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Lwolnienie gen. Rozwadowskiego. 
Audjencja u Marszałka Piłsud- 

skiego. 

4 Na wniosek prokuratora wojsko- 
wego i z zarządzenia właściwego do- 
wódcy zapadła na posiedzeniu dyscy* 
plinarnem wojskowego sądu okręgo= 
wego w Warszawie w dn. 17 maja 
r. b. decyzja, której mocą po stwier- 
dzeniu, że obecnie ustały już przyczy- 
ny aresztu śledczego w szczególno- 
ści zaś przyczyna z par. 171 pkt. 5 
wojskowej procedury karnej, która 
powodowała w ostatnich czasach prze- 
trzymanie gen. Rozwadowskiego w 
areszcie śledczym, — postanowiono: 
areszt śledczy nad gen. broni Tade- 
uszem Rozwadowskim uchylić i wy- 
puścić go na wolną stopę. Zaznaczyć 
wypada, że przyczyny aresztu  śŚlede 
czego w wojskowej procedurze są te 
same co i w ustawach posiępowania 
karnego dla osób cywilnych z tą je- 
dnak odmianą, że oprócz powszechnie 
znanych 4-ch przyczyn, ustawa prze- 
widuje dodatkowo 5-tą to jest wzglę- 
dy wojskowe, względy na interes woj- 
ska, państwa i dyscypłinę wojskową. 

W czasie trwania aresztu śledcze- 
„go nad gen. Rozwadowskim odpadły 
kolejno z biegiem rozwoju śledztwa 
różne przyczyny aresztu śledczego, 
utrzymała się do ostatnich czasów 
tylko jedna t. jj. wspomniane względy 

*wojskowe, objęte $ 171 U. P. K., 
które obecnie odpadły. 

W swoim czasie wojskowy sąd 
okręgowy na jedno z zażaleń cbron- 
cy gen. Rozwadowskiego — adw. 
d-ra Drewnickiego ze Lwowa wypo- 
wiedział zapatrywanie, že kwestja ne- 
gacji istnienia wspomnianej przyczy- 
ny aresztu śledczego jako kwestja 

* faktu, nie prawa — nie leży w sferze 
ego rozważań, przyczem sąd woj- 
skowy oparł się tu na judykaturze 
sądowo-wojskowej i komentatorach 
wojskowej procedury karnej, 

Bezzwłocznie po zapadnięciu de- 
cyzji o uchyleuiu aresztu śledczego 
gen. Rozwadowski — jak już dono- 
siliśmy wczoraj — został z więzienia 
śledczego na Antokolu zwelniony i 
odjechał do Warszawy, gdzie stanął 
do raportu u Marszałka Piłsudskiego. 
Audencja trwała niespełna pół godzi- 
ny. Treść rozmowy nie jest znana, 

Po audjencji u Marsz, Piłsudskie- 
go opuścił gen. Rozwadowski Belwe- 
der i udał się do prywatnego mie- 
szkania. Obecnie znajduje się w War- 
szawie na wolności. Zaznaczyć trze. 
ba, że dziś właśnie upłynął równo 
rok od chwili aresztowania gen. Roz- 
wadowskiego, 

Gen. Rozwadowski oskarżony jest 
o występek z art. 591 kod. kar. po* 
legający na wprowadzeniu w błąd 
Oyena przy tranzakcjach drzewnych 
Zrzeszenia Pracy, którego był prze- 
ażnie właścicielem, oraz a zbrodnię 
adużycia władzy z art, 145 wojsk. 

k. k. podczas dostawy przez firmę 
«Arma» broni dla. wojska, — wresz- 
cie o obrazę władz wojskowych, po- 
pełnioną w pismach i skwalifikowa- 
nych jako występek z par. 121 i 
154 k. k. 

Akt oskarżenia został mu przed 2 
tygodniami doręczony. 

Rozprawa dotąd wyznaczona nie 
została; nie jest również zdecydowa- 
nem, 
rozprawy. 

Wiadomo, że cały skład sądu woj- 
skowego wyrokującego musi być ge- 
neralski t. j. tak przewodniczący, jak 
i assesorowie muszą posiadać rangi 
generalskie. Ustawa sądowo-wojsko- 
wa nie dopuszcza bowiem niższej ran- 
gi po stronie sędziego od oskarżo- 
nego. 

Co do rang generalskich panuje 
o tyle wyłom w tej „zasadzie, że gdy 
oskarżonym jest generał, choćby naj- 
wyższej szarży — to sędziowie wo- 
gėle muszą być generałami, choćby 
w randze generalskiej byli stopniem 
niżsi od oskarżonego generała. 

Na rozprawie tedy przeciw gen. 
broni Rozwadowskiemu może być 

9 sędzią i generał brygady. 

Wyłom ten wywołany został nie- 
dostateczną liczbą generałów w stop: 

fniach wyższych I riajwyższych gene- 
ralskich. , 

Ё Przestrzeganie ustawowe odpo- 
Wiednich rang po stronie sędziów 
wojskowych jest wynikiem tej, myśli, 
aby sędzia nie pozostawał pod wpły- 
wem nacisku wyższej rangi oskaržo- 

nego. Jest to korisekwencja istoty Ży* 
cia wojskowego opartego na hierar- 
chji i pojęciach starszeństwa. 

Co do oskarżyciela publicznego, 
to również dotąd nie jest wiadome, 
kto będzie do tej roli w sprawie gen. 
Rozwadowskiego wyznaczony. 

kto będzie przewodniczącym 

Wilno, Piątek 20 maja 1927 r. 

Entente cordiale. 
Odjazd prez. Doumergue i min. Brianda z Londynu, 

LONDYN, 19. V. PAT. Prezydent Doumergue i min. Briand odje: 
chali do Francji. Przed odjazdem zwiedzili oni jeszcze narodową galerję 
sztuki. 

PARYŻ, 19 V, PAT. Prezydent Doumergue w towarzystwie ministra 
spraw zagranicznych Brianda przybył tu o godz. 17 min. 25. Na dworcu 
powitał jego premjer Poincare w otoczeniu członków gabinetu. Przy wyj- 
šciu z dworca licznie zebrana publiczność zgotowała prezydentowi gorącą 
owację. Prezydent Doumergue oświadczył, że jest zachwycony podróżą. 

Głosy prasy francuskiej i angielskiej. 
PARYŻ, 19.V PAT. Londyński korespondent Petit Parisien wita z za- 

dowoleniem okoliczność, iż Briand i Chamberiain znaleźli nowe wielkie 
możliwości rozwoju entente cordiale. Koressondent Matin zaznacza, iż 
Chamberlain zdawał się skłaniać do stanowiska, iż nie może być uczynio- 
ne żadne ustępstwo w sprawie okupacji Nadrenji dopóki nie zostaną przez 
Rzeszę wykonane i stwierdzone jej zobowiązania. 

LONDYN, 19—V. Pat. Nawiązując do pobytu prez. Doumergue'a w 

Londynie Times pisze, że entente cordiale jest w rzeczy samej niezbędnem 

uzupełaieniem Locarna. Dziennik dodaje; Dzieło Locarna było utrwaleniem 

pokoju w jednej strefie i stopniowem rozszerz niem go. Nad dziełem tem 
Francja i Wielka Brytanja pracowały wspólnie. Dalsze ścisłe współdziała- 
nieobu państw leży w interesie pokoju. W tej nowej fazie współpracy, 
którą im n:rzuciła historja, wyłonią się niewątpliwie różnice poglądów na 
metody i najbliższe cele. Naogól jednak współpraca nad utrwaleniem po- 

koju i wciągnięcie do niej innych narodów nie powinna napotkać poważ- 

niejszych przeszkód. Wizyta prez. Doumergue'a miała właśnie i przedew- 
szystkiem na względzie zacięśnienie stosunków angielsko-francuskich, 

Armja okupacyjna ma być zmniejszona. 
BERLIN, 19. V. Pat. Według Berliner Tageblatt, miarodajne 

koła polityczne Berlina oczekują decyzji aljantów w sprawie 
zmniejszenia wojsk okupacyjnych w Nadrenji o 10,000 ludzi na 

początku przyszłego tygodnia, w związku z ostatniemi rozmo- 
wami Brianda i Chamberlaina. r 

BERLIN. 19V. PAT. Dzienniki berlińskie zamieszczają póło- 
ficjalny komunikat zaprzeczający podanej wczoraj pr-ez Deutsche 
Tageszeituog wiadomości z Paryża © tem jakoby rząd niemiecki 
w rokowaniach Oo zmniejszenie załogi okupacyjnej w Nandrerji, 
miał poczynić Francji propozycję zagwarantowania również gra- 
nicy polsko niemieckiej. 

Burzenie twierdz wschodnich zakończone. 
BERLIN, 19 V. PAT. Vossische Zeitung donosi, że burzenie wszyst- 

kich umocnień na granicy wschodniej, a w szczególności 88 umocnień pod 

Królewcem i Kistrzyniem zostało całkowicie zakończone, Gen. von Pavcis 

b. komisarz rozbrojeniowy Rzeszy, który prowadził rokowania z komisją 

międzyaljancką w sprawie tych foriyfikacyj i potem nadzorował ich burze- 

nia, złoży w najbliższych dniach oficjalny raport rządowi Rzeszy o zakcń- 

czeniu robót przed przewidzianym terminem 1 czerwca. 

Urząd spraw zagraniczńych zakomunikuje następnie fakt ten amba" 

sadom ałjanckim w Berlinie, poczem gabinet Rzeszy poweźmie decyzję 

w jakiej formie ma być przeprowadzone sprawdzenie dokonanych prac, 

w. związku z żądaniem Paryża aby zburzenie umocnień zbadane zostało 

przez rzeczoznawców wojskowych przy ambasadach aljanckich. 

Interpelacja Labour Party w sprawie „Arcos'. 
LONDYN, 19 V. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu luby Gmin przy. 

wódca Labour Party Artur Henderson zapytał ministra spraw wewnętrz- 
nych kiedy rząd przedstawi Izbie szczegóły rewizjj w gmachu „Arcos* i 
w lokalu sowieckiej misji handlowej, Na pytanie te sir William Hicks 
oświadczył, że w ręce policji wpadł tak obfity i ważny materjał, że szcze- 
gółowe badanie jego potrwa jeszcze czas jakiś, Przedtem jednak rząd nie 
będzie mógł przedstawić Izbie bliższych szczegółów w tej sprawie, ani też 
kroków, jak.e zdecyduje powziąć. : 5 

Minister prosi przeto Izbę o cierpliwość, obiecując odczytać wyczerpu- 
jące sprawozdanie w sprawie rewizji i jej wyników oraz stanowiska rządu 

na wtorkowem posiedzeniu lzby w dn. 24 b.m. 

Dyskusja w Izbie gmin odbędzie we czwartek. 

LONDYN, 19.V PAT. Nd wniosek Labour Party, Izba Gmin  prze- 

prowadzi w przyszły czwartek dyskusję nad sprawa rewizji dokonanej w bu- 
dynkach T-wag.Arcos". 

Delegacja sowiecka grozi odjazdem z Genewy. 
GENEWA, 19 V. PAT. Jak słychać w kołach światowej konferencji 

ekonomicznej sowiecka delegacja ma domagać się aby w sprawozdaniu 
z obrad konferencji stwierdzono wyraźnie współistnienie obu systemów 
gospodarczych —kapitalistycznego i komunistycznego gi aby zamieszczono 
zalecenie, żeby oba systemy zgodnie współpracowały. Jednocześnie dele- 
gacja sowiecka daje dość wyraźnie do zrozumienia, że o ile to żądanie 
nie będzie przyjęte oraz o ile oba zastrzeżenia nie będą włączone do spra- 
wozdania, to ma o*a zamiar natychmiast z Genewy wyjechać. Ponieważ 

żądanie delegacji sowieckiej ma charakter zasadniczy, „interesujący wszyst- 

kich członków konferencji, przeto prawdopodobnie zajmie się niem  ple- 
narne zebranie tej konferencji. 

Tarcia w sprawie umów kartelowych, 

GENEWA, 19—V. PAT. Tarcia jakie się ujawniły w związku ze 
sprawą porozumień w przemyśle znalazły dzisiaj w komitecie redakcyjnym 

międzynarodowej konferencji ekonomicznej rozwiązanie polegające na przy- 

jęciu złecenia 'e wyszukania sposobów przeprowadzenia ważności umów 

kartelowych. . Т i 
Jak wiadomo, grupa socjalistyczno- syndykalistyczna złożyła w swoim 

czasie wniosek zmierzający do stworzenia organu. międzynarodowej kon- 

troli działania kartelu. Natomiast delegacja polska złożyła wnlosek o obo- 

wiązkowej rejestracji umów. Osiągnięte dzisiaj porozumienie stanowi pierw- 

Szy krok na drodze do rejestracji i ewentualnego dalszego rozwinięcia wy- 
maganej przez syndykalistów zasady kontroli. 

  

Defraudant Kessłer aresztowany. 

Do sumy 1500000 zł. brakuje tylko 250 tysięcy, 
BERLIN, 19. V. Pat. Policja frankfurcka aresztowała wczo- 

raj w Offenbachu wspólników urzędnika pocztowego w Królew- 
skiej Hucie Kesslera, który zbiegł do Niemiec po dokonaniu 
kradzieży półtora miljona złotych. Aresztowanymi spėlnikami 

Kesslera są Godfryd .Ceślik i jego żona. U aresztowanych znale- 
ziono 350.000.zł. Pozatem w jednym z banków  frankfurckich 
wykryto „zdeponowaną przez złodziei sumę 500,000 zł, Główny 

sprawca Kessler również został wczoraj aresztowany w miejsco 
wości Schliersee w górnej Bawarji. Przy Kessierze znaleziono 
400,000 zł. Reszta skradzionej sumy t. j. około 250,000 zł. nie 
została dotąd odnaleziona. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ui, Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 POSTAWY — 
GŁĘBOKIE — ш. Zamkowa 

W sprzedaży detalicznej cena po€dyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszcjzóna ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamów ionych nie zwraca. 
| ERABGSESA   

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

ni, Ratuszowa i 
NOWOGRÓD «x — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘC:ANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsud:kiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul kynek 9 
ŚWIR — u 3-go Maja 5 - 
WILEjKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz miilmetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 
za tekstem 10 Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny. szy. 
oraz z sios o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe I tabelowe 0 25 proc, drože 

Niechęć do własnej ojczyzny. 
Dn. 10 maja zdarzył się w Kow» 

nie wypadek dotychczas w kronice 

państwa kowieńskiego nienotowany; 

Jedno z pism litewskich, a mianowi- 

cie organ tautininków (nacjonalistów) 

„Lietuvis* zamieścił artykuł ziemiani- 
na Polaka, ks. Radziwiłła, jako „list 

otwarty do sumienia litewskiego". Ar- 
tykuł ten nasiąknięty słusznem rozgo- 

ryczeniem na dotychczasowe rządy 

kowieńskie, wykazuje rozpaczliwą sy- 

tuację ziemian-Polaków na Litwie, 

prześladowanych, uciskanych, wyję- 

tych niejako z pod prawa. Autor wska- 

zuje na reformę rolną, jako złośliwe 
posunięcie polityczne, na którem ucier- 

piał nie tylko ogół ziemiaństwa pol- 
skiego, przeciwko któremu pocisk 
był wymierzony, ale i cały kraj, cała 

Litwa, która tonie obecnie, zupełnie 

zdezorjentowana, w otchłani przekup- 
stwa, łapownictwa, kradzieży i leni- 

stwa. Hasła komunistyczne zyskują 

wciąż więcej zwolenników w Litwie 
a winna jest. temu przedewszystkiem 
reforma rolna. 

„Po przewrocie—pisze autor—kie- 

dy u steru rządu stanęli ludzie, ot- 

warcie ganiący radykalne ustawy №- 

tewskiej reformy agrarnej, zaczęły krą- 

żyć pogłoski, że ustawa o reformie 
rolnej będzie zmienioną Jub też zu- 

pełnie zaniechaną. Już jednak piąty 
miesiąc upływa, jak my właściciele 

większych dóbr ziemskich niecierpli- 

wie i napróżno czekamy zdjęcia tych 

pęt, duszących nas, «równouprawnio- 

nych» obywateli niepodległej Litwy; 

Kajdany nałożone na nas nosimy już 
siedem lat, bez żadnej z naszej stro+ 
ny winy, jedynie dla tego żeśmy wła” 

dali większym obszarem  grun- 

tów niż «idealną» działką 80 ha. Źy- 
cie wykazało, że niemożna odepchnąć 
od pracy uczciwych obywateli, odbie- 

rając im prawa obywatelstwa, niszcząc 

odwieczną kulturę dworów, wtrącając 

w mędzę ich właścicieli. Ekspery- 
ment reformy rolnej za ostatnie 
8 lat, boleśnie odezwał się na 

naszej kulturze, zmniejszył wydaje 

ność pracy ludu. Ustawa gwałtu, le- 

galizowane prawem pozbawienie 

własności osobistej, dotyczące właści- 
cieli powyżej 80 ha ziemi, mogło 

się zrodzić w mózgu idealisty, fana- 

tyka umysłowo-chorego, posła na 

Sejm albo pseudo-agronoma. Te 80 

ha zdyskredytowały Litwę w oczach 

całego cywilizowanego świata, one 

potrafiły wyprowadzić z równowagi 

nietylko nasze ciemne szare. masy 

wieśniaków, ale zadrasnęły nawet 

łepsze warstwy społeczeństwa. Jest 
to grabież może i we wzniosłym cełu 

zrobiona, ale jej rezultat—etyczna i 

moralna ruina". 
W odpowiedzi na ten artykuł w 

litewskiej prasie kowieńskiej podniosła 

się istna burza” Te głosy, zarówno z 
lewicy partji litewskich, jak też pra- 

wiey, zgodnym chórem potwierdzają 

raz jeszcze otwarcie, prawdziwy cel 

reformy rolnej na Litwie—zniszczenie 
prastarej, wielkiej kułtury ziemiańskiej 

w Kowieńszczyźnie. Oczywiście tym 
razem cała ta prasa skierowuje głów- 

ny atak przeciwko rządowej раг 

„tautininków*, upatrując w zamiesz- 
czeniu artykułu w „Lietuwisie" zapo- 
wiedź zmiany stosunku do Połaków, 

wszakże tchnie ona jak dawniej nie- 
nawiścią do wszystkiego co polskie-— 
Rzuca się zwłaszcza „Lietuvos Ži- 
nios*. 

„ W artykułach z dn. 13 maja pi- 
sze znane już powszechnie pod adre- 
sem Polaków kowieńskich oszczerstwa, 
«Lietuvos Žinios» broni przedewszyst- 
kiem reformy rolnej «ponieważ ona 
jest i będzie najmocniejszą podstawą 

niepodległej Litwy». Przyznaje dalej, 
że ziemianom polskim „nałożono 

uzdę* Mówi o tem, że niema już 
średniowiecznych borów na. Litwie, 
kiedy panowały żubry i „że ziemianie 

polscy daremnie wyciągają dłoń w 

„kierunku braterskiego Nieświeża, gdzie 
nie tak dawno bawił Piłsudski”. 

Dziś już jednak nie przecząc, że 

spadkobiercami prawdziwemi wielkich 

książąt litewskich jest właśnie szłach- - 

ta litewska, a nie obałamucony garst- 

ką działaczy ciemny łud, wypiera się 

nieomal tych tradycji, w imię to któ. 
rych należeć ma rzekomo Wilno do 

Litwy a nie Polski i woła: Jakto?l 
Powrócić mają czasy Gedymina i 
Witolda, kiedy to chłopami rządziła 

szlachtal? Czy mają panować u nas 
Radziwiłłowie, Wiśniowieccy i Czarto- 
z: 

zaperzeniu i złości nie widzi 
organ ,narodowych* socjalistów, że 
sami $wykazuje całą nielogiczność i 
kruche podstawy istnienia dzisiejsze- 
go państewka kowieńskiego. Stawiąc 
w jednym rzędzie starych bohaterów 
narodu litewskiego i dzisiejszą szla: 
chtę polską na Litwie, ;łamie mime- 

woli sztuczne „tradycje”, pod które 

się podszywając garstka dzialaczygko- 

wieńskich chce przemawiać w imieniu 
całego narodu litewskiego. 

„Rytas“, pisząc „jeszcze o refor- 
mie rolaej* i stwierdzając, iż rolnict- 
wo w sąsiedniej Łotwie i Estonji stoi 

znacznie wyżej, przyczynę tego litew- 
skiego zacofania tłumaczy w sposób 
następujący: 

„Ziemianie w Litwie podupadli zu- 
pełnie; sposób ich życia był niereal- 

ny, romantyczny, i, rzecz pewna, 
miał bardzo ujemny wpływ na kułtu- 
rę rolną kraju. (1) 

Co prawda, reforma dotknęła w 

"sposób bolesny naszych ziemidń, któ- 

rzy pogrążeni w falach splešnialego 
romantyzmu i fanaberji, w ciągu ca- 
łych stuieci hamowali rozwój naszej 

kultury duchowej i materjalnej.(!) Zie- 
mianie innych krajów mieli dodatni 

wpływ na rozwój swego narodu, 

o czem najlepiej Świadczy obecne 

życie tych krajów.  Majątki, jako 
ogniska sfer oświeconych, były tam 
przykładem dla twórczości — u nas 
były one przykładem burzenia(l) co 

najlepiej wskazuje nasze obecne 

życie”. 

Pisma dzisiejszej opozycji kowień- 
skiej zwracają się ostro przeciwko 
dzisiejszym władcom Kowna, poma- 

wiaiąc Ich o «bratanie się ze szlachtą 

polską». Jako jedyny w tym kierunku 
argument przytaczają fakt ukazania 

się artykułu ks. Radziwiłła w «Lietu- 

wisie>. ; 

Nie wiemy narazie czem powodo- 
wał się p. Wałdemaras zamieszczając 

ten artykuł w swoim organie i zao- 
patrując go dopiskiem wysoce przy- 
chylnym. Skłonni jednak jesteśmy 
przypuszczać, że chodzi tu o ja 
kieś taktyczne posunięcie  zaku- 
lisowe, nową kombinację polityczną 
obliczoną na efekt zagranicą lub też 
w tym rodzaju. Ze swej strony nie 
podzielamy niestety tych obaw pa- 

nów z „Lietuwos Żinias* i „Rytas*. 
— Ostatnie posunięcia nowego rządu 
i jego enuncjacje pod adresem Pola- 

ków zdają się dowodzić czegoś wręcz 

przeciwnego, jakkolwiek nie wątpimy, 
że w łonie samej раг tautininków 
znajdują się ludzie, którzy i zewnętrz- 
ną i wewnętrzną sytuacje Litwy — осе- 
niają słusznie i krytycznie, 

Chodzi nam tu przedewszystkiem o 
podkreślenie tego faktu, niemal w histo- 
rji nienotowanego, Zestawiając bowiem 
i wczytując„się uważnie w te artykuły 
prasy kowieńskiej wywołane „listem“ 

ks. Radziwiłła, prasy, która niejedne- 

krotnie była organem rządów litew- 
skich w Kownie—wyczuwamy oto ze 
szpałt całych, ze zdań urywanych, ze 

słów poszczególnych jak tchnie 
ku nam nie tylko nienawiścią do kul- 
tury szlacheckich dworów, ale niechęć, 
wstręt jakiś mimowolny do tej Litwy, 

historji jej średniowiecznej, do tych 
borów litewskich nawet, do całego 

piękna i romantyzmu tego kraju uko- 
chanego, który dla szlachty polskiej 
na Litwie od wieków najdroższą był 
relikwją. m. 

TTT 

* 

Sejm i Rząd. 
Wymiana dokumentów raty- 

fikacyjnych, 
WARSZAWA, 19,V. PAT. Dn. 19 

mała nastąpiła w Warszawie wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Rze- 
szą niemiecką, o wzajemnej komuni- 
kacji kolejowej podpisanej w Berlinie 
dn. 27 marca 1926 r. 

WARSZAWA, 19.V. PAT. Mini- 
sterstwa Spraw Zagranicznych komu: 
nikuje, że dn. 19 maja 1927 r. nastą- 
piła w Warszawie wymiana dokumen- 
tów ratyfikacyjnych konwencji polske- 
niemieckiej w sprawie uregulowania 
stosunków granicznych podpisanej w 
Poznaniu dn. 27 stycznia 1926 r. » 

Ustawa o uwłaszczeniu długo- 
letnich dzierżawców nie bę. 

dzie sprolongowana, 

WARSZAWA, 19.V (żel wł,Słowa). 
Ustawa z dnia 2-go lipca 1924 roku 
o uwłaszczeniu długoletnich dzierżaw- 
ców expiruje 2-go lipca. Jak się dc- 
wiadujemy ustawa ta nie zostanie 
przedłużona ani tembardziej nie bę- 
dzie rozciągnięta na nieruchomości 

miejskie, ° 

Odznaczenie vice-premjera 
Bartla. 

WARSZAWA 10 V, (żel, wł. Słowa) 
Vice-premjer Bartel przyjął w dniu 
dzisiejszym posła Czechosłowacji dr. 
Girsę, który w imieniu swego rządu 
wręczył p. Bartlowi odznaki wielkiej 
wstęgi Białego Lwa. Podobnemi orde- 
rami udekorowani zostali również 
min, Załeski i min Kwiatkowski. 

Konferencja w sprawach 
prawnych. 

WARSZAWA, 19 V (żel. wł. Słowa) 
Dziś w prezydjum Rady Ministrów 
odbyła się konferencja w sprawach 
prawnych. W konferencji wzięli udział 
Minister Sprawiedliwości p. Aleksan- 
der Meysztowicz, vice-minister Car, 
vice-minister spraw wewnętrznych p. 
Jaroszyński oraz szef biura prawnego 
Rady Ministrów p. Piętak, 

Min. Dobrucki w Grudziądzu. 
GRUDZ'ĄDZ, 19.V. PAT. Dn. 18 

maja r. D. o godz 5 min. 23, przybył 
do Grudziądza minister Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego 
dr. Dobrucki w towarzystwie dyre- 
ktora departamentu szkół średnich 
d-ra Zagórowskiego. P. minister do- 
konał wizytacji szeregu miejscowych 
szkół średnich, powszechnych i za- 
wodowych. Wieczorem prezydent 
miasta Włodek podejmował ministra 
w mieszkaniu prywatnem, gdzie zgto- 
madzili się liczni przedstawiciele ma- 
gistratu, rady miejskiej, duchowief- 
stwa i szkolnictwa. O godz. 1-ej min, 
13 w nocy p. minister odjechał do 
Warszawy. 

Narzekania rolników nie. 
mieckich. 

BERLIN, 19.V, PAT. W sejmie 
pruskim wystąpił dzisiaj poseł nie- 
miecko-narodowy  Miilbert z obszer- 
nem przemówieniem, obrazującem po- 
trzeby i cięzki stan rolnictwa niemiec- 
kiego. Poseł Miilbert oświadczył, że 
należy wreszcie położyć kres dotych- 
czasowemu systemowi zawierania trak 
tatów handlowych kosztem rolnictwa 
niemieckiego. Poseł wyraził wdzięcze 
ność ministrowi aprowizacji Rzeszy 
Schielemu za jego zdecydowane prze: 
ciwstawiania się traktatowi handlowe- 
mu z Polską, 

Francja chce porozumienia go 
Spodarczego z Niemcami. 

„ BERLIN, 19.V, PAT. Według do» 
niesień z Genewy delegat francuski 
na międzynarodową konferencję eko- 
nomiczną Serrais w rozmowie z tam- 
tejszym korespondentem  Dresdener 
Neuste „Nachrichten oświadczył, że 
miarodajne kola gospodarcze Francji 
zgadzają się na pórozumienie gospo- 
darcze z Niemcami, żądając jaknaj- 
rychlejszego wznowienia francusko- 
niemieckich rokowań. handlowych. 

Obawy Niemiec. 

LONDYN, 19 V. PAT. Jak "się 
dowiaduje Daily News, rząd. Rzeszy 
ma przesłać Lidze Narodów memo- 
randum w sprawie programów budo- 
wy lodzi podwodnych przez niektóre 
państwa sąsiadujące z Niemcami, 

Szczątki statku— nie samolotu. 
BOSTON, 19. V. Pat, Hydroplan 

straży nadbrzeżnej stwierdził, że zna- 
lezione na morzu szczątki przypomi- 
nające części aeropienu, są szczątka- 
mi statku rybackiego:



I. K. IEEAKOWICZ, 

DO WILNA. 
O miasto, twoje mury dziecku nie były przychylne! 
Pamiętam nędzę srogą na jakiemś po ddaszu w Wilnie 
i ciężką matki chorobę i nudne gderanie niańki 
i cerkwi nad miastem kopuły jak kolorowe bańki, 
generalskie srogie wąsiska, kozackie c. 
..Surowe, ubogie dzieciństwo, dalekie, 

zerwone lampasy... 
dalekie czasy... 

Któż ziarnka piasku policzy sypiące się z urwisk mad Wiiją! 
Tyle ubiegło dni różnych, godziny i ludzie się mylą: 
grób ojca w ziemię zapadty bez żadnych ludzkich wspominek, 
grób drugi pod sosną wyniostą śród Radziwitłowskich Dubinek... 
„„Lgtucht żal i krzywda zasnęła i przeszłość osnuła. zielskiem 
te groby niepołączone, te groby rodzicielskie 

O miasto moje, nieznane mi twoje widnokręgi. 
Oglądam tylko widoki i czytam o tob. ie księgi: 
lasy cię obstąpiły wilczyska ciebie obległy. 
wysokie wieżyce kościołów twoich pod niebo wybiegły, 
Chmury nawisty nisko, z dzwonami kościołów się mierzą 
i północ chłodna nad tobą o każdej godzinie leży. 

Ja, która nie mam domu. ani stałego 
widzę cię myślą czasami śród twoich 
Jak ktoś osierocony wspomina daleką 

osiedla, 
dębów i jedli, 
Jamilję, 

tak ja cię—dalekie—wspominam, i górę Trzykrzyską i Wilję, 
i myślę, jak ktoś wygnany, czyje przepadło i miano: 
a gdyby tam powrócić - jakby mię też spotkano? 

I myślę, jak ktoś wygnany, gdy dzieciństwo wspomina ubogie, 
a gdyby wrócićc—czy kwiąt mi czy kamień upadnie pod nogi?l 
I snuje się z cierni różaniec i pytają twarze męczeńskie; 
„Tam, gdzie my legliśmy w męce, czy wypada ci wkroczyć zwycięskiej? 
Zbudź się z różanych nadziei i zerwij sieci omamień: 
łzami twej matki w tem mieście każdy oblany kamieńl 

Tutaj marniała od troski, tutaj uvadła od razów, 
leży w tym kraju twa krzywda pod dwojgiem ukryta głazów. 
Schnąć będziesz tutaj i ginąć od niewiadomej goryczy. 
bo krwi twej tu pełno pod ziemią i ona do ciebie krzyczy 
<Wróć na rozstaje, pozostań nazawsze na ścieżkach, co ślady mylą, 
nie wracaj do miasta dzieciństwa, nie wracaj do lasów nad Wilją»l 

Ja, która nie mam domu, pytam cię, stary grodzie, 
jak mi to moje sieroctwo twoje twarde serce nagrodził? 
Jakiem przemówisz stowem, zanim się z żalu rozpłaczę 
i przypadnę do zimnej twej piersi i krwi mojej krzywdę przebaczę, 
i przebaczę dwa groby zapadłe, nieznane i rozłączone?., : 
O Wilno nieznajome, o Wilno moje rodzone,.. 

  

Nowości wydawnicze. 
— Życie Teatru» (pod redakcją W. 

Brumera) ukończyło w 14-tym numerze dru- 
kowanie w kilku ciągach obszernej rozpra- 
wy Cz. Jankowskiego o organizacji teatrów 
Rzeczypospolitej Polskiej na za»adzie projek: 
tu M. Krywoszejewa. Jest to zapoczątkowa- 
nie dyskusji zainicjowanej p Związek 
Artystów Scen Polskich (ZASP). 

— Juljan Kaden-Bandrowski: <Euro- 
a zbiera siano». Str. 248. Lwów. Wydawn. 

Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 1927. 
Zbiór—ilustrowanych przez T. Gronow- 

skiego—szkiców, obrazków i opowiadań. 
— Dickens: <Dawid Copperfield>. 

Prześliczna ta powieść, jedna z najpiękniej- 
szych w literaturze wszechświatowej ukaza- 
ła się w dobrym przekładzie jako tom 8 i 9 
<Bibljoteki Belietrystycznej» Mortkowicza. 

— Casimir Smogorzewski: <La Po- 
lohne Restaurće». Prėtace de M. Auguste 
Gauvein, de IInstituł, Avec 22 portreits et 
19 cartes. Stronic 360. Paris. Gebethner et 
Wolif. 1925. 

O doskonałej a niezmiernie pożytecznej 
tej książce zdammy obszerniejszą relację w 
najbliższym czasie. Dziś ją tylko polecamy 
gorąco uwadze czytelników «Słowa». Jest to 
najlepsza, ściśle objektywna, historja odro- 
dzenia się Państwa Polskiego. Wiele z niej 
z pewnością dowie się—niejeden Polak. 

— M Gogol: <Martwe dusze>. To ar- 
cydzieło literatury rosyjskiej ukazało się w 
dobrym polskim przekładzie Wł. Broniew- 
skiego jako 9 i 10 tom <bibljoteki Belletry- 
stycznej» Mortkowicza. Warszawa. 1927. 

— G. K. Chesterton: <Obrona niedo- 
rzeczności, pokory, romansu brukowe- 
go i innych rzeczy wzgardzonych». Str. 
152. Wydawnicze Towarzystwo <Rój». War - 
szawa. 1927. i а 

Jest to zbiór artykułów, szkiców, minja- 
turowych studjów, wycieczek polemicznych 
it. p. głośnego pisarza. Humor i paradoks 
walczą o lepsze w tej osobliwej książce. 

— Witoftd Krzyżanowski: <Ekspan- 
„sja kapitału Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej». Sir. 27. Kraków. 
Spółka Wydawnicza. 1927. ы 

+ — Pamiętniki Paw4a Popiela (1807— 
1892). Str. 256. Kraków. Krakowska Spółka 
Wydawnicza. 1927. 

i 
  

4 Dnia 23 maja 1927 r. m. Mir, wojew. 
4 Nowogródzkie, dojazd ze stacji kol. 

Horodziej,- doroczny 

į dužy jarmark na konie, 
; przeważnie rasy pół ciężkiej. 

: 

- Nieoleście głos. 
Niedawno temu miałem nieostroż- 

  

"nych (tanie, 10—20 
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Wydawca pisze we wstępie do tej ogrom- 
nie ciekawej książki: «Przedstawienie praw- 
dziwego wizerunku Pawła Popiela należało 
się prawdzie a nawet historji». Nietylko wi- 
zerunek jego mamy przed sobą, Mąmy też 
przed sobą: zapatrywania polityczne człowie- 
ka, który swojego czasu wywarł duży wpływ 
na myśl polityczną polską. Umarł 35 lat te- 
mu ale niejedno, co czuł i myślał Paweł 
Popiel ma dziś jeszcze pełną żywotność. 

Postaramy się co rychlej zdać w <Sło- 
wie» sprawę z zawartości pamiętnika, z przy- 
toczeniem najciekawszych epizodów. 

— +<lskier», wybornego tygodnika dla 
młodzieży, przynoszą nam trzy ostatnie ze- 
szyty (19, 20 i 21) między innemi sporo cie- 
kawych rzeczy dotyczących harcerstwa, spo- 
ro iiustracyj krajoznawczych, rzecz o War- 
szawie «której nie znamy», obrazek z daw- 
nego Poznania, opis Aurelego Urbańskiego 
wycieczki do Krzemieńca, wyborne opowia- 
danie jednego z czytelników «Iskier» 0... 
czyżykach hodowanych w klatce, etc. etc, 
Wśród belletrystyki rozwija się w dalszym 
ciągu powieść Czyżowskiego <Mały Jim». 

— Stefan Papće: «<Misterja ballado- 
s. Zegadłowicza». Str. 48, Poznań. 

— cAlma Mater Vilnensis». Zeszyt 
5-ty. Zawartość: autograf prezydenta Mościc- 
kiego, przemówienie rektora Pigonia do stu- 
dentów przed imatrykulacją, Heleny Obie- 
zierskiej «Stosunek współczesnego pokolenia 
do romantyzmu». poezje W, Charkiewicża, 
W. Hulewicza, Wiszniewskiego, Widawskie- 
go, Bujnickiego, Oblezierskiej, Jerzego Re- 
mera rzecz o Ferdynandzie Ruszczycu (suto 
ilustrowana), Tadeusza Szeligowskiego « 
potrzebie muzycznego wychowania młodzie- 
ży akademickiej» Leona Sienkiewicza «My i 
Reduta», A. Dąbrowskiej <Na temat <Snu» 
Kruszewskiej», A. Basiński <Zagadnienie azo- 
tu», — sprawozdania, wreszcie uwag nieco 
o Po: istnieniu pisma. | 

ako redaktor podpisule pismo p. To- 
masz Ratkowski, kierownikiem artystycznym 
jest p. Zbigniew Kaliszczak. 

— Juljan Eysmont: Sztuka wymy- 
ślania». Str. 125. Warszawa. Tow. Wydaw. 
<Rój». 1927. Gaba 

Feljetony i wiersze. Dowcip i humor. 
— Nowe wydawnictwa Związku Pol- 

skiego Nauczycielstwa szkół Powszech« 
groszowe broszury): Z. 

Rembieliński; <Szkoła jednolita», R. Petry- 
kowski <O naprawę programu szkolnego», 
Wł. Gacki: «Walka o szkołę życia», J. Smu- 
likowski <O sprawiedliwy ustrój szxolny», 
Walenty Surówka: <Krzywda młodzieży wiej: 
skiej», Dr, St. Tynelski: <Czy należy zakła- 
dać szkoły powszechne w każdej wsi». 

В от 

NOWY RZĄD AUSTRII. 
WIEDEN, 19, V. PAT. Nowowybrana Austrjacka rada narodowa do- 

konała na swem dzisiejszem posiedzeniu 94 та głosami przeciwko 70-u 
wyboru nowego rządu. Skład nowego rządu jest następujący: kanclerz — 
dr. Seipel, wice-kanclerz — Hartleb, oświata — Schmidt, opieka społeczna 
— Resch, skarb — Kinbock, rolnictwo — Thaller, handel i przemysł — 
Schurif, wojsko — Vangoin, minister bez teki dr. Dienhofen, Kanclerz 
Seipel oświadczył w imieniu nowego rządu, że wybór przyjmie. 

f Mowa programowa kanclerza Seipla, 
WIEDEN, 19 V. PAT. Kanclerz dr. Seipel, który poraz czwarty stof 

na czele rządu wygłosił dzisiaj mowę programową w której powiedział 
między innemi, że ostatnie psychologiczne pozostałości wojny wnet już 
znikną i państwa europejskie zajmą definitywną pozycję. Alarmujące wia- 
domości o napięciu stosunków między dwoma  śąsiadującemi z  Austrją 
państwami okazały się przesadzonemi. Nieprawdziwe są również pogłoski 
w sprawie Burgenlandu, mogą zaś one zakłócić przyjazne stosuaki między 
Austrją a Węgrami, 

Bardzo wielką rolę w stosunkach Austrjj z innemi krajami odegry- 
wa los tych obywateli państw obcych, z którymi jesteśmy związani krwią 
i mową. Spodziewamy się—mówił dałej kanclerz—że w tej. kwestji lata naj- 
bliższe przyniosą poprawę. Z państwem niemieckim będziemy się starali 
możliwie zbliżyć nietylko w dziedzinie kulturalnej lecz i gospodarczej. W 
pracach Ligi Narodów Austrja będzie dalej brała żywy udział, 
  

Walka z mniejszością polską. 
„Dzień Kowieński* podaje: Na zjeździe Deutscher Ostmarkenwereinu 

w Królewcu omówiono szczegółowo dalszy program zwalczania mniejszości 
polskiej na kresach niemieckich, podkreślając konieczność wzmożenia 
działalności antypolskiej, szczególnie na Pomorzu | w Prusach Wschod- 
nich. Ze szczegółowo opracowanym programem wystąpił radca szkolny ze 
Starogardu, Neuman, który przedstawił następujące żądania: ograniczenie 
wychodźtwa z Polski, wywłaszczenie polskich właścicieli ziemskich, dalsza 
kolonizacja, roztoczenia szczególnej opieki rządowej nad Mazurami i Ka- 
szubami, ograniczenie działalności polonofilskiej duchowieństwa katolickie 
go, akcja dziennikarska, zwrącająca uwagę ludności na niebezpieczeństwo 
polskie oraz wzmocnienie ochrony wojskowej ziem wschodnich. Hasłem 
pracy winno być połączenie Prus Wschodnich z Rzeszą i usunięcie z 
Niemiec optantów polskich. ; 

Monopol zapalczany w Niemczech, 
BERLIN, 19. V. PAT. Reichstag przyjął dziś ustawę o monopolu 

zapalczanym, która oddaje całą produkcję zapałczaną w Niemczech w ręce 
trustu szwedzkiego, przyczem rząd niemiecki w owym truście uzyskuje 
więcej niż połowę kapitału i większość maadatów w radzie zarządzającej. 
Na tem sarńem posiedzeniu Reichstag przyjął ustawę ratyfikującą umowę 
między Niemcami, Polską i w. m. Gdańskiem, dotyczącą wykonywania art. 
112 traktatu wersałskiego. 

Sowiety zbroją Turcję. 
BERLIN, 19. V. PAT. Prasa berlińska podaje za dżieunikiem  sofij- 

skim Borba, że pomiędzy Rosją sowiecką a-Turcją została zawarta kon- 
wencja wojskowa w myśj której Rosja sowiecka zobowiązuje się dostar= , 
czyć Turcji różnego rodzaju materjały wojskowe i iastruktorów. : 

Debaty nad'reorganizacją armji francuskiej. 
PARYŻ, 19.V PAT. izba deputowanych przystąpiła do dyskusji nad 

projektem ogólnej organizacji armji. Wniosek komunistów o odroczenie 
rozpraw został odrzucony 415 głosami przeciw 31. Były minister wojny 
Maginot zabrawszy głos oświadczył, że nie odpowiada mu ani projekt 
rządowy, ani prójekt socjalistyczny. 

Lepszy jest bądź co bądź — zdaniem mówcy — projekt rządowy, 
który w odpowiednich warunkach i o ile przewidywany w projekcie stan 
liczebny armji wynoszący 540.000 ludzi będzie rzeczywiście osiągnięty, za- 
pewnia bezpieczeństwo kraju. Kończąc deput, Maginot oświadczył, że on i 
jego towarzysze z grupy lewicy republikańsko-demokratycznej będą głoso- 
wać za projektem rządowym z tem zastrzeżeniem, że wejdzie on w życie do- 
piero z chwilą, gdy spełnione będą wskazane przez niego warunki. Dalszy 
ciąg dyskusji nad projektem odbędzie się weiłwtorek. 

Wielkie areszty robotników w Moskwie. 
Z Mińska donoszą: W nocy na 17 maja w Moskwie dokonano !masowych 

rewizji i aresztów w dzielnicach robotniczych. Atesztowano .około 100 robot- 
ników. Wszyscy aresztowani dostarczeni zostali na samochodach ciężarowych 
do komendy G. P. U. gdzie toczy się śledztwo. 

Według krążących pogłosek areszty te związane są z projektem manife- 
stącyj metalowców i robotników włókienniczych., 

Marsz na Hankou, / 
/ 

‚ НАМКОЧ, 19—V. PAT. Biuro Reutera donosi, „że wojska północne 
i oddziały Wu-Pei-Fu w skombinowarym marszu znalazły się w odległości 

O 100 klm. ad Harkou. Natomiast Czang-Kai-Szek ma znajdować się około 
30 klm. od tego miasta. 

SZANGHAJ, 19—V. PAT. Gen. Czang-KaiSzek powrócił do Nankinu. 
Z Hankou donoszą, że niepokój wśród Chińczyków trwa tam w dalszym 
ciągu. Chronią się oni na terenie koncesji zagranicznej. Część oddziałów 
a>ty-komunistycznych została skoncentrowana w pobliżu miasta i zetknię- 
cia się ich z wojskami czerwonymi należy oczekiwać w każdej chwili. 
Pozostałe wojska anty-komunistyczne znajdujące się w odiegłości 20-tu mil 
od Hankou maszerują na miasto. 

W obawie przedarmją antykomunistyczną, 
LONDYN, 19—V. Pat. Z Hankou donoszą, że we wtorek ubiegły 

ogłoszeno w całem mieście stan wojenny. Z dalszych wiadomości otrzy- 
manych z Hankou wynika, że władze tamtejsze odczuwają wzrastający 
niepokój wobec posuwania się ku miastu armji przeciw-komunistycznej. 

e Zaiodomienie. ul. Miekiewieza 
letnia weranda w 

  

racji dla Tuwima, dla Lechonia?.., Czy 
gdy bardzo piękny wiersz napisze p. 
Podhorski-Okołów na powitanie Bal- 

Porozrzucałeś życie na filmowe taśmy; 
Wszystko już dziś jest twojem, a nic two- 

[iem własnem. 

przecie na poziom europejskiego 
miasta. 

ność wyrazić się o rękopiśmiennych monta, to ja się może nie zachwy-- 
wierszach pewnej pani nie tak po- cam? у 
chlebnie, jak się spodziewała. Tylko gdy mi np. krakowska 

Otrzymałem od niej list. Nawy- «Gazeta Literacka», co to, jak sama 
myślała mi wierszem i prozą. Oświad- głosi „walczy o nowe myśli i z 
czyła, że wogóle jestem recenzentem myślami przestarzałemi», wydrukuje— 
literackim z pod ciemnej gwiazdy. jak w ostatnim swoim numerze— 
osobliwie dła Młodej Polski nie wjersz p. Adama Dalina «D> mlo- 

jestem sędzią — lecz prokuratorem! dzjeńca XX-go wieku» brzmiący: | 
Zdaniem zagniewaneį pani, sypią SIĘ Najdalsze ziemie swoim kusiły cię czarem 
moje „pioruny* nie na modernistycz= | czekały twych skinień pokorne hangary. 
ną czy futurystyczną formę ('tórej kochałeś się w faszystach, bratałeś z Le- 
ona sama nie jest bynajmniej wielbi- \ * , [ninem. 

cielką) lecz na młode talenty! Młodel Na obczyznach karmiłeś się sercem mat. 
W tem rzecz właśnie! jestem — są [czynem. 

słowa listu—zgorzkniałą pozosiałością Nurkową maśką jest ci słuchawka radjowa: 

czasów, co minęły ma zawsze, irytu- 
jącą się srodze, że wyrasta jak z pod 
ziemi całe mnóstwo nowych, świe- „ 
żych talentów, które radbym zgnieść, 

unicestwić, nie dopuścić aby przyćmie- 

fbiach morza. 

Wieści dźwięcznie odbija naprężonem 
[dnem 

` ; Islen, — 
wały.. gasnące gwiazdy. Twó A Ska: Jani 

Ougwiede mie. używała Ja belle Tvól iest uśmiech Berarda Shaw: suchy 
- Dąme sans merci w liście swoim ta- 

kich akurat hiperbol,. lecz sens był, 
ręczę słowem, akurat taki. i 

Mój Boże! Czy mam powołać się 
na to, co pisałem, — aby tylko nie- 
wieście wymienić pióra Młodej Polski— 

[syny. 

By w ogniu spojrzeń mogła się jarzyć, 
z jak motyl. 

o Ilžakowiczownie, o Pawlikowskiej, o 3 , [osłon: 

Kruszewskiej?.. O _ talencie autorki Nad trupem serca, jak szakal, az” 
tryptyku «Wilno», o pani  Wandzie 
Niedziałkowskiej- Dobaczewskiej, o ta- 
lencie p. Hseny Matejkówny? Czy to 
ja mało mam. respektu a nawet admi- 

(pokarmem: 

Novarro. 

W pogwarach stolic grąžysz się jak w głę- 

Pierš twoja jak rakieta Żuzanny Len- 

I tyś z Jackiem Londonem wdźiewał moka- 

Kobietę zostawiłeś na łup swej tęsknoty 

Ściągasz z niej tajemnicę i obdzierasz z 

Teatr przestał ci dawno być strawnym 

Twoim jest Charlie Chaplin i Rąmon 

— wówczas ściskam ramionami. 
Pełną przecie swobodę ściskania ra- 
mionami posiada każdy lojalny oby- 
watel—nawet w Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. Prawda? 

Również przed kilku dniami trafi- 
łem w pewnem towarzystwie na go- 
rącą dyskusję w sprawie wyborów do 
rady miejskiej. 

Osobliwie mocno brała sprawę do 
serca jedna z dam oddana całkowicie 

` 

lnnego dnia czytałem potężny a 
wielce patetyczny artykuł przedwy- 
borczy skreślony przez kogoś, które- 
mu, dalibóg, o nic innego nie cho- 
dziło tylko aby czerwona chorągiewka 
powiewała na baszcie góry;Zamkowej. 

Dziś zaś itrafiłem w wiedeńskiej 
„Neue Freie Presse" na artykuł... naj: 
młodszej córki Lloyd-George'a. Sam 
niepospolity mąż stanu rad posługuje 
się od czasu do czasu szpałtami wiel-- 
kiego wiedeńskiego organu prasy. Za 

służbie Bożej, którą sprawy Świeckie znakomitym ojcem wcisnęła się na 
nie powinny były, zda się, tak dalece 
interesować. : 

Wyraziłem moje zdziwienie. 
*— O, przepraszaml—odparła ży- 

wo. Jakże by miało mnie nie intereso- 
wać: kto będzie prezydentem Wilna! 

— A kogo by szanowna pani po- 
parła... łącznie, rozumie się, Z Szero- 
kiemi masami, dla których jej słowo 
jest wyrocznią? 

— To rzecz bardzo prosta! Popro- 
wadzimy na prezydenturę tego, kto 
zwróci Franciszkanom kościół Fran- 
ciszkański. 

Innych kwalifikacyj nie trzeba dla 
tych pań. Oto ich wyłączny mandat 
imperatif. Z tego tylko punktu pa- 
trzą ua ogromną sprawę znalezienia 
i wysunięcia na czoło miasta takiego 
człowieka któryby rzutem  uiemałej 
energji,, szerokiego urmmysłu, murowa- 
nej kompetencji i własnej kultury du- 
chowej podniósł nasze Wilno raz 

nie oto i jego córka. : 
Temat: projekt mający być nieba- 

wem  wniesionym do angielskiego 
parlamentu „w przedmiocie" przyzna- 
nia prawa wyborczego biernego i 
aktywnego każdej Angielce z chwilą 
jej dojścia do 21-go roku życia. Każ- 
da 21-letnia Angielka mogłaby być 
kandydatką na posła do parlamentu! 
Niesłychanel 

lież by tych młodocianych ama- 
zonek stanęło do urn wyborczych?. 
Pięć miljonów sto dwadzieście sześć 
tysięcy. Panna Megan Lloyd-George 
oblicza, że wówczas byłoby w Anglji 
podczas wyborów do“ parlamentu 2 
miljony głosów niewieścich więcej niż 
męskich! ` 

I panna Megan Lloyd George 
kręci główką. 

Hm!-—-powiada. Niewątpliwie dzi- 
siejsze angielskie 21-letnie dziewczęta 
wyżej stoją pod względem wykształ» 

Przygotowania do wyborów do 
Rady Miejskiej. 

Skład głównego Komitetu Wy- 
borczego do Rady Miejskiej. 

Na zasadzie art. 3 zarządzenia 
Komisarza Gzneralnego Ziem Wschod- 
nich z dnia 25.VI.1919 r. (Dziennik 
Urzędowy Zarządu Cywilnego Żem 
Wschodnich Nr. 7 poz. 48) przewod- 
niczący głównego komitetu wyborcze: 
go p. mec. Łuczyński powołał na 
członków komitetu wyborczego: pp. 
mec. Bagińskiego Stanisława, prof. 
U. S. B. Czeżowskiego Tadeusza, 
sędziego przy Sądzie Apelacyjnym w 
Wilnie Dmochowskiego Władysława, 
v-prezesa Sądu Okręgowego w Wil: 
nie Kozłowskiego Juljana, mec. Mia- 
nowskiego Stanisława, mec., Siawcilła 
Wacława, sędziego S. O. w Wilnie 
Węckowicza Waciawa, posła na Sejm 
Lublińskiego-Stuczyńskiego Michaela, 
adw. Uciechowskiego Józefa (ostatni 
dwaj żydzi), inż. Dybiejkowskiego 
Leona (Białorusin) i nauczyciela Sta- 
szysa Konstantego (Litwin), 

Udział żydów w obwodowych 
komisjach wyborczych: 

Przedstawiciele sjoaistycznego 
bloku wyborczego złożyli Głównemu 
Komisarzowi wyborczemu spis 60 
mężów zaufania judności żydowskiej, 
którzy mogą wejść w skład 60 obwo- 
dowych komisji wyborczych. (r) 

Wśród partji żydowskich. 
Podana w przez nas swoim czasie 

za blisko stojącym do stronnictwa lu- 
dowo-demokratycznego „W Togiem* 
wiado*mość o tem, że ludowcy-demo- 
kraci wystąpili ostatecznie z bloku wy- 
borczego tworzonego przez sjonistow 
okazała się nie ścisłą o tyle, że spra- 
wa ta jeszcze w ostatecznej formie 
zdecydowaną nie została. \ 

Sjonistyczny „Cajt* z dn. 19 b. 
m. donosi jednak, że [część demokra- 
tów, którzy są niezadowoleni z bloku 
wyborczego z sjonistami noszą się z 
zamiarami nie  przychylnemi dla 
bloku. : 

Sjonistyczno-religijna partja „Miz- 
rachi* os:atecznie już wystąpiła z 
bloku sjonistycznego. 

Lista wyborcza bloku sjonistycz- 
nego ma się nazywać „żydowską  li- 
stą narodową”. (r). 

Lewy blok robotniczy. 
Dowiadujemy się, że czynione są 

przygotowania mające na celu utwo- 
rzenie bloku wyborczego wszystkich 
wileńskich grup i partji robotniczych, 
należących do Rady okręgowej klaso- 
wych związków zawodowych. 

Do bloku tego nie wejdą jednak 
ani PPS. ani też żydowski «Bund», 
które wystawiają swoje własne listy 
wyborcze. (r) 

Rosyjski centralny demokratycz- 
ny komitet wyborczy. 

Grupa Rosjan po rozbiciu się per- 
trakiacyj w sprawie współnego bloku 
z Litwinami i Białorusinami, utworzy- 
ła onegdaj własny komitet wyborczy 
pod nazwą: .rosyjski centrałny demo- 
kratyczny komitet wyborczy, Na cze: 
le komitetu stoi b. pułkownik Lipski. 
Komitet zamierza wydać odezwę. 

Ę Nowość wydawnicza 
Ko J ankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" | 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

Edis dA АА Р | 

2 12 ijustracjami. 

Przy eukierni Bolesiawa SZTRALLA 
_ została otwarta 
ogrodzie. 

  

cenia i wyrobienia niż ich rowieśniczki 
z epoki królowej Wiktorji. Tamte gło- 
sowałyby niezawodnie „jak papa każe” 
albo w razie opozycji rodzicielskiej 
protestowałyby omdleniem lub palpi- 
tacją. Wszelako dzisiejsze panny... 
achl—opanowane istną demencją fil- 
mową szukałyby wśród kandydatów 
poselskich... greckiego profilu Johna 
Barrymores. Wielbicielki romantyczne- | 
„go Ramona Novarro lub adoratorki 
„męskiej piękności* Ronalda Colt- 
mansa wymagałyby od popieranych 
przez nie kandydatów na posła takiche 
że... zalet i przymiotów. Ogromny 
byłby popyt na parlamentarzystów,.. 
o greckim profilu. 

Nie ja, broń Boże, czynię takie, 
przypuszczenia! Pozwala sobie na nie 
21-letnia panna Megan Lloyd-Geerge. 
Polityka—powiada—to akcja twórcza. 
Podobnie jak dziecko pasjami lubi 
budować domy .z klocków lub įfor- 
tece z piasku, tak kobieta pasjami 
lubi coś źworzyć biorąc bezpośredni 
udział w życiu społecznem lub poli- 
tycznem. *To ją głównie pociąga do 
działalności i pracy publicznej, 

' Lecz niemai wszystkie my, 20-latki, 
powiada panna Megan, „rwiemy się 
zaraz... przenosić góry z miejsca na 
miejsce. Śnią się nam zaraz reformy 
choćby najradykalniejszel Właściwość 
to i młodych mężczyzn 21 do 
25-letnich Większość ich przewróciła 
by ustrój społeczny do góry nogami. 
Wołno przewidywać, że młode dziew- 
częta wybierałyby do parlamentu albo 

Niepowodzenie por. Thoreta, 

BERLIN, 19, V. Pat. Porucznik 
Thoret odbywający lot Paryż — Mo- 
skwa musiał z powodu lekkiego de- 
fektu motoru wylądować na lotnisku 
w Tempolhoffie. 

35 dzieci zginęło w szkoł 
NOWY YORK, 19, V. Pat. We- 

dle ostatnich aoniesień z Beath w 
stanie Michigan wskutek eksplozji w 
tamtejszej szkole zginęło 35 dzieci i 
4 osoby dorosłe. Zamach był pode- 
bno dziełem zemsty. 

Wycieczka rolników  finlandzkich 
Dziś przybywa do Wiłna. 

Dziś wieczorem przybywa do Wil- 
na z Finlandji wycieczka rolnicza, 
która zabawi de dnia 26 b. m. 

Członkowie wycieczki  przenocują 
w wagonach, w Sobotę zaś rano od- 
jadą do stacji Bieniakonie, gdzie się 
odbędzie zwiedzanie stacji doświad- 
czalnej rolniczej oraz gospodarstw 
wzorowych p. p. K. Wagnera i Bo. 
rowskiego J. W godzinach popołud- 
niowych członkowie wycieczki wrócą 
do Wilna gdzie zwiedzą miasto, 
ewentualnie szkoły rolnicze w Buki- 
szkach i Antowilu. Wieczorem wyda- 
ny zostanie dla członków wycieczki 
obiad, po którym bezpośrednio na- 
stąpi odjazd do Warszawy. Na spot- 
kanie wycigczki przyjeżdża z Warsza- 
wy do Wilna Minister pełaomocny 
finlandzki w Warszawie p. Prokope. 
Spis osób przybywających brzmi jak 
następuje: Alkier Santeri — b. mini- 
ster — literat, Aner Ilmari — b. mi- 
nister — poseł, Bjorkenheim Edy — 
radca ministerstwa rolnictwa, B:ander 
Uuno — b. minister — poseł, Heik- 
kila b. poseł, Hirmensale L. O. —rol- 
nik, Junnila Taave — poseł, Kallio 
Kyosti — b. prezydent ministrów, 
Luostarinem Alpo — b. poseł, Niuk- 
kanem Juho — b. minister, Nukari 
E. b. minister, Sihwola Erkki — rad- 
ca ministerstwa rolnictwa, Pullinen 
Erkki — b. minister, Vuokoski K. V. 
— b. minister — poseł. Jyske J. — 
poseł — rolnik, 

Goście witani będą na dworcu 
kolejowym przez przedstawicieli władz 
i organizacyj rolniczych. 

usuwa i oczyszcza 
: ŁUP JEŻ idealnie skórę głowy 
m Shampoo <PUMILIO> do włosów 
= tłustych. Wyrób  laboratorjum A. 
m WIERZBIĘTY, Warszawa, Marszał- 
" kowska 94. 

ъ 
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Zawiadomienie. 
3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 

w Grodnie ogłasza w dniu 8-go czerwca 
1927 roku na godz. 10-tą przetarg na roboty 
asenizacyjne w garnizonach: Wilno, Nowo- 
Wilejka, bierezwecz, Porubanek, Podbrodzie, 
Werki. Biaiy Dwór, Lida i Wołkowysk na 
przeciąg jednego roku. : 3 

„Szczegółowe ogłoszenia w <Monitorze 
Polskim» i «Polsce Zbrojnej w Warszawie». 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
Grodno. 

596 VI. L. 3146 Bud. 
ANUNDUNUBUNNNANNUNANANEBNNMA 

‚ Ogłoszenie. 
` į 

„Dyrekcja Lasów Państwowych w  Wil- 
nie podaje do. wiadomości iż w dn. 30 
maja 1927 r. o g. 12-ej w lokalu Dyrekcji La- 
sów (ul. Wielka 66) odbędzie się przetarg 
ustny i za pomocą ofert pisemnych na eks- 

ploatację terenów karpinowych w Nadlešnic- 
twach: Wileńskiem, Ławaryskiem, Rudnic- 
kiem Stołpeckiem, Koniawskiem, Trabskiem, 
Nalibockiem, Wiszniewskiem, Duniłowickiem, 
Smorgońskiem, Międzyrzeckiem, Mostow- 

„skiem, Trockiem i innych oraz przetarg ust- 
ny i za pomocą ofert pisemnych na sprze 
daż działek etatowych według obliczenia 
powierzchniowego poszczególnych drzew 
na pniu i materjałów w stanie wyrobionym 
w Nadleśnictwach Podbrodzkiem, Grodzief- 
skiem, Baksztańskiem, Orafskiem, Mostow- 
skiem, Stołpeckiem, Trabskiem, Różankow- 
skiem, Duniłowickiem, Brasławskiem, Ber- 
sztowskiem i innych, 

Wykaz jednostek Hcytacyjnych, warun- 
ki m szematy umów i ofert są 
do przejrzenia w godzinach urzędowych w 
D. L.P. w Wilnie, pokój Nr 7. 

Dyrekcja Lasów Pafistwowych 
w Wilnie. 

PRAWEJ ao aukai ae a a i ISO, ad o i eini nai iais 

rówieśniczki albo młodych chłopców. 
Mogłaby powstać Izba Gmin z ogro- 
mną większością posłów obojej płci 
liczących 21 do 25 lat. Byłaby to ka- 
tastrofa. 

„Obecny nasz parlament — pisze 
dosłownie panna  Lloyd-Gzorge — 
liczy 615 członków. Proszę sobie wy- 
obrazić jakby wyglądał przy większo- 
ści samych młodych dzi:wcząt! Po 
ławach poselskich młodziutkie „po- 
słanki* prezentowałyby na całą izbę 
z pod króciutkich i obcisłych spodni- 
czek nóżki w jedwabnych pończo- 
szkach, co chwila, z za ręcznego lu- 
sterka, pudrując sobie nosek”. 

Anglicy powiadają: „Ręka  koły- 
sząca dziecko rządzi šwiateml“ 
ich: „My rządzim światem a nami 
kobiety"). Inwazja młodych dziewice 
do parlamentu.. rozkołysze nam cały 
parlament! — woła pauna Megan 
Lioyd-George. 8 

Urywam. Gotów kto jeszcze 'do- 
patrzyć w tym feljetonie jacieś aluzje „ 
do wyborów wileńskich, które już 
rozkołysały niemal całe miasto. 

Kto potrafi zjednać. sobie maxi- 
mum głosów niewieścich — wejdzie 
do Rady Miejskiej i, co za tem idzie, 
będzie miał szanse zostać prezyden- 
tem. Kto czuje, że niewiast nię bę- 
dzie miał za sobą... niech się do Ra- 
dy Miejskiej nie wybiera, 

Gz, 1. 
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"dzielnicowych dotąd organizacyj w 

Zdobnictoo ludowe na Gilleńszczyźnie, 
(Z Targów Poznański ch.) 

W Kurjerze Poznańskim czytamy: i fińszczyznę i greczyznę i ruszczyznę 
Z okazami zdobnictwa ludowego z Wi- 
leńszczyzny przybył do Poznania na stko to splynęło się w poczuciu ar- 
Targi, jako przedstawiciel Towarzy- 
fstwa Popierania Przemysłu Ludowego 
p. Piotr Hermanowicz, artysta-rzež- 
biarz. Rozmiłowany w pięknie wy» 
tworów sztuki ludowej, udziela nam 
chętnie objaśnień, do których, jako 

i wiele innych strumyków, ale wszy- 

tystycznem ludu i zostało zamalga- 
mowane w jedną postać. 

Oglądamy przepiękne tkaniny, 
zwracając . uwagę na ich dyskretną 
gamę barwną, która "wszakże ma 
wiełe siły. 
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Dnia 29 VII. o godz. 11 wiecz. 
Spotkanie gości na dworcu z muzy- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład ką; 30 VIl od godz. 8—10 r. śnia- 
Meteorologji 0. 5. В. - : @ 2 danie, od 10—11 r. nabożeństwo w wybitny artysta i znawca przedmiotu, _ — To tak, jak nasz lud — zau- z dnia 19—V 1927 r. ‚ : 

Jest jaknajbardziej powołany. waża p. Hermanowicz — cichy, ale Ciśnienie | 760 Ma a, M 11 do 3 o o 
— To, co wystawiamy w Pozna- mocny. Tworzy sztukę taką, jaki jest średnie Kł kata E 2 c Katedry, niu, a czynimy to po raz pierwszy, sam. A jaka w tem rozmaitość! Gdy Temperatura | Ur cioła św. Anny i dł „ay ię 

jest rdzennym wytworem ludowym. kobieta utka jeden kawałek na jakimś średnia EPO TW .. Ё.‚"'Ё' °8 10050 Materja!—przewažnie len — posiały i wzorze, to gdy go powtarza, zawsze Opad za do- | 5 . 0 kE > sb wiecz, L 
upr.ędly ręce naszych włościan. Te wprowadzi jaką małą odmianę. Jest bę w mm. / 19C old e JONA: 1 a 
same ręce nałożyły tło ma wafsztat zawsze w tem coś z improwizacji i br ke T i pół. CG: sta- tkacki i barwiły kolorowe nici, które- ]ak gdyby z natchnienia, Tylko czu- Wiatr j Zachodni + NY: a: SIWA = BRA mi przetyka się osnowę. Niktnaszych wać nad tem, a nie popsuć. Uczył 79w=żaiścy н Z A K 2 o aa a włościan tego nie uczył, nikt ież na nas tego dawno nasz sztandarowy gė A a 8 an 2 Na © o d Seo 

Śzczęście, nie „poprawiał* im ani wileński artysta malarz, Ferdynand dobę -- 109С. Tendencja * barometryczna: ||) Pa Śąj w zaa i Kate rze, od 
O ani pa BĘ A Rz ia: dobrze jego 0- wzrost ciśnienia. Werek 2135 21 5 eg wy si ich własnem dziełem. A trzeba dodać: piekę nad przemysłem ludowym w Za ias SS os : , dziełem sztuki. w Wilnie w r. 1913, na pietyszej URZEDOW В a Koc: 2 — Oczywišcie. Sztuka ludowa, to wystawie. RZĘDOWA. ożegnanie i wyjazd nastąci w 
jak pieśń ludowa. Jej wartość artysty- 
czna jest bezsporna. 

— O ile jest, tak jak nasza, czy- 
sto ludową, bez poprawek i „ule- 
pszeń*. 

— Chyba, że idzie o ulepszenie 
techniczne, np. 0 postawienie szer- 
szego warsztatu, aby można tkać 
większe kawałki i aby nie trzeba ich 
zeszywać, tak jak to obecnie się robi. 

— Ale i z tem trzeba oględnie, 
aby nie strącić z tej sztuki puszku, 
który ją zdobi i nadaje jej przedziw- wielką skalę przy Uniwersytecie, gdzie Wojewoda wystąpił do Ministerstwa 

również mieszczą się zbiory Wileń- ny wdzięk prymitywu. 
W rozmowie na ten temat przy 

pominamy smutny los ceramiki hu- 
cułskiej, nad którą za czasów zabor- 
czych znącali się instruktorzy z Wie- 
dnia i dopóty ją doskonalili, aż z 
przepięknych dzieł sztuki, -drgających łość pomyślne. 
od żywego dotknięcia ręki 
zrobili bezduszne, 

brykaty, 4 
— Tak, tak — ciągnie dalej p. 

Hermanowicz. — To, co kształtowa» 
ło się przez długie stulecia i nako- 
Miec przybrało formę doskonałą, 
skończoną, tego ulepszać nie trzeba 
i nie można. Różne wpływy składały 
się na tę skromną, jak by się wyda- 
wało, gamę motywów ludowych z 
Wileńszczyzny. Znałazłoby się futaj 

ludzkiej, 

Harcerstwo w 

Leży przed nami spora broszura 
o 47 stron. dużego formatu—jest to 
«Sprawozdanie Naczelnej Rady Har. 
cerskiej za r. 1926**). Kolumny cyfr, 
'drobiazgowe notatki sprawozdawcze, 
suche — po kronikarsku zestawione 
takty — wszystko świadczące o pra- 
cy cichej, wielkiej, na polu, które wo- 
bec ogromu zagadnień wychowaw- 
czych „doby dzisiejszej — jest dzisiaj 
mniej niż kiedykolwiek doceniane przez 
społeczeństwo i wychowawców. 

Nie od dziś jeszcze i nie od wczo- 
taj począł się krzewić ruch harcerski 
na ziemiach polskich. Nie mając za- 
miaru pisać na tem miejscu historji 
skautingu polskiego, przypomnimy tyl- 
ko, że już w r. 1909 ukazuje się w 
«Słowie Połskiem» pierwszy w prasie 
polskiej artykuł o skautingu; w roku 
1911 we Lwowie tworzą się pierwsze 
3 drużyny, w latach 1911—14 rozpo- 
czyna się usilna praca organizacyjna 
w szybko rosnących zastępach tej 
młodziaży porwanej ruchem, który 
zaspakajał jej potrzebę, zabawy, pracy 
i rozwój ducha, praca przeważnie taj- 
2 zakonspirowana. Wre w takich 

odkach jak Warszawa, Lwów, Ki- 
jów, po przewrocie r. 1917 wycho- 
dzi z katakumb dokąd ją zapędziła nie- 
wola zaborcy, Silna, luźna i otwarta 
organizacja harcerstwa, której władze 
państwowe odrodzonej W r. 1918 oj- 
czyzny użyczają opieki; listopad tegoż 
roku jest już połączenia się świadkiem 

* 

jeden Związek Harcerstwa Polskiego 
(ZHP). W kwietniu r. 1921 zbiera się 
w Warszawie pierwszy ogólno-polski 
zlot harcerek i harcerzy, złożony z 
200 delegatów reprezentacyjnych kilku. H 
set ośrodków harc, z całej Polski.3 

I oto dzisiaj staje przed mami i 
„przemawia - kart skromnego napo- 
zór „Sprawozdania* olbrzymia órga- 
nizacja ze skomplikowanym aparatem 
władz naczelnych, licząca w swych 
szeregach z górą 43 tys. młodzieży 
płci obojga. NV 

Dowództwo nad tą mlodocianą 
armją spoczywa w rękach naczelnictwa 
złożonego z t. zw. Kwater Głównych 
żeńskiej i męskiej, szeregu wydziałów 
jak: programowy, wychowania fizycz- 
nego, zagraniczny **), przysposobienia 
wojskowego i inne, oraz działów jak: 
kół przyjaciół h, wydawnictw i inne, 

Wreszcie jak. zwierzchni organ 
kierujący związkiem jako całością:Na- 
czelna Rada, w której zasiadają takie 
osobistości jak Wojew. Bniński, Ku- 
rator Okr. Szk. pozn. Chrzanowski a 
posiadająca szereg Komisji jak Kom. 
reWizji zasad programowych, Kom. 
oe. obywatelskiej, Skarbowa i 
inne. A dalej naczelny kapelan Związ- 
ku H.P. i naczelny. sąd honorowy. 
Tak się w najbardziej szkicowym za* 
rysie przedstawia to nieomal całe mi- 
nisterstwo spraw harcerskich. 

Do wybitniejszych pracowników 
od szeregu lat stojących na czele Z. 
H.P. zaliczyć należy pp. Sedlanka, 
Sirumiłłę Tadeusza, ks. Manersberge: 

*) Wyd. Naczelnictwa Z. H. P. 1927 r. 
**) Drużyny harc. pol. znajdują się we 

Francji, w Niemczech, w Czechosłowacji, na 
Lotwie, w Chinach, ogółem 51 dr. 

4 

š 

— Ludzie kulturalni w Wilsie za- 
wsze interesowali się zdobnictwem 
Judowem. 

— | jak! Michał Brensztejn, dzi- 
siejszy tyle zasłużony bibljotekarz w 
Bibljotece uniwersyteckiej jeszcze lat 
temu 20 dostał w Mińsku, na wy- 
stawie rolniczej, złoty medałza swoje 
zbiory. Dzisiaj mamy już na Uniwer- 
sytecie katedrę etnologji i etnografji, 
którą wykłada pani Cezarja Ehren- 
kreutzowa. Założyła ona muzeum na 

skiego Towarzystwa Popierania Prze- 
mysłu Ludowego. A nasz Bazar po- 
średniczy w zbycie wytworów ludo- 
wego zdobnictwa, tak że i pod tym 
względem horoskopy są na przysz- 

A już z powodzenia na Targach 
wycyrklowane fa- Poznańskich cieszymy się */ najszcze- 

rzej — zakończył p. Hermanowicz.— 
Idzie nam bardzo o to, aby wyroby 
naszego ludu poszły w dobre ręce, 
do ludzi, którzy ich piękno czują. 
W ten sposób sztuka nawiązuje no- 
wą, chociaż niewidzialną ale mocną 
nić śniędzy najdalszym wschodnim 
krańcem Rzeczypospolitej, a jej Za- 
chodem. 

W. N. 

świetle cyfr. 
ra (dziś przewodniczący całegoZwiąz- 
ku), Falkowską, Glassa, Małkowską i 
innych. 

Do najpoważniejszych ośrodków 
harcerskich dzisiaj w Polsce należą 
po za Warszawą — Poznań, Lwów, 
Kraków, Lublin, Łódź, Śląsk, Zagłę- 
bie Dąbrowskie, gdzie liczba młodzie- 
ży harcerskiej przekracza tysiąc i 
dwa, dochodząc jak w Poznańskiem 
do 6 tys. zgórą. Wilno, jako ośrodek 
(Województwo Wil. i Nowogródzkie) 
liczy ok. 1200 mł. harc. tworzących 2 
chorągwie żeńską i męską i kilkadzie- 
siąt przeważnie szkolnych drużyn. 

Podobnie jak i w innych więk- 
szych ośrodkach posiada Wilno swo- 
ja filję Związku H. P. w postaci t. 
zw. Oddziału Zw. Harc. Polsk. zor- 
ganizowanego w r. 1921 a mającego 
na swem czele J. Е. Bisk. Bandur- 
skiego jako przewodniczącego i prof, 
W. Dziewulskiego, wice-przew. 

Bolączką harcerstwa Wileńsk. a 
zarazem i wogóle całego w  Polsce' 
jest brak t. zw. instruktorów, z po- 
śród starszej młodzieży, którzy by 
mogli prowadzić pracę wychowawczą 
w drużynach. O:o gdy w ojczyźnie 
skautingu—Anglji 1 instruktor przy- 
pada na 14 chłopców, u nas cyfra 
ta sięga 85. Zjawisko to niepożądane 
i niepokojące utrudnia pracę, dziś 
czynnych instruktorów, mających do 
czynienia ze zbyt dużemi gromadami 
i tamuje rozrost samej organizacji, I 
futaj właśnie starsze społeczeństwo 
może odegrać poważną rolę iod jego 
ustosunkowania się do zagadnienia 
wychowania harcerskiego zależny bę- 
dzie cały kierunek pracy w Związku 

I. P. i może nawet same jego  ist- 
nienie N. . 
=== A =—— 

Z SĄDÓW. 
Grodzieński proces o zdradę 

stanu. * 
dniu 31 maja b. r. odbedzie sie w 

Grodnie wielki proces 67 ata Kišas 
nistycznej Partji Zechodniej Białorusi, na 
który wyjeżdża z Wilna jako oskarżyciel 
pprok. Rauze. S 

Oskarženi naleželi w latach 1924 į 1925 
do band dywersyjnych, na których czele stał 
oskarżony Szymon Rudy, który, jako były 
oficer rosyjski został przez G. P. U. w Miń- 
sku wysłany do Polski, dla organizowania. 
tu napadów dywersyjnych. Adjutantem Ra- 
dego był niejaki Leon Winniczko, którego 
działalność ograniczała się do technicznej 

strony planowanych zamachów na objekty 

Pod owe, kolejowe, na urzędy państwowe 
„Wspomniane bandy dywersyjne działały na terenie 3 powiatów. zalezy nowo- 

gródzkiego i baranowickiego. Centrala dy- 
wersji mieściła się w Słonimie. reszty nastąpiły w lecie 1925 roku. Pod kluczem znalazło się wówczas 167 osób, z których 100 dla brąku dowodów winy zo- 
stalo wypuszczonych. ъ 

(W Czasie śledztwa wstępnego wyjaśni- ło się, iż we wspomnianej robocie antypań- stwowej maczata rece Hromada za pošred- 
niciwem posta Sobolewskiego, 

Przewodniczyć rozprawie będzie wice- Ra Sądu Okręgowego w Grodnie sędzia 
owiński. PSO " 

Rozpiawa będzie się odbywać przy 
drzwiach zamkniętych i potrwa conajmniej 7—8 dni. Powołano bowiem do sprawy oko- 
ło 200 świadków. | jaca: Oskarżeni odpowiadają w przeważającej 
liczbie z więzienia, s. 

— Wojewoda wniósł projekt dniu 1-во sierpnia. 
utworzenia państwowej akcji Do- _ — (x) Wycieczka lekarzy Sło- mów Ludowych. Podczas dwóch Włan do Wilna. W dniu 31 maja 
inspekcji powiatów dokonanych przez r. b. przybywa z Warszawy do Wilna Wojewodę Wileńskiego p. Wł. Racz. Wycieczka lekarzy Słowian w liczbie 
kiewicza cały szereg działaczy spo- około 200 osób, którzy ostatnio brali łecznych oraz wójtów gmin lustrowa. udział w wszechświatowym zjeździe 
nych interwenjowało Pana Wojewodę lekarzy Słowian, który się odbył w 
w sprawie Domów Ludowych, orga- Warszawie. _ : 
nizowanie których u nas na kresach W związku z powyżs: em w.dniu 
jest kwestją nader ważną. Przyznając Wczorajszym o godz. 7-ej wiecz. w 
temu najzupełniejszą słuszność Pan lokalu T-wa Lekarskiego, przy ul. 

Zamkowej 24 odbyła się konferencja 
przy udziale w-prezydenta p' Eoku- 
ciewskiego, przedstawicieli T-wa Le- 
karzy, oraz przedstawicieli warstw 
naukowych i społecznych, w celu zor- 
ganizowania komitetu przyjęcia tej 
wycieczki. 
, —(x) Wystawa ruchoma prób 
i wzorów przemysłu krajowego 
w Wilnie, W dniu dzisiejszym o 
godz. 7-ej wiecz. odbędzie się w Ma- 
istracie, przy współudziale prezy- 
enta m. Wilna p. Bań<owskiego, 

v. prezydenia p.  Łokuciewskiego; 
prof. Ruszczyca, prof. Ehrenkreutza, 
p. Bohdanowicza, p. Studnickiego, 
oraz szeregu innych osób, posiedze- 
nie, w celu zorganizowania komitetu 
urządzenia w Wilnie w roku bieżą- 
cym wystawy ruchomej prób i wzo- 
rów przemysłu krajowego. Jak nas 
informują wystawa ta ma się odbyć 
w połowie czerwca r. b. i będzie 
urządzoną za zgodą dyrektora bibljo- 
teki państwowej p. Rydla w gmachu 
pałacu Hr. Tyszkiewiczów. 

WOJSKOWA. 

„tahnrichów* 

Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o 
wszczęcie szeroko pomyślanej akcji 
Domów Ludowych na Kresach. Zni- 
koma, stosunkowo do potrzeb miej- 
scowych, ilość Domów Ludowych 
powstałych pod egidą i wysiłkiem 
Rady Op ekuńczej Kresowej dzięki tej 
akcji wkrótce już może będzie dopro- 
wadzona do ilości odpowiadającej po- 
trzebom. 

— Odezwa do ludności Wileń- 
skiej. Wobec zbliżającego się lata, 
a z nim okresu ciepła sprzyjającego 
szerzeniu się chorób i epidemji Wo- 
jewoda Wileński wydał odezwę do 
ludności, w której podkreśla, że pa- 
miętać należy o czystości, dającej 
zdrowie. Odezwa ta podaje niżej 
wszystko to, co przepisy prawne naka- 
zują mieszkańcom w tej Sprawie i 
podkreśla wysokość kar jakim ulegną 
osoby nieprzestrzegające przepisów. 
Prócz kar przewidzianych w ustawie 
z dn. 25.VII. 1919 r..i rozporządzenia 
Naczelnego Nadzwyczajnego Komisa- 
rza do walki z epidemjami, funkcjo- 
narjusze P. P. uprawnieni zostali 
przez p. Wojewodę do karania w _ — Rejestracja 
d d ostępowania ASpirantów na stopień rezerwy. 
kasai io eż Osoby LR w b, Anoj WI 

osiągnęły stopień „fahnrich” ża które 
toy pady ai dotychczas nie zgłosiły się do reje — Dziś wybory w gm. Gier. 

wiackiej. W dniu dzisiejszym w m. 
Michaliszki odbędą się wybory do 
Rady Gminnej gminy  Gierwiackiej. 
Sa takie same wybory w gminie 
zumskiej. 

— (o) Wybory do rady gmin- 
nej w Rudziszkach. Dnia 18 maja, 
w obzcności starosty pow, Wileńsko- 
Trockiego p. L. Witkowskiego, od- 

udzisz- 

stracji oficerów b. armji zaborczych 
w celu zaliczenia ich do oficerów re- 
zerwy W. P, mogą w terminie 4 mie- 
sięcznym, licząc od dnia 12 b. m. 
złożyć podania o zarejestrowanie, za- 

instrukcję o rejestracji, w drodze słu- 
żbowej przez P.K.U. do M.S. Wojsk. 
Ci z „fahnrichów”, którzy w ozna- 
czonym terminie nie wniosą odpowied- 

było się zebranie gminne w nich podań, zostan oni dA 3 а zapisani do 
kach. Z ogólnej liczby 100 osób, U- ewidencji szeregowych rezerwy. 
prawnionych do głosowania, stawiło a 
się do wyborów 98. Do rady gmin- + SZKOLNA 

— Dyrekcja Państwowego Se- 
minarjum Nauczycielskiego mę- 
skiego im. T. Zana w Wilnie przy ul. 
Ostrobramskiej 29 ogłasza, że egza« 
miny wstępne ną kurs 1, Il, lil i IV 
odbędą się od 27-go do 30-go czerw- 
ca rb. od godz. 8 rano. Podania 
przyjmuje i informacyj udziela kance- 
larja Seminarjum codziennie do dnia 
23-go czerwca w godzinach od 11-ej 
do 12-ej przed południem. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na 

Wydziale Humanistycznym  Uni- 
wersytetu Stefana Batorego w tertni- 
nie wiosennym roku akademickiego 
1926/27 odbywać się będą od 20 do 
25 czerwca b. r. Do egzaminów zgła- 
szać się należy pisemnie w czasie od 
23 do 28 maja b. r. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY. 
— Zebranie T-wa Religijnego. 

Podaje się do wiadomości, że ogólne 
zebranie T-wa «Odrodzenia Religijne- 
go» odbędzie się dnia 22 maja o g. 
4 p.p. w mieszkaniu ks. kanonika 
Miłkowskiego, proboszcza kościoła 
św. Jana. ! 

— Wpływ warunków meteo: 
rologicznych na zasiewy. W dniu 
18 bim. w sali Wydziału Zoologicz- 
nego U,SB. przy ul.. 
'praf. Rogóyski wygłosił odczyt, w. 
którym podzielił się swemi spostrze- 
żeniami nad wpływem obecnych wa- 

nej, składającej się z 10 osób zostali 
wybrani 7 Polaków, 2 Litwinów i 1 
Żyd. 

— Zmiany granic w pow. Wi- 
leńsko-Trockim. W obecnej chwili 
w opracowaniu jest projekt zmiany 
granic gmin Koniawskiej, Orańskiej i 
Gierwiackiej pow. Wileńsko-Trockie- 
go. Zmiany granic tych gmin pocią- 
gnęłyby za sobą zmiany granic po- 
wiatów, graniczących z sobą, a więc: 
Wileńskiego, Lidzkiego i Oszmiań- 
skiego. 

MIEJSKA, 
— (x) Uwadze właścicieli psów. 

Magistrat m. Wilna podaje ponownie 
do ogólnej wiadomości, że ogłosze- 
niem z dnia 26 marca r. b. właścicie- 
le psów byli poinformowani o tem, 
że winni są zarejestrować swoje psy 
w wydziale podatkowym (pok. 43) 
nie oóżniej niż w mcu kwietniu. O- 
kazuje się, że dotychczas zarejestro- 
wano mniej niż połowę psów zareje- 
strowanych w roku zeszłym. 

Wnioskując z tego, że pewna 
część płatników tego podatku obo- 
wiązkowej rejestracji jeszcze nie załat- 
wiła Magistrat ostrzega, że ci którzy 
jej nie wypełnią do końca bieżącego 
miesiąca, ulegną karze grzywny na 
mocy art. 67 usi. o uregulowaniu fi- 
nansėw komunalnych z dnia 11 sier- 
pnia 1925 r. Kara ta może być zna- 
cznie wyższą niż sam podatek, 

— (x) Drugie posiedzenie ko- 
mitetu przyjęcia wycieczki we- 
teranów z Ameryki. W dniu 17 
b. m. o godz. 7-ej wiecz. odbyło się 
w Magistracie drugie posiedzenie ko- 
mitetu przyjęcia wycieczki weteranów 
z Ameryki. Jak juž donosiliśmy wy- 
cieczka przybywa do Wilna w dniu 
29 lipca r. b. i spędzi w Wilnie 2 
dni. 2 

`Ма posiedzeniu tem omówiono 
między innemi program przyjęcia wy= 
cieczki, a mianowicie ustalono, że 
część uczestników wycieczki uloko- 
waną będzie bezpłatnie, lub ostatecz- 
nie za b. małą opłatą. 

łąk, znajdujących się w różnych wa- 
runkach pod względem położenia, 
czasu siewu i t. p. Zdaniem prof. 
Rogóyskiego depresja urodzaju wy- 
niesie przypuszczalnie około 12 proc. 
(dla oziminy—10, dla jarzyny 2—3). 

W końcu swego odczytu prele- 
gent podkreślił na podsiawie uczynio- 
nych spostrzeżeń adporność gruntów 
zdrenowanych na wpływy ujemne 
kształująących się warunków meteoro- 

Pozatem uczestnicy będą podzie- logicznych,a w nawiązaniu do tego— 
ieni na 4 grupy po 150 osób, nocie- konieczność meljoracji gruntów, pęd 
gi zaś zapewnione zostaną w T-wie do której w ostatnich czasach tijaw 
Krajoznawczem dla 30:tu osób, w nia się wśród rolników z coraz to 
Magistracjie 50 osób i bursie akade- większą wyrazistością. 

łączając dokumenty wymagane przez 242 

  

‚ 4: 

Rrzysia Ehrenkrentzówna 
córka profesora U. S. B. 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu 
dnia 19 maja b. r. przeżywszy lat 10. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele po-Trynitarskim na 
Antokolu w sobotę dnia 21 b. m. o godz. 10-tej, poczerm. nastąpi wypro* 
wadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 

Q tym smutnym obrzędzie zawiadamiają 

RODZICE i RODZEŃSTWO. 

  

> 

ZYGMUNT BUŁHAK 
URZĘDNIK SĄDOWY 

927 r. w wieku lat 64. A 
Eksportacja zwłok z domu żałoby odbyła się w dniu 19 maja 1927 r. 

na cmentarz Ewangielicki o godzinie 5 popot. Nabożeństwo żałobne 
odbędzie się dzisiaj t. j. dnta 20 maja 1927 r. o godzinie 9-ej m. 30 w 

zmarł dnia 17 maja 1 

Kościele Św. Jakóba. 
O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku 

kre 

  

wni, przyjaciele i koledzy. 

    

Niesłychane fałszerki banknotów. 
Pseudo nauczycielki malują pieniądze. 

W ubiegły wtorek do niewielkie- 
go sklepiku przy ul. Tatarskiej Nr. 11 
weszła elegancko ubrana młoda ko- 
bieta i zażądawszy kilku artykułów 
spożywczych dała 50-cio  złotowy 
banknot ostatniej emisji. Spostrzeżo- 
no natychmiast, że banknot ten nie 
pochodzi z mennicy Państwowej i 
zanim kupująca zorjentowała się o 
co idzie zawezwano posterunkowego. 
Zatrzymana podała się za Eugenię 
Blondynównę i prowadzona do Urzę- 
du Śledczego usiłowała zniszczyć le- 
gitymację Nr. 164 wydaną rzekomo 
przez Kuratorjum Szkolne: na imię 
nauczycielki szkołuv powszechnej w 
pow. , Wileńsko-Trockim — Eugenję 
Bodeńską. 

Badana w Urzędzie Śledczym ze: 
znała, że mieszka u siostry swojej 
Walerji, nauczycielki we wsi Osieniki 
gm. Mickuńskiej Dochodzenie pro- 
wadzone w tym kierunku ustaliło, że 
siostra zatrzymanej mieszka nie w 
Osienikach, a w  Spsgkowszczyźnie. 
Podczas rewizji znaleziono tam fałszy- 
we świadectwo dojrzałości, legitymację 
nauczycielską ma imię Walerji Łoty- 
wo-Łotyckiejj wzory banknotu 50-cio 
„złotowego wykonane na bibułce oraz 
papier, na jakim robione były odręcz- 
nie farbami falsyfikaty, Prócz tego 
znaleziono legitymację Nr. 148 ma 
imię Niny Żwadron, wydaną przez 
„T-wo Żydów studentów filozofji we 
Lwowie* oraz kartę „Stołowni Aka- 
demików Żydów we Lwowie" za Nr. 

W . środę rano aresztowano na 
dworcu siostrę zatrzymanej Walerję 
Blondynównę, przy której znalsziono 
rewolwer systemu brauning niemiec- 

ki, 5 strzałowy. Zeznała ona, że na- 
zywa się Walerja Radwanówna i że 
w sierpniu 1924 r. przybyła z Mało- 
polski. Po złożeniu w kuratorjum fał. 
szywego zeznania popartego falszy- 
wemi dokumentami została przyjęta 
jako nauczycielka. W trakcie badania 
usiłowała ona zniszczyć legitymację 
fałszywą Kuratorjum Szkolnego, któ- 
tą już usiłowała zniszczyć. siostra jej 
Eugenja podczas prowadzenia jej do 
Urzędu Śledczego. ; 

Ekspertyza kaligraficzna . przepro- 
wadzona natychmiast ustaliła, że pod- 
robione dokumenty wykonane zo- 
stały ręką Eugenji B. b. dobrze, 

Obydwie aresztowane po zdjęciu 
daktyloskopicznem i fotograficznem 
osadzone zostały w więzieniu  Do- 
tychczasowe śledztwo nie ujawniło 
ilości wypuszczonych falsyfikatów ani 
ewentualnych wspólników  przestę- 
pstwa. Dowiadujemy się, że Walerja 
Blondynówna vel Radwanówna kara- 
na już była administraayjnie za po- 
siadanie bez zezwolenia na to broni, 
jednak broń nie została jej skonfi- 
skowana. 

Z racji nieodnalezienia jej pod-- 
czas rewizji, Władze Starościńskie u- 
karały niespokojną <nauczycielkę» na 
mocy zeznań ludności, skarżącej się 
na bezustanną strzelaninę, uprawianą 
przez Blondynównę. Kara wynosiła 
28 złot. : 

Sprawa ta budzi žywe zaintereso- 
wanie władz śledczych ze względu 
na wysokie uzdolnienie Eugenji Blon- 
dynówny w kierunku podrabiania do- 
kumentów. Falsyfikaty robione były 
odręcznie. 

+ RÓŻNE. 
— Przewiezienie zwłok Słowac- 

kiego. Transportowiec polski „Wilja“ 
16-ро czerwca zabierze — zwłoki 
Słowackiego ' z Cherburga i 
przewiezie je do Gdyni, skąd Wisłą 
zostaną one przewiezione do Krako- 
wa 26 czerwca. \ 

Wilno wysyła do Krakowa swych 
delegatów na uroczystości pogrzebo- 
we. Prócz tego Wileński Komitet ob- 
chodu sprowadzenia zwłok Słowace 
kiego w dzień pogrzebu (26 czerwca 
w sobotę) organizuje obchód uroczy- 
sty w Wilnie. Rano odbędzie się uro- 
czyste nabożeństwo w kościęle Św. 
Jana poczem nastąpi odsłonięcie po- 
piersia Słowackiego i tablicy pamiąt- 
kowej na ścianie domu przy ul. Zam. 
kowej 24, gdzie mieszkał Poeta, pod- 
czas swego pobytu w Wilnie, Do 
grobu ojca Słowackiego, Euzebjusza - 
na Rossie odbędzie się pochód, Stąd ! 
w osobnej szkatułce zostanie prze- 
wieziona dy Krakowa ziemia z mogi- 
ły ojca Posty. ; 

Związek literatów zorganizuje w 
dniu tym Akademię. W teatrze odbę- 
dzie się przedstawienie. Domy z któ: 

zostaną udekorowane. ' Młodzież 
szkolna i akademicka weźmie w pierw- 
szym rzędzie udział w obchodzie. -(c) 

— „Samopomoc Matek* przy- 
pomina, iż w niedzielę 22 maja o 

strobramska 5, odbędzie się «Kon- 
kurs Zdrowego Dziecka». Do kon- 
kursu będą przedstawione dzieci, po- 

dzieci najzdrowsze i odpowiadające 
warunkom Konkursu. Poczem przed- 
stawicielka „Samopomocy  Matek“ 
wręczy matkom dzieci wyróżnionych 
nagrody. Wstęp wolny dla wszyst- 
kich, Biłety przy wejściu, w cenie 
25 groszy. ` 

TEATR i MUZYKA, 
„— <Reduta» na Pohulance. Przegląd 

repertuaru. Dziś — «Uciekła mi przepió- 
reCzka».. — komedja w 3-ch aktach St. Że- 
romskiego, Ceny miejsc zwykłe. ю 

Jutro — Ili požegnalny recital G. Oinz+ 
burga. 

Niedziela — 0 g. 4-ej pp. <W małym 
domku» — dramat w 3 aktach T. Rittnera, 
o g. zaś 8-ej w. «Uciekła mi przepióreczka». 

) 

Poniedziałek — <Sen» — 7 obrazėw Е 
Kruszewskiej. 
„Wtorek — ‹\ małym domku» — T. 

Rittnera. 2 
Ceny miejsc na przedstawienia od 10 

gr. do 1 zł. 75 gr. 
, — G. Ginzburg w Reducie. Jutro o g 

8.ej w. po raz ostatni wystąpi w Reducie świetny 
pianisto, laureat międzynarodowego konkur- 
su w Warszawie Grzegorz Ginzburg. W pro: 
gramie: Bach-Godowski, Rameau-Godowski, 
Chopin, Prokofjew, Skriab:n, Liszt (walc na 
tematy z op, <Faust» — Gounoda). 

Ceny miejsc od 1 zł. Pozostałe bilety 
do ray w biurze <Orbis» (Mickiewi- 
cza . 

 — Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Du- 
dek» — najzabawniejsza z  fars Feydeau, 
dziś wraca na repertuar Teatru Polskiego. 

— «jutro pogoda» — krotochwila A, 
opwooda, na premjerze której publiczność 

bawiła się znakomicie, grana będzie jutro i 
w niedzielę, 

. — Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o g. 4 m. 30 pp. grana będzie <Si- 
mona» — Deva!a z M. Malanowicz-Niedziel- 
ską, po raz ostatni w sezonie, 

‚ "— Poranek w Teatrze Polskim. W 
niedzielę 22 bm. o g. Aż pp. odbędzie się 
w Teairze Polskim z udziałem wybitnych 
sił artystycznych: Elizy Igdal (sopran), Marji 
Skowrońskiej (mezzo-sopran) i Rafała Rabin. 
sztejna (akompanjament). W programie arje 
z oper: «Wesele Figara», <Samson i Dalila», 
<Trubadur», «Snieguroczka», <Hugonoci> i 
<Casanowa», oraz pieśni Debussy'ego, Ró- 
žyckiego, Czajkowskiego, Rutkowskiego i remi łączy się tradycja Słowackiego inny ch. 

Ceny miejsc od 30 gr. . 
Poranek wywołał żywe zainteresowanie. 
— Nowa gwiazda w świecie tonów. 

W tych aniach przybył do Wilna młody 
wysoce utalentowany wiolonczelista Albert 
Katz wilnianin, którego talent błysnął nieo- 

Konarskiego godz. 12 m. 30 w Sali Miejskiej Q- czekiwanie na estradach koncertowych zagra- 
nicą. Po wyższych studjach u geńjalnego 

pr.i. Kiengela, który zalicza młodego Kaiza 
do pierwszych swoich uczniów, rokując mu 
Światową sławę, Albert Katz zamierza roz- 

runków n.eteorologicznych na zasie- zostające pod opieką stacji opieki nad począć tonrnće koncertowe po całej Polsce, 
wy w Polsce, Odczyt demonstrowany matką i dzieckiem, w liczbie 25, Jury dając pierwszy swój recital wiolonczelowy 
był wzorami roślin zębranych z pól i z prof. Jasińskim na czele wybierze W Wilnie. \ 

RADJO. 

— Program stacji warszawskiej. 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorogiczny. 
15.00. Komunikat gospodarczy i lotniczo- 

meteorologiczny. A 
16.30. Komunikat ha:cerski. 
16.45—17.10. Odczyt pt. «Polski doro- 

bek lotniczy na tle wystawy lotniczej (dział 
<Lotnictwo») wygł. p. Stanisław Florjano- 
wicz, P. Stoł. L.0.P.P. ю 

17.10—17.35. Pogadanka pt. <Maeterlinck 
a termitach» — wygł. prot. A. Czartkowski. 

17.40. Koncert popołudniowy kameralny. 
Wykonawcy: Anna Seidier-Peche (śpiew), 
Janina Wysocka-Ochlewska (tort) i Tadeusz 
Ochlewski (skrz.). х 

1840—19.00, Rozmaitošci. 
19.00—19.25. Odczyt pt. «Jak wyzyskać 

>



go” pływacki dla celów utylitarnych (dział 
* 

<Rolnictwo») wygł. dr. S. Rosłaniec, 

# 

& 

port i wychowanie fizyczne») „wygt. p. 
Bohdan Domosławski. 

19.30—19.55. Odczyt pt. <Sprawa 
ściańska w Polsce porozbiorowej 

wło- W dniu wczorajszym władze bez- 

(dział pieczeństwa aresztowały wybitną oso- 

bistość partji komunistycznej, która 

190. Komsikat ruluiczy: przybyła do Wilna w specjalnej i bar- 
20.15. Transmisja koncertu symfoniczne- 

o Filharmonji Warszawskiej. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. rjatu ustaliło, że pożar wynikły w 
dniu 11 b. m. w tapicerni i siodlarni 

— Tajemniczy pacjent doktora Oku- i 
licza. wałecki a niemowląt zda- Centralnych Warsztatów Lotniczych 

rzają się dość często, natomiast wypadek, o Na lotnisku Mokotowskiem spowodo - 

którym będziemy mówili jest jedyny w swo- wał jeden z robotników, który w cza- 

im rodzaju. Przed kilkoma dniami do miesz- sje-pracy palił papierosa. Straty wy- 
kania d-ra Okulicza, zamieszkałego w Cie- noszą do 100 000 zł. 
siłowie, gm* Mafńkowickiej,j pow. Postaw- salei 
skiego zgłosił się nieznany osobnik prosząc — Złote ryby amerykańskie 
o opatrzenie chorego z ratą w głowie, przy. w ogrodzie A na. 
wiezionego przez niego. aściciele majątku owa w pow. 

„ Po zbadaniu chorege dr. Okulicz stwier- Kes dr. Ja Gróńkiewicz, 
dził, że stan rannego jest beznadziejny. Nie- & fi ая i d dzawki w _0- 

my opla iso usłyszawszy z ust Z I Saski 1 0 B zktydh ай 
oktora ię opinję zbiegł. В rodzie Saski 1 jazi, 
AA na R Rae e wagi 1 i pół kg. każda, w celu ich 

. Zarządzono dochodzenie, ;które usta- i i 
liło, że rannym jest Piotr Herasimowicz ze rozmnożenia. Są = bin dos 
wsi Zanie, gm. Miadziolskiej. Ustalono rów- i kosztowne, pocnoczenia amery“ 
nież, że w Czasie sprzeczki przy podziale skiego, b. dekoracyjne, gdyż widać 
majątności rodzony brat jego — Antoni za- je w odległości 40 m. od brzegu. 
dał śmiercionośny cios. Antoniego Herasi- Rypy te wpuszczono już do stawu. 
mowicza odszukano i aresztowano aby prze- z cają one po: wszechną uwagę pu: 
kazać wraz z aktami do sędziego śledczego. 5 ы 

Ranny Piotr e Anei w dniu 42 bliczności, która chętnie je karmi. 

Ze świata. 
bm. nie odzyskawszy przytomności zmarł. 

— Największe uniwersytety 
SPORT 

Szkolenie drużyn włoślarskich. świata. Argentyńska Akademja Nauki 

i dokonała statystyki porównawczej naj- 
Komisja Sportowa Sekcji Wioślarskiej |. ) A | 

Akademickiej zo jązku S$ wego w Wil- większych uniwersytetów z 1913 r. i 

mię podaje do wiadomości, iż od dnia 12-go 1923 r. .W 1013 r. było 31 uniwersy- 
mają r. b. ustalone zostały codziennie dyżu- tętów, posiadających ponad 4000 słu- 

ry instruktorskie w godz. 17-—9ej i rozpo- chaczy, z czego wypadało na Europę 
Sta. szkolenie początkujących wioślarzy 54.8 proc., a na Amerykę 419 proc. 

W najbliższych zaś dniach rozpoczyna- Najwięcej słuchaczy w 1913 r. miał 

ją się treningi osad regatowych do zawo- Paryż: 17.400. W 1923 r. sytuacja się 
dów wewnętrznych, prójektowanych na pierw- zmieniła na korzyść Ameryki. Od te- 

SRO AA go roku największą wyższą 'czelnią 

ŻE AŁEJ | POLSKI jest uniwersytet Columbia w Nowym 
e posiadający 3z tys. sluchaczy. 

— Wyjazd strzelców do Rzy- nim dopiero idzie Paryż z 22 tys., 

mu. W dniu 20 b.m. wyjeżdża z potem idą kolejno 9 uniwersytetów 

Warszawy polska ekspedycja strze- amerykańskich, następnie Bukareszt 

lecka na międzynarodowe zawody z 10.858, Warszawa z 8.800 i in. 

strzeleckie w Rzyfnie. Nasi zawodni: Oczywiście liczby te wzrosły dziś b. 

cy wezmą udział we włoskich nar о. znacznie np. w ai ao 

trzeleckich (225 faktem niezbitym jest, że jeśli chodzi 

SAO re i, za. 0 liczbę studentów, Ameryka bije Eu- 

wodach strzeleckich 0 mistrzostwo ToP ę i na tem a Boa : : 

E i — inut drogi dokola šwia- 
świata na rok 1927 w dniach od 2s 8 minut drc so. - 

do 31 bm. W skład naszej drużyny ta- W amerykańskiem me» b 
wchodzą pułk. Gabriel, „kpt. Lewiń- !umbja_ odbył mię nieasno Book ię 
ski, kpt. Gościewicz, por. Borzemski, as 4 0h a ug Akon iai 

por. Wieliczko, por. Zaleski i por. TVM ODecNyc“ %% P i Sao 
Marchewa, przyczem WSZYSCY oni torów najprzedniejszych pism tan w 

wezmą udział w strzelaniu z. broni Zjednoczonych. Dla  zilustrowania 

wojskowej i dowolnej, zaś pierwszych szybkości, geje ° к‹›іп'{_тушат.:і są 

czterech również i w strzelaniu z ZE zienni NE ie, o 

broni krótkiej. Kierownikami drużyny depeszę, która przez Nowy Jork, Lon- 

są pułk. Martini i mjr. Kierzkowski. dym. A San Franci- 
sko wróciła Kolumbji po óśmiu 

— Echa pożaru na lotnisku. key li P 

Dochodzenie przeprowadzone przez 
 żandarmerję i policję 

a CSA K IIS IRA 

— Kinematograf pod ziemią. W tych 

16-g0 komisa- dniach otwarty zostął w kopalni Spince w 
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Zmieniony rozkład jazdy. 
  

  

  

  

            

Przyjazd do Wilna Odjazd z Wilna 

U | 8 

> EN FE Ze stacji Та ЙЕ Do stacji ' 

7 1 | Е 3 лй Ч £ 

27 | & | 8 7 | н | Е 

707 | 8125 Warszawa GŁ. przez Grodno |]707] 8 | 45 Zemgale 

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

71 ! 7 | 45 | Warszawa Wil przez Grodno ;712 19 | 00 | Warszawa Wil. przez Grodno 

113 | 19 | 30 | Warszawa Wil. przez Grodno | 713 20 | 02 | Zemgale 

та { 7| 45 | Žemgale 1114] $|20 | Warszawa Wil. przez Grodno 

312 | 23 | 50 | Łuniniec przez Lidę ]311 6 | 15 | Łuniniec przez Lidę 

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

и 353| 16 | 05 | Lida (w dni robocze) 

«2 | 6 | 05 | Mołodeczno 411 | 22 | 25 | Mołodeczno 

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

512 | 19 | 05 | Królewszczyzna (w ponie- H5S1! 11 | 45 | Królewszczyzna (w niedziele, 

działki, czwartki i soboty) Środy i piątki) 

552 | 5 | 40 | Królewszczyzna 551 | 22 00 | Królewszczyzna 

\ 7271 13 | 30 | Nowoświęciany (w niedziele 
i dni šwiąteczne) 

730 | 21 ! 00 | Nowoświęciany 729 e 00 year (w dni ro- 

818 11 Warszawa Wsch. przez Lidę |[817| 18 50 į Warszawa Wsch. przez Lidę 

; / 

Nigel Worth. 

= łatwością dadzą rady we trzech dwum 

) GCZŁOÓWIER 1 KUFRA, przeciwnikom. Perspektywy be 
zie» 

0 zmieniały się w, mgnieniu oka. ‚ 

W każdym innym wypadku,awan- sięć sekund potem, jak profesor i 

tura tego rodzaju wydawałaby mi się Hubert opuścili samochód, ukazała 

zabawną, lecz teraz nie miałem naj- się za nimi nowa osobistość, bieg- 

mniejszej chęci do śmiechu. Gruby nąca również ku nam. Gdyby ktoś 

Forester mógł mi się wymknąć, dzię- przyglądał się tej scenie Z boku, uj- 

ki wmieszaniu się przeklętego poli- rzałby ośmiu kombatantów: z fjednej 

cjanta! Drażniła mię ta gra, przyšpie- strony Forester, Puck, ja i policjant, 

szylem kroku, ze skutkiem tak dodat. oraz z dala goniący nas p. Metters, 

nim, że na następnym zakręcie drogi z przeciwnej zaś strony profesor, Hu- 

ujrzałem Forestera w odległości ośmiu bert i 'nieznajomy. Rzuciłem się na 

metrów. Jednocześnie słyszałem zbli- Forestera w tej samej chwili, -gdy pro: 

żające się kroki policjanta. RAA „ fesor chwycił mię za garło. Nie mia- 

Wreszcie sytuacja Się zmieniła, na łem najmniejszej ochoty bić;się z wujem 

drodze ujrzałem samochód ten sam, Lucy: pozbyłem się więc go, uderza- 

w którym dnia poprzedniego gonił jąc ręką w twarz i skoczyłem ku ol- 

mnie Hubert. Ujrzałem w nim dwuch: brzymowi. Chwyciłem go pouiżej ko- 

ludzi, byli to zapewne Hubert i pro- łan i przewróciłem, a wstrząs, którego 

fesor. Patrzyli na dziwną procesję, doznał musiał być bardzo silny. Hu- 

jdącą kunim. Wówczas (dotąd śmiech bert uderzył mię z całej siły, lecz źle 

ogarnia mię ną to wspomnienie), po- na tem wyszedł, gdyż policjant, który 

myśleli widoćznie że razem z poli- wybrał tę samą chwilę dla złapania 

cjantem chcemy złapać A wy- mnie, E go silnie i obaj potoczyli 

i jem z samochodu i rzu- się po Ziemi. * 

ЁЁЁ?ЁЁ'ЖЁ"ЁЁ„. Е Zakończenie walki bylo kinemato- 

Muszę przyznać, że podziwiam ich graficzne. Trudnoby mi było opisać 

solidarność wobec kolegi. W/szakże co się działo, gdyż sam brałem u- 

mogli uciec, pozostawiając go włas- dział w tej bijatyce, lecz p. Metters, 

SŁO w O 

Ujęcie wybitnego komunisty. 
dzo ważnej misji. Razem z osobą tą 
(narazie z zrozumiałych względów nie 
możemy podać jej nazwiska) w ręce 
policji wpadł b. cenny materjał. 

ALTAS KKT IKS RAATRZEWOWEK TEE ORRZSĘSY ZERA CZERESIENKA AORTY ZĘYROEZZYUS TIEEE STS E TI UNIN 

stanie Minneseta kinematograf na głębokości 
235 stóp pod ziemią. Sgromna sala 0 gład- 
ko bielonych ścianach i kilkunastu rzędach 
ławek, mogących mieścić 200 osób równo- 
cześnie przeznaczona jest dla górników, żąd- 
nych rozrywki i pouczenia i chętnie urywa- 
jących sobie w tym celu część czasu, prze- 
znaczonego na posiłek i na odpoczynek. Już 
przed kilkoma miesiącami powziął. zarząd 

A myśl pokazywania górnikom filmów, 
które unaoczniałyby im niebezpieczeństwa, 
Czyhające na nich w kopalniach, a zarazem 
pouczały, jak mają się ustrzec od nich, jakie 
mają stosować ochronne metody pracy. Fil- 
my te zrazu pokszywane były przygodnie 
w. zaimprowizowanych miejscach, w szopach, 
w salach maszyn i t. p. Rychło spostrzeżo- 
no, źe dodawanie do tych filmów czysto 
propagandowych komedji i obrazów roz- 
rywkowych ściąga liczniejsze zastępy gór- 
ników, urzeczywistniając zarazem zasadnicze 
zamierzenia zarządu kopalni. Obecnie, celem 
zaoszczędzenia Czasu, obrócono na stałą sa- 
lę kinematograticzną jedną z dawnych, nie- 
używanych już sal wiertniczych, wykopa- 
nych we wnętrzu ziemi; usunięto z niej ma- 
szyny i urządzono. itowiednio: Ustalony 
został przytem taki porządek rzeczy że dy- 
rekcja udziela górnikom tyleż czasu z go. 
dzin pracy na korzystanie z widowisk, Se 
dni sami poświęcają na to z godzin, prze- 
znaczonych na posiłek i odpoczynek. Gór- 
nicy tak polubili kino, że już dawniej na 
przygodne widowiska przynosili harmonję 
ręczną, skrzypce i inne instrumenty, ażeby 
ilustrować muzyką obrazy, o stałą więc sa- 
lę kinematograficzną tembardziej dbać będą. 
  

GEŁDA WARSZASWKA 
19 maja 1927 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 2.92 8.94 8,90 
Holandja 357,95 358,85 357,05 
Londyn 43,42 43,53 43,31 - 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,01 35,10 34,92 
Praga 20,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,01 172,44 171,58 

Wiedeń 125.80 12617 125,47 
Włochy 48,75 48,87 48,63 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 66,— —,— 
Dolarówka 53,50 53.— ® 
Požyczka kolejowa 102.80 103 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 pr, Pafistw. Banku Rol. 92,— ——, 
4 i pół proc. ziems, zł. 63,50 63.25 
8 proc. warsz. _83.50 83,— 
5 proc. Warsz. 71, —— 

1 pół warszawskie 63,50 

GIEŁDA WiLEŃSKA, 
Wilno, dnia 19 maja 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 51,20 

  

R, Złoto. 

=) NAJLEPSZE KSIĄŻKI 
      

  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje od 10 do 8 wieczór. Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i t. d. Adres: naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młynowa 21, 
m. 6, w bramie schody na prawo. 

  

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursą fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Waiszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach. Po ukończeniu świadectwo. ‚ 

žo ŽĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
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D Lk S 
WARSZAWA 

Perimuttera Uliramaryna 
est bezwzględnie najlepszą I 
imis, farbą do 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. , 

Wszędze do nabycia, 

naj. 
bielizny 

nemu losowi. Zapewne sądzili, że z który zatrzymał się w pobiiłu, przy* 
glądając się wszystkim fazom walki, 
mówił później, iż była ona podobna 
do bójki psów. ) 

Gdy policjant zechciał znów mnie 
pochwycić, profesor podniecony ude- 
rzeniem, które mu zaaplikowalem, 
skoczył na niego wywracając na no« 
wo. Agent z trudnością bronił się 
przed tą nieoczekiwaną  napašcią, 
podczas gdy Puck rozdrażniony 
czerwosością włosów policjanta za- 
czął ciągnąć za nie ze wściekłością. 

Jedną ręką zasłaniałem się od u- 
derzeń Forestera drugą atakowalem 
go. Hubert straciwszy sporo cennego 
czasu na próbach zaduszenia agenta 
znalazł się nagle pomiędzy nami. Wi- 
dząc, że profesor daje sobie rady z 
policjantem, Hubert odwrócił się ku 
mnie i chwycił mnie za ucho; z kolej 
ja kopnąłem go w brzuch tak silnie, 
że dało mu to do myślenia na dłuż- 
Szy czas. Straciłem przytem równo: 
wagę i puściłem Forestera. Ten ostat- 
ni mimo swej tuszy zabrał się do 
mnie energicznie i wraz z Hubertem 
predkoby dali sobie ze mną rady, 
gdy nagle usłyszałem głos znajomy: 

— Holal Maly kretynie. Piędko 
skończysz! 5 

  

Miejski Kinematograf 

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

«Kapitan z Nancy В» 

dowe święto 3-go maja r. b. w Warszawie»—w 1-ym aktcie. 2) <W chw'li największej 
niemocy» —w l-ym akcie, 3) <Tygodnik Gaumont'u Nr. 52>—w 1-ym akcie, 4) «Porady 
przeciwgrużlicze»—w 3-ch aktach, W poczekalniach koncerty radjo, Ostatni 
godz. 10. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3, w soboty od ged>. 
inne dnie od godz, 5, Cena biletów: parter—60 gr., balkon— 30 gr. Następny pr.gram: Ki 

Dziś b <6 <Bóg szczęscia i Śmlerci» egzotyczny dra- 
wyświetlane filmy: „Narayana mat w 6 aktach, Nad program: 1) Naros 

Sexns O 

  

Kino- 
teatr. „Helios“ 

ul, Wileńska 38, 00
8|
 
| 
0
0
0
0
0
 

Kino- arter od 
Teatr »9 Polonja“ ® 

„ „Parter — 80 gr., Balkon — 50 gr. 
Najpiękniejsza królowa ekranu, czarująca ŁYA DE PUTTI w swej ostatniej kreacji przed wyjazdem 

do Ameryki p. t. „„Zazdrość 

gr. Film, jaki publiczność dzisiaj żąda! [ragik wszechświatowej sławy ALFRED 
E znana <Kokota Lu» z filmu „Hrabina Paryża* ERIKA GLESNER i sa Fak <Jedna z a 

Kobiety, nie doprowadzajcie mężczyzn do szaleństwa! 

66 Wielki dramat erotyczny z udziałem największego tragik. e 
doby obecnej WERNERA KRAUSS. Ostatni RO g.1615. ss 

  

Il. A. Mickiewicza 22, AUD EGEDE NiSSEN i i Р . e 

Ė BsuuunaunEnas w potężnym 10 akt. i „Ludzkie Mrowisko Dom Jakich Wiele...“* 
pikantna historja pewnego domu. Parter od 50 gr. в e 
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tiance, sO! nawoz0wą e 

«CHORZOW», poleca Hodowla 

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

Sklep rolniczy. 

EPOCE - 

Redakcja „Słowa; 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego jQ, 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji ® 

óraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Ф Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa» 4 

"Rejestr tHamdlowy. — 
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Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciągnię- 
to pod Nr. N > KE 

Dnia 4 maja 1927 roku. 

6426 A |. «Rubin Don» w Ustroniu, gm. Jody, pow. 
Brasławski, eksploatacja lasu. Firma istnieje od 1927 roku. 

  

   

> 4 USUWA NAJSINIEJSZE © spółki z prawem 

RW NC owy ” ERC 
(NFPA TTT AEL L 

„ Gimnazjalnej 6. Weksle, žyra, zobowiązania, 

© "8351 В |. Towarzystwo Komisowo-Handlowe TOW- 
GARANT—spółka z ograniczoną odpowiedziainością» w 
Wilnie ul. Sadowa 4, Handel.komisowy i na własny rachu- 
nek artykułami spożywczemi. Firma istnieje od 11 stycznia 
nia 1927 roku. Kapitał zakładowy 5000 zł. podzielonych na 
100 udziałów po 50 zł. każdy całkowicie wpłaconych. Zarządca 

ółk samodzielnego podpisywania jest zam. w 
Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 19. Wult Sapir. Spółka z ogra- niczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 

Notarjuszem przy wydziale Fipotecznym 
Wilnie w dniu 11 stycznia 1927 Nr. 131 

418—VI 
  

Dodatkowy III. 
EMFES 658 A lil. «Dom Handlowy Bracia Chol 
Chaim Cholem amarł i na Sa $ 12 :т:‹:'г›у od wej wykreśla się ze spółki, wobec czego jedynymi wspólnikami 
przedsiębiorstwa pozostają Perec Cholem i Jeremjasz Cholem. 

419—VI 

Dnia 2-V 1927 r. dodatkowy 1IL. 
253 B III. <Towarzystwo Handlowe POS z ograniczoną odpowit lzialnością». Do daieje s Brunona Musmana powołany został Bronisław Hoffman zam. w Wilnie przy ul. Pańskiej 4, 420—V1 

352 В I. «Przedsiębiorstwo robót budowi. 
żynieryjnych DZWIGAR—spółka z sęraniczdką Gdpowii. zialnością>. Prowadzenie robót budowlanych ziemnych, mo- stowych oraz sprzedaż i dostawa materjałów” budowlanych Siedziba—Wilno, ul. Gimnazjalna 6. Firma istnieje od 13 kwiet- nia 1927 roku. Kapitał zakładowy 6.000 zł. podzielonych na: 12 udziałów po pięćset zł. każdy całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zamieszkali w Wilnie inżynier Jan Parczewski przy ul. Jakóba Jasińskiego 15-3 i Józet Piotrowicz przy ni. 

k kty notarjalne + hipoteczne, rachunki umow. pełnomocnictwa dpi ; stemplem firmy obaj zarządcy, natomiast ER Elita nia z odbioru podpisuje pod stemplem firmy jeden zarządca Jan Parczewski. Wszelką korespondencję, oferty i podania ma le podpisywać pod stemplem firmy jeden z zarządców 

R 
4i SĘ 

Właściciel—Rubin Don, zam. przy ul. Veles w Wilnie, 
3—VI 

  

6427 A |. «Boruchman Dynia» w 
pow. Wilejskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1916 roku. 

Radoszkowiczach, tarjuszem przy 

Spółka z ograniczon: d i i 

,. mocy aktu notarjajnego, asem aja Gł zeznanego przed Janem Klottem, No- 
ancelarji Hipotecznej Sąd 

Wilnie w dn. 13 kwietnia 192) r. pod No. ZI94 p SĘOWEGO, W ną Czas nieo- * 

  

  

   

  

  

           
  

  

     

Właściciel—Boruchman Dynia, gam. tamże. 424—V| graniczony.. 421—V1 

6428 1 A. <Elperyn Dwosia» w Radoszkowiczach, pow. ы 

Wilejskim, sklep drobmych towarów. Firma istnieje od 1921 r. SUE DOKTÓR Osoba” šrednim 

Właściciel—Elperyn Dwosia, zam tamże. 425—V1 I 2-99 0 ZELDOWICZ PES DE 

6429 | A. <Godes Chaim» w Radoszkowiczach, pow. |//Vica DOBRA O. s wyręczenia pani domu, 
Wilejskim, jaka mięsna. Firma istnieje od 1910 roku, Właści- || | OPJOW ANIE RE WADWCZ pielęgnowania starsze 
ciel— Godęs Chaim, zam. tamże 426—V1 Р s sk WE ad: i = po 

5; . 
Mojżesz» w Wilnie ul. M. Ste- LANOW. hętnie wujedsiekia 6430 1 A. OK 

fańska 15, skład drzewa. irma istnieje od 1926 roku. 
ciel--Glnzburg Mojżesz, zam. przy ul. Szopena 4. 427—VI       SWIATŁODRUKI 

  

6431 1 A «Lewin Masza» w Radoszkowiczach pow, Wi- 

  

  
  

od 10-1, od 5-8 w, 

        

lejskim, sklep bławatny. 
ciel —Lewin Masza, zam. tamże. 
  

6432 I A. <Sokolska Ester-Leja» w  Radoszkowiczach, 
w. Wilejskim. Sklep spożywczy. Firma 

Właściciel -Sokolska Ester-Leja zam. tamże. 
  

6433 | A. «Szapiro Lejba» w  Radoszkowiczach, pow. 

Wilejskim, sklep galanterji. Firma istnieje od 1912 roku. Właść, 
Szapiro Lejba, zam. tamże. 
  

Dodatkowy. 

354. 1. B.«LIGNOPIL— fabryka szczotek, pędzii i wyro- 

bów drzewnych spółka z ograniczoną odpowiedziałnością». 

Prowadzenie fabryki szczotek, pędzli i wyrobów drzewnych 

oraz handlu temi towarami. Siedziba: Wilno, ul. Wiłkomierska 

Nr. 105. Firma istnieje od 11 kwietnia 1927 roku. Kapitał za- 

kładowy 5.000 zł. podzielonych na10 udziałów po 500 zł. każ- 

dy całkowicie wpłacony. Zarządcą spółki jest Bronisław Wincz, 

zam, w Wilnie przy ul. Mickiewicza Nr. 7. Wszelkie zebowią- 

zania, akty Czeki, weksle, żyra na wekslach, pełnomocnictwa, 

okwitowania i t. p. winny być podpisywane pod stemplem 

firmy przez zarządcę. spółki. Spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością zawarta na mocy akiu zeznanego przed Janem Klot- 

tem Notarjuszem przy Kantelarji Hipotecznej Sądu Okręgowe- 

go w Wilnie w dn. 11 kwietnia 1927 roku pod Nr. 2709 na 
czas nieograniczony. 435— VI 

6436 A. I. «Polska drukarnia nakładowa LUX wła 

Ściciele Ludwik Chomiński i Aleksander Wojtkiewicz 
S-ka» Wiino ul. Portowa 7. Firma istnieje od 16 lutego 1926 

roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Ludwik Chomiński przy ul. 

Jagiellońskiej 5 i Aleksander Wojtkiewicz przy ul. Tyzenhau- 

zowskiej 4. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dnia 

16 lutego 1926 r. na czas nieokreślony. Weksle i wszelkie wo- 

góle zobowiązania, akty urzędowe i pełnomocnictwa od imie- 

nia spółki winny być podpisywane przez Ludwika Chomińskie- 

go i Aleksandra Wojtkiewicza łącznie pod p S 

= 
Dnia 30 kwietnia 1927 roku. ^ 

6424 A I. <Kugiel Chaim HOTEL BELGJA w Wilejce, 

hotel i herbaciarnia. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel — 

Kugiel Chaim, zam. tamże. 416—V1 

  

    

     
Podozik 
dwukolowy sprzedam 
tanio. Dowiedzieć się: 
Wielka 23, Dowództwo 
19 Dywizji Piechoty. 

LETNISKO 
We dworze, 7 klm. od 
stacji kol., «w ładnej 
i zdrowej miejsco- 
wości z całodziennem 
urzymaniem, las so* 
nowy, park, rzeka,, 

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

  

zrywki wiejskie. Infor- p, 
macje w adm. «Słowo» 

Inteligentna 
młoda panna szuka 
posady bony, zgodzi 
się na wyjazd, posia- 

da referencje. 
A.Mickiewicza 49 m. 8 

Poszukuję 
mieszkania 2—3 po- 
kojowego z kuchnią. 

  

  

   
    

    

przyjmuje od godz, 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

  

    

  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-$ molska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
orcelanowe i złote 

korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżką. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3 

USOBA 
w średnim wieku po: 
szukuje posady do 
wyręczenia pani do- 
mu,  pielęgnowanią 

dzieci, zna szycie 
gospodarstwo|wiejskie, 
chętnie wyjedzie na 

    

      

Wlašci- ——— wieś. Może również Jnz, RUPowić DOKTÓR „ieisanowas dzieci. 
oszenia d Е = zlom | SEE sę Firma istnieje 7 roku. Właści- „WENE. šrėdni 

4 db go 428—V1 Bezpłatnie RYC Boe B 
przy* m na ' MOCZ, 
Sr .aaż komisow; rz. 12- iod 46 i 

wa M T domy, fina, uiMiekiewicza24 Poszukuję 
— ošr el. 271. posady konduktora 

Wileńskie Biuro | "w, Zdr: Nr.3ij. gutobusowego, z kau- 
rzek a JR & ;:)ч 30011і2 

we (kaucjonowane Niue w. Ignacegą, 12—4, 

430—VI ul. Mickiewicza 21 rka 
tel. 152 *| Wi Smiatowska 

Poszukuję 
niani z szyciem, | 

w. Jakóbska 12— 
do g. li-ej rano — 
od g. 6—8-e| wiecz. 

  

  

Do sprzedania 
prasa ręczna do da- 
chówek  marselskich, 
mieszadło do gliny, 
oraz do robienia cegły 
prasowanej.  Wiado- 
mość: Nowogródek, 
ul. Sieniczycka 44, 

"T. Orłowski. 

dola: 2-3000 sa: 
na | lub [I hipotekę. 

Zgłaszać się: 
Wielka 33 m. 1, od 
g. 3—5, Pośrednictwo 

wykluczone. 

agubioną - ksią- 
żeczkę wojskową 
wydaną przez 

P.K. U. Wilno, na 
imię Franciszka Kiar- 
szysa, rocznik 1895, 
zam. wo wsi Gieraj- 

    

    

6425 Ajl. <Wejssman Simcha> w Wilejce, sklep obuwia 

Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel-— 

zam. tamże. 

Hubert wydał jęk. : 

Page — gdyž to on by! wlašnie 

— wyciągnął mnie z tumultu, przy- 

czem uderzył pięścią Forestera po 

łowie z taką siłą, że musiały mu 

Świeczki w oczach stanąć. 

Chciałem wyrwać policjanta z rąk 

profesora lecz zmieniłem zdanie 

konstatując iż ten ostatni z przera- 

żenierm wpatruje się w  wycelowany 

ku niemu przez Mettersa rewolwer. 

W tejże chwili policjant pchnął pro- 
fesora, który potoczył się do rowu: 

Zmieszany i nic nie pojmujący a- 
gent starał się rozejrzeć w sytuacji. 
Roztaczało się przed nim nie banalne 
widowisko, Page konto na nierucho- 
mej masie — ciała Forestera, dokła- 

"dał wszelkich starań, by ręce jego 

związać na plecach. Hubert chwytał 

się za żołądek i za głowę, starając się 

chustką zatrzymać potok krwi płytą- 

cej z nosa. 
krew z nosa i pocierałem zbolałe 

miejsca. Profesor leżał na dnie rowu 

inie wydawał się być usposobionym 

do opuszczenia o własnych siłach, 

na wszelki jednak wypadek, Metters 

trzymał go nadal pod grozą rewol- 

weru. Policjant przedstawiał się naj- 

gorzej, z okiem zapuchniętym, z war. 
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Ja również tamowałem 

Zgłoszenia do adm. Wejssman Simcha, 
«Słowa». 417. 

gami spuchniętemi i zakrwawionemi, 

z twarzą podrapaną, był godzien po- 
litowania. 

Byliśmy wszyscy okryci kurzem, 
a ubrania nasze wisiały w strzępach. 
Doprawdy musieliśmy tworzyć nie- 
zwykły obraz! Puck, jedynie nie tra- 

cił kontenansu. Pozbawiony rozrywki 

wydzierania czupryny stróża bezpie. 

czeństwa, wyimaginował sobie wi- 

docznie, że czapka jego kryła w so- 

„bie szczura i przy pomocy energicz- 
nych pogróżek, starał się wyperswa- 
dować jej, by oddała mu swego miesz- 
kańca niewidzialnego. 

Przypominając sobie nagle cel po- 
goni, policjant położył mi rękę na ra- 
mieniu. wymawiając te słowa Sakra- 
mentalne: ' 

— W imię prawa, aresztuję pana! 
Nie mogłem powstrzymać się od 

wybuchu śmiechu, ` 
wszystkich pozostałych — 

ciągnął dalej kpolicjant, zwracając się 
do Huberta i profesora, — aresztuję, 
oskarżając o napad na urzędnika po- 
lieji, podczas spełniania przezeń jego 
obowiązków służbowych. 

° — Ja zaś,;—wirącił p. Metters,— 

winszuję panu powodzenia w usilo- 

waniach pańskich w dopomoženiu 

wieś. Oferty do adm. 
«Słowa» pod lit. <Ż», 

cach, gm. Olwienickież, 
unieważnia się. 

. * 

nam do przyłapania bandy kontra 
bandzistów. 

Agent stał z otwartemi ustami. P. 
Metters pociągnął go za polę na drugą 
stronę drogi, by pokazać mu doku- 
menty, poczem rozmawiali chwilę 
szeptem. 

Wreszcie p. Metters powrócił do 
mnie oświadczając, iż udało mu się 
przekonać policjanta o tem, że dzia- 
łałem w dobrej wierze. Żądał tylko, 
bym towarzyszył kontrabandzistom aż 
do posterunku policji w Sałborough. 

Ruszyliśmy w drogę. ‘ 
Page prowadził Forestera, podczas 

gdy agent i Metters ciągnęli Huberta 
i profesora. 

Stanąwszy przy samochodzie, wsa- 
dziliśmy nań całą bandę. Page usiadł 
na miejscu szoferaa i wkótce stastęliś- 
my w Salboróugh, bez dalszych wy= 
padków. Zapewne wjazd nasz zacie- 
kawił mieszkańców małego miastg> 
Nie zdołałem, jednak tego skonstato- 
wać, gdyż zaraz zapadłem w sem 
głęboki i musiano mną dobrze po- 
trząsnąć, gdy auto stanęło na pod- 
wórzu posterunku policji. + 
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