnia 1925 roku nad inte- 
resami spółki akcyjnej «Wileński Dom Towarowo-Przemysło- 
wy Bracia Jabłkowscy» została ustanowiona administracja w 

ski—zam. w Warszawie przy ul. Pięknej Nr. 16-a. Wszystkie 

  

    

Łsp KORZYSTAJCIE z OKAZJI! G54 

Tani tydzień 

WSZYSTKIE TOWARY z RABATEM 20% 
OBUWIE | 

Towary są najmodniejsze sezonu r. 1927. 
Powyższy rab a! uczica się przy kupnie za gotówkę, 

  

do 20-g0 MAJA 
SPRZEDAJEMY 
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TEATR i MUZYKA, śledztwazpowstały Zz racji b. ciężkie- ogłasza niniejszem zobowiązania i dokumenty w imieniu administracji podpisy- s 5 ilance, sól nawozową a 
— «Reduta» na Falninaca Drzezd s ue zdrowia oni leżą- # na być winny przynajmniej przez dwóch administratorów r +CHORZOW>, poleca Hodowla ® 

repertuaru. Dziś — <W małym domku» — ce] bez przytomności, jednak na mo- nie. 389— VI в i Sktad Nasion S. Wilpiszewski, = 
dramat w 3 a ie) Tuwima. Sy, materjału dochodzenia władze są- pzez e: : Ta " 9 wisla 15 (Szwarcowy 13), m Piąlek — Ucieka. 01) BrzepiórebkkA» > dowo śledcze wydały rozporządzenie Kim i skg UE cze Dnia 22 kwietnia 1927 r. dodatkowy. Działu A a Sklep rolniczy. = 
komedja w 3 aktach St. Žeromskiego. zwolnienia aresztowanej. Aichi R ARSYĆ tio ych): A: na 10 4322 II A. <Abram Kopelowicz i S-ka spółka firmo- ФФФоФФФФФХ ФФФ ООч 

Sobota — lil pożegnalny recital forte- 
pianowy Grzegorza Ginzburga. | 

Ceny miejsc na przedstawienia od 10 
gr. do 1 zł. 75 gr. е 

— Tuwim w Wilnie. Wieczór autor- 
ski znakomitego poety Juljana Tuwima w 

Tajemnicze zatrucie siostry Tolka- 
czowej nie przestaje zajmować władz 
śledczych. Przyjście jej do zdrowia 
posunie sprawę rozjaśnienia zagadki. 

maszyn gilzowych (w stanie nierozbitym). 
Reflektanci winni nadesłać do godz. 9'ej 

dnia 18 czerwca 1927 r. $we oferty z napi- 
sem <Oferta na łom maszynowy (maszyny 
gilzowe)» pod adresem Państwowej Fabryki 
Wyrobów Tytuniowych w Wilnie, oraz zło- 

wa». Godel Gerc, zam. w Smorgoniach, star, Ь Oszmiafiski 
jest wspólnikiem przedsiębiorstwa. Vie 29 412—VI 
  

Dnia 23 kwietnia 1927 roku. 

„130 Il. A. Firma «Drukarnia ZNICZ Antoni Żukowski»     
   

+ poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 
у średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji * 

    

   

  

й = 
Wilnie wywołał tak olbrzymie  zainte- żyć do Kasy Skarbowej w Wilnie do dyspo- zmienia się na «Drukarnia ZNICZ kasy samopomocy niższych oraz języków: jski i 
resowanie, zwłaszcza wśród kroić SPORT zycji Państwowej Fabryki Wyrobów Tytu- funkcjonarjuszów policji państwowej Woj WÓGZÓWA Vietas L m Linos polskiego, rosyjskiego i litewskiego. i, 

że bilety są rozchwytywane Na pro- niowych w Wilnie, vadium 'w wysokości go» Właściciet—kasa Samopomocy niższych funkcjonarjuszów owania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa» 
gram wieczoru, który odbędzie się w Sromotna porażka Wilji. około 3 proc. ceny oferowanej. policji państwowej województwa Wileńskiego. aa 229 00290004 
czwartek 19 maja w Teatrze «Reduta», skła- 
dają się wiersze liryczne, groteskowe, miło- 
sne, satyryczne, parocje literackie i in. 

— G. Ginzburg w <Reducie>. Zna- 
komity pianista, laureat międzynarodowego 

Ostatnie spotkanie mistrza Okr. Wilji 
Ea potwierdziło słowa Kel pilka. 
skiego w Polsce Wacka Kuchara, że najlep. 

kolwiek z drużyn. Karny podyktowany za 

*minie dni 14 o 
Oferent najkorzystniejszy winien w ter- 

daty zawiadomienia Fabry* 
ki o- przyjęciu jego oferty, uiścić cenę ofer- 

kość łomu. 
Państwowa Fabryka Wyrobów 

Na mocy aktu zeznanego przed Aleksandrem Roż- , 
nowskim Notarjuszem przy kancelarji Hipotecznej Sądu Okrę- 
gowego. w Wiinie w dniu 9 pażdziernika 1925 r, za Nr. 11141 

rol Grudzień—przy ul. Połocriej 39 i st. posterunkowy Józef 

  

$ Turbiny wodne 

Wilno, Mickiewicza 9. 
  

E 
Współredaktor  <Skamandra>, rzewódca gzą obroną bramki jest intensywny at. tową, oraz zabrać zakupiony łom i maszyny Antoni Żukowski zbył przedsiębiorstwo na rzecz kas * $ 
zgrupowanych koło miesięcznika Lao Lai iai Belas tym dodania: PE o Glówe a to pod rygorem utraty vadium. pomocy niższych fonkcjonarjnszów policji państwowej woje: ż INE «Francisa» stojące i leżące 3 { 
tów, odczyta m. i. słynny swój Ponych słabej stosunkowo obrony i osłabionej bra- Łom wspomniany winien oferent oglą- wództwa Wiieńskiego, statut której zatwierdzony przez Dele- 9 "sialuje z gwarancją na „ulgowych © 
«Piotr Płaksin» oraz wiele niedrukowanych kiem Piano pomocy odniosła nad mistrzem dać w Państwowej Fabryce wyrobów tytu- gata Rządu w Wilnie w dniu 7 lipca 1925 roku N. 8024. Za- + „warunkach. $ dotychczas wierszy. Bilety do nabycia W okręgu (?) walne zwycięstwo wyrażone sto. niowych w Wilnie, ul. Kurlandzka Nr 9 w rząd ji Stanowią zam. w Wilnie: prezes—st. przodownik Pa- ф REFREZENTANT : biurze pudróży <Orbis» oraz w ksiegamhi Sunkiem bramek 5:0, Od samego. początku godzinach urzędowych od dnia 20 maja r. b. weł Nikiel—przy ul. Mickiewicza 44 i członkowie: asp. Bo- + . Ф 

«Lektor>. gra otwarta bez wyraźnej przewagi której. gdyż Skarb nie ręczy ani za ilość ani za ja: lesław Bartoszewicz—przy ul. Bonifraterskiej 4, st. przod. Ka- ė St. Stoberski i S ka 3 

= | 
х konkursu w Warszawie, Grzegorz balerina, 2 

wystąpi w sobotę 21 bm. w Reducie nieod- 

rękę przestrzeliwuje Baniak wyjątkowo w 
dniu tym niedysponowany. Kiks ten zachę- 

  

Tytuniowych w Wilnie, 
Makowa Nr 17/19 

    
  

  

    

    

   
    

  

  

EE 2: ul. ks 13. Wszelkiego rodzaju zobo- 
wiązania pieniężne oraz akta prawne isują prezes lub je- go zastępca i dwuch członków Zarądh daoęnit. 413 —Vi Ё 
  

  

  

  

  

  

  
    

„„oszukuję Inteligentna 

    

  

  

  

  

    

  

  

  

    

D ca młodą drużynę Pogoni do czynu, to t ul. race zara 
wołalnie po raz ostatni. bycia w blu r 13 minucie Jada gabi. alobyda:bat: Dyrektor (—) Zieliński. DOKTÓR е 

Ceny miejsc od 1 zł. do nabycia w ЫМ> zowski prowadzenie. Po kilku minutach Ha- Nr 402-VI. DZIAŁU B—VIl dodatk. kojowego z kuchnią. młoda panną szuka 

rze <Orbis>. | е Dzig ickt z przeboju zdobywa drugą bramkę. Olu 6ę60600640000060© —Vil dodstkowy D, ZELDOWIUZ Zgłoszenis do adm. POSacy bony, zgodzi 
— Teatr Polski (sala « Ainiai) z3 cha wchodzi w szeregi Pogoni. Atak jej za- - a, REG „72 B. VII. «PAPIER spółka akcyjna> Siedziba spółki | chor.WENERYCZ. "Słowa». Się na wyjazd, posią- 

«Dudek» — Feydeau, farsa wyw ю ująca mie- czyna grać Celowo co przynosi po przerwie $ SZCZEPIENIE OSPYj(Vaccinatio) $. przeniesioną została na ul. Zawalną 13. Na mocy plenipoten- NE, MOCZOPŁC. da referencje, 
ustanne wybuchy Zig ać . trzy następne goale. Dwa ze strzałów Paw- $ wy Poradni Pol. Zrzesz. CJi wydanej w dn. 14 kwietnia 1927 r. przez członków Zarządu * SKÓRNE © w średnim A. Mickiewicza 49 m. 8 ZERA o Po” łowskiego i jeden Halickiego po ładnem po- $ : 1 Ygmunta Fedorowicza i Zygmunta Kewkowsklego, prezes | od 10-1, od 5-8 Osoba wiekų 8 
goda>. Krotochwi ay aŁ piepwszy gapi lewo skrzydłowego. Przy tym wyniku 4 Lekarzy Specjalistów 9 Zarządu Antoni Żukowski upoważniony jest do samodzielnego 220 w] poszukuje posady do _ LETNISKO 
Bert «pyt je too iR zał a p. Katz odgwizduje koniec zawodów. ul. Garbarska 3—17, tel, 6—58, ) działania w i imieniu spółki i reprezentowania takowej. DOKTÓR wyręczenia pani domu, we dworze z utrzy- 
EA dziele hamoro; sytuacje zaś wycięstwo swe zawdzięcza Pogoń linji ata- Odbywa się codziennie w g. 1-2i 414—VI pielęgnowania starsze maniem 6 kim, dł 
palpmające się « iście amerykańikką Szybko: sra, dobrej kondycji Nowaka, który prócz ) 41/16, Na żądanie wydaje się | „LBIUOWIGZOWĄ | osoby, choćby za prze. stacji, sucha i zdrowa 
ścią, zdolne są pobudzić do Śmiechu najbar: |any Sprzet. Nikolajewa. W WIljł ma wysóż zaświadczenia O szczepieniu. ? DZIAŁU Cl S RE: WENE. tom Žo MORON łas, staw „ 
dziej przygnębicnego ORAL i GE nienie zasługiwali: Nikołajew, Bernatowicz ©0090 2 C. <Stowarzyszenie Robotników Transportowych DR móc wieś. Może: również Dąbrowskiego 137 6 utwór ten (grany i w Wilnie przeć wyją. (chwilami b. niebezpieczny), Kośtanowski na & < BA stacjach towarowych Wileńskiej Dyrekcji Polskich Kolei | rz 12- iod 46 | „pielęgnowač dzieci. — об godz. p ty) cieszy się zawsze powodzeniem wyją pomocy i Mackiewicz. Wiro-Kiro zawinił g CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? : Państwowych. Przedmiot—wykonywanie osobistą pracą swych | ul.Miekiewi 2 głoszenia do adm : ŻE 

kowem. й ES IM zdaniem mojem dwie bramki. Zwycięstwo m Musisz ukończyć kursa iachowe korė- członków robóx przy naładowaniu, wyładowaniu, segregacji I tej ST 4 «Słowa», pod «Osoba sora 
W głównej roli kobiecej wystąpi К, aczkolwiek nie w takim stosunku zupełnie @ spondencyjn, prot. Sekałowicza, +  przeładowaniu wsżelkich przesyłek towa'ow ch Wil. Dyr, P.K.P, K 52 L w średnim wieku« Wileński 

Malanowiez-Niedzielska, męskiej zaś K. zasłużone, Jak widać pewne fermenty nurtu- ę Walszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- + oraz wykonywanie wszelkich robót prywatnych na terenie. W. Zdr. Nr. 31, _ Prywatny Bank 
Wyrwicz-Wichrowski, który tę sztukę reży- jące wewnątrz Wilji odbijają się zbyt wy- 2 czają listownie: buchalterji, rachunko- ® tychže stacji. Siedziba— Wilno, ul. Legjonėw Nr. 8 m. 1. Pirma Foiwarki Handiow 
seruje. 4 iedzi „„ rsźnie na jej grz: i w tym roku szanse mi- + wości kupieckiej, | korespondencji > rozpoczęła działalność w 1927 roku. Kapitał zakładowy stano- KZ A " Spółka Akt ы — Popołudniówka niedzielna. W nie- strzą nie są najlepsze. Zresztą zobaczymy co & handlowej, stenografji, nauki handlu, » wią udziały po 300 zł. każdego z członków. Zarząd Stowarzy- Akuszerka i ośrodki posiada- Kazali: zz 
dzielę o g. 4 m. 30 pp. grana będzie świe- pokaże druga tura. ® + prawa, kaligrafji, pisania na maszy- « szenia składa się z 3:ch do 5.cin członków. Do Zarządu Wi Smiałowsk my do sprzedania d je korespo- 

tna «Simona» z _M. Malanowicz-Niedzielską W. T. 4 nach, Po ukończeniu świadectwo. u łano: na prezesa— Franciszka Bartoszewicza, zam. w, Wilnie i SKA | wileńskie Biuro salai Arias w roli tytułowej. © 2 ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! * przy ul. Legjonowej 8, na wice prezesa аННа MsjówAkie: PRO i ke Komisowo Handlo- Sami "jb 
RADJO. Zm go—przy ul. Tunelowej 17, na skarbnika Juljana Pawłowicza 46 0 EAT | AS žalojonowaoe pisemne należ pca — Program stacji warszawskiej. — RA a Gedrowej 2, na sekretarza Albina Drzewieckiego — WZP, Nr 62 ul, Age 21,| dać w Dyrekcji Bak | 

12.00. Komunikat Jotniczo-meteorogiczny. ( SpRZEDKNO więcej Niż DWA MILIONY stoików. - Pr e ul. Kelis 19 i na kontrolera Michała Tarajkowskiego . ь ki, I relaiėje L 
15.00. Komunikat gospodarczy oraz me- 2 "° ANIE ZEWKĘT przy ul. Ponarskiej 38». Wszelkiego rodzaju akty w imieniu nieczne 

te log iczn: ^ ч ak ›° stowarzyszenia podpisują: prezes zarządu, względnie wice-pre- ir. 6. Wolfson P Y -SBRIAROSE R: 
esi 10. Program dla dzieci wyp. MLODOŚG ‚ zes oraz sekretarz. Statut związku zostai zarejestrowany м — жепегусгие ienądze ‚ 

P Zotja Hanczak. . ` s Pi KNOŚĆ Г sna 23 kwietnia 1927 r. na zasadzie decyzji eo Reje- * WARNE i kóre ul IA EcY, dj ża USO BA 

17.15. Koncert popołudniowy. Wykonaw- „A ) а ® a 8 PORE 15—VI Wileńska 7, tel. 1067. | na pewne d w średnim wieku pge 

cy: Orkiestra P. R. pod dyr. ati Sa ) nadaje Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w .Wilnie wcigeni pleczenie WE aska do skiego, Sabina Szyfmanówna (śpiew) i prof. kąźnej TWARZY to pod Nr. Nr. ле а2016 Wileńskie Biuro wyręczenią pani do- 
Ludwik Urstein (akomp). | o) i * ACE й Lekarz-Dentysta Komisowo-Handlo- mu, pielęgnowania 

18.40—19.00. Rozmaitości. Przypuszcza|- KOBIECEJ Dnia 6 maja 1927 roku. й 2 we kaucjonowane: dzieci, zna szycie, 
nie komunikaty. onie: krem 6437, | A. <Dorski Zorach> w Wilnie, ul. Radnicka 14, Wad Gi ul. Mickiewicza 21, | gospodarstwojwiejskie, 

19.00—1925. «Skrzynka pocztowa» ko- sklep skór. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Dorski 0; I k $ Isk tel, 152, chętnie wyjedzie na 
ona bieżącą om ówi dr. Marjan Stę- C ZI%I \ я Zorach, zam. przy ul. Zawalnej 29. 399—VI żyns a-8M0ISKA U m Le O do SE 

jowski. A 4 «Słowa» pi lit. <Ż». 
19.30—19.55. Odczyt pt. «Co robić z $ 6438, |. A. <Rudnik Estera» w Wilnie, ul. Sołtaniska 17 Choroby jamy ustne, W centrum ks 

dziećmi w lecie» z cyklu «<Hygjena> wypo- | METAPSORPHOSĄ S sklep spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- Plombowanie i usu- Wilna zaraz odstąpię 00 SPRZEDAN 4 
wie dr. Marceli Gromski. NS aa SS šciciel— Rudnik Estera, zam. tamże. 400—VI ЗЕ zębów bez bólu. duży sklep z wy- | 

198 KOSY PL USUWA KADYKALNIE PIEGI, WĄGRY, == og ika a Boh a domi A piętrowy: wiedli 
.15, Przerwa. Komunikaty. A R . ie zęby. rzyjmę wspólnika. a 

20.30. Koncert wieczorny. Muzyka ope- ZMARSZCZKI OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY. 5 Dodatkowy. Wojskowym, urzędni- Dowiedzieć się można: rowany z oficyną 2 
retkowa. 4 II A. «Pierwsza Spółka Wileńska Manufaktury Michał kom i uczącym się  Łukiszki, Kolonja A 

22.00. Sygna! czasu, komunikat lotniczo- M, S. W. (S. P, ZD. Nr. 316 Zytler i Mojżesz Gerszenowicz w Wilnie» Przedsiębiorstwo zniżką. Ofiarna 4 m.3.  Montwiłłowska, | piętrową, _ Święciań: 
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 401—V] Wydz. Zdr, Nr 3 ul. Pańską 17, Ska 14—1. meteorologiczny i komunikaty prasowe. 

  

Nigel Worth. 

*OCZŁOWIER Z KUFRA. 
Wskoczyłem do wagonu towaro- 

wego, gdzie, ku wielkiej swej radości 

znalazłem śpiącego twardo Page'a. 

Leżał on na deskach, a walizka słu- 

żyła mu za poduszkę. Prźy nim sie- 

dział przywiązany na sznurku Puck. 

Gdy mnie poznał wierny mój piesek, 

skoczył ku mnie radośnie, budząc 
Page'a. : 

— Istotnie, to on, — zwróciłem 
się do naczelnika stacji. В 

— Pociąg nie może stać dłużej, — 

rzekł konduktor. Musi pan zostać 
tutaj, jeśli pan jedzie z nami. _ 

Przy tych słowach dał znak cho- 
rągiewką. Pociąg rusżył. Krzyknąłem 
«dowidzenia» do naczelnika stacji i 

zwróciłem się do konduktora. 
— Bardzo żałuję, — rzekł ten 

ostatni, — lecz nie mogliśmy czekać, 

gdyż pociąg jest spóźniony © pięć 
inut, "POS 

e — Ależ to nic nie szkodzi... Do- 

skonale się tutaj czuję, jeśli nie prze- 
szkadzam panu, pozostanę tu z przy: 

jemnością. 
Ssojrzał"rm na Page'a. : 

Usta mia! otworzone, ze zdumie- 

nia. Wydał okrzyk zdziwienia, na wi- 
dok mych pantcfli. Znaczącem spoj- 
rzeniem dałem mu do zrozumienia, 

iż wypadki popłynęły nieprzewidzia- p 
nem łożyskiem, i siadając przy nim 
na ziemi, wyjaśniłem w paru słowach 

sytuację. 

7 

Konduktor usiadł w przeciwległym 
kącie i dzięki hałasowi, jaki czyniły 

koła, nie mógł nic dosłyszeć z naszej 

rozmowy. 
Skończywszy sprawozdanie, zapy- 

tałem Page'a o jego stan finansowy 
i, z wielką włgą, dowiedziałem się, że 
miał przy sobie sześć funtów sterlin- 
gów, z których odrazu pożyczył mi 
pcłowę. Prócz tego miał ze sobą ca: 
łą garderobę: dwa ubrania, bieliznę, 

kapelusz i (o radości!) dwie pary obu: 
wia. 

Nie zwlekając, wyjąłem z walizki 
kapelusz i trzewiki, wyrzuciłem prze- 
klęte pantofle. 

Płacąc konduktorowi za bilet, wsu- 

nąłem mu szylinga, za co podzięko- 
z BL RE 

eciąg miał przybyć do Leighton, 

małej stacji przed Salborough о 7 
m. 10. Ułożyłem następujący plan 
działania: Wysiąść z pociągu w Lei- 

ghton, by zmienić ubranie w oberży 

wiejskiej, piechotą udać się do Ald- 

ham (pierwsza Stacja między Salbo- 

rough i Aldhaven) tam spotkać po- 
ciąg z Salborough (który miał przy: 
być o S-ej), a stamtąd udać się do 
Scanton na spotkanie p. Mettersa. 

Po szczegółowych obliczeniach, 
doszedłem do wniosku, że mogę 
użyć 25 minut czasu na przebranie 
się. 

Page'owi zaś kazałem natychmiast 
o moim wyjeździe do Altham, udać 

się do Salborough. Dałem mu odpo- 
wiednie wskazówki oraz rySOpis 
szczegółowy p. Mtttersa nakazując, 

by postawił dwóch chłopaków na 
straży przed willą „Mirłów*, sam zaś 
miał pilnować szosy z Althaven na 
wypadek gdyby  Metters przybył 
autem. 

— Ale po kiego licha przywioz- 
łeć tego psa?—zapytałem—będzie nam 
przeszkadzał! 

Page obraził się, |, 
— A któżby opiekował się bied- 

nem stworzeniem? Nie możemy poz- 
wolić mu by sam szukał sobie poży- 
wienia. 

— Zresztą wszystko  jednol — 
przerwałem żywo, chcąc zakończyć 
dyskusję, w której ja nigdy nie miat- 
bym ostatniego słowa. Na razie pole- 
cimy go opiece oberżysty, a odbie- 
rzemy gdy wszystko szcześliwie się 
zakończy. 

Gdy pociąg zatrzymał się, wysie- 
dliśmy obaj z walizkami w ręku i 
szybko skierowaliśmy się ku wyjściu, 
Zapytałem o najbliższą oberżę, zna- 
Jazłem ją istotnie niedaleko. Było tam 
czysto i porządnie chociaż domek 
był nieduży i skromny. Oberżysta 
stał we drzwiach paląc fajkę. 

Klamiąc siale, ad jakiegoś czasu 
przyzwyczaiłem się do wymyślania 
różnych historyj, to też z łatwością 
ułożyłem bajeczkę o tem, iż byłem 
na polowaniu, lecz wezwany w waż: 
nej sprawie do miasta, potrzebowałem 
pokoju by ogolić się i przebrać. 

Pokój się znałazł i odrazu mogłem 
się tam rozlokować. Page powyjmo- 
wał potrzebne rzeczy i poszedł po 

mleka, kiełbasy kawał i dużo chleba 
z serem. 

Ogoliwszy słę naprędce, przebra- 
łem się w eleganckie. szare ubranie. 
Zmieniłem się do niepoznania i mia: 
łem nadzieję, że nie będę tak łatw» 
poznany. 

Wypiłem szybko mleko, zawiną- 
łem zapasy na drogę i pudełko zapa- 
łek i opliściłem oberżę 26 minut do 
ósmej. 

Ranek był słoneczny, lekki wiatr 
mile muskał twarz moją. Idąc koń- 
czyłem pożvwiać się. Czułem się 
zupełnie innym człowiekiem, niepo- 
dobnym do tego, który przed paru 
godzinami wślizgnął się na stację w 
Salborough. Teraz, gdy byłem ubra- 
ny elegancko, z zapasami pozywienia 
i piemiędzy przy sobie i posiadałem 
wiernego przyjaciela w pobliżu, od- 
zyskałem zwykłą odwagę, a przysz- 
łość ukazywała mi się w jasnych i 
wesołych kolorach. 

Z tem wszystkiem — myślałem — 
sytuacja moja nie jest najgorsza. 
Wrogowie moi wykorzystają to, że 
policja mnie prześladuie, lecz jeśli uda 
mi się uratować p. Mettersa od ich 

podstępu, wygramy grę. 
W tej chwili bieg myśli moich 

przerwany został przez Pucka. Z psim 
uśmiechem na mordce, z kawałkiem 
sznurka pogryzionego, zwisającego z 
obroży, zdawał się przekonywać 
mnie o kategorycznej niechęci do po» 
zostawania w oberży, podczas gdy 
jego pan udaje się na wycieczkę. Mu- 

wiktuały. Przyniósł olbrzymi kubek eiałem więc zgodzić się na tego nie- 

W cawca Stanisław Mackiewicz Medaktor w/z Czesław Karwowski. —. Odpowiedzia!ny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

oczekiwanego towarzysza. ' 
Przyśpieszyłem kroku i starałem 

się nie opuścić najmniejszej šciežyn- 
ki, któraby skrócić mi mogła drogę. 
Pięć minut do ósmej znalazłem się 
na małej stacyjce Altham. Wziąłem 
bilet powrotny do Brideswell, z za- 
miarem opuszczenia pociągu na stacji 
Scanton, nie dojeżdżając do. Bridesweli. 

Dano sygnał, że pociąg nadchodzi; 
ukryłem się w małej poczekalni, jakże 
słuszną okazała się ta ostrożność, 
ujrzałem bowiem przez okno  stoją- 
cego we drzwiach jednego z wago- 
nów pierwszej klasy największego 
mego wroga, grubego — Рогез!ега! 
Byłby mię niezawodnie dostrzegł, 
gdybym pozostał na peronie, a wów” 
czas stopniałby w ogniu pragnienia 
zemsty! ‚ х 

Wagon pierwszej klasy był pierw- 
Szym przy lokomotywie, mogłem więc 
wvjść z poczekalni z Puckiem razem 
i wsunąć się do ostatniego wagonu, 
nie zwracając się twarzą ku Foreste- 
rowi. Udało mi się doskonalel 

Obaj jechaliśmy zapewne w tym 
samym celu: Spotkania p. Mettersa. 
Na jakiej stacji wysiądzie p. Fores- 
ter? Gdyby „zatrzymał cię w Scanton, 
musiałbym jechać do Brideswell, jeśli 
zaś nie wysiądzie wówczas ja opusz- 
czę pociąg w Scanton, stosownie do 
mego poprzedniego planu. Przytem 
ryzykowałem, że p. Metters wpadnie 
w ręce wrogów naszych w Brideswell. 

Przybyliśmy do Scanton. Z niepo- 
kojem śledziłem przez okno, wysia- 
dających, Forester nie ukazał sę. Je" 
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chał więc do Bridswell. 
Gdy pociąg ruszył wyskoczyłem na 

peron. Co uczyni p. Metters? Czy 
opuści pociąg, brzed przybyciem do 
Scanton? Pocieszałem się, iż nie był 
to człowiek, któryby dał się otuma- 
nić tak łatwo, 

Musiałem ośm minut czekać. Przez 
ten czas, który wydał mi się nieskoń- 
czenie długim, złe przeczucia ogai- 
niały mnie coraz mocniej. 

Cóż za idjota ze mnie, że nie po- 
jechałem do Brideswelil — powtarza. 
łem sobie. Widziałem już w wyobraźe 
ni Mettersa w „klatce willi Mirtów*, a 
siebie w więzieniu. 

„ Zajęty temi ponuremi myślami, 
mierzyłem nerwowym krokiem įperon, 
Lecz gdy sygnalizowano pociąg, po- 
wróciło me zamiłowanie przygód ż 
stałem się znów spokojny. Powtórzy= 
łem taktykę poprzednio stosowaną i, 
z okna poczekalni przyglądałem si 
wagonem, podczas gdy zwolna wtd- 
czały się na stację. Nagle serce moje 
zaczęło bić' szybciej. ” 

Oto ujrzałem w oknie grubego 
Forestera, a w następnym przedziale 
wychyliła się twarz inteligenta Metter- 
sa. Ledwie nie zapłakałem z radości. 

Rozłegł się gwizd, wyskoczyłem 
na peron z Puckiem pod pachą i 
wpadłem do przedziału p. Mettersź. 

Podczas tego biegu, oczy moje 
spotkały się na chwilę z oczyma Fo- 

„restera, patrzącego przez okno. 
Zatrzasnąłem drzwi, puściłem z 

rąk psa i uścisnąłem serdecznie dłof: 
Metiersa. R


