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REJESTRACJA. 
Od dnia dzisiejszego  Bezpartyjny 

Komitet Obrony Polskości Wilna i 
Fachowej a Oszczędnej Gospodarki 

„ Miejskiej rozpoczyna rejestrację żswo- 

ich sympatyków. Zbytecznie byłaby 
zaznaczać, że lista Komitetu nie jest 
bynajmniej listą przyszłych radnych. 
Dziś chodzi, pomimo rozbijania jedno- 
ści polskiej przez nieszczerość i intrygi 

Centralnego Komitetu, o jedną isoii- 

darną bezpartyjną listę polską. Wszelkie 

objawy niezrozumienia tej idei, pow- 

stałe dzięki intrygom pewnej koterji 
partyjników, którą niebawem zacznie- 

my demaskować, należy najostrzej 

potępiać, jako działalność antypołską. 

To też Bezpartyjny Komitet dąży do 

zorganizowania w ten sposób społe- 

czeństwa wileńskiego, aby w ;przysz: 

łej Radzie Miejskiej nie zabrakło 
przedstawiciela żadnej grupy społecz- 
no-gospodarczej, od robotników do 

właścicieli nieruchomości. Każdy, kto 
uznaje słuszność hasła wyborów bez: 

partyjnych i gospodarczych, powinien 

pośpieszyć do Komitetu Bezpartyjne- 
go (Mickiewicza 15) cełem wniesienia 

swego nazwiska do rejestracji i wska- 

zania jakiego rodzaju usługi mógłby 
«oddać wspólnej sprawie. 

EKSA USRCNEID IEEE 

Zadania przysztej Rady 
Miejskiej - 

w dziedzinie kulturalnej. 

Rozmowa z dyrektorem zespołu Re. 
duty p. Juljnszem Osterwą. 

Po dwóch latach pobytu zespołu 
Reduty w Wilnie, chcemy nareszcie 
rozpocząć pracę, jaka pierwotnie była 
zamierzona. Reduta, mając za cel rea- 
lizację arcydzieł literatury polskiej, nie 
jest teatrem codziennym, w tem zna- 
czeniu, iż wykluczone jest dawanie 
co kilka dni premjery o ile się chce 
utrzymać wysoki poziom artystyczny. 
Соёмеппе, 2е 516 tak wyrażę, potrzeby 
szerokiej publiczności, zaspakaja ze- 
spół grający w „Lutni* pod kierow. 
nictwem p. Rychłowskiego, z którym. 
Reduta nawiązała kontakt. 

Doświadczenie wykazało, że dwa 
teatry nie przeszkadzają sobie wza- 
įen.nie. 

Sezon dobiegalący końca dowodzi, 
že przy względnem porozumieniu sig 
istnienie dwóch teatrów jest zupełnie 
możliwe. Reduta ma na względzie 
rzecz doniosłej wagi, mianowicie kwe- 
stję teatru objazdowego kresowego 
z „bazą operacyjną” w Wilnie. Teatr 
Polski w gmachu „Lutni* spelnialby 
rolę teatru zastępczego. 

Na Pohulance zaś dawalibyśmy 3 
*-premjery na 2 miesiące i co pewien 
czas przedstawialibyśmy wyniki prac 
Instytutu Reduty, który w jesieni uru: 
chomimy. 

Reszię wolnych dni na Pohulance 
przeznaczyłoby się na koncerty, wy- 
stępy gościnne innych zespołów, od- 
czyty i t. p. 

Oczywiście, cały ten plan zależeć 
będzie od przyszłej Rady Miejskiej. 
Z poprzednią Radą mieliśmy zbyt 
mało punktów wspólnych, a nawet 
całkiem nie mogliśmy dojść do uzgod- 
nienia poglądów na sprawy kulturalne 
i artystyczne. Smutną prawdą jest, iż 
Wilno jest jedyne ,miastem w Polsce, 
które ograniczywszy się do minimalnej 

„ subwencji miesięcznej na teatr, wyno* 
szącej zaledwie 2 tysiące zł. Sprawą 
kultury teatralnej w Wilnie absolutnie 
się nie zajmowało, ; 

Podczas gdy inne miasta (nie mó- 
wiąc już o Warszawie, która przezna- 
cza 4 miliony zł. na teatr) myślą o tej 
sprawie pęważnie. ` 

Lwėw praliminuje na teatc 500 ty- 
sięcy rocznie, ponosi przytem ponad- 
miljonowy deficyt. 4 
frach przedstawia się Poznań, у 

Krakow ma 600 tys. rocznego nie- 

doboru w teatrze. Ž 
\ 26dž daje zespolowi gmach iea- 
tralny, z opałem i światłem, a prócz 
tego subwencjonuje go finansowo 
(300 tys.). w: ; 

Nawet małe Grodno zdobyło się 
na oddanie Reducie teatru z opałem 
światlem i materjałem na dekoracje 

na wypłacanie gaży aktorom, . 
Cyfry te mówią same za siebiel 

4 Co, w porównaniu z tem jest w 
Wilnie najlepiej charakteryzuje owa 
pozycja—2 tys. złotych—na teatr. 

Mimo to Reduta chce pozostać 
w Wilnie na Kresach. Odrzuca pro- 
pozycje nadsyłane jej ze Lwowa, Po- 
znania i pozostaje w Wilnie. 

Wierzymy, że nowa Rada Miejska 

1 

dopomoże nam w naszych wysiłkach . 
i przyczyni się do rozszerzenia kuliu- 
ry polskiej na Kresach. Wierzymy, że 

W podobnych cy- | 

Flota sowiecka pod Helsingforsem. 
HELSINGFORS, 20.V PAT. W związku z manifestacją fioty' 

sowieckiej w pobliżu H:lsingforsu prasa fińska komunikuje, że 
po kilkogodzinnych manewrach eskadra zawróciła, udając się do 
Kronsztadtu. Prasa na podstawie informacyj z Leningradu po. 
daje szczegóły tych manewrów oraz tekst pacyfistycznej mowy, 
wygłeszcnej na krążowniku <Aurora> przez dowódcę eskadry. 
W. trakcie manewrów, wedlug informacyj z Leningradu, pouczo- 
no marynarzy o znaczeniu strategiecznem wysp i półwyspów U 
wybrzeży fińskich. ° 

  

Końcowe prace konferencji genewskiej. 
GENEWA, 20 V. PAT: Komisja przemysłowa międzynarodowej kotle 

ferencji gospodarczej uchwaliła projekt rezolucji o porozumieniach w prze- 
myśle. Delegacje sowiecka i amerykańska powstrzymały się od głoso- 
wania. Trzej przedstawiciele robotników Jeuhaux Francja, Mertens Belgja 
i Tayerle Czechosłowacja głosowali przeciwko projektowi. 

Ochrona osób niestrajkującycha 
LONDYN, 20 V. PAT, Na dzisiejszem posiedzeniu Izby Gmin przy 

drugiem czytaniu projektu usiawy o Trade Unionach uchwalono drugą 
klauzulę zapewniającą ochronę osób odmawiajacych udziału w strajku nie- 
legalnym. 

Dyskusja nad expose kancl. Seipla. 
WIEDEŃ, 20 V. PAT. W dyskusji nad wczoraszem expose kanclerza 

Seipla zabrał głos socjal-demokrata Gloeckier zaznaczając, że obecny ga- 
binet jest kłerykalny, a jedyną podstawą obecnej większości rządowej jest 
obawa przed socjaldemokracją. Drugi mówca przedstawiciel chrz.-społecz- 
nych podkreślił z zadowoleniem te ustępy oświadczenia kanclerza, w któ- 
rych dr. Seipel stwierdza istnienie węzłów łączących wszystkich Niemców. 
Poseł niemiecko-narodowy dr. Wotawa oświadczył między innemi, że 
najbliższym celem polityki austrjackiej jest przyłączenie się do Niemiec. 
Niemiecko-narodowi nie wierzą w żywotność samodzielnej Austrji. Tego 
samego zdania jest przedstawiciel związku chłopskiego dr. Scheubauer. 

Gen. Pawels w Królewcu, 
BERLIN, 20. V. PAT. „Berliner Tageblatt* donosi, że gen. von 

Pawels udał się z polecenia rządu Rzeszy do Królewca, aby na miejscu 
przekonać się o zakończeniu prac nad burzeniem fortów wschodnich. Po 
powrocie z Królewca, co ma nastąpić za trzy dni, gen. Pawels złoży ga- 
binetowi Rzeszy raport na podstawie którego 'rząd poweźmie decyzję w 
jaki sposób zburzenie umocnień ma być sprawdzone przez przedstawicieli 
Eatenty. 

Zabiegi sowieckie w Genewie. 
GENEWA. 20.V. PAT. W kołach międzynarodowej konferencji go- 

spodarczej krąży uporczywie z żadnej strony nie potwierdzona dotychczas 
pogłoska, że delegacji sowieckiej udało się nawiązać rokowania z amery- 
kańskimi finansistami z widokami uzyskania kredytów. 

Robotnicy polscy w Niemczech. 
BERLIN, 20—V. Pat. Konflikty między pracodawcami miemieckimi 

i polskimi robotnikami sezonowymi, którzy przybyli w tym roku do Nie- 
miec, wzgłędnie, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce przybierają ` 
z powodu pobierania od nich podatku dochodowego nadal bardza ostry 
charakter. Robotnicy stanowczo dopominają się zwolnienia ich od tego 
podatku zgodnie z postanow'eniami umowy polsko-niemieckiej z dnia 21 
marca 1923 roku w przedmiocie zapobieżenia podwójnemu opodatkowa- 
NOTE: obawa lokalnych „strejków, mogących wywołać niepożądane 
skutki. 

Milukow znieważony czynnie przez b. oficera. 
TALLIN, 20. V. Pat. Były minister spraw zagranicznych tymczaso- 

wego rządu rosyjskiego Milukow podczas odczytu, jaki wygłosił tu w dniu 
wczorajszym, został znieważony przez b. oficera armji Judenicza, nazwiskiem 
Iwkow, który nazwał Milukowa <kanalją». Iwkow został zaaresztowany. 
Oświadczył on, że uważa M lukowa za odpowiedzialnego za ruinę Rosji. 
Rozkazem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Iwkow «oraz jego czterej 

wspólnicy, monarchiści rosyjscy, zostaną w przeciągu 24 godzin wywie- 
zieni z granic Estonji, względnie internowani na jednej z wysp. 

Na chińskim froncie. 
LOODYN, 20V PAT. Dzienniki podają, że Czang-Kai-Szek udał się 

z Szanghaju do Nankinu, aby objąć dowództwo nad armją, która działa 
przeciwko Hankou. Czang-Kai-Szek uznał obecność swą na froncie za 
niezbędną wobec możliwości oskrzydlenia wojsk, działających przeciwko 
Hankou przez wojska Sun-Czuan-Facga, który ostatnio zbombardował for- 
tyfikacje w Wu-Sung. : 

Hankou jest stopniowo okrążane, 
: HANKOU. 20.V. PAT. Sytuacja w mieście jest groźna dla komu: 

nistów, ponieważ miasto jest stopniowo okrążane ze wszystkich stron z 
wyjątkiem północno-zachodniej przez co posuwanie się w kierunku Czeng- 
Czou staję się dla komunistów koniecznością. Miejscowość ta musi znaj. 
dować się w rękach komunistów wrazie, gdyby zmuszeni byli oni na wy: padek porażki cofać się do Mongolji. 

‚ Nowy=York — Paryż. 
NOWY YORK. 20.V. PAT. Dziś o godz. 7 min. 52 według czasu amerykańskiego lotnik Lindberg rozpoczął lot z Nowego Yorku do Pary- 

ża bez Iądowania. 

Po-przez Kordon, 
* Pielgrzymki kowieńskie na uroczystość 

Koronacji. | 
Wobec krążących pogłosek, że ludność katolicka zamieszkała 

po tamtej stronie granicy litewskiej i nawet w głębi Kowień- 
szczyzny wykazuje chęć wzięca udziału w uroczystości koronacji 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie,.jaka odbędzie się dnia 
2-go lipca r b. — władze administracyjne województwa wilef- 
skiego postanowiły nie czynić żadnych przeszkód tym mieszkań- 
com Litwy, którzy zechcą wziąść udział w masowem przybyciu do 
Wilna na uroczystość Koronacji. 
BEBO 160 WAEEZARSOA CZ EOKA ORRY REEDA TZT OC: WBA CZASZKA 

publiczność wileńska oceni ie nasze wrośniemy w środowisko wileńskie 
wysiłki. : korzeniami, bo tu, w Wilnie ksztalcič 

Największą troską będzie w roku będziemy nowe pokolenia aktorskie, 
przyszłym nasz Instytut. Jeżeli się za- które po nas pojdą z hasięm sziuki 
pewni mu warunki bytu, wówczas do mas. 5 BG 

` 
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BARANOWICZE — mi, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
KIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

Włodzimierz Spasowicz. 
Przemówienie proj. Marjana Zdziechowskiego ną wjeczorze urządzonym 

staraniem T-wa Prawników i Zw. Literatów. 

POSTAWY — 

za tekstem 10 

  

Istnieje wydana staraniem rodziny belską i Brzeską, za zdobycze kultury 

Spasowicza, drukowana jako manu- polskiej na Litwie i Rusi". Dziwił mię 
skrypt, książka !p. t. „Przyjaciołom wtedy — w r. 19056 — w okresie 

Spasowicza*, zawierająca mowy po- nadziei związanych z polsko rosyj- 
grzebowe, nekrologi, oraz artykuły i skiemi zjazdami i obradami, na któ- 
studja pisane pod bezpośredniem wra- rych uchwalano autonomię Królestwa 
żeniem Śmierci niezaprzeczenie naj- Polskiego, surowy o. nich sąd;bardzo 
większego człowieka, jakiego wydał rozumnego człowieka, a bystrego 
nasz kraj w epoce po 63 roku. obserwatora, jakim był Jan Popiel. 

„Był wielkim człowiekiem — mówił „Tylko monarcha — mawiał — nig- 
nad trumną jego Wiktor Gomulicki— dy naród panujący, wyświadczyć mo» 
dla nas, dzieci wieku nerwowego» że sprawiedliwość narodowi podwład- 
czułych na wszelkie bodźce, ulegają- nemu — i jeśli Polacy mogą czegoś 
cych różnorodnym przemijającym na- się spodziewać od. Rosji, co jest zre- 
strojom, najniedostępniejszą, najmniej sztą mało prawdopodobne, to tylko 
zrozumiałą jest — posągowość. A on od cara, nigdy od społeczeństwa”. 
był posągiem, miary nadnaturalnej, z Ale ci ludzie trzeźwiejsi od same- 
lednej bryły marmuru wykutym. Przy- go Spasowicza nie uwzględniali tego 
gniatał tem*. : 8 czynnika łagodzącego przeciwieństwa, 

Ludzi wielkich spotykałem w ży- jakim jest odpowiednia atmosfera. 
ciu, znałem. Znałem takich, którzy Zasługa zaś Spasewicza leżała właś- 
rozgłosem, wpływem na czas Swój, nie w pracy nad wytworzeniem atmo- 
geniuszem przewyższyli Spasowicza, sfery, która usuwa uprzedzenia, ułate 
ale żaden nie przejmował mię w tym wia wzajemne poznawanie się i rozu- 
stopniu, co on, wrażeniem wielkości, mienie, a za tem idzie możliwość 

potęgi. choćby chwilowych tyłko rozejmów i 
Rozległość widnokręgu ducha, siła porozumień. Miarodajnym jest tu sąd 

badawczej, namiętnie badawczej myśli, rosyjskiego publicysty, który po- 
doszukującej się wszystkich przyczyn wiedział, że „w ciągu 30-u lat Spaso- 
badanego zjawiska i rozkładającej je wicz zrobił więcej dla sprawy polskiej 
na pierwiastki, umiejętność jej skupie- w Rosji, niż wszyscy inni Polacy ra- 
nia w wytkniętym kierunku, Ścisłość zem wzięci*, 
w rozumowaniu, starannie eliminująca Romantyty łatwo wpadają w złu- 
wszelkie czynniki uczucia czy wyob» dzenia, pozytywnie mogą być skłonni 
ražai, a obok tego coś pozornie do pesymistycznych wątpień lub, co 
wręcz temu przeciwnego i entuzjazm gorzej widząc tylko interes chwili, za 
dia piękna i wzniosłości, miłość po- mało liczą się z godnością, z nieza- 
ezji, rozkochana jakaś tęsknota za- leżnością ducha, z honorem. Spaso- 
patrzona w orle loty jej geniuszów i wicz wolnym był i od złudzeń. i od 
rozkosznie wczuwająca się w głębie wątpień, człowiekowi zaś, który tak 
natchnień Szekspira i Bajrona, Gothe- głęboko czuł, że „bez wałęsania: się 
go i Schillera, Puszkina i Lermonto- po bezdrożach”, na które prowadziła 
wa, Miekiewicza—jedno i drugie: pozy- nasza poezja romantyczna, „bylibyśmy 
tywizm i romantyzm współistniały w mniejsi, pošledniejsi, gorsi* obcym 
nirm — rzecz niesłychanie rzadka — był oportunizm, który zgina kolana 
wzajemnie sobie w drogę nie wcho- przed wrogiem. Pamiętam w obec- 
dząc, stanowiły oryginalność tej po- ności mojej zapytał go Ludwik Stra- 
tężnej indywidualności.  Pierwszem, szewicz, jakiem jest jego zdanie o 
t.j. przenikliwie bystrym i nieubła- broszurze «Obrachunki polityczne» 
ganym w analizie  krytycyzmem którą Straszewicz dopiero co był wy- 
pozytywisty imponował, przygnia- dał, streszczając w niej swój prog- 
łał, jak się wyraził  Gomu- ram polityki narodowej: «słabo, sła- 
lieki, romantycznością pociągał i cza- bo—odpowiedział—za miękko napisa- 
rowal. „Był jednym z granitów — ne. W nich trzeba Szpony  Zapusz- 
powiedział Cz, Jankowski — rzucę czać.* S ; 
nych pod tęcze nasze“. Romantycz- Te szpony. umiał Spasowicz w 
nemu hasłu mierz siłę na zamiary nich zapuszczać,—śmiały, otwarty, nie- 

przeciwstawił mierzenie zamiarów po- ugięty wobec rosyjskiej opinii i ro- 
„dług sił nie jako antytezę, ale jako syjskich władz, dla tego właśnie tak 
dopełnienie. Mieć wielkie zamiary i był tam poważany. Dla nas zaś 
siły, starać się czuć, jak Mickiewicz, wszystkich, którzyśmy go znali i 
ale przytem wspinać śię do góry wielbili wspaniałym był wzorem tej 
wśród piętrzących się trudności kro- siły duchowej, która czerpie :rozkosz 
kiem bardzo powolnym, lecz zato nie w niedzielnym wypoczynku po 
pewnym — tak bym sireścił jego fi- dniach pracy i po dopiętym celu, ale 
lozofję życia. „w trudach i znojach tego codzienne- 

Prawosławny, czystej krwi Biało- go borykania się z przeciwieństwami, 
rusin, z wychowania zaś, przekonania 
i uczucia Polak, ale zżyty z kulturą i 
życiem duchowem rosyjskiem, zaprzy- 
jaźniony z;najlepszymi synami Rosji— 
w najstraszliwszej dla nas epoce, gdy 

jakiem było nasze Ówczesne życie 

pod jarzmem caratu. 
  

  

Ks Profesor Żongołłowicz zgłosił 
swe przystąpienie do Bezpartyjnego 

ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓD «4 — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘC ANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piisu d:kiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ui kynek 9 
ŚWIR — u 3-go Maa 5 
WILEJKA POWIATOw A—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 
szy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc, droże 
W n—ch i wlęiedycć 

Sejm i Rząd. 

Posiedzenie Rady Ministrów, 
WARSZAWA, 20.V, PAT. W pią- 

tek 20 b. m. o godz. 5 popołudniu 
odbyło się posiedzenie Rady Mini: 
strów pod przewodnictwem wicepre- 
mjera dr. K. Bartla. Na posiedzeniu 
tem między innemi uchwalono pro- 
jekt rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o zwalczaniu zarsžli- 
wych chorób zwierzęcych, projekt roz- 
porządzenia Prezydenta o Państwo- 
wym zakładzie hygjeny, projekt roz- 
porządzenia Prezydenta w Sprawie 
podniesienia niektórych stawek w usta- 
wie o zaopatrzeniu inwalidów wojen: 
nych i ich rodzir, projekt rozporzą- 
dzenia Prezydenta 0 zmianie przepi- 
sów tymczasowych o kosztach sądo- 
wych oraz projekt ustawy o ratyfika* 
cji konwencji rzymskiej, zawartej po- 
między państwami cesyjnemi i sukct« 
syjnemi b. monarchji Austro-Węgier- 
skiej, a dotyczącej przelewu wierzy- 
telności i depozytów Pocztowej Kasy 
Oszczędności w Wiedniu. 

Pozatem Rada Ministrów uchwali- 
ła projekt rozporządzenia w sprawie 
zmidny art. 46 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 listopada 1921 
roku o statystyce celnej, jak również 
projekt zarządzenia Prezydenia Rze- 
czypospolitej zatwierdzający uchwałę 
Rady Ministrów w sprawie wynagro* 
dzenia za grunta wywłaszczone w 
Zielonce i w gminie Marki przy bu- 
dowie warszawskiego węzła kolejowe- 
go. W końcu Rada Ministrów uchwa- 
liła projekt rozporządzenia w sprawie 
przekazania gruntu państwowego w 
Gdyni pod budowę obozu emigra- 
cyjaego. 

Zmieniony letni czas urzędo- 
wania, 

WARSZAWA, 20—V. PAT. Na 
posiedzeniu Rady Ministrów w piątek 
20 „b. m. powzięto uchwałę w sprawie 
zmiany czasu urzędowania w instytu- 

cjach państwowych. Czas ten określo- 
ny został na godziny od 8-mej rano 
do 3-ciej popołudniu, w sobotę zaś 
od godz. 8-ej do 1 min. 30. Powyž- 
sza uchwała Rady Ministrów wchodzi 
w życie z dniem 1 czerwca r. b. 

Wymiana więźniów politycz. 
nych między Polską a Rosją 

sowiecką. 
W tych dniach podpisana została 

umowa między Polską a Rosją so- 
wiecką w sprawie wymiany więźniów 
politycznych poraz ostatni. Wymiana 
ta ma 
dniach, 

Rosja sowiecka ma wysłać 30 a- 
resztowanych Polaków więzionych w 
więzieniach bolszewickich, wzamian 
za 8 aresztowanych komunistów, któ- 
rych ma wydać Polska. | 

Przyśpieszenie stabilizacji 
rzędników. 

Prezydjum Rady Ministrów roze- 
słało do poszczególnych ministerstw 
okólnik w sprawie przyśpieszenia stae 
bilizacji urzędników, 

Okólnik podkreśla konieczność 
przyśpieszenia akcji stabilizacyjnej u- 
rzędników według zasad uchwalo- 
nych przez Radę Ministrów w dniu 
10 listopada 1926 r. (r) 

e 

> azs 
Polsko-niemieckie rokowania 

prawno-likwidacyjne, 
BERLIN, 20—V. Pat. Dnia 20 

maja odbyło się w urzędzie spraw 
zagranicznych Rzeszy wspólne posie- 
dzenie delegacji polskiej i niemieckiej 
do rokowań  prawno-likwidacyjnych, 
na którem to posiedzeniu omawiano 

siły caratu wytężone były ku ostate- Komitetu Obrony Polskości Wilna i sprawę wałoryzacji i innych z tem 
cznemu przygnębieniu i zniszczeniu 

polskości, przyjął Spasowicz na siebie 
i wytrwał w nadzwyczajnie trudnej 
roli pośrednika między obu naroda- 

mi, wierzył, że „mimo cierpień, zwa- 

lisk i świeżych ran* pojednanie na- 
stąpi, bo „tkwi — są 'to jego słowa 

, — w duchu i w sile rzeczy, wnieod- 

czuwane] jeszcze lecz oczywistej so- 

lidarności interesów narodowych*. 

Mylił się i mylili się ci z nas, co 

za nim Sszłi. Ale od omyłki tej mie 

mógł uchronić nawet bardzo trzeźwy 
krytycyzm, nie przewidywaliśmy, że 

nacjonalizm przeistoczy się w religję, 
uznającą narodowość za Boga, poza 
którym innych niema i niema innej 
miary prawdy i dobra — i że przeto 

Rosja odrodzona, konstytucyjna i li- 
beralna, © której marzył Spasowicz, 

greźniejszym może być dla nas wro- 

giem, niżyRosja carska. Dopiero ona, 
jak pisał p. Popławski „weźmie odwet 

za zwycięstwa Batorego i Żółkiew- 
skiego, za spałoną Moskwę, Unję Lu- 

Fachowej a Oszczędnej Gospodarki 
Miejskiej. 

  

  ` 

Wzajemne zadoščuczynienie. 

LONDYN, 20—V. PAT. Rządy 
Wielkiej Brytanji i Stanów Zjedn. wy- 
mieniły między sobą noty obejmujące 
porozumienie w sprawie wzajemnego 
zadośćuczynienia wszystkim  preten- 
sjom osób prywatnych i urzędów, 
wynikłym wskutek wielkiej wojny. Po- 
rozumienie © wzajemnych wyrówna- 
niach strat i pretensyj przez Auglję 
i Stany Zjedn. jest wynikiem długich 
i szczegółowych badań oraz rokowań. 

Żądania delegatów sowiec- 
kich w Genewie. 

GENEWA, 20.V PAT. Szef dele- 
gacji sowieckiej złożył w biurze mię- 
dzynarodowej konferencji gospodar- 
czej propozycję, aby konferencja za- 
leciła wszystkim państwom podjęcie 
stosunków gospodarczych „z ZSSR. 
na podstawie pokojowego, równoleg- 
łego istnienia systemów gospodar- 
czych kapitalistycznego i sowieckiego. 

+ 

związanych kwestyj. Delegacji polskiej 
przewodniczył dr. Prądzyński, dele- 
gacji niemieckiej—radca tajny w,u- 
rzędzie Spraw zagranicznych Rzeszy 
dr. Zechlin. Praca obejmująca szeroki 
zakres zosteła podzielona pomiędzy 
podkomisje. 

Depesza prez. Doumergue. 
LONDYN, 20 V. PAT. Prezydent 

Doumegue przesłał z Paryża pod 
adresem króla Jerzego depeszę treści 
następującej: 

«Głęboko wzruszony serdecznem 
przyjęciem okazanem mi przez Waszą 
Królewską Mość pragnę wyrazić tą 
drogą szczerą wdzięczność zarówno 
w swojem imieniu jak w imieniu rzą- 
du i Republiki Francuskiej. W przy- 
jęciu, które Anglja okazała Prezyden- 
towi Republiki, naród widzi nowe 
wznowienie przyjeźni łączącej. oba 
kraje. O gościnności okazanej mi 
pfzez Waszą Królewską Mość zacho- 
wam serdeczną pamięć». 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŻĄDAĆ GEZPŁ PRDŚPEKTÓW. WARSŁ KREDYTOWA 1 

  

    

  

  

nastąpić w najbliższych | 
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ANKIETA w SPRAWIE KOSZTÓW PRODUKCJI Przebieg wojny handlowej polsko-niemieckiej. 
Wywiad z prof. Rotkertem. 

Przedstawiciel Polskiej Agencji Te- 
legraficznej zwrócił się do prezesa ko- 
misji ankietowej p. prof.Rotherta po wy- 
wiad. Na zadane pytania p. pre- 
zes oświadczył między innemi co na” 
stępuje: : 

— Jak się przedstawia w tej chwi- 
li stan prac komisji ankietowej? 

— Zasadniczo prace komisji ankie- 
towej dzielą się na3 okresy: 1) opra- 

cowanie ankiety pisemnej, która do- 
starczy materjałów dotyczących warun- 

ków i kosztów produkcji, 2) badania 
bezpośrednie zakładów  przemysio- 
wych, które dostarczą komisji ankie- 
towej materjałów dotyczących racjo- 
nalizacji i potanienia procesów pro- 
dukcyjnych oraz 3) opracowanie wnio - 
sków w sprawie warunków, kosztów 

oraz racjonalizacji procesów produk- 
cyjnych. Pierwszy okres, który o 
bejmuje czas od 1 lutego do chwili 
obecnej jest ukończony. Ankieta pi- 
semna została opracowana. Była ona 
również uzgodniona na konferencjach 
z przedstawicielami przemysłu naflo- 
wego, węglowego, metalurgicznego, 
budowlanego, spożywczego, włókien- 
niczego i innych i jest w tej chwili 
rozsyłana do przedsiębiorstw w celu 
jej wypełnienia. Kiedy ankieta pi- 
semna będzie wypelniana przez przed- 
siębiorstwa, komisja ankietowa będzie 
mogła przeprowadzić badania bez- 
pośrednie zakładów . przemysłowych. 
Badania te kończą się w tym samym 
czasie co i wypełnienie ankiety pisem- 
nej i dadzą możność komisji ankie- 
towej przystąpienia do opracowania 
wszystkich materjałów, kwestjonarju- 
szy i materjałów zebranych przez 
badania bezpośrednie jednocześnie. 

Jaki jest stosunek dla danych śro- 
dowisk przemysłowych do prac ko- 
misji ankietowej? 

Stosunek ten ulegał ciągłej zmianie 
na lepsze. Istotę zadania komisji a «- 
hietowej dzisiaj ogół sfer „gospodar- 
czych należycie ocenił i w pracy ko- 
misji ankietowej idzie całkowicie na 
rękę. ' 

Jak długo, przewiduje pan prezes, 
jeszcze trwać będą prace komisji 
ankietowej? 

Charakter prac komisji ankietowej 
wymaga, aby prace te nie Eprze- 
ciągnęły się zbyt długo. Dlatego też 
pomimo całej powagi jaką te prace 
posiadają muszą być one ukończone 
w dość krótkim stosunkowo czasie. 
Stąd i nasza komisja ankietowa, wyo- 
brażam sobie, powinna będzie zakoń- 
czyć swoje prace w ciągu bież. roku. 
Naturalnie, że» po ukończeniu prac 
przez komisję ankietową zebrane 
przez nią materjały będą mogły być 
wykorzystywane przez rząd jeszcze 
dość długo. Jednak o ile idzie oogól- 
ne wnioski, powinne one być opraco- 
wane w końcu roku najdalej, 

Pan prezes pozwoli, że zwrócę mu 
uwagę na pewisn stan zniecierpliwie- 
nia społeczeństwa, które spodziewało 

F.Sztiro 
przeprowadziła się 

z ul. WILEŃSKIEJ 21 

na Dominikańską 11. 

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
Ę CZYŚCIMY i REPERUJEMY 

TANIO, szybko i dokładnie 

+ „BLOCK=BRUN“z. 
: Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375, 
UWAGA: W roku 1926 warsztaty 
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się szybszych 
misji ankiet. 

Zniecierpliwienie to jest wynikiem 
niedostatecznego  zorjentowania się 
w zadaniach komisji ankietowej. Wy: 
obrażano sobie widocznie, że komisja 
ankietowa została powołana do opinjo- 
wania w sprawach bieżących kon- 
fliktów między robotnikami a przed- 
siębiorcami, producentami a konsumen- 
tami i tp. Komisja ankietowa stoi zda- 
la od tego. Stąd zdziwienie: «co 

rezultatów prac ko- 

„robi»? Zadanie nasze jest inne. Ma- 
my opracować wnioski w sprawie wa- 
runków i kosztów produkcji, w spra- 
wie jej racjonalizacji. Zadanie to jest 
tak wiełkie, i dla życia naszego go- 
spodarczego ma tak zasadnicze znacze- 
nie, iż nie wolno dla dobra sprawy 
zbyt szybko je przeprowadzać, gdyż 
podstawa tego rodzaju prac jest przede- 
wszystkiem w ich gruntownem  prze- 
prowadzeniu. ' 

DET7>> RA AL TUOS B 

Zamach na syna Callesa. 

NOGALES ARIZONA, 20. V. Pat. 
Wczoraj po południu dokonany 20- 
stał zamach na syna prezydenta Me- 
ksyku Callesa. Całles zdołał wyjść 
bez szwanku. 

Trzęsienie ziemi pod Lizboną. 

LIZBONA, 20. V. Pat, W Lizbo- 
nie i Alcacer de Sol odczuto wstrzą- 
sy podziemne, które nie spowodo- 
wały jed.ak żadnych szkód, ani też 
nie pociągnęły za sobą ofiar w  lu- 
dziach. 

Czyje skrzydło? 

NEW-LONDYN. (Connecticut) 20 
maja. PAT. Bliskie oględziny skrzyd- 
ła samolotu, znalezionego na morzu 
przez statek stražniczy ujawniły na 
skrzydle tem ślady, które wzkazują, 
że pozostawało ono w tym stanie, 
w jakim jest znalezione przez czas 
dłuższy, 

Lot de Pinedo, 

NOWY JORK, 20 V. PAT. Do- 
noszą ze Shippegan, w prowincji 
Nowy Brunswick, że przybył tam Iot- 
nik de P nedo, 4 

Aresztowanie komunistów, 

St JAGO de CHILI, 20—V, PAT, 
Aresztowano tu dziś w nocy 74 oso- 
by w następstwie rewizji dokonanej 
przez policję w lokalach nałeżących 
do komunistów: Przy tej sposobności 
zatrzymana została ogromna ilość li- 
teratury komunistycznej. 

Trzęsienie ziemi. 

LIZBONA, 19.V PAT. United 
Press. Miasto Alcaser de Sel nawie- 
dzone zostało przez trzęsienie ziemi. 
Obawiają się, że liczba ofiar okaże 
się znaczna. > › \ 

Po przerwaniu tamy. 

NOWY-ORLEAN, 19.V.PAT. Uni. 
ted Press, Zdaniem inżyaierów sań 
stwowych skutkiem przewania tamy 
'w obrębie rzeki Atchafalaya, co sD0- 
wodowało zalanie miasta  Melvilie, 
uratowane zostaną tereny nad dolnym 
biegiem Missisipi. 

Katastrofa na Dnieprze. 

MOSKWA, 19 V.PAT. W pobliżu | 
Kijowa na Dnieprze wywrócił się 
statek, wiozący 25-ciu pasażerów, 
18-11 pasażerów zatonęło. 

  

W. TRUSKAWCU — wiila Marjówka— 
ord. od I maja w chorobach wewnętrznych, 
serca i prżemłany materji (zimą we 

D-r Tadeusz Pra$chil „syst. uniw. 
Własna diatermja i lampa kwarcowa. 

  

TUWIM W WILNIE. 
..A gałązka rozhuśtana 
Jeszcze drży, uradowana... 

"Po raz pierwszy gościł w Wilnie 
Juljan Tuwim—temi dniami. | 

Po raz pierwszy oglądać oczami 
poety takie miasto jak Wilno, po raz 
pierwszy poczuć jak ono bezpośred- 
nio gra na subtelnej a głębokiej wra- 
źliwości=to zawsze coś w życiu! 

— Pojęcia, panowie, nie macie— 
mówił do nas niewątpliwie najznako- 
msitszy dziś przedstawiciel nowo- 
czesnej Poezji polskiej — jak tu w 
Wilnie wszędzie, wszędzie... czuć 

Mickiewiczem. / 
Prawdal My, ciągle obracający się 

wśród tych murów, nieprzerwanie, 
nieprzerwanie obracający się jakby 
„we własnym  reperluarze*, żyjący 
stale w atmosferze tego osobliwego 

wowie). 

r 

Referat konsula Drubbyego. 
BERLIN, 20 V. PAT, „Vossiche Ziz“ donosi, że w stowarzyszeniu 

niemiecko-rosyjskiem odbyt się wyklad jednego z urzędników urzędu spraw 
zagranicznych konsula Drubbyego o dotychczasowym przebiegu i wido- 
kach rokowań handlowych połsko-niemieckich. „Vossische Ztg* podkreśla, 
że prelegent w swoim wykładzie, któremu przysłuchiwali się niemał wszy- 
scy referenci spraw polskich w urzędzie spraw zagranicznych Rzeszy 
przedstawił cały przebieg dwu i pół letnich rokowań z Polską przyczem 
zbyt, widoczne było usiłowanie przedstawienia wszystkiego, co dotychczas 
uczyniła w tych rokowaniach strona niemiecka, za słuszne i celowe. 

Referent usiłował dowieść, że strona niemiecka cały czas jasno wi- 
działa i zdawała sobie sprawę z szans wojny handlowej, co jest sprzecz- 
ne z ówczesną propagandą prowadzoną przez koła urzędowe, która twier- 
dziła, że Polska najwyżej po 8 tygodniach «będzie musiała na kolanach 
prosić o zakończenie wojny», Referent oceniał widoki obecnych rokowań 
handlowych bardzo sceptycznie, przyczem ostrzegał, że gdyby nawet do- 
szedł do skutku możliwy traktat handlowy z Polską, to niemiecki przemysł 
i handel eksportowy nie wiele mogą się po tem spodziewać. «Vossische 
Zig» podkreśla, że temu oświadczeniu przeczą poglądy i oświadczenia 
kierówniczych kół gospodarczych Niemiec, szczególnie na Górnym Śląsku. 

Przemówienie min. Curtiusa. 
BERLIN, 20. V. PAT. Na bankiecie hanzeatyckiego związku przė- 

mysłu, handiu i rzemiosł, który zgromadził w hotełu Adłon najwybitniej- 
szych przedstawicieji świata gospodarczego Niemiec, rządu i miasta oraz 
przywódców politycznych wszelkich odcieni od 'Westarpa do posła demo- 
kratycznego Fischera, minister gospodarki Rzeszy dr. Curtius wygłosił 
doniosłą mowę o polityce handlowej z Francją i Polską. 3 

W sprawie rokowań z Francją minister Curtius oświadczył, że oba 
państwa uznały dotychczasowy stan krótkoterminowych prowizorjów za 
niezadawalający i dlatego rozpoczęły rokowania o traktat długoterminowy. 

Na drodze rokowań gospodarczych z Polską—oświadczył min. Cur- 
tius—leżą przeszkody, które musi usunąć dyplomacja i polityka. Jeżeli 
usunięcie tych przeszkód powiedzie się, to wówczas ministrowie wszyst: 
kich odpowiednich resortów przystąpią do swego zadania w sensie pozy- 
tywnym. Rząd Rzeszy bowiem pragnie w interesie stosuaków gospodar- 
czych Niemiec ze Wschodem doprowadzić do skutku traktat handlowy z 
Polską nawet przy poniesieniu w dziedzinie przemysłowej i agrarnej ofiar, 
takich jednak tylko za które może wziąć na siebie odpowiedzialność. 
MORZEZEAZNIKO PYTANI OWC KSC Z SIA ITT TAS DP TAS TIK WOIOWE ZBÓR 

Likwidacja materjału wojennego Austrji. 
WIEDEN, 20.V, PAT. Znajdujący się od czasu demobilizacji w arse 

nale wiedeńskim materjał wojenny został w myśl art. 139 traktatu w St.- 
Germain wydany międzykoalicyjnej wojskowej komisji kontrolującej. 

Londyn—lndje bez lądowania, 
LONDYN. 20.V. PAT. Lotnicy angielscy Garr i Gillman odlecieli 

dzisiaj rano w podróż powietrzną do Indyj bez lądowania. Długość lotu 
wynosi około 6.500 klm. Lotnicy postanowili przebyć tę przestrzeń w 
ciągu 40 godzin. 

Wody Mississipi stworzyły nową rzekę. 
NOWY ORLEAN, 20 V PAT, Z powodu wylewów utworzyła się nowa 

rzeka, zajmująca przestrzeń od zerwanych w Bayou des Glaises tam poprzez 
deltę Mississipi aż do morza. Nowa rzeka jest szersza od Athafalayi, lub Mis- 
sissipi. Na skutek teleg.aficznych ostrzeżeń, zostało ostatnio ewakuowanych 
27 miejscowości, jednakże tysiące osób pozostaje jeszcze w miejscach za- 
grożonych. - 

Wielkie aresztowania w Moskwie, 
PARYŽ, 20 V PAT. Le Matin donosi z Rygi, iż w Moskwie aresztowano 

600 syndykalistów rosyjskich, którzy zostaną zesłani na Syberję. 

Jak wykryto defraudanta Kesslera. 
BERLIN, 20 V PAT. Local Anzeiger donosi, że aresztowanie w Offenba: 

chu sprawców kradzieży pocztowej w Królewskiej Hucie zostało umożliwione 
dzięki temu, że Cieślak, przybywszy do Offenbachu, zwrócił się do jednego z 
banków francuskich o wymianę 500.000 zło ych na marki niemieckie. Wyso- 
kość tej sumy wzbudziła zdziwienie i nieufność urzędnika bankowego, który 
wypłacił Cieślakowi tylko zaliczkę w wysokości 1.500 marek, a jednocześnie za- 
wiadomił policję. W związku z tem policja stwierdziła, że skradzione pieniądze 
zostały przeszmuglowane przez granicę w lalce, którą dziecko Cieślaka przy 
przejeździe trzymało w ręku, { 

Szalony orkan w Indjanopolis, 
PARYŽ 20 V PAT. Petit Parisien donosi z Indianopolis, že szalejący tam 

orkan zniszczył część miasta, Cztery osoby żostał zabite, około 50 rannych. 
Szkody materjalne obliczają na półtora miljona dolarów. į 

Likwidacja K.P,Z.B. w pow. Braslawskim. 
Przed niedawnym czasem włsdze bezpieczeństwa PER w pow. 

Postawskim rejonowy komitet Komunistycznej Partji Zachodniej Białorusi. Do 
rąk władz śledczych wpadł wówczas materjał wykazujący, że nieomal w każ- 
dym powiecie znajdują się takie komitety. Wczoraj przystąpiono do likwidacji 
rejonowego komitetu w powiecie Brasławskim. Po dokonaniu rewizji, która 
dała bardzo obfity materjał obciążający, aresztowano ogółem 14 osób, czyli 
wszystkich członków komitetu. Najbardziej czynnym członkiem jego była sekre- 
tarka miejaka Rachela Cygman. 

Pierwszorzędna restauracja i kawiarnia | | 

otwarta z dniem 3 maja w ogrodzie po-Bernardyńskim 

poleca się łaskawym względom Szan. Publiczności. Fachowe 
kierownictwo. Rzetelna i szybka usługa. Umiarkowane ceny. 

| Codziennie koncert | : 
O liczne odwiedziny uprasza Zarząd. 

Pohulance—sporo. Tuwim to też do- cie osadzić i zmusić do najpowol- 
bry kawał stylu. I, przyznać trzeba, 
że—aczkolwiek bynajmniej nie nad- 
zwyczajny recytator, rychlej mierny— 
lepiej on sam, własną osobą, włas- 
nym sposobem interpretowania swo- 
ich poezyj, ba, własnym swoim na- 
wet wyglądem, inicjuje nas w istotę 
swej twórczości niż książka. | rzecz 
to rzadka, zwłaszcza dla tych, którzy 
wołą obcować sam na sam z książką 
niż z jej autorami za pośrednictwem 
jakiegoś, choćby nawet najznakomi- 
tszego, lektora lub recytatora, nie 
wspominając 0, nieznośnym nieraz, 
zawodowym deklamatorze. 

Słuchając Tuwima czytającego to, 
co sam napisał, dopiero odczuwa się 
i rozumie: co głównie tkwi w jego 
poezjach. Gdzie jest w nich ta „siła 
fatalna", co przykuwa do nich ludzi 
nawet tych, co aż podskakują. przy 

miasta, do znacznego Stopnia już nie* pewnych rzutach pełnej wehemencji 
odczuwamy: jak dalece jest Wilno 
stylowe. A właśnie w stylu Mickie- 
wiczowskiej epoki; mawet ściślej je- 
szcze: w stylu zarania tej pamiętnej 
na zawsze epoki. * 

Tuwim odczuł to od razu. 
I zachwycony Wilnem, wolno wy- 

razić się, wprost oczarowany niem, 
odjechał z powrotem do Warszawy. 

Do Warszawy... To też trzeba 
odczuć: przejechanie po raz pierwszy 
w życiu z Wilna właśnie do War- 
szawy! w: 

Lecz i nam, wileńczukom, dało 
zjawienie się Tuwima ma literackiej 
środzie w murach po-bernardyńskich 
pod Świętą Anną i w Reducie na 

hiperbołiki, niemal cynicznej bezwzglę- 
dności wyrażenia się, istnego żonglo- 
wania napiętą wrażliwością ludzką. 

Z Tuwima nie płynie poczja lecz 
bryzga. Realizujące się natchnienie, 
mus wyrzucenia z siebie uczuć i my» 
Śli, rezultat poetyckiego na świat 
spójrzenia, słowem, wyrażając się try- 
wjałnie: pisanie wierszy, to u Tuwi- 
ma— nieustanna jakaś erupcja. Wybu- 
cha poezja zarówno z pod jego czai 
szki jak z pod jego serca — choćby 

niejszego stempa ten, co mocno siedzi 
w siodle i ma ogromną siłę nawet 
w najlžeįszem a mistrzowskiem poru- 
szeniu uzdeczką. 

Pyszny jeździec — Tuwim! Cwa- 
łem puści się po piekielnym wertepie 
i karku nie skręci, o nie... Można 
być spokojnym. Może kto zauważył 
mocne, stalowe, twarde w ogromnej 
„pewności siebie kompletnie spokojne 
spójrzenie Tuwima? Przystojny jest 
bardzo. Zaledwie ma trzydzieści dwa 
lata. Cały jakby stalowy. 

Brak zdecydowanej  ideowości? 
Nie widać wyraźnego ustosunkowania 
się do zjawisk życiowych i ich istoty? 
— jak protekcjonalnie wyrokował pe- 
wien arystarch wpierw skrajający i szy* 
jący liberję partyjną a potem wiłacza- 
jący w nią nieszczęsne objekty swych 
studjów krytycznych. Chybaż, u licha, 
w kilku już tomach poezyj Tuwima 
dosyć jest „materjału* dla ustalenia 
jego duchowej fizjognomji czy jak 
tam nazwać ustosunkowywanie się 
do zjawisk przelotnych ji rzeczy osta- 
tecznych... Lecz mam wrażenie, że 
Tuwima nie przytwierdzić szpilką za 
skrzydła do żadnej deszczułeczki 
partyjnej. Spróbujcie tak przygwoździć 
motyla. Szarpnie się, skrzydła porwie 
—i poleci. Dokąd zechce. Jak nad 
nigdy nie tonącym okrętem Ruszczy- 
ca wije się dewiza nec mergitur, tak 

popłynęła najcichszemi, najdelikatniej- nad Tuwimowem „czyhaniem na Bo- 
szemi akordami, choćby w jakieś roz- ga", nad „słopiewniami* jego, nad 
pływała się majmelodyjniejsze toz* „sokratycznemi pląsami*, nad wszyst- 
tęsknione, pelne melancholji andante. kiem, co napisał i... co kiedy napi- 
Rozhukanego rumaka może też prze- sze wywieśmy Śmiało banderę z de- 

wizą na niej: zbi vuić, 
Co mu „robisz jeśli parsknie 

śmiechem wobec rzeczy, którą my o- 
blewamy łżami a rozpłacze się nad 
czemś,. czegośmy nawet nie spo- 

strzegli? ‚ 
* 

Ostatnia środa literacka „z Tuwi- 
mem* — i z Wacławem Borowym 
jednym z czołowych ‚ dziś krytyków 
literackich — osiągnęła chyba maxi- 
mum ożywienia. Nawet framugi okien 
pełne były stowarzyszonych—i gości. 
Dość powiedzieć, że przybyli zasiąść 
wśród przemiłej kompanii p. „z 
jewoda z małżonką i p. wice-wojewo- 
dzina Olgierdowa Malinowska. Poda- 
wano herbatę z ciasteczkami, a z ust 
'do ust sobie wiadomość, że Tuwim, 
siedzący za stołem po lewej ręce p. 
wojewody, coś niecoś „swego* od- 
czyta. ; 

- Przeważałą w zebraniu „olbrzy- 
mią większością» płeć piękna. 

Zagaił biesiadę p. Witold Hule- 
wicz, wzywając do słowa wielce sza- 
nownego gościa p. Borowego. P. Bo- 
rowy za objekt bystrej a nie pozba- 
wionej wcale nawet ostrego krytycyz- 
mu analizy wziął obie |książki Kadė- 
na-Bandrowskiego 
matki” i „W cieniu zapomnianej ol. 
szyny”. Że nie rozwinęła się obszet- 
niejsza dyskusja przyczyną było nie- 
cierpliwe oczekiwanie odezwania się 
Tuwima. ! 

Jakoż i — uczyniła się, jakby na- 
pisał Sienkiewicz, głęboka cisza. 

P. Juljan zaś dobył — rękopiś- 

„Miasto mojej 

Przygotowania do wyb 
Spis ludności uprawnionej do 

głosowania zakończony. 
Z. dniem wczorajszym zakończone 

zostały prace nad wypisywaniem lud- 
ności uprawnionej do głosowania 
przy wyborach do Rady Miejskiej. 
Wedlug cyfrowych danych uprawnio- 
nych do głosowania na terenie m. 
Wilna jest około 100.000 osób, z 
liczby tej wyeliminowani ‹ zostaną 
obcokrajowcy, liczba których wynosi 
około 9 000. 

Od dnia dzisiejszego zaś, biura te. 
przystępują do układania list wybor- 
czych według alfabeiu i obwodów 
ustalonych przez główny komitet wy- 
borczy. r) 

Pierwsze posiedzenie członków 
gł. kemitetu wyborczego. 
Qaegdaj wieczorem 0 godz. 8-е 

odbylo się w Magistracie, pod prze” 
wodnictwem p. mec. Łuczyńskiego 
pierwsze posiedzenie członków Glów- 
nego komitetu wyborczego do Rady 
Miejskiej. 

Na wstępie udzielono członkom 
informacji © dokonanych dotąd czyn- 
nościach komitetu, oraz o pracach 
przyszłych ciążących na pomienionym 
komitecie. ‘ 

Następnie ustalono ilość obwo- 
dów wyborczych w liczbie 57, oraz 
wybraao odpowiednie lokale z wyzna- 
czeniem przynależnych ulic. 

Urzędowanie w obwodowych ko- 
mitetach wyborczych odbywać się bę- 
dzie od g. 4 do 8 wiecz. 

Pczatem poruczono członkom ko- 
mitetu przedstawienie do dnia dzisiej- 
szego list kandydatów poszczegól- 
nych stronnictw na członków komite- 
tów obwodowych. Ustalono również 
wszystkie wytyczne co do prac obwo- 
dowych komitetów, jak w czasie 
przedwyborczym, tak i w dzień wy: 
borów. : 

Szczegółowy projekt wszystkich 
tych prac rozpatrzony będzie przez 
główny komitet na posiedzeniu, które 
się odbędzie w dniu najbliższym w 
Magistracie. 

W końcu przewodniczący p. mec. 
Łuczyński poinformował wszystkich 
członków gł. komitetu o liczbie rade 
nych, jaka w myśl ustawy obowiązu- 
jącej przysługuje m. Wilnu, a miano. 
wicie: liczba radnych stanowić będzie 
48 (jak było dotąd) gdyż tej liczbie 
odpowiada spis mieszkańców m. Wil- 
na z r. 1919. (x) 

„Mizrachi” wobec wyborów. 

Chociaż partja religijnych  sjon:- 
stów „Mizrachi” oficjalnie już mc 
wspólnego nie ma z utworzoną przez 
blok sjonistyczny „Żydowską Listą 
Narodową“, to jednak, jak się do- 
wiadujemy, sprawa wystąpienia wzglę: 
dnie przystąpienia „Mizrachi* do blo- 
ku sjonistycznego definitywnie roz- 

MZESZEEZEZE M CE EREZ CZE ZZ ESESESEJ |IMASŁOÓ:. 
sprzedaż 

ro w. Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich 
к Wilno, Końska 18, tel 491. 

ten 
КЕ аО ] 
m Rakiety, 

Pilki, 
pantofle 

firm angielskich Slazenger, 
gi wielkim wta. 

  

w Domu 
Sportowym 

udzielamy kredytu 

į 

mienny przekład swój „Słowa o pul- 
ku Igora“ i, za stołem siedząc, jął 
czytać. Przekład — wspaniały. Prof. 
Briicknerowi dedykowany. Tyle w о- 
nym przetworzeniu bogactwa erudy- 

cji ADO Prawie cały poemat 
był odczytany. Dorzucił poeta wiersz 
swój „Sitowie*. I na tem się wyjąt- 
kowo ciekawa i ożywiona środa lite- 
racka z dn. 18-go b. m. zakończyła. 

Nazajutrz odbył się w gmachu 
teatru Reduty na Pohulance recital 
Juljana Tuwima, który był dobrze już 
pod wieczór wrócił z wycieczki do 
Trok. Osób zebrało się bardzo dużo, 
pomimo iż tym razem tam-tarmów re- 
klamy tak dobrze jak nie poruszono 
wcale. Poeta-prelegent zajął miejsce 
przed opuszczoną kurtyną, u stolika, 
na tem samem miejscu, przy tym sa- 
mym stoliku, skąd przemawiał tak 
jeszcze niedawno na «akademji» Bal- 
mont — i od razu jął czytać jeden 
swój utwór za drugim, 

Uprzedźmy z góry: Tuwim czyta 
(często tylko rzucając oczami na tekst) 
za prędko. W tem, co czyta ileż ma- 
terjału dla recytatora-fachowcal A toż- 
by on miljony dobył efektów, audy- 
EA trząsł i wytrząsał jak jabłoń w 

sadziel Tuwim przedewszystkiem za 
mało robi pauz. W dodatku przery- 
wano mu oklaskami, A pomimo 
wszystko — porwał i zachwycił. A 
gdy w drugiej części recitalu przyszła 
historja o Płaksinie, zakochanym te- 
legrafjście, tudzież cała serja prze- 
pysznych transpozycyj bajeczki Jacho- 
wicza na styl Reya, Micińskiego, Or- 
Ota, Nowaczyńskiego, Przybyszew- 

Spalding, Busse ames nad 
rze i po cenach panom AU 

Ch. DI N C E S Vin Vieass, 
UWAGA! Chcąc dać możność nabycia rakiet oraz s 
p.p. oficerom, w. p. ufzędnikom państwowym oraz członkom W. Z. 

na dogodnych A 
warunkach spłat, 

orów do Rady Miejskiej. 

strzygnięta będzie po powrocie z 
Londynu do Wilna stojącego na cze- 
le wileńskiej „Mizrachi”, senatora ra- 
bina Rubinsztejna, co ma nastąpić w 
najbliższym czasie. (r) 

Nowy żydowski Komitet wy- 
borczy. 

W ostatnich dniach powstał w 
Wilnie nowy żydowski komitet wy- 
borczy, mianowicie, Komitet wyborczy 
żydowskiej inteligencji pracującej. 

Komitet tea został utworzony na 
zebraniu licznie zgromadzonych ży- 
dowskich lekarzy, inżynierów, adwo- 
katów i reprezentantów innych wol- 
nych zawodów, odbytem przed paro- 
ma dniami. 

Powyższy Komitet wyborczy nie 
rozstrzygnął jeszcze kwestji, czy ma 
on przyłączyć cię do któregokolwiek 
z już istniejących żydowskich Komi- 
tetów wyborczych, czy też ma on 
wystawić swoją własną listę wyborczą. 

Sjonistyczny „Cajt” notuje jednak, 
że na wyżej wspomnianem zebraniu 
panował nastrój nieprzychylny dla * 
„Żydowskiej Listy Narodowej”, utwo- 
rzonej przez blok sjonistyczny. 

Na czele Komitetu wyborczego 
żydowskiej inteligencji pracującej stoją 
osobistości zupełnie bezpartyjne oraz 
część ludowców-demokratów  zwal- 
czająca blok wyborczy sjonistów. (r) 

«Bund» wobec wyborów. 
Nader energiczną akcję przedwy- 

borczą rozwija socjalistyczny «Bund». 
Partja ta utworzyła w poszczególnych 
dzielnicach miasta oraz na przedmie- 
ściach, jak Nowogród, Snipiszki, An- 
tokol i t. d. swoje lokalne komitety 
wyborcze. Komitety te prowadzą usil- 
ną agitację przedwyborczą przy po- 
z wielkiej liczby ulotek  agitacyj 

nych. 
W okresie czasu bezpośrednio po- 

przed.ającym wybory do < wileńskiej 
Rady Miejskiej, ma „Bund“ demon: 
strować w Wilnie film agitacyjny z 
życia robotniczego, który obecnie z 
wielkiem powodzeniem używany jest 
przez «Bund» w agitacji przedwybor- 
czej w Warszawie. (r) 

<Poalej-Sjon» wobec wyborów. 

Sjonistyczno - socjalistyczna partja 
«Poalej-Sjon> rozwija dość słabą, 
szczególnie w porównaniu z działal- 
nością «Bundu», akcję przedwybor- 
czą. 

Partja ta prowadzi pertraktacje z_ 
innemi ugrupowaniami socjalistyczne- 
mi, należącemi do Rady Okręgowej 
klasowych związków zawodowych, w 
sprawie zawarcia ogólnorobotniczego 
bloku wyborczego. 

Pertraktacje te jednak jeszcze nie 
doprowadziły do definitywnego rezul- 
tatu. (1) 

   WYBOROWE 

hurtowa 

   

tel, 10—46. 
przętu tas 

L. T, 

  

skiego etc | 
Boże! Co się stać może z wysty- 

lizowanego motywu: . 
Nie rusz Andziu te; i 
Róża kole! — ala Ska 
Andzia matki nie słuchała, 
Usłuła się i płakała, 

Publiczność nie posiadała się z u-- 
ciechy. 

A przekłady! W «jezdcu miedzia- 
nym» najautentyczniejszy polski Pusz- 
kin; w przekładzie „Obłoku w spod- 
niach* Majakowskiego co za niesły- 
chane wirtuozowstwo poetyckiel 

Niechciano poety puścić z estrady 
przed kurtyrią, domagając się  rzęsis= 
temi oklaskami: jeszcze, jeszczel 

Upłynął recital w doskonałej at- 
Inosferze. Rezonans wśród publicznoś- 
ci dopisał, że nie można lepiej. Na 
wstyd i przekor pogodzie uczyniłą 
się w mig w chłodnej Sali Reduty 
ciepła wiosna. Zresztą.. niema co 
mówić: sama osoba pisarza słynnego 
i popularnego mocno dziala nd aa- 
dytorjum. Ludziom samo oglądanie 
wystarcza, a ta lub owa właściwość 
interpretacji lub dykcji, gestu lub spoj- 
rzenia ma dla nich niczem nie zastą- 
pioną pikantność. 

Tuwim zwiedził Wilno i okolic“ 
pod przewodnictwem nic nie przed- 
stawiającem do życzenia; cba wieczo- 
ry, do późnej popółnocy, po zebraniu 
u literatów i po recitalu, spędził w 
gronie bardzo przyjacielskiem i kole- 
żeńskiem raz u Żorża drugi raz w 
Klubie Szlacheckim, a wczoraj wie- 
czorem jużeśmy go pożegnali. 
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Miedole przedmieść. 
Sołtaniszki i Snipiszki. 

Sołtaniszki i Śnipiszki—to jedne z 
z najstarszych przedmieść w Wilnie. 
Zajmując prawie jedną piątą część ob- 

; szaru całego miasta wykazują wielkie 
zaniedbanie, co bezwzględnie na karb 
maszej gospodarki miejskiej złożyć 
należy. 

Począwszy od ulicy Sołłańskiej, 
która niejako reprezentacyjną jest uli- 
cą, «do przedmieścia [tego należą uli- 
ce: Krótka, Sobola, Żubrowa, Nie- 
dźwiedzia, Jelenia, Rysia, Piesza, Gra- 
niczna i t. d. Wszyst'ie nie posiada- 
ją ani bruków, ani trotuarów, ani 
światła.—Ludzie z któremiśmy roz- 
mawiali nie rozumieją poprostu cze* 
mu płacą podatki miejskie. Pytają 
nas: „za co?l* Istotnie odrazu trudno 
na to odpowiedzieć. Władze miejskie 

  

i przywileje Podobno za dawnych 
czasów działo się tu inaczej. Dziś 
gdy wjeżdżamy od Zwierzyńca i Soł. 
taniszek na Wiłkomierską, zwłaszcza 
w dzień słotny, na szerokiej tej ulicy 
równie szeroko widzimy rozpostarte 
błoto. 

Z rzadka rozstawione — latarnie 
świadczą 0 «pryncypalnej« ulicy przed. 
mieścia. Na bocznych zaułkach cią: 
gnących gęsto nie spotykamy światła. 

Okropne są tu chodniki. Gdzie 
niegdzie, nawet na samej ulicy Wiłko- 
mierskiej niema ich wcale. Leżą jako- 
weś dyle z gwoździami sterczącemi 
do góry o które się zaczepia i drze 
but przechodnia. 

Ulice: Świetlana, Ogórkowa, Cho- 
cimska i Mętna, mimo gęstego za- 

  

rzu jest najlepszem stwierdzeniem 
przedsiębiorczości gospodarczej Pań- 
stwa Polskiego i służy najżywotniej- 
szym interesom gospodarczym naro- 
du polskiege, zdobywając dła niego 
nowe rynki zbytu, nowe źródła za- 
robku. RAJ : 

‚ Inicjatywa Rządu nie może i nie 
powinna pozostać bez czynnego po- 
parcia całego narodu. 

B:z wysiłków całego społeczeń- 
„stwa usiłowania Rządu nie mogą 
osiągnąć zamierzonego celu, 

Wyrazem zorganizowanej w tym 
kierunku woli zbiorowej jest Liga 
Morska i Rzeczka. 

, W wspólnych wysiłkach całego na- 
rodu do utworzenia potęgi Państwa 
na drodze rozwoju floty narodowej, 
także wierne swej tradycji Wilno mu- 
si wziąć wybitny udział. L 

W tym celu Wileński Oddział Lig! 
Morskiej i Rzecznej zwraca się do 
wszystkich obywateli o poparcie za- 
mierzeń Ligi przez wzięcie udziału w 
madchodzącym „Tygodniu Morskim" 
w Wilnie. 

Tydzień Morski (od dn. 22 do 29 
maja włącznie) ma za zadanie budze- 
nie rok rocznie Świadomości znacze- 
mia morza dla Polski i tworzenie fun- 

3 

W „związku z przyjazdem do Wil- 
na p. Józefa Błeszyńskiego, prezesa 
zarządu wystaw ruchomych prób i 
wzorów przemysłu krajowego, w dniu 
wczorajszym o godz. 7 odbyła się pod 
przewodnictwem. vice-prezydenta p. 
*Łokuciewskiego narada przedstawicieli 
sfer i urzędów zainteresowanvch — се- 
lem omówienia sprawy urządzenia 
wystawy ruchomej prób i wzorów w 
Wilnie. zwi wok 

Po wysłuchaniu wyjaśnień p. pre: 
zesa  Bleszyńskiego na wniosek 
przewodniczącego utworzono komitet 
organizacyjny, w skład którego we- 
Szli obecni na zebraniu oraz szereg 
osób dokooptowanych. Na przewód: 
niczącego komitetu wybrano jedno- 
głośnie inż. Sławińskiego, przyczem 
następne posiedzenie wyznaczono na 
piątek następnego tygodnia. 

Wystawa trwać będzie w Wilnie 
prawdopodobnie od.23 czerwca do 
10 lipca r. b. przyczem eksponaty 
jej w miarę możności obejmować bę- 
cą wszystkie dziedziny gospodarcze. 

Wystawa ruchoma ma duży kon- 
tyngens (250 firm) stałych wystaw- 
ców pozatem obejmie handel, prze- 
mysł i wyroby miejscowe ludowe. 

Szczegółowe sprawozdanie o akcji 
wystawy podamy niebawem. 

Na obydwa przedmieścia mamy 
tylko jedną studnię —pompę miejską, 
przy zbiegu ulic Wiłkomierskiej i 
JEDYNA NA DWA PRZEDMIEŚCIA, 

  

Znają ci ludzie jedynie w postaci se- ludnienia, niczem ani miasta, ani... 
„4 kwestratorów magistrackich i pobor- ulic nie przypominają. Na Krakow- 

ców podatkowych i uważają, że dzie- skiej jeszcze się spotykają kawałki 
de się im wielka krzywda. Najczęściej możliwie wybrukowane, na ulicy Buł- 
utyskiwania te są słuszne. tupskiej naprzykład są to straszliwe 

Naprzykład ulica Szeszkińska figu- kamienne wądoły. Ani kanalizacji, ani 
ruje na” planach urzędowych jako wodociągów. 
prawdziwa ulica. Są to właściwie doły Ludność narzeka zwłaszcza na = : &* 

udnia magistracka przy zbiegu ulic TRAF FOTOGRAFA. © Wiłkomierskiej i Zwierzynieskiej, 

Zwierzynieckiej. Studnia ta jednak 
ciągle się psuje a reperacja magistrac- 
ka trwa zazwyczaj bardzo długo. 

Zwiedzamy dalej ulicę Kalwaryj- 
ską. Wygląd jej jest naogół możliwy, 
ale już na lewo i prawo odchodzą 
uliczki częstokroć nie brukowane peł- 
ne błota, kurzu i piachu. Tam miesz- 
kańcy bez pardonu wysypują śmiecia, 
wylewają z okien pomyje, Brud inie- 
podzielny. Komunikacja z miastem 
uciążliwa, ruch handlowy sprowadza 
się do minimum, a budowlany niere- 
gularnie i samorzutnie. 

Podobno, jak krążą pogłoski ma- 
gistrat miał niektóre ulice poszerzać, 
regulować, wykupują niektóre. domy 
bądź dobrowolnie, bądź przymusowo; 

& wciąż krążą pogłoski o jakichš in- 
ke ji ale pozwana część tych 

stracki wśród nędzy najdalszych planów pozostała dotychczas na pa* 
końców SE Ga: a rogu nicy Jelctijcj fSzesykińskiej). o De jakichkołwiek nadziei na 

: : zywistnienie. 
i wysychający latem ruczaj, którędy wodę. Studnie prywatne są przeważnie 4 
ściekają wiosenne wody z gór Szesz- podskórne, z domu do domu trzeba "a 
kińskich. Zimą NOP przejść biegać z kubłem po wodę, 
tamtędy ze względu ;na wielkie zaspy x Gie Mieszkańcy anei o ULICA — CZYLI ZANIEDBANY ROW, 

+ pali swojego czasu środkiem ulicy 
| głęboki rów, którędy mogłaby woda 
a swobodnie ściekać w kierenku Wilji. 

Poprawiany początkowo przez miesz- 
kańców corocznie, rów ów uległ z 
czasem kompletnemu zaniedbaniu. Sta- 
ło się to wtedy, gdy mieszkańcy nę: 
kańi podatkami magistrackiemi słusz- 
my wyrażali pogląd, że skoro opłaca* i 
ją podatki miejskie, od wilgoci, zale- 
wu, błota i malarji powinno ich bro- 
mić miasto. Jednakże mimo ciągłych 
interwencji gospodarze miejscy nie za- 
glądali w te strony. 

Dziś ulica Szeszkińska przedsta- 
wia się w stanie więcej niż opłaka- 
nym. V 

Niemal jedyna ulica ma Soltanisz- 
kach, która posiada bruki miejskie— 
to ulica A Bruki te jednak 
Są tak fatalne, tak karkołomne, iż 
łudność woli naogół niebrukowane 
piachy. 

W/ miejscu, gdzie „delta* ulicy 
Sołtańskiej przypada do Wilkomier- 
skiej, rozpoczynają się właściwe Śni- 
piszki.—Stare to przedmieście, które. | 

go nazwa pochodzi od nazwiska bo» \ 
gatego kupca Śnipisa. Jemu to Wielcy : A 
Książęta nadali swojego czasu grunta © Widok na ul. Szeszkińską' 

o KU PRASA O TT E S IST I ME KI. ZET WY ZZOZ OOOO 
duszó! reali i Odezwa ; planów Eg o na realizowanie ‚› 7 CAŁEJ POLSKI 

w sprawie „Tygodnia Morskiego „A: z e z a. — Dwuletnie kursa nauczy- 

W. dziewiątym roku istnienia Pań" się do powiększenia ašys Ligį Clelskie. W zrozumieniu doniosłości 
stwa Polskiego zagadnienie żeglugi Morskiej i Rzecznej, która na kari Szkė! Zawodowych Walne Zebranie 
polskiej na morzu przylelo kształty anderze wypisała hasło morskiej po- Członków T-wa Szkoły Średniej w 
realne. : tęgi Polski. dniu 1 maja b. r. powzięło uchwałę 

Po szeregu prób dokonanych przez Zarząd otwarcia przy Gimnazjum Żeńskiem | 
jednostki, Rząd Rzeczypospolitej skie- Oddziału Ligi Morskiej i w Ostrołęce dwuletnich kursów nau- 
rował tworzenie floty narodowej na Rzecznej w Wilnie. / czycizlskich. Przy ogromnem przepeł-. 
właściwe tory, biorąc czynny, udział == nieniu w seminarjach nauczycielskich 
w tworzeniu Towarzystwa „Żegluga а 2 ' kursy te odegrają zbawczą rolę dla 

Polski" Sp. Aktai w woj pie Wystawa ruchoma dużego odselka młodzieży, która bę- 
lużych okrętów handlowych (Poznań, _, ki . dzie mogła ukończeniu Sześciu 
1 Katowice, Krakow, Wilno). prób I S Dunas krajo klas zieasjałoych w ciągu dwóch 

m Polska bandera handlowa na mo ERO: Rn) lat otrzymać maturę równorzędną z 
maturą seminarjalną i temsamem bę- 
dzie miała możność poświęcić się pra- 
cy w szkolnictwie powszechnem. Przy 
Gimnazjum Żeńskiem w Ostrołęce 
jest internat dla dziewcząt, w którym 
znaleźć mogą pomieszczenie na do- 
*godnych warunkach uczenice zamiej-- 
Scowe. 

Z uznaniem należy również pod- 
kreślić, że T-wo Szk. Śr. wynajęło 
od roku szkolnego 1927-28 nowy 
lokal, w którvm będzie się mieściło 
Gimaazjum Żeńskie i Kursy. 

SPORT 
Dziś rozpoczyna się druga tura 

rozgrywek mistrzowskich. 

W dniu dzisiejszym na boisku Makkabi 
rozegrany będzie mecz piłkarski о mistrzo- 
stwo A kl. pomiędzy drużynami К. К. 5. 
Ognisko i Z. T. G. S. Makkabi, Jest to 
pierwsze spotkanie w drugiej turze rozgry- 
wek mistrzowskich. W początkach sezonu 
Ognisko debjutujące w A klasie zwyciężyło 
Makkabi w stosuaku 3:1. Obecnie mecz ten 
< racji dużej dozy ambicji obydwóch  dru- 
żyn zapowiada się b. interesująco. 

pierwszej turze prowadzącą drużyną 
jest Pogoń (8 pkt.), w ślad za nią idzie Og- 
nisko mające o jeden punkt mniej. 
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E Wezwanie do rejesfracji. ji 
Е 
Ё 
Mickiewicza 15. 

Wszystkich Polaków obywateli miasta Wilna, którzy nie chcą aby względy partyjne szarpały 

dobro naszej gospodarki miejskiej WZYWAMY do natychmiastowego zarejestrowania: się w 

Bezpartyjnym Komiteeie Obrony Polskośei Wilna i 
Fachowej a Oszezędnej Gospodarki Miejskiej. 

Godziny iG-i2 i 4-7. 

aki aki As uk Ai ki dk bk dka Uk Ak k k i du św dka 

Aresztowania komunistów w Wilnie. 

Onegdaj, jak już podawaliśmy, 
władze policji politycznej aresztowały 
w Wilnie wybitnego komunistę. Jak 
się okazuje, przybył on z ramienia 
Centralnego Komitetu Partjj w Mo- 
skwie. Przy aresztowanym znaleziono 
znaczną sumę pieniedzy, przeznaczo- 
ną na agitację dla tajnej organizacji 

® 
    

komunistycznej, której siedzibą było 
Wilno. Zawdzięczając świetnie zorga- 
nizowanemu wywiadowi naszej policji 
w tej sprawie, która aresztowała owe- 
go komunistę, cała szajka została 
wykryta. Aresztowano ogółem siedem 
osób. 

  

KRONIKA: 
  

SOBOTA 

2 Dziś Wsch, sł. o g. 3 m. 34 

Wiktora M. Zach. sł. o g. 19 m. 30 
Jutro 

Julji P. M.       

Spostrzeženia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 

z dnia 20—V 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie ° } 162 

Temperatura 
Panis ) -- 119C 

Opad za о- j * Niema bę w mm, W. tym celu też wydał ostatnio 
zarządzenie uporządkowania skwerku 

Wiatr j Północno-zachodn przy kościele Franciszkańskim, przy 
przeważający rogu ul. W. Pohulanki i Trockiej. 

U w ag i: Pogodnie. Minimum za j inn. Ogród zaś vis A wis Katedry 
dobę -1- 590. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. 

pO 

KOŚCIELNA. 

aa za dobę -- 159С. 

MIEJSKA. 
— (x) Przygotowania do uro- 

czystości koronacji M. B. Ostro- 
bramskiej. Wobec zbliżającej się uro- 
czystości koronacji M. B. Ostrobram- 
skiej, na którą to uroczystość ocze- 
kiwane jest przybycie licznych  piel- 
grzymów, Magistrat m. Wilna, w zwią- 
zku z powyższem, chcąc nadać mia- 
stu estetyczny wygląd zamierza przy* 
stąpić w tych dniach do regulacji i 
upiększenia poszczególnych dotąd 
zaniedbanych  skwerków, ogrodów 
it. p. 

po zniesieniu cokułu Katarzyny zo- 
stał już ostatecznie ucegułowany i po 
urządzeniu klombu będzie w tych 
dniach oddany do użytku publicznos 

— J. E. Biskup Michalkiewicz Ś*!* 
wyjechał dziś rano do Pińska w spra- 
wach kościelnych, wróci w poniedzia- 
łek rano. 

SZKOLNA 
— Egzaminy wstępne do Pań- 

stwowego Seminarjum N. Ż. im. 
Królowej Jadwigi, w Wilnie przy 
ul. Augustjańskiej Nr. 4 — odbędą 
się w terminie od dn. 27—28 czerw- 
ca włącznie, o godz. 8 rano, ASN 

Egzaminy wstępne do klas 
I, II, IV, V, VI, VII i Viil-ej gimnaz- 
jum państwowego im. kr, Zygmunta 
Augusta w jlnie odbędą się w 
dniach 27, 28 i 30 czerwca rb, Poda: 
nia kancelarja gimnazjum przyjmuje 
do dnia 15 czerwca rb. w godzinach 
10—12. 

— (x) Konferencja z p. woje: RÓŻNE, 
wodą w sprawie odzyskania koś- — (f) Powrót Arcybiskupa Te- 
cioła Franciszkanów. W dniu 19 odozjusza. Arcybiskup Teodozjusz 
maja rb. p. wojewoda Raczkiewicz Sprawujący zastępczo funkcje głowy 
przyjął na dłuższej audjencji delega- cerkwi prawosławnej w Polsce, wobec 
tów komitetu odzyskania kościoła powrotu Metropolity Dyonizego z 
Franciszkańskiego w Wilnie, w.oso- Wycieczki misyjnej na Bałkany powró- 
bach ks. Feliksa Wiłka—gwardjana cił w dniu wczorajszym do Wilna, 
zakonu O. O. Franciszkanów, oraz _ — Komitet fundacji (od stow. 
pp. L. Ostrejko i Kowalczyńskiego. kupców i przemysłowców chrześcijan 
W czasie konferencji delegacji z p. m. Wiłna) Oltarza Matki Boskiej w 
wojewodą, ostatni poinformował de- kościele św. Kazimierza podaje do 
legatów o wyniku poczynionych Ista- wiadomości ogółu, że wkrótcs (około 
reń w tej sprawie podczas ostatniej 1-go czerwca) zamierza ogłosić imien- 
swej bytności w Warszawie, przy- ny Spis ofiarodawców. Wobęc po- 
czem p. minister Dobrucki przyrzekł, Wyższego oraz związanej z tem ka- 
iż w połowie czerwca rb. zjedzie się Nieczności zamknięcia list ofiar, Ko- 
do Wilna specjalna komisja, celem mitet zwraca się z gorącym apelem 
ostatecznego załatwienia trwającej już do nacz kupców  przemyslow- 
od szeregu lat sprawy przeniesienia CÓw chrześcijan, którzy dotychczas 
pomienionego kościoła Archiwum ofiar nie złożyli, do corychlejszego 

Państwowego. uskutecznienia tegoż. Ofiary składzć 
W skład tej komisji wejdą: p. można u następujących członków Ko- 

wojewoda Raczkiewicz, dyrektor de. mitetu: W. Augustowskiego—ul. Mic- 
partamentu wyznań relig. p. Kazi. kiewicza 10, St. Borkowskiego — ul. 
mierz Okulicz, główny dyrektor Ar. Mickiewicza 5, (A. Januszewicza— 
chiwum Państwowych p. Płaszyński Ul. Zamkowa 18, E. Kowalskiego— 
i dyrektor Archiwum Wileńskiego p. Ul. Mickiewicza 20, R. Rucińskiego— 

i URZĘDOWA. 
— Wizyta śBowa finlandzkiego 

u p. wojewody. Dnia 20 bm. przy- 
był do Wilna poseł finlandzki w 
Warszawie p Hjalmar Prokope. Na 
spotkanie pana posła wyjeżdżał na 
dworzec kolejowy radca urzędu woje- 
wódzkiego p. Raue, w towarzystwie 
którego zwiedzał następnie p. Prokope 
miasto. O g. l-ej ppoł. złożył p. po- 
seł wizytę panu wojewodzie Raczkie- 
wiczowi w urzędzie wojewódzkim. 

.konferen jf 

W. Studnicki, L 
— Poseł amerykański w Wil- 

nie. W dniu wczorajszym przybyli 
do Wilna automobilem poseł amery- 
sański akredytowany przy Rządzie 
Poiski, p. Stetsón oraz senator Baliń- 
ski. Pan Sietson zwiedza Polskę au: 
tem, chcąc poznać ją możliwie jak 
najlepiej. Ostatnim etapem pod Wii- 
nem były Jaszuny. 

— Konferencja Naczelnika wy- 
działu wschodniego M. S. Z. zp, 
Wojewodą. W dniu wczorajszym p. 
Woiewoda Ratzkiewicz odbył dłuższą 
konf:rencję z Naczelnikiem wydziału 
Wschodniego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych p. Hołówką przybyłym 
do Wilna. Cele przyjazdu p. Naczel- 
nika Hołówko, jak również temat 

! l jł o której mowa trzymane 
są_w ścisłej tajemnicy. ` 

— Zmiany posterunkėw па 
terenie powiat6w. W związku Z 
utworzeniem w Hruzdowie pow. Po- 
stawskiego posterunku policji, dotych- 
czasowy posterunek w Mańkowiczach 
został zlikwidowany. Prócz tego zli- 
kwidowąny został posterunek kole- 
jowy w Pokretance i Kozaczyźnie vala <Simona> z 

obydwa pow. Święciańskiego. Poste- 
Rzeszan- runek w N. Werkach gm. 

ul. Wielka 30, K. Ruikowskiego—ul, 
łów 47, A. Zawadzkiego—ul. Wiel- 
a 4, 

— Zasilenie fundoszów T-wa Przy- 
jaciół> Państwowej „Szkoły Technicznej 
w Wilnie. Ciągnienie Joterji tantowej oraz 
Czarna kąwa, odwołane w dn. 7 b. m. odbędą 
się 21 b. m. w sali T-wa Kresowego, Zawal- 
na Nr 1. Początek o godz. 6-ej wieczorem. 

Dochód przeznacza się na rzecz nieza- 
możnych uczniów Państwowej Szkoły Tech- 

"J nicznej w Wilnie. 
„W dzień pp. Stetson i Baliński . 

zwiedzali miasto i jego osobliwości. | * TEATR i MUZYKA, 
— «Reduta» na Pohulance. Przegląd 

repertuaru. Dziś — Ill recital fortepianowy 
G. Ginsburga, Я 

Jutro o g. 4-ej pp. <W małym domku»— . 
T. Rittnera, o g. S:ej w. «Uciekła mi prze- 
pióreczka..»—St. Żeromskiego. Ceny zwykłe. 

Poniedziałek—«Sen>—F. Kruszewskiej. 
W torek— «Przechodzień —B. Katerwy. 
Ceny miejsc od 10 gr. do 1 zł. 75 gr. 
— Teatr Polski (sala <Lutnias). <Ju- 

tro pogoda»—znakomita amerykańska kro- 
tochwila Hopwooda, która zdobyła rekord 
powodzenia na wszystkich scenach šwiato- 
wych, ukaże się jeszcze dziś i jutro na sce- 
nie Teatru Polskiego z M. Malanowicz-Nie- 
dzielską i K. Wyrwicz- Wichrowskim w ro- 
lach głównych. | ' 

Są to ostatnie występy p. M. Malano: 
wicz-Niedzielskiej przed wyjazdem zagranicę. 

— Przedstawienie popołudniowe w 
Teatrze Polskim. Jutrzejsze przedstawienie 
popołudniowe OE świetna komedja De- 

Z M. Malanowicz-Niedzielską 
w roli tytułowej. { 

Początek o g. 4 m, 30 pp. 
į — <atwiej przeįšč wielbłądowi>... 

skiej pow. Wileńsko-Trockiego prze- Oto tytuł komedji Langera, którą Teatr Pol- 
niesiony został do m. Rzeszy. 

— Dziennikarz z Chicago na 
audjencji u p, Wojewody. W dniu 
wczorajszym p. Wojewoda Raczkie- 

redaktora 
pism Zjednoczenia w Chicago p. 
wicz przyjął naczelnego 

Zygmunta Stefanowicza. 

ski przygotowuje jako premjerę najbliższą. 
Fabuła tej Sztuki jest wielce oryginalna: 
przejście młodej dziewczyny -od nizin do 
pałacu, przyczem ujęcie całej tej pozornej 
tragedji jest tak pogodne i wesołe, że widz 
nie spostrzegą iż przewinął się przed jego 
oczyma jeden z wielu dramatów życiowych, 

— Poranek-koncert w Teatrze Pol- 
skim. Jutro o g. l-ej pp. na koncercie-po- 

ranku, który się odbędzie w Teatrze Pol- 
skim wystąpią wybitne śpiewaczki: Elza Ig- 
dai (sopran) i Marja Skowrońska (mezzo-80- 
pran). Program bogaty i nader interesujący 
zawiera niewykonywane dotychczas arje ope- 
rowe (<Wesele Figara», Samson i Dalila», 
<Trubadut», Śnieguroczka», <Hugonoci» i 
<Casanowa») oraz pieśni. Akompanjament - 
objął znany kapelmistrz *Rafał Rubinsztejn. 
Ceny miejsc od 30 gr. 

— Żydowski Instytut muzycz- 
ny. W niedzielę dn. 22 maja punktu- 
alnie o godz. 6-ej wiecz. w sali In- 
stytutu (Rudnicka 6) odbędzie się 
egzamin abiturjentki p. M. Frumki- 
nówny — klasa prof. Cecylji Krewer 
(klasa fortepian). ! 

W. programie utwory: Bacha, Heyd- 
na, Betchowena, Chopina, Szumana, 
Rachmaninowa i Liszta. 

Wejście bezpłatne. Specjalne za- 
proszenia rozsyłane nie będą. 

3 

RADJO. 

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

meteorologiczny. 
15.30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45— 17.10. Vi odczyt (cykl <0 wybo- 

rze zawodu») pt. <Zawód inżyniera» —wygł. 
p. Bąkowski Franciszek. 

17.15. Koncert popołudniowy popułarny. 
Wykonawcy: Orkiestra P. R. mid dyrekcją 
Jana  Dworakowskiego, Janina Sowilska 
(śpiew), Wincenty Jakubczyk (klarnet) i 
prof, Ludwik Urstein (akomp.). 

19.00—19.25. Odczyt pt. Hist. rozwoju 
automobilizmu, wygł. inż. E. Porębski. 

19.30—19.55. Pogadanka z działu <Ra- 
djokronika» — wygł. dr. M. Stępowski. 

19.55. Komunikat rolniczy. 
20.30. Koncert wieczorny. Muzyka lekka. 
22.00. Koncert łotniczo-meteorologiczny. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Władze sowieckie wydały 
ojcobójcę Malkiewicza. W dniu 
26 ub. m. we wsi Kiskarty gm. Ku- 
rzenieckiej dokonane zostało potwor- 
ne zabójstwo. 

Aleksander Malkiewicz rołnik z tej 
wsi pałając zemstą do ojca swego 
Nauma, zadał mu podczas snu .szereg 
pchnięć nożem. Staruszek nie zdążył 
nawet krzyknąć; zmarł jako ofiara 
przewlekłej waśni rodzinnej powstałej 
na tle podziału majętności. 

Ojcobójca po spełnieniu tego czy- 
nu zbiegł w kierunku granicy sowiec- 
kiej. 

Władze polskie zwróciły się do 
władz sowiegkich z prośbą o ujęcie 
i ważę mordercy. 

* Interpelacja ta przyniosła pożą- 
dany rezultat, gdyż w dniu 19 b. m. 
władze sowieckie wydały poszukiwa- 
nego. 

Chwilowo osadzony on został w 
areszcie policyjnym przy komendzie 
w Budsławiu, następnie przewie.iony 
zostanie do więzienia gdzie czekać 
będzię na wyrok sądu karnego. 

— Sfalszowany weksel p. Wo- 
łejszy. Dn. 19 b. m. były prezes 
klubu białoruskiego p. Wołejszo ude- 
rzył po twarzy na ulicy Wileńskiej 
niejakiego p. S. Włyńskiego. Policja 
zatrzymała Wołejszę, który oświad- 
czył w zeznaniu, że uderzył Włyń- 
skiego ponieważ Ów sfałszował jego 
weksel na sumę 8400 zł. O zajściu 
"ię O WŚ protokuł. 

— (x ciekłe psy grasują po 
Wilnie. Onegdaj przy dotąd niewy- 
jaśnionych okolicznościach zostały 
pokąsane przez wałęsającego się po 
Wilaie wściekłego psa pięć sióstr za- 
konu Bernardynek, przy ul. Św. Anny. 

ZE. odesłano natych- 
miast do zakładu Pasteur'owskiego 
w celu przeprowadzenia odnośnych 
badań. o 

_— Aresztowanie paserów. W nocy na 
20 b. m. podczas obławy aresztowano Cha- 
ima Grynblata i Bejlę Kapłan (Konarskiego 
48) w mieszkaniu których znaleziono rzeczy 
skradzione ze sklepu firmy «Jankowski i 
S-ka» (Wielka 42), 

— Kradzież maszyny. Ze szkoły pow- 
szechnej żydowskiej (Szeptyckiego 17) skra- 
dziono maszynę do szycia wartości 600 zł. 

JELUA WARSŁYSYWKA 
20 maja 1927 : 

Dewizy i waluty: $ 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Holandja 357,90 35880 _ 357,00 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż ; 35,05 35,09 34,91 
Praga 26,52 26,50 26,46 
Szwajcarja 17202 17245 171,59 
Wiedeń 125,80 126,11 125,49 
Włochy 48,95 48,07 48,83 

Parie:; Procentowe 

5 pr. pożyczka konw. 66,50 — —- 
8 proc. konwers. 99.—. 
Dolarowa 84,50 — „— — — 
Dolarówka 53,75 53.50 
Požyczka kolejowa 102.90 103 

“8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,00 
8 pr. Państw. Banku Rol. 92,— ——{ 
4 1 pół proc. ziems. zł. 62,50 63.— 
8 proc. warsz. Ё 
5 proc. Warsz. 70,50 —, — 
8 proc. oblig. komun. Banku Rol. Kraj. 93 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 

Wilno, dnia 20 maja 1927 r. 

Listy zastawne. i 

Wil. B. Ziemsk. zi, 100 50,90 50,70 
Papiery państwowe. 

8 proc. L.Z. Państw. B. R. zi. 100 
w/zł. 159,— (92 proc.) 

*
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Grota kungurska na Uralu, 
30 km. pod ziemią. — Srebr- 
na misa z czasów króla Cyrusa. 

W tych dniach przyjechał do Moskwy 
administrator Kungurskiej groty lodowej, 
A. T. Chlebnikow. Kungurska grota lodowa 
leży na linji kolejowej Perm — Jekatieryn- 
burg w odległości 1 km. od stacji Kungur. 
Jazda z Moskwy trwa około 48 godzin. A. 
T. Chlebnikow opowiedział dziennikarzom 
moskiewskim następujące szczegóły, doty- 
czące groty kungurskiej: 

Kungurska grota lodowa jest istnym cu- 
dem natury. Jest to właściwie cały łańcuch 
grot, 30 km długi, z wąskiemi pizejściami 
1 kurytarzykami, który powstał już w daw- 
nych erach geologicznych. Badacze przypu- 
s2czają, że przez groty te przepływała w 
dawnych czasach wielka rzeka podziemna. 
Wieczny lód, pokrywający Ściany grot, po- 
wstał prawdopodobnie w epoce łodowej. 
Wąskie wejście prowadzi do mniejszych 
grot, do których światło dzienne już nie 
dochodzi. Ściany są pokryte krystalicznemi 
płatkami śniegu, które dają przy świetle po- 
chodni wspaniałą grę kolorów. Około jed- 
nego kilometra od wejścia znajduje się ma- 
łe jezioro, 40 metrów długiei 7 metrów głę: 
bokie. Woda w jeziorze jest idealnie czysta 
1 przezroczysta. 

W pobliżu groty Kungurskiej, na brze- 
gu rzeki Syiwy znaleziono niedawno bardzo 
cenne przedmioty archeologiczne, między in- 
nemi srebrną misę, pochodzącą z czasów 
króla perskiego Cyrusa (lll wiek przed na- 
rodzenie Chrystusa), dalej misę z czasów 
króla Salomona, srebrne kostki pochodzenia 
perskiego i wiele innych przedmiotów, po- 
siadających wielką wartość archeologiczną. 
Wszystkie te rzeczy odesłano do Ermitażu 
w Leningradzie. 

Wspomnianą misę z czasów króla Salo- 
mona znaleziono w ciekawych nad wyraz 
okolicznościach: chłopiec wiejski, łowiąc ry- PSZ€ 
by w rzece „W pobliżu groty, zauważył w 
jednej z dziur przybrzeżnych błyszczący 
przedmiot, który, jak się później okazało był 
właśnie starodawną misą z czasów Salomo- 
na. Chłopiec przyniósł znaleziony przedmiot 
do domu, gdzie używano go jako naczynia 
do karmienia drobim Pewnego dnia ojciec 

chłopca wyczyścił misę, a ujrzawszy na niej 
resztki złocenia, odwiózł ją do Kunguru, 
gdzie muzeum tamtejsze misę kupiło za 23 
rubie. Dzięki swemu subtelnemu wykonaniu 
artystycznemu i tajemniczym napisom misa 
ta zwróciła na siebie uwagę szerokiego ogó- 
łu, a Ermitaž leningradzki, dowiedziawszy 
się o jej istnieniu, wysłał do Kunguru swe- 
80 współpracownika Matusowa, który misę 
odwiózł do Leningradu. 

W jeszcze ciekawszych okolicznościach 
znaleziono misę z czasów Cyrusa: pewien 
wieśniak, pracując w polu, odszedł na chwi- 
lę, pozos'awiwszy konia, przywiązanego do 
drzewa. Po powrocie włościanin zauważył 
na ziemi srebrną misę, którą koń, opędzając 
się przed muchami, wykopał z ziemi. 

Co do pochodzenia przedmiotów tych 
panuje w rosyjskich kołach naukowych prze- 
«onanie, że zostały one przyniesione na Ural 
przez Scytów. Potwierdza to i tą okolicz- 
ność, że rodzaj obwarowań przy wejściu do 
groty Kungurskiej przypomina fortyfikacje, 
odkrytę przez zdobywcę Syberji, kozaka Jer- 
makowa, w czasie jego pochodu z Rosji 
ęuropejskiej do Azji. 

Za kulisami kina moskiewskiego. 
W tych dniach rozpocznie się w Mo- 

skwie sensacyjny proces przeciwko całemu 
szeregowi robotników, oskarżonych o ndział 
w głośnej panamie kinematograficznej, wy- 
krytej i zlikwidowanej przez sowieckie wła: 
dze śledcze wiosną roku ubiegłego, 
._.. Dziennikarz sowiecki, A. Zoricz, zamie- 

ścił przy tej okazji na łamach leningradz- 
kiej <Krasnej Gazety» ciekawy bardzo arty- 
kui, potępiający w ostry sposób obyczaje i 
stosunki, panujące za «ulisami kinematogra: 
fjl sowieckiej. ` 

A. Zoricz stawia sobie pytanie: <Dlacze- 
go film rosyjski jest drogi i bezwartościo- 
wy? Aby móc dąć jaknajbardziej wyczerpu- 
jącą odpowiedź na powyższe pytanie, autor 
przytacza cały szereg ciekawych szczegółów 
z dziąłalności państwowego przedsiębiorstwa 
filmowego <Goskino». 

W roku 1925 «Goskino> nabyło 1206 
„ scenarjuszy; z iloŚci tej sowiet biura wybrał 
284 scenarjuszy, opracowano 64, a wykona- 
no zaledwie 28 obrazów. Nie dość jednak 
na tem: z wykonanych 28 filmów tylko 6 
nadawało się do wyświetlania. Co z tego 
wynika? Że 1200 scenarjuszy, za które za- 
płacono wysokie honorarjum autorskie, leży 
bez użytku w archiwum <Goskina». 

Kosztorysów przy wystawianiu nowych 
obrazów nigdy nie robiono. Na film <Cięż- 
kie lata» NOTOWANE 26.000, a wydatkowa- 
no 65.000 rubli. Inny znów obraz «Pod pa- 
nowaniem adata» w miejsce przewidzianych 
44.000 rubli kosztował 80.000 rubli. 

„_ Nie mniej oburzające, pisze dajej Zo- 
ricz,—są obyczaje, panujące w naszej kine- 
matografji. Kiedy urządzano ekspedycję nad rzekę Lenę, reżyser Nowicki, poszukując ar- 
tystek dla nieistniejących wogóle ról, wprost 
oświadczył artystce S—ej: «Jedziemy na kil- ka miesięcy w strony dalekie, gdzie niema 
przyzwoiłych kobiet. Będzie więc pani, być 
może, zmuszoną służyć wszystkim uczestni- 
kom ekspedycji»... A kiedy S—a, do głębi 
oburzona podobną propozycją, odpowiedzia* 
ła, że jest żoną i matką, Nowicki mruknął 
pod nosem: «No, więc niech pani zostanie 
w domu». Pani S—a istotnie została, ale 
znalazła się inna <artystka», niejaka A—a, 
która przyjęła «warunki» Nowickiego i poje- 
chała z ekspedycją nad Lenę. 

  

Nigel Worth. 

"CZŁOWIEK Z KUFRA. 
ROZDZIAŁ XXVIII. 

Zakończenie przygód. , 

Forester, Hubert i profesor Bristo- 

we zostali zamknięci w więzieniu. 

P. Metters wyratował mię z opresji, 

w jakiej się znalazłem Z powodu 

skrzynki pocztowej, mogłem więc po- 

wrócić do hotelu, gdzie przespałem 

dwadzieścia godzin bez przerwy, 

Tymczasem Metters, Page i agent 
policyjny, w towarzystwie kilku miej- 
scowych policjantów,  zrewidowali 

willę, by wyszukać dokumenty, stwier- 

dzające winę złapanych. Lecz ku 
ogólnemu zdumieniu, nie znaleziono 

nic, coby mogło sianowić poważne 

świadectwo. Wówczas p. Mettersowi 

przyszło na myśl zrewidowanie samo- 

chodu. Pod siedzeniem dla szofera 
znałeziono dwie pliki papierów, były 

to dokumenty, poszukiwane przez 

p. Mettersa. 
Ukrycie najważniejszych papierów 

w samochodzie dowodziło, że prze- 
<iwnicy nasi mieli ułożony plan uciecz- 

i. Gdyby nie powiodła się im próba 

cielęce 
przowe 300—320, schab 340—350, boczek 
340—350, szynka świeża 300--320, wędzona 
380—400. 

4.20, II 
450—480, sadło 380—400. 

! 

Reżyser Jardin przyjmował znówgarty- 
stki w ten sposób, że kazał im przedstawiać 
się w kostjumach kąpielowych, a obecnie, 
jak opowiadają współpracownicy lenigradz- 
kiej wytwórni «Sowkino», urządził nawet 
specjalną <kabinę dla badania natury kobie- 
cej». Reżyser Iwanowski sprowadził do Le- 
ningradu artystkę S—ą, a kiedy ta przyje- 
chała wraz ze swym przyjacielem, Iwanow- 
ski z całą stanowczością oświadczył, że 
kontrakt anuluje, zaznaczając przytem, „że 
<S—a sama przecież powinna była wiedzieć, 
że nietylko dla zdjęć została do Leningradu 
sprowadzona». 

Reżyser Roszal, pracując nad filmem, 
w którym jednemu z bohaterów zjawia się 
we śnie kobieta, rozkazał rozebrać się do 
naga kilkudziesięciu artystkom. | 

Zorycz podkreśla, iż wymienione powy- 
żej fakty stanowią zaledwie drobną cząstkę 
tego wszystkiogo, co dzieje się w sowieckim 
przemyśle kinematograficznym. Nawet dzi- 
siaj, po wykryciu haniebnej afery kinemato- 
graficznej, cały szereg skompromitowanych 
osób zajmuje swe dotychcząsowe stanowi- 
ska. Tak np. Gardin pracuje w wytwórni 
«Sowkino> w Leningradzie, Roszaj jest dy- 
rektorem «Teatru pedagogicznego» przy ko* 
misarjacie oświaty i t. d. 

Ofiary. 
— Na najbiedniejszych Wacław Józefo- 

wicz zł. 5. sh 
— W dniu imienin Drogiej i Szanownej 

. Julji Rodziewiczowej, Przełożonej gimn. 
im. Elizy Orzeszkowej grono nauczycielskie 
składa zł. 30 na cel do Jej uznania. 

TTTZTZTTZET 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 20 

maja r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 51 — 

55 zł, za 100 klg., owies 45—47 (zalež- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 49— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 31—33, 

nne 32—33. ziemniaki 8.50—10.00, słoma 
żytnia 10 — 12, siano 18—20. Tendencja 
spokojna. Dowóz słaby. Wielkie zapotrzebo- 
wanie siana i słomy nie tylko przez Wilno, 
ale i przez okoliczne wsie wskutek opóźnie- 
nia wiosny spowodowało zupełny brak 
tych produktów na rynku wileńskim. 

Maža pszenna amerykafska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 00, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. | 

Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 ke 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
*1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 

lerana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 
„jaglana 70-80. : 

Ss: LO wo 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wil- 

nie ogłasza nieograniczony przetarg na bu- 
dowę nadleśniczówki w N.ctwie Wilejskiem, 
leśniczówek w Nadlešnictwach: Ławary- 
skiem, Baksztańskiem, Jeziorskiem, Święciań- 
skiem, Oikienickiem i Różankowskiem. 

Do przetargu dopuszczane będą Firmy, 
które wykażą się robotami wykonanemi na 
własny rachunek. > 

Warunki przetargu, ślepe kosztorysy za 
zwrotem kosztów, oraz wszelkie wyjaśnienia 
otrzymać można w Dyrekcji, ul. Wielka L. 66 

Le eń 11. 
tateczny termin wnoszenia ofert 7 

czerwca 1927 roku godzina 12-ta. 
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferen- 

ta bez względu na wysokość oferowanej 

     

sumy. 
Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Wilnie, 
Nr. 507 | VI 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wils 
nie podaje do wiadomości, że ogło- 
szony termin rozpoczęcia kursowania 
wagonów-lódowni dla przewozu po- 
śpiesznych drobnicowych przesyłek 
ryb zostaje przesunięty z daty 15 maja 
na datę 1 czerwca. Poczynając od 
dnia 1 czerwca r. b., wagony lodow: 
nie kursować będą w/g rozkładu i na 
warunkach podanych w poprzednich 

ogłoszeniach. 
4     

  

  

  

  

Dziś będą 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

KE filmy: 99 Narayana“ 
<Bóg szczęscia i śmlerci» egzotyczny dra- 
mat w 6 aktach, Nad program: 1) <Naro- 

owe święto 3-go maja r. b. w Warszawie»—w 1-ym aktcie. 2) <W chwili 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 seans o 
godz. 10. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 3, w soboty od godz. 4i 
inne dnie od godz. 5. Cena biletów: parter—60 gr., balkon— 30 gr. Następny program: 
<Kapitan z Nancy B> 3 

4 
= 
&& 
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Kino- te „Helios“ 
uł. Wileńska 38, 

$ 
$ 
e 

Kino- —« 

Teatr „Polonja 
uł. A. Mickiewicza 22, @ 

R 

AUD EGEDE NiSSEN 
NMEMEZAWWNEMWEU W potężnym 10 skt. dramacie 55 

Parter — 80 gr., Balkon — 50 gr. 

do Ameryki p, t. „Zazdrošė“ 

pikantna historja pewnego domu. Parter od 50 gr. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handiowego Działu A—] Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. : 

Dnia 23-1V 1927 roka, 
6396. <Gurwicz Izaak» w Wilejce, 

drobnych towarów. Firma istnieje od 1910 
Gurwicz Izaak, zam. tamże. 

sklep bławatny i 
roku. Właściciel— 

446—V1 

6397. <Kopelowicz Cyra» w Wilejce sklep spożywe 
drobnych towarów i handel naftą. Firma es jad 1926 roku. Właścicieł— Kopelowicz Cyra, zam. tamże 447—Vl 

6398. <Kwartac Borys; w Wilnie: ul. Styczniowa 8, 
ošrednik handlowy dla wykonywania zleceń firmy Gdafsko- 
ckfertowskich zakładów tartakowych. Właściciel Kwartac 

Borys, zam. tamże. 448—VĮ 

6399. <Ługowski Wojciech» w Krzywiczach, star. Wi- lejskiw, restauracja. Firma istnieje od 1925 roka. Właściciel — 
Ługowski Wojciech, zam. tamże. 449—VĮ 

sklep drobnych 6400. <Kopelowicz Genia» w Wilejce, 
Firma istnieje od 1905 roku. Właściciel — towarów i bakaiji. 

  

  

  

  

+ я | Kopelowicz Genia, zam. tamże. 450—VI + Turbiny wodne к $ P a 6401. <Meres Mowsza» w Wilnie ul. Straszuna i4, sklep + systemu <Francisa» stojące i leżące galanterji. Firma isinieje od 1915 roku. Właściciel—Meres Mow- $ instaluje z PŁ ulgowych sza zam. przy ul. Niemieckiej 22. 454—V] 
+ л 6402. <Szulman Cyla» w Wilejce, skład apteczny. Fir- $ st Robaki B ка г ma isinieje od 1926 r. Wlašciciel--Szulman Cya. 5 Ž Tešla 

° 15 VI + + 
| Wilno, Mickiewicza 9. ė 6403. «Weber Paweł» w Ilji, pow. Wilejski, restau- 

as istnieje od 1926 roku. PR Paweł, 
SZ zam. tamże. : 53—VI ; Na KUTSY G.Tomkowiczówy 3 онн rano Ba 

m w Wilnie, Królewska 5—11 przyjmuje m: alanterii, Fi aa ii 004 R in. ai AS 
m się zapisy uczenic w okresie letnim = | Saanterji Firma istnieje o OE yyy EE 2 1 5; Opłata za naukę dostępna. ® kowski Szmuei, zam tamże. A   

Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 kg., 
  

180—200, baranie 250—260, wie 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.00 — 
gat. 350 — 380, szmalec wieprzowy 

Nabiał mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 200--220, twaróg 120— 180 za 1 kg., 

tone 700 — 750, sołone 550 — 600, desero: 
we 780—800. 

Jaja: 120—140 za 1 dziesiątek, 

żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki b 
żywe 20,00—22.00, bite 15.00—18.00 zł, za dom Nr 6, przy ulicy —BARDZ 
sztukę. 

Gholekinaza 
H. Niemojewskiego 

Leczy: 

Kamienie żółciowe. 

Choroby wątroby 

i Przemiany materji 

Warszawa, 

Nowy-Swiat 5, 

Telefon 504-96 

OBJ 

burczenie w kiszkach. 

na kiszkę stolcową. 
żółcią. Zimne 

pad 

„T-heGonnaiseur“ 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 12 zeszytów, 

kaczki żywe 5,00—8,00, bite 400—600, gęsi skradzione 20 sok 
r 

początkowe: Ból w bokach i dołku pod- 
sercowym (gdzie schodzą się żebra). > 
lewania w wątrobie, skłonność do obstrukcji: 
Język obłożony. Odbijanie gazami. Wzdęcie 

podczas ataków: w dołku i wątrobie, silny 
ból, który się rozcnodzi nu stronie tylnej — 
w pasie—krzyżu—i sięga až 
Wzdęcie brzucha, rozsadzanie żeber, parcie 

Szczegółowe informacje w broszurach 
H. NIEMOJEWSKIEGO. 

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

  

ser twarogowy 180 — 220, masło nieso« Angielski miesięcznik 

p ponter i seter 
166 (mieszany), 

1 duży, okazyj- 
nie do sprzedania, 

TANIO— 
Adres: Dzielna 30 m. 

rok 1926 

zostały 
r 

. z mieszkania 2; 

Zygmuntowskiej. 

TYTET TTT TATY 
KAMIENIE ŽOLCIOWE 

Kamienie schodzą bez bólu — 
— Ataki w zupełności ustają. 

AWY: 

Pobo- 

Bóle I zawroty głowy. 
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[Spezebano więcej Niź DWA. MILIONY stoików: -- 

   

  

   
   

„Ni | 
Kąźnej T WARZY 
KOBIECEJ 
krem 

CAZIMI 
| METAFIORPROSĄ 
USUWA RADYKALNIE Pi 

> iINNE DEFEKTY CERY. 

porwania Mettersa, wszyscy trzej po- 

jechaliby do ianej swej rezydencji, 

porzucając willę Mirtów jej własnemu 

losowi. Rezydencje te, jak Się okazało 

podczas procesu polożone były w 

Weymouth i Aberdeen, i odpowiadały 

dwum innym adresom w  karneciku 
Lecatteau. e 

Następnego dnia, udało mi się wy- 

jaśnić kilka punktów, które mnie za- 

interesowały. : ‚ 
Najpierw skąd się wziął Page w 

krytycznej chwili? Wytłomaczył mi 
swe zjawienie się nieoczękiwane w 

następujący sposób: w drodze do 

Salborough spotkał wózek. mleczarza, 

który podwiózł go do miasta, tam, 

stosownie do moich rozporządzeń, 

kazał pilnować willi dwum chłopakom. 

W chwili, gdy się wybierał do Ald- 
haven, ujrzał auto wyjeźdżające z willi 
„Mirtów*, Nie chcąc tracić okazji, 
poprosił szofera, by przyjął go na 
pasażera. } 

Jadący autem profesor i Hubert 
odpowiedzieli mu dosyć grzecznie, iż 
chętnie podwiozą go przez siedem mil. 

W ten sposób Page dotarł do 
Eastholm w towarzystwie profesora 
Bristowe i Huberta. Auto stanęło. 

   

  

EGI, WĄGRY, |   
M, S. W. (S. P, ZD. Nr. 316 

' 

Służący mój podziękował uprzej- 
mie i udał iż kieruje się w stronę 
Aldhzven, Minąwszy dwieście metrów, 
powrócił, kryjąc się za krzakami. 
Zatrzymał się w pewnej odległości 
od auta, mógł stąd obserwować ka- 
wał drogi i wybiedz na spotkanie p. 
Mettersa, jeśliby się ukazał. W isto- 
cie był te plan strategiczny dosko* 
nale ułożony. 

Samochód nie ruszył się, gdy po- 
ciąg zatrzymał się na stacji. Page, 
podejrzewając o złe zamiary dwuch 
swych towarzyszy podróży, zbliżył 
się do nich i stał się świadkiem owe- 
go biegu, w którym bralem udział. 
Gęsty . żywopłot, który znalazł się 
pomiędzy nim a walczączmi, opóźnił 
jego interwencję. W każdymbądź razie 
przybył na czas, i 

Policjant nie był upartym człowie- 
kiem, zaprosiliśmy go z Mettersem 
na wesołą ucztę. Opowiedział mi przy 
kolacji, iż w niedzielę wieczór zastał 
wezwany do Aldhaven dla ustnego 
sprawozdania Oo aferze ze skrzynką 
pocztową. Tegoż wieczoru policja 
powiadomioną została © przybyciu 
mem do Sałborough i policjant ode- 
brał rozkaz udania się tam w ponie- 

6405 A. <Zak Szymon» 
transportowe. Firma istnieje od 1926 roku. 
Szymon, zam. przy ul. Kwiatowej 7. 

w Wilnie ul. Sadowa 5. biure 
Właściciel— Zak 

455—VI 

„6406 А. <Abramowicz Boruch» w Holszanach, pow. 
Oszmiańskim, apteka. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel 
Abramowicz Boruch, zam. tamże 456—VI 

Dnia ,25 kwietnia 1927 roku. 
6407. «Abraham Grodzieński i Chaim Berko Gordon 

S-ka», handel końmi, Wasiliszki pow. Lidzki. Firma istnieje od 
1916 roku. Wspólnicy zam. w Wasiliszkach: Abraham Grodzief» 
ski i Chaim-Berko Gordon. Spółka firmowa przyobieczona w 
umowę pisemną w dniu 1 stycznia 1927 r. i zawarta na Czas 
nieokreślony. Zarząd należy do obydwóch wspólników i każden 
z nich samodzielnie ma prawo podpisywać za spółkę 457—VI 

  

„ „ 6408. «Kahanowicz Ezra» w Radoszkowiczach, pow* 
Wilejskim, sklep skór. Firma istnieje od 1899 roku. Właściciel— 
Kahanowicz Ezra, zam: tamże. 458—VI 

„ , 6409, А. <Kepelowicz Liba» w Radoszkowiczach pow, 
Wilejskim, sklep bakalji, galanterji i bławatny. Firma istnieje 
od 1922 roku. 

6410 A. «Lewin Mowsza> w iwju, pow. Liozkimm, sklep 
spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — 
Lewin Mowsza, zam. tamżę 60— VI 

6411 A. <Rozowa Liba-Mirka» w Radoszkowiczach, 
pow. Wiiejskim, sklep galanterji i bławatny. Firma istnieje od 
1905 roku. Właściciel—Ro:owa Liba-Mirka, zam. tamże. 461 —VI 

., 6412 A. «Szulman Fania» % Radoszkowiczach, pow. Wi- 
lejskim, sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od 1915 roku. 
Właściciel —Szulman Fania, zam. tamże. 462—VI 

Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 
nięto pod Nr. Nr. * " я 

Działu B—| 28 kwietnia 1927 roku. 
350 B. <Kazlmierz Rutkowski i Domagała spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością> w Wilnie” ul. Wielka 47 
hurtowa i detaliczna sprzedaż towarów  bławatnych i pokrew- 
nych. Firma rozpoczęła działalność 1 marca 1927 rokn, Kapitał 
zakładowy 9.000 zł. podzielonych na 9 udziałów po 1.000 zł. 
każdy całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zamiesz- 
kali w Wilnie; Kazimierz Rutkkowski przy ul. Sniegowej 20 
i Józef Domagała przy zauł. Ignacowskim 3. Do podpisywa- 
nia w imieniu spółki. plenipotencji, czeków, wekslii innych zo- 
bowiązań, do zawierania wszelkich tranzakcji, umów i innych 
aktów, oraz do zastępowania spółki we wszystkich instytucjach 
sądowych administracyjnych i. innych są niezbędne podpisy 
obu członkózy Zarządu pod stemplem firmowym. Spółka z 
ograniczoną%bdpowiedzialnością zawarta na mocy aktów zezna- 
nych przed Sewerynem Bohuszewiczem Notarjuszem w Wilnie 
w dniu 1 marca ia 1927 Nr. 1630 i 12 kwietnia 1927 r. za Nr. 
2675 na czas nieograniczony. ` 463—V1 

‚ 349. B. Towarzys:wo ASTKOR spėlka 2 ograniczoną 
odpowiedzialnošcią> w Wilme ul. Kasztanowa 3. Prowadze- 
nie przemysłu i handju materjałami leśnemi. Firma istnieje od 
5 kwietnia 1927 foku. Kapitał zakładowy 8.000 zł. . podzielo- 
nych na 80 udziałów po 100zł. każdy całkowicie wpłaconych. 
Zarządcą jedynym spółki jest Fajwel Korecki, zam. w Wilnie 
przy ul. Kasztanowej 3, który samodzielnie reprezentuje spół- 
kę nazewnątrz i uprawniony jest do podpisywania pod stemp- 
lem firmowym zobowiązań, aktów i dokumentów. Spółka z 
ograniczoną odpowiedzielnością zawarta na mocy aktu zeznane- 
go przed Janem Buyko, Notatjuszem przy Wydziale Hipotecz- 
nym Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 5 kwietnia 1927 r. na 
Czasokres po 1 kwietnia 1928 roku. 464—VI 

łaściciel—Kopelowicz Liba, :am, tamże.450—V| - 

Kobiety, nie doprowadzajcie mężczyzn do szaleństwa! 
Najpiękniejsza królowa ekranu, czarująca LYA DE PUTTI w swej ostatniej kreacji przed wyjazdem 

Wielki dramat erotyczny z udziałem największego tragiką 
doby obecnej WERNERA KRAUSS. Ostatni seans o g.10.15. & 

arter od 50 gr. Film, jaki publiczność dzisiaj żąda! Iragik wszechświatowej sławy ALFRED ABE 
M znana <Kokota Lu» z filmu „Hrabina Paryża" ERIKA GLESNER i słynna jako <Jedna z Wielu» 

Ludzkie Mrowisko Dom „Jakich Wiele 
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Działu A—l dnia 30 IV 1927 r. 

6421 «Jakób Winer» zmienia się na <Jakób Winer 
i S-ka» sklep manufaktury w Lidzie przeniesioną została na 
ul. Suwalsk: 
Lidzie: J akd 

40. Firma istnieje od 1927 roku.Wspólnicy zam.w 
b Winer, Abram Winer i Marja Winer, Spėlka fir- 

mowa, powstała na mocy umowv zawartej w dniu 20 kwietnia 
1927 r. na czas do 31 grudnia 1929 r, z prawem automatycz- 
nego przedłużania na dajsze dwuletnie.okresy, o ile na trzy 
miesiące 
wspólników 

ER ekspiracją umowy przez któregokolwiek ze 
vspt nie nastąpi wypowiedzenie. Kierownikiem przed- 

siębiorstwa z prawem sam. odzielnego podpisu pod stemplem “ 
firmy jest Jakób Winer, A P465—VI я 
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Przedstawi 
fabryki czekolady 

i wyrobów cukierniczyc! 

      

BBWR WR R 0245 

cielstwo 
„ PRZYJMIE 

na Wołyń i Polesie poważne Towarzystwo Handlowe. % 
Oferty prosimay kierować: <KRESOWE TOWARZYSTWO 8 
HANDLOWE», Równe, Woł., ul. 13 Dywizji, Nr. 13, 

044444: MLE 

9299929060 >> 

Redakcja „Słowa ; 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

у Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 4 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. Ф 

-Ф Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa» $ 
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p. ZEMOWIZ| | jpg a | -115 « * Laktobaci!lin (881 
NE, MOCZOPŁĆ. hurt Sż7 ‚ MOCZOE — Joghurt 
od 10-1, od 5-8 w, Bułgarskie zsiadłe mleko, według RZE prof,  MIKCZNIKOWĄ, — najlepsza 

DOKTÓR | gdywka aa ca i dzieci, zna- 
omity środek przy katarach żołąd- S.Zeldowiczowa ka i jelit, chorobach soKwSCk, ; 

KOBIECE, WENE. czyrakach, ekzemie, cukrzycy i t. d. 
RYCZNE i chor, T-wo <RAMOGEN» wydało La- | 

DR MOCZ, . ktobaciilin-Joghurt w 2.ch postaciach: 
rz. 12- iod 4-6 1) Gotowe bułg, zsiadte mleko w 
ul.Mickiewicza 24 orygin. słoikach, sprzedać się we 

tel. 277. wszystkich lepszych restauracjach, 
W. Tai. mleczarniach, kawiarniach i sklepach 

Po ła Г 
7 ) Zakwaska- obac'Ilin-Joghurt, Akuszerka do przyrządzania bułgarski ją Wi Smiałowska lo przyrządz ułgarskiego zsia 

rzyjmuje od godz. 
ь ‹і{'э 19.1 Mickiewicza 

46 m, 6 
WZP. Nr 63 

Or. 6. Wolison 
weneryczne, = MOCZO- 
pidowe i skėrne. ul. 
Wilefūska 7, tel. 1067. 

    

  

Poszukuję 
„niani z szyciem, 

Św. Jakóbska 12—2, 
do g. 1l-ej rano — i 
od g. 6—8-e( wiecz. 

  
  

  

  

Pożyczki 
na termin od 1 
miesiąca do roku 
załatwimy 

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

tel. 152, 

LETNISKO 
we dworze z utrzy- 
maniem 6 kim. od 
stacji, sucha i zdrowa 
miejscowoś ć, las, staw 

tenis, radjo, 
Dąbrowskiego 3 — 6, 

od godz. 4—6-ej. 

  

Folwarki 
i ośrodki posiada- 
my do sprzedania 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we kauojonowane 
ul, Mickiewicza 21, 

tei. 152.   

  

pa aptecznych.   z ochr. mark. 

dłego mleka u siebie w domu, sprze- 
daje się w lepszych aptekach i skle- 

zczegóły w bezpłatnych prospektach, 
T-wo <RAMOGEN> Wilno, 

Teatralna 4, tel. 12—33, 
Ządajcie Lakiobaciliin-Joghurt tylko   „Катореп 333“, 
  

i apn 
POL 

  

Polskie Zakiady 

Wapienne 

  

4 w Opocznie ( 

ORTEPIAN 
krzyżowy prawie 

F nowy w dobrym 
stanie, znanej firmy, 
Ss do sprzeda- 
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budowlane 
i rolnicze 
mielone 

ECAJĄ 

„Bięl” 
Woj. Kieleckie) 
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LETNISKA 
w maj. 3 RE AE m. 
aszuny. i ok. 

Iebi: Zdrowa i Ia: 
na m,, Sosn. las, rzekaż 
Inf. Ś-to Jakóbska 16, 
m. 7, Wi, K. (3—7 g.) 

  

nia, Ul.Pilsudskiego 24, 
m. 2, 

Poszukuję 
mieszkania 2—3 po. 
kojowego z kuchnią, 
Zgłoszenia do adm. 

«Słowa». 

"Letnisko 
2 3 pokoi i kuchni w 

lesie sosnowym. 
Miejscowość ładna i 
sucha. Kąpiel. 1/2 ki- 
lometra od przystanku 
Kamionka, maj. Dzie- 

- = 

Do wynajęcia 
odnowione mieszkan 
ko, 2 pokoje z kuchnią 
i dużą weranda, suche, 
słoneczne, bardzo 

ciepłe, wśród zieleni. 
Antokot 68. 

  

gubiona książka 
wojskowa, wyd. 
przez P. K. U, 

Wilno Powiat, na imię 
Arockiela Abela, zam. 

w Smorgoniach, 
ul. Krewska. 

działek rano, by aresztować mnie. 
Oto skąd się znalazł w tym samym 
pociągu, co ja i Metters, 

Forester, profesor i Hubert byli 
sądzeni i skazani na długoletnie wię- 
zienie. Powolność z jaką aresztowano 
wspólników, pozwoliła niektorymį 2 
nich uniknąć przed siecią p. Met 
tersa. 

Ojciec Chabelle zginął nagle z 
„Czarnego Kota” i nikt nie słyszał o 
nim więcej. | ; 

Kapitan Brewer zjawił się przed 
sądem, jak prawdziwy marynarz, z 
wielką ilością oficjalnych šwiadectw, 
które poparte fałszywemi zeznaniami 
jego załogi, wpłynęły na wydanie wy: 
roku uniewinniającego. 

Lecaettau przeczuł niebezpieczeń- 
stwo i nie wracając do Anglji, pošta- 
nowił osiąść w Azji Mniejszej. Pracu- 
je zapewne jako wspólnik O'Briena, 
którego interesy nadał prosperują, 

Ostatnio dostałem od Lecatteau 
list ze Smyrny, „w którym uprzedza 
mnie, iż się odnajdziemy, i że tym 
razem „będzie mnie miał na dobre*. 
Lecatteau jest dobrym  żartownisiem, 
czego „dowodem jest post-seriptum 
tego listu: 

Widawca Stanisław Mackiewicz Recakior w/z Czesław Karwowski. -- Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, 

„Stary StEphanidćs pragnie rów- 
nie gorąco, jak ja spotkać pana. Ma on 
szczękę zbitą ku prawej stronie, a nos 
ku lewej, jest to jedyny dobry uczy- 
nes, ktory pan spełnił w swem życiu*. 

« Widać stąd, że Stėphanides i Le- 
catteau nie są już w dawnej przyjaź- 
ni; posprzeczali się zapewne na Sku- 
tek tranzakcji z moją osobą, której roz- 
trząsaniem zajmowali się owej pa- 
miętnej nocy. Jakże smutno jest pa- 
trzeć na przyjaciół, którzy się spr e- 
czają! 

Co zaś do trio Saundersonów, 
można było się po nich spodziewać 
czegoś lepszego. Na skutek znanych 
nam okoliczności dopiero za trzy lata 
będą mogli udać się do Stanów Zjed- 
noczonych. : 

P. Metters mógł powinszować so- 
bie wspaniałego połowu. Znalezione 
przezeń papiery zawierały spis ładun: 
ków kontrabandy i plany wyładowa- 
nia ich na naszem terytorjum. 

W ciągu czterech tygodni, szereg 
ładunków kontrabandy wpadł*w ręce 
agentów celnych. Konfiskaty i kary 
pieniężne wyrównały prawie straty, 
poniesione przez skarb. 

Sprawa skrzynki do listów prze- 

gieniewo. 

  

Śladowała mnie jeszcze długo. P. Met- 
ters dokładał wszelkich starań, by 
mnie uwolnić od tego koszmaru В 
wreszcie otrzymałem list od Genėral- 
nego Dyrektora Poczty, z kazaniem 
ojcowskiem 1 z wybaczeniem winy, 
pod warunkiem, iż nadal się ona nie 
powtórzy. 
‚ A Lucy? Biedna maleńka! Proces 
1 rozgłos, jaki mu nadano, przypro- 
wadziły ją do rozpaczy. Stałe moje 
błagania zdołały wpłynąć na wyraże- 
nie zgody zamiany nazwiska swego 
na nazwisko Quin, p 

Ślub ma się odbyć w kwietniu. | 
Tymczasem, dzięki nagrodzie, kt6- 

rą dostałem za pośrednictwem Met- 
tersa w postaci znacznej sumy, Oodna- 
wiam dawną posiadłość mych przod- 
ków, która należała do nich od zgó- 
rą dwiestu lat. Będzie to nasza re- 
zydencja. Obiecałem mej narzeczonej, 
że za wyjątkiem okoliczności niezwy-,. 
kłych, unikać będę w przyszłości 
wszelkich hazardownych przedsięwzięć. 

Widzę przed sobą życie spokojne 
i poważne z perspektywą uzyskania. 
urzędu sędziego pokoju. 

КОМЕ 
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