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SŁOWO 
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł, 

й zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Nr 80259. 

  

Opiata pocztowa uiszcjzona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

W sprzedaży detalicznej cena poedyńczego n—ru 20 groszy. 

  

BARANOWICZE — al; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO — Piac Batorego 8 . 
KAMIEN KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

NIEŚWIEŻ — ul; Ratuszowa 1 
NOWOGRÓD ż« — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘC.ANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — u 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny: 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, droże 

W Warszawie 22 maja w POLITYGZNYCH wyborach do Rady Miejskiej zdobyła pierwsze miejsce lista 
Komitetu Obrony Polskości stoliey. 

W Wilnie dnia 19 ezerwea musi zwyciężyć GOSP 
a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej. 
Won oe SE НЕНАИ TE E STI TT ITS wiawiwij 

Zadania przyszłej Rady 
Miejskiej. 

Co mówi prof. Marszałkowicz. 

Jednem z doniosłych zadań samo: 
rządu jest opieka nad dzieckiem 
matką w drodze zorganizowania od- 
powiednich punktów sprzedaży mleka 
dla niemowląt, Akcja ta prowadzona 
na terenie Wilna przez „Kropłę Mieka* 
nie mogła się rozwinąć należycie 
wskutek braku odpowiednich środków 
pieniężnych. Nasz Magistrat dotych- 
czas nie doceniał społecznego znacze- 
nia tej pracy i dlatego miasto nasze 
nie posiada niezbędnej ilości punktów 
opieki nad dzieckiem. 

Zadaniem przyszłej Rady Miejskiej 
w trosce o zdrowe i silne pokolenie 
powinno być zwrócenie bacznej uwa- 
gi na tę właśnie dziedzinę i udzielanie 
wydatnej pomocy organizacjom i to- 
warzystwom, które mają na ce'u opie- 
kę nad niemowlęciem. i 

Pierwszym krokiem do  powstrzy+ 
mania śmiertelności niemowląt jest 
stworzenie opieki weterynaryjnej nad 
oborami dostarczającemi mleko dl- 
dzieci i rekonwalescentów. ’ 

Spoleczeūstwo nie zdaje sobie spra- 
wy jak wielki odsetek krów dojnych 
chorych na gruźlicę. Z tego względu 
opieka i kontrola zdrowotności obór 
jest pierwszym warunkiem  przeciw- 
działania śmiertelności niemowiąt, sze- 
rzącej się w tak zastraszający sposób. 

Profesor Marszałkowicz jest ' wy- 
bitnym fachowcem, przez czas dłuż- 

Rzęśnie pod Lwowem. Jego intensyw- 
nej działałności zawdzięczają instytu- 

Wyniki wyborów O Warszawie. 
WARSZAWA, 23 V. PAT. Ostateczny wynik głosowania 

. przy wyborach do Rady Miejskiej m. st. Warszawy przedstawia 
| się w zestawieniu prowizorycznem jak następuje: 

  

Lista Nr. 2 (P. P. S) 71 976 gł. 28 man. 
„ Nr. 4 (ogólno żydowski związek ro- 

ё botniczy «Bund») 19875 , 7 , 
„ Nr. 5 (Žydowski robotniczy komitet 

„Poaiej Syonu“*) 78621 03155 
„ Nr. 1 (N. P. R.) 6294 ;.5:2,5 
„ Nr. 12 (główny komitet obrony pol- 

skości Warszawy) 118643 ‚ 47 , 
„ Nr. 16 (Žydowski blok narodowy) 39392 „ 15 , 
„ Nr. 18 (zjednoczony komitet wyborczy 

żyd. robotn. przy «Poalej Agu- : 
dat izrael») 58220, ОЫ 

. Nr. 23 (zjednoczone komitety wybor- 
cze uzdrowienia gospodarki 
miejskiej 40.673 , 16 , 

„Lista nr. 3 (komitet przedmieść) —2,199, lista nr. 6 (fachowy bezpar- 
tyjny)—261, lista nr. 7 (żydowska)—2,549, lista nr. 8 (centr. zw. stow. o- 
brony wierzytelności)—1040, lista nr, 14 (niezal. soc. p. pracy) —2,122, 
lista nr. 15 (żydowska)—939, lista nr. 17 (żydowska)—1361, lista nr, 19 

(žydows<a)—1,488, lista nr. 20 (żydowska) —2,104, lista nr. 21 (żydowska) 
—1,295, lista nr. 22 (legja inwalidów)—220, lista nr. 23 _(zydowska)—5, 
lista nr. 24 (bezpart, kom. wyb. Polski odrodzonej)—27, lista nr. 20 

(zjednoczeni spółdzielcy mieszkaniowi)—386, lista nr. 27 (stoł. kom. gosp.) 

Ogólna liczba głosów unieważnionych 66,578, "Ważnych głosów od- 
dano—329,217, t, zn., że frekwencja głosujących wynosiła 65 i pół proc. 
uprawnionych do głosowania. 
wynosił 2.720. 

Z obliczenia wynika, że dzielnik wyborczy 

Kapitulacja systemu sowieckiego w. Genewie 
GENEWA, 23 V. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna. Na odby- 

tem w dniu 23 b. m. plenarnem posiedzeniu międzynarodowej konferencji 

Szy kierował fermą doświadczalną w gospodarczej przy omawianiu rezolucji angielskiego 
prof Varga oświadczył w imie! Pugha, 

z albowiem jest ta głosuje za rezzlucją, 

' delegata robotników 
niu delegacji sowieckiej, że delegacja 
również przekonana o ścisłym związ- 

cje opieki nad niemowlęciem we Lwo- ku, istniejącym pomiędzy sprawą pokoju, a współpracą gospodarczą 

|. wie swój świetny rozwój. 
rozmowa schodzi na przygotowania 

Z kolei wszystkich narodów. Z tego też względu, zaznaczył prof. Varga, : 
ja sowiecka wypowiedziała się także za współpracą Rosji sowieckiej z in- c 

delega- 

wyborcze, Zapytujemy więc p. profe- nemi państwami, jakkolwiek państwa te nie mają tego samego systemu 

sora o uwagi, jakie dotychczasowa 
akcja przygotowawcza nasuwa. Jedyną 
właściwą — odpowiada prof, Marszał- 
kowicz — platformą wyborczą jest 
platforma gospodarczo-fachowa, a 
przytem bezpartyjna. Owoce  partyj- 
nictwa boleśnie dały się nam we 
znaki jak w życiu państwowem tak i 
samorządowem, doświadczenie zatem 
uczy że trzeba unikać polityki 
gdzie na pierwszym 
względy gospodarcze. Dlategu też u- 
waża, że akcja Bezpartyjnego Ko- 
mitetu Obrony Polskości i Fachowej 
a Oszczędnej Gospodarki miejskiej 
zasługuje na jaknajwiększe poparcie, 
gdyż daje nam gwarancję iż w przy- 

” 

gospodarczego. 

Rezolucja konferencji ekonomicznej. 
GENEWA, 23.V, PAT. Konferencja ekonomiczna powzięła następujące rezolucje: 

pierwsza z nich» wzywa Radę Ligi dia aby w związku z kontynuowaniem i reali- | 
iędzynarodowej konferencji ekonomicznej zwróciła nwagę na zowaniem postanowień mi 

race komitetu przygotowawczego konferencji, które wydały tak istotne rezultaty.j 
В Druga Swiocja podkreśla znaczenie współpracy Całego świata w Keli go- 
spodarczej bez względu na system gospodarczy, obowiązujący w poszczególnych pafi- 
stwach. 

Konferencja przystąpiła również do rozpatrzenia końcowego sprawozdania o swych 
tam, pracąch, które zostało następnie poddane pod głosowanie. 

miejscu stoją Rząd Kowieński nie rokował z Jakowiukiem. 
„Lietuvos Žinios“ w Nr. 118 z dn. 18 maja zamieściły notatkę p. t, 

„Rząd litewski prowadzi układy z Jakowiukiem'** która na podstawie infor- 
macji pisma wileńskiego „Cait* głosi, 
p. Jakowiuka z prośbą zwołania litewsko-białoruskiej konferencji. 
jest upoważniona do' zakomunikowa. ia, 

jakoby rząd litewski zwrócił se, do 
i tą“ 

iż cała ta wiadomość jest Wy 
Szłej Radzie miejskiej będziemy mieli mysłem „Caitu*. Rząd litewski nie zwracał się w tej sprawie ani do p. 

ludzi fachowych, myślących kategor- 
jami gospodarczemi. Na 

2-gi dzień rejestracji. 
W pierwszym dniu rejestracji w 

Bezpartyjnym Komitecie Obrony Pol- 
skości Wilna i Fachowej a oszczęd- 
nej Gospodarki Miejskiej zarejestro- 
wało się 83 osoby, w drugim dniu 
143. 

* . 

| — Bwėj obowiazek zglaszając się do 
rejestracji, | 3 я 

* * Komitet czynny ой 10—1 гапо 
+ iod 5-8 wieczorem: ul, Mickie- 

wicza nr. 15, 

Biura komitetu. 

Zwierzyniec ul. Moniuszki 18 m. 2 
(godz. 7—9). 

Snipiszki ul. Wilkomierska 3 m. 21 
(godz. 7—9). 

Ańtokol ul. Antokol 34 (godz. 
‚ 7—9). : 
„Zarzecze ul. Popowska 8 (godz. 
7—9), i 

Nowe Zabudowania, ul. Legjono- 
wa 41 (godz..7—0. | 

Snipiszki ui, Chocimska 16/1 pp. 
(g$dz. 7—9). 

Mieszkańcy przedmieść w szere- 
ł gach bezpartyjnego komitetu. 

PP, W niedzielę odbyły się 3 wiece, 
| w dzielnicach "Nowe Zabudowania, 

Antokol i Zwierzyniec, na których, po 
| przemówieniach pp. Jakobczyka, Po- 

redo,  Hermanowicza,  Rakickiego, 
Mauelkiewicza i Żarnowskiego, uchwa- 
lono przystąpić do  Bezpartyjnego 
omiteiu Obrony Polskości Wilna i 

| Miejskiej. 

Jakowiuka, ani do kogobądź innego. 

Wyjaśnienie „Elty w sprawie wystąpienia 
. _ mocarstw, 

Z Kowna donoszą: «Elta», która w miarę potrzeby, już kilkakrotnie 
dementowała wiadomość o d jermarche mocarstw w Kownie, za każdym 
razem w innym przedstawiając je świetle, obecnie wystąpiła z takim oto 
obszernym komunikatem: 

<Bita» podaje: 
Polska agencja telegraficzna <Pat» podaje za 

glji, Francji i 

1 wszelkie usiłowania wznowienia tej kwestji mogą wywołać 
W związku z wypaczeniem tych faktów <Klta> podaje iż (| Н 
1) postowie Anglji, Francji i Włoch uczynili w lutym br. podobny jak w Kownie 

demarche w Warszawie; 

z polecenia Konferencji Ambasa 
rządowi litewskiemu, iż granice pomiędzy Litwą a Polską są określone ostatecznie 

prasą polską, jakoby posłowie An- 
AG jeszcze raz przypomnieli 

zakłócenie pokoju. 

: 2) istotny sens tego wystąpienia polegał na tem, że rządy pomienionych pafistw 
Obywatele Wilna, - spełnijcie W celu utrwalenia pokoju we Wschodniej Europie wyraziły życzenie, by Litwa i Polska 

nawiązały serdeczne stosunki; 
3) nie nadmieniano i wogóle nie złożono żadnego oświadczenia w sprawie gra- 

nicy polsko-litewskiej, a tembardziej o rzekomo powziętej ostatecznej decyzji w tej 
sprawie; 

- 4) Maca 

zagranicznych 
<Pat> zapewne wie również o tem, iż 4 bm. angielski minister spraw 

ir Austen Chamberlzin, zapytany w izbie min, p Czy istotnie angielski 
minister w, Litwie razem z ministrami Francji i Włoch złożyli rządowi litewskiemu 
oświadczenie, zalecające uznanie terytorjalne 
iż treść oświadczenia, złożonego w Kownie 

Rządy wielkich mocarstw przypisują wielki» znaczenie nawiązaniu serdecznych 
stosunków pomiędzy Polską a Litwą 4 chi 

status quo, © ile dotyczy to Wilna, odrzekł, 
i Warszawie była następująca: 

ie powitałyby rozpoczęcie rokowań _ polsko- 
litewskich w celu nawiązania bezpośredniej stałej komunikacji rzecznej, kolejowej, pocz- 
towej i telegraficznej. Zapytany nast 

trzy państwa a nie Ligę Na 

przedewszystkiem w interesie 

nie, dlaczego krok ten został poczyniony przez 
dów, Chamberlain oświadczył: 
Ólnego pokoju w Europie oraz częściowo wskutek tego, 

Poczyniliśmy ten krok 

iż leży to w interesach Anglji. Jesteśmy zainteresowani w spławie lasu, który hamuje 
brak stosunków pomiędzy temi państwami. 

Q;ganizacja monarchistyczna w Estonji. 
Ryskie pisma podają, że w związku ze znieważeniem Milukowa na jego 

odczycie w Rewlu, policja estońska wykryła tam identyczną rz organizację 
usłu; w. monarchistyczną jak w yaze. Pozostawała ona też na ks. Cyryla 

i stanowiła jedno z ogniw szerokiej sieci jego organizacji. 

Atak bolszewików na Henan. | 
LONDYN, 23. V, PAT. Wedłu g doniesień z fHankou, tamtejsze 

armje 'czerwone zaatakowały przeciwników w prowincji Honan w trzech 
miejscowościach, W walkach ostatnich wojska Hankou miały zdobyć w 
ciągu trzech dni Czang-Tsao-Si-Ping 
Ho, przyczem po stronie nieprzyjaciel 

oraz terytorium wzdłuż rzeki Hung- 
skisį miało być zabitych 8 tysięcy lu- 

dzi i wziętych do niewoli 5000, Straty w materjale wojennym wynoszą 
znaczną liczbę armat i karabinów maszynowych oraz wielkie zapasy amu- 
nicji. Po stronie wojsk czerwonych straty wynoszą 700 ludzi. Ich awan- 
gardy dotarły do Szau-Nia-Kou na rzece Tasza-Ho. 4 

Powrót do Włoch. 
NOWY YORK, 23. V. PAT. Jak donoszą z St. Jean, lotnik włoski 

Fachowej a Oszczędnej Gospodarki pułk. de Pinedo rozpoczął lot ponad Atlantykiem do Włoch via wyspy 
Azorskie. 

„najidjotyczniejszego pomysłu, 

Wybory polityczne i partyjne. 
Wczorajsze wybory w Warszawie 

odbyły się wyłącznie na podstawie 

politycznych haseł i programów. 
Wyniki są opłakane. 

Komitet Obrony Polskości Stolicy 
zajął 1 miejsce, lecz stronnictwa które 
go popierały strąciły 20 krzeseł w 

stosunku do składu ustępującej Rady 

Miejskiej. Komitet ten wystawił po: 
ważne i istotnie gospodarcze nazwi- 
ska na czele swej listy. Być może» 
że w tem leżała tajemnica jego po- 

wodzenia. Lecz znaczenieztego zwy- 

cięstwa jest raczej negatywne. Ludzie 

którzy głosowali na niego chcieli o- 
kazać nieufność rządowi Polski. Gdy- 

by ich każdego z osobna zapytano 

jaki chcą mieć rząd w Polsce, toby 

nie wiedzieli co odpowiedzieć, lub 

powiedzieli oczywiście, że rząd Pił. 
sudskiego. W każdym razie prawica 
nie anty-rządowa nie wystąpiła w 

Warszawie całkowicie. Być może, że 

to po części objaśnia tak olbrzymią 
abstynencję (około 50 proc.) 

‘ Lista Nr. 25 popierana przez le- 
wicę rządową zyskała 16 mandatów. 
Jest to sukces ogromny, zważywszy 
że stronnictwa, które tę listę składały, 

po raz pierwszy próbowały szczęścia 
na placu wyborów. Lista ta zawdzię- 
cza swoje powodzenie temu, że na 

gruncie Warszawy była jedyną listą 
rządową. 5. 

Wobec tego, że wybory w War- 
szawie (miały nawskroś «polityczny, 
nawskroś partyjny charakter musimy 

tu wyrazić ubolewanie, że i prawica 
popierająca rząd nie zdobyła się na 

wystawienie swej listy. O ile nam wia» 

domo mówiono o takiej liście, lecz w 
solidarności z temi grupami, które 
później znalazły się pod szyldem 25. 

W ostdtniej jednak chwili układ ten 
został przez tamtą stronę uniemożli- 

wiony. Prawica popierająca rząd z0- có 

stała tem zaskoczona, lecz nie miała 

już czasu na samodzielne zorganizo- 
wanie swego obozu. 

Lista 25 grzeszy przedewszystkiem 

kompletnym brakiem gospodarczych 
autorytetów. Są tam wojskowi, ucze” 
ni i artyści, lecz brak ludzi o jakich- 
"kolwiek kwalifikacjach do piastowania 

tak gospodarczych urzędów, jał rad- 
ni miejscy. 

P. (P. S. zdobyła 28 mandat ów. 

Kompletnie zbankrutowana, śmieszna 
ideologja, śmieszny, głupi przeżytek 
— tryumfuje. Cieszcie się zwolenni- 
cy głosowania powszechnego, tego 

jaki 
kiedykolwiek znalazł zastosowanie w 

formach ustroju państwowego. 
Komuniści zdobyli 60 tysięcy gło- 

sów. Rząd marsz. Piłsudskiego unie- 

ważnił tę listę. Gdyby nie ta decyzja 
rządu przeszło 20 aktywnych wrogów 
państwa, przeszło 20 zdrajców stanu 
weszłoby do Rady Miejskiej w Stoli- 

cy. Unieważnienie listy komunistycz- 
nej oto wielka zasługa rządu, naikto- 
rą zbyt mało zwrócono uwagi. Po- 
zwolimy sobie postawić tę decyzję 

rządu w rzędzie takich 'zasług wobec 
państwa jakiem 'było swego czasu 
likwidacja hurtków. Niedopuszczenie 
komunistów do Rady Miejskiej oto 

- prawdziwa obrona polskości stolicy, 
a nie bezpłódna, gadatliwa, czcza 
opozycja. | { 

Do list które zdobyły najmniej 

zalicza się lista 27 p. Robakowskiego 
Ponieważ p. Robakowski jest człon: 

* kiem warszawskiej org. monarchisty- 
cznej — więc gazety lewicowe | en- 

-deckie przez zrozumiałą złośliwość 
nazywały tę listę listą monarchistów. 
Piszący te słowa, jako najdawniejszy 
publicysta monarchiczny w Polsce, 

poczuwa się przecież do moralnego 
prawa wyrażenia głębokiego bólu, iż 

w Warszawie znalazły się osobistości, 

` ‘ 

kt6re wielkich hase! monarchicznych 
pozwoliły sobie nadużyć tak niesto- 
sownie. O ile nam wiadomo grono 
osób, którym idea monarchji leżała 
na sercu związały p. Robakowskiego 
układem, że wysuwając swą listę nie 
dada jej charakteru listy  monarchi- 
stów. Pan Robakowski układu tego 
nie dotrzymał] co kwalifikuje dosta- 
tecznie jego osobistość W każdym 
razie konserwatyści warszawscy tej 
listy nie popierali. Książe Zdżisław 
Lubomirski, który pierwotnie zgadzał 
się dać swoje nazwisko ogoliio-pol- 
skiej liście nie mającej jednak spe- 
cjalnego zabarwienia anty-rządowego, 
nie zgodził się kandydować na żad- 

nej z list partyjnych, ani też nie dał 
wciągnąć do żadnej sezonowo-wybor- 
czej imprezy, Takie stanowisko ło 
oczywiście jedynie odpowiednie i god- 
ne byłego piastuna władzy zwierzch- 
niej w państwie polskiem. 

W każdym razie Warszawa dała 
nam odstraszający, wstrętny przykład, 
jakich wyborów Polsce nie trzeba. 
Do samorządu gospodarczego wy- 
bierano na założeniach nic wspólne- 
go z gospodarką nie mających. 

Partje urządziły nam walkę rekordo- 

wą, Gdyby nie energja i stanowczość 
rządu, do Rady Miejskiej weszliby 
agenci obcego mocarstwa. Powstała 
Rada Miejska rozbita na grupki par- 
tyjne nienawidzące siebie nawzajem, 

z większością żydów z socjalistami 
jest absolutnie nie zdolna do pracy 
wogóle, nie mówiąc już o spokojnej, 

rozsądnej pracy gospodarczej. 
Warszawa dała nam przykład od- 

straszający. Przykład ten powinien 

nas wstrząsnąć, powinien nas otrze- 
źwić. 

Wierzymy w genjusz Wilna, wie- 
rzymy w patryjotyzm jego mieszkań- 

w. 

Wałka partyjna nie prowadzi do 
niczego. I stąd czerpiemy ufność, że 
w Wilnie zwycięży Bezpartyjny ogól- 
no-polski, solidarny komitet. Cat. 

W sprawie pożyczki: zagra- 
nicznej, | 

Wiceprezes „Banku Polskiego p. 
Młynarski po powrocie z Paryża zlo” 
żył ministrowi skarbu Czechowiczowi 
sprawozdanie z wyniku 10 dniowych 
rokowań w Sprawie pożyczki amery- 
kańskiej. 

Koła finansowo-polityczne obiegła 
pogłoska, że rokowania te dały rezul- 
taty pomyślne. , : 

Ustalono kurs emisyjny pożyczki 
dla Nowego Jorku na 92 złote, dla 
Londynu 94 zł., oraz stopę procen- 
tową—7. ; * 

Doszło również do porozumienia 
co do sposobu użycia pożyczki i 
ewentualnego zastosowania arbitrażu. 

Zdaniem sfer finansowo - politycz- 
nych należy Ć si 
przyszłym tygodniu wyjazdu ministra 
Czechowicza do Paryża, kcelem osta- 
tecznego podpisania umowy o po- 
życzce. г ‚ kų 
owy poseł estoński w War- 
6. szawie. 

* TALIN, 23V. PAT. Jutro wyjeżdża 
do Warszawy nowomianowady |poseł 
estoński przy rządzie polskim p. 
Strandman. Ż tej okazji odbyły się 
przyjęcia u prezydenta republiki, mi- 
nistra spraw?zagranicznych oraz posła 
polskiego Horwata, : 
60 nowych parowozów dla 
pociągów pośpiesznych itran- 

„zytowych. : 
Krajowa Fabryka Lokomotyw w 

Chrzanowie wykończyła w tych dniach 
i oddała do użytku kolei 60 parowo-. 
zów osobowych typu ciężkiego, za- 
mówionych w tej wytwórni przez 
Ministerstwo komunikacji, dzięki cze- 
mu usunięto brak parowozów oso- 
bowych do prowadzenia ciążkich po- 
ciągów pośpiesznych i tranzytowych. 

Nowe pazowozy przydzielone zo- 
stały dyrekcjom kolejowym: warszaw- 
skiej, radomskiej, krakowskiej i lwow: 
skiej, gdzie brak ich ' dawał się naj- 
bardziej odczuwać. 

spodziewać się już w 

ODAR CZA lista Komitetu Obrony Polskośei Wilna i Fachowej 

Sejm i Rząd. 
Ostateczne usamodzielnienie 
Kościoła prawosławnego w 

Polsce. 

_„ Po 7-tygodniowej podróży powró- 
ciła delegacja polskiego Kościoła pra- 
wosławnego z metropolitą Dyenizym 
na czele, która miała na celu odwie- 
dzenie patryarchówKościołów wschod- 
nich. Złożono przedewszystkiem wi- 
zytę patrjarchowi w Konstantynopolu, 
który w r. 1925-ym przysłał do War- 
szawy delegację złożoną z kilku wyż: 
szych dostojników kościelnych, w ce* 
łu ogłoszenia autokefaljj Kościoła 
prawosławnego w Polsce. Następnie 
podziękowano zwierzchnim władzom 
Cerkwi rumuńskiej, greckiej i jerozo- 
limskiej za nadesłanie swego czasu 
pisma, uznającego niezależność pra- 
wosławia w Polsce od cerkwi rosyj- 
skiej. Ponadto delegacja uzyskała u- 
znanie autokefalji od cerkwi bułgar- 
skiej i posunęła sprawę uznania jej 
przez  patrjarchów serbskiego, ale- 
ksandryjskiego i antjochijskiego. W 
ten sposób sprawa autokefalji, tak 
zasadnicza dla ułożenia się;wewnętrz- 
nych i zewnętrznych stosunków cer- 
kwi prawosławnej w Polsce, została 
prawie zakończona. | 

Delegacja miała możność podczas 
swej podróży zetknięcia się, poza 
sferami duchownemi, również z na- 
czelnymi czynnikami rządowymi — i 
przekonała się wszędzie о rosnącej 
powadze państwa polskiego, które w 
krajach bałkańskich uważane jest za 
poważny czynnik, mogący wpłynąć 
na uregulowanie stosunków na Bal- 
kanie, 

Delegacja polska zatrzymywała się 
kolejno w Konstantynopolu, Atenach, 
Aleksandrji, Jerozolimie, Damaszku, 
Belgradzie, Sofji i Bukareszcie. 
7 702722 7::-—— 

Sensacyjne aresztowa= 
nie w Kownie. 

KOWNO 21 V. Wczoraj wie- 
czorem policja polityczna litewska 
dokonała niezwykle sensacyjnego a- 
resztowania. Aresztowany został b. 
szef litewskiego sztabu generalnego 
generał Kleszczyński. Szczegóły are- 
sztowania przedstawiają się następu- 
jaco: Generał rezerwy Konstanty Kle- 
szczyński, lat 48, narodowości rosy, 
skiej, rodem z gub. * Kowieńskie 
uczestniczył w wojnie japońskiej, a w 
wojnie światowej zajmował stanowi- 
sko szefa sztabu i dostał się do nie- 
woli niemieckiej, Podczas pierwszych 
lat republiki litewskiej zajmował od- 
powiedziałne stanowisko w armji li- 
tewskiej, W latach 1919—1920 pełnił 
funkcje attache wojskowego w pań- 
stwach bałtyckich i brał udział w za- 
warciu traktatu pokojowego litewsko- 
sowieckiego. W roku 1920—21 Kle- 
szczyński zajmował stanowisko szefa 
litewskiego sztabu generalnego, po- 
czem przeszedł do rezerwy z pensją 
500 litów miesięcznie. Pozatem Kle- 
szczyński miał posadę prywatną, 
gdzie również pobierał 500 litów mie- 
sięcznie, Prócz tego jako ochotnik 
walk o niepodlegiość Litwy, otrzymał 
przydział ziemi. 

_ Do jakiego stopnia aresztowanie 
było niespodzianką, wskazuje fakt 
że jeszcze 1 maja rb, na mocy spec- 
jalnego aktu „prezydenta rzeczypospo- 
litej litewskiej, kleszczyński otrzymał 
prawo noszenia munduru wojskowe- 
go. Kleszczyński został aresztowany 
w swojem mieszkaniu w chwili kiedy 
wręczał dokumenty, podpisane: Iwa- 
now XII. Był to szpiegowski pseudo- 
nim Klieszczyńskiego. W ten sposób 
Kleszczyński został schwytany. na go* 
rącym uczynku. W związku z areszto 
waniem, w ministerjum spraw zagra- 
nicznych odbyła się dłuższa konfe- 
rencja pom ędzy. premjerem i minist- 
rem spraw zagranicznych Wałdema- 
rasem a posłem sowieckim w Kow- 
nie, Aleksandrowskim. Generał Klesz- 
czyński będzie oddany pod sąd wo- 
jenny, Do tej chwili znajduje się 
jeszcze w areszcie policji politycznej, 
która kończy dochodzenia. Prasa li« 
tewska żadnych informacyj w sprawie 
aresztowania Kleszczyńskiego nie za- 
mieszcza. Dodać należy, że Klesz- 
czyński pisywał artykuły w  „Echu 
Kowieńskiem* j uchodził ża zdecydo- 
wanego ruscfila, Po litewsku nauczył 
się niedawno,



Ogniowa proba Trzeciej Republiki, 

Pięćdziesięciolecie ogłoszenia Trze- 
ciej Republiki obchodziła Francja w 
roku 1920. Albowiem Republikę pro- 
klamowano dnia 4 września 1870 ro- 
ku. Los chciał, że my samego dnia 
armja francuska rozbita była przez 
Niemców pod Sedanem. Aby pięć- 
dziesięciolecia Republiki nie identyfi- 
kować z Sedantagiem, gabinet p. 
Milłerand'a postanowił obchód odsu- 
nąć do 11 listopada, do rocznicy 
zwycięstwa, które ostatecznie Repu- 
blikę skonsolidowało. Zatem 11 listo- 
pada 1920 złożono w Panteonie ser- 
ce Gambetty, jednego z założycieli 
Republiki, a potem od Panteonu aż 
do Łuku Tryumfalnego przeciągnął 
olbrzymi tłum towarzyszący prochom 
Nieznanego Żołnierza Francji... | 

W roku 1925 minęło lat pięćdzie- 
siąt od uchwalenia większością iedne- 
go głosu obecnej republikańskiej Kon- 
stytucji francuskiej. A dziś mija aku- 
rat lat pięćdziesiąt od chwili, jak owa 
Konstytucja przeszła przez próbę 
ogniową. 16 maja — to data w dzie- 
jach Francji historyczna, tak jak 4 
września (proklamacja Trzeciej Repu- 
bliki w r. 1870), 2 grudnia (zamach 
Stanu ks. Ludwika Napoleona, który 
ogłosił się w roku 1852 cesarzem), 
24 lutego (proklamowanie Drugiej 
Republiki w roku 1848), 28 lipca 

(przejście drogą rewolucji od Monar- 
chji absolutnej do Monarcji liberalnej 
w roku 1830), 18 Brumaire'a (zamach 
stanu Napoleona l-go, 9 listopada 
1799 roku), oraz 14 lipca (wzięcie 
Bastylji przez tłum paryski w roku 
1789 i początek Wielkiej Rewolucji). 
16 maja — to data w tym szeregu 
ostatnia. и 

Po uchwaleniu Konstytucji w ro- 
ku 1875, odbyły się we Francji wy- 
bory w lutym 1876 roku. Dały one 
znaczną przewagę republikanom, któ- 
rych było 363 przeciw 158 monarchi- 
stom różnych odcieni, Na czele Pań- 
stwa, jako Prezydent, stał Marszałek 
de Mac-Mahon, dzielny i szanowany 
powszechnie żołnierz, monarchista z 
przekonań i z tradycji, nie lubiący 
polityki, mie mający temperamentu 
politycznego i uważający Republikę 
jako eksperyment, którego dni są po- 

liczone. Z musu na szefa rządu po- 
wołał Juljusza Simon'a, republikanina, 
ale jego stosunki z republikańską. 
Izbą Posłów były złe, Dla uzupełnie- 

nia obrazu dodajmy, że Senat był w 
większości prawicowy i monarchi- 

styczny. 
Dnia 4 maja 1877 odbyła się w 

Izbie wielka debata na temat „anty- 

patrjotycznych intryg  ultra-montań- 
skich* francuskiej prawicy i kleru, 
posiadających jeszcze w Państwie, 

dzięki opanowanym urzędom, 

wielkie wpływy. W czasie tej debaty 

rzucił Gambeita sławne swoje hasło: 
«Antyklerykalizm — oto wrógi» Izba 
346 głosami przeciw 114 «intrygi» te 

piła. Rozdrażniło to Mac-Mahon'a. 

Skorzystał on z nastę„nej okazji, ja- 
ką była ustawa o sądzeniu przestępstw 

prasowych przez sądy przysięgłe, aby 
wyrazić premjerowi Simon'owi swoje 

z niego niezadowolenie. Dnia 16 ma: 
ja mianowicie napisał mu Prezydent 
ostry w tonie list proponujący nie- 

dwuznacznie, aby się podał do dymi- 

sji. Simon nie chciał walki „i uważał, 

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE 
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NASI GOŚCIE 
Jakby przez jaką bramę Wileńską 

wpušcilišmy do Polski temi dniami 
kilkunastu, nader miłych gości z 
Finlandji. ; 

U bramy tej zatrzymaliśmy ich 

uczciwie na 24-godzinny popas, ugoś- 

ciliśmy, pokazaliśmy im oprócz same- 

go Wilna to, co najbardziej ich mo- 

gło zainteresować i co mieliśmy, aby 

się tak wyrazić, jakby pod ręką, tnia- 
nowicie dwie wcale piękne gospodar: 
ki majątkowe, p. Karola Wagnera w 
Solecznikach i p. Józefa Borowskie- 
go w Trybańcach i — i mamy pra- 
wo być szczerze zadowoleni z tego 
wymienionego u progu Polski ušcis- 
ku ręki. 

Nie było to żadne oficjalne po- 
sunigcie polityczne, ta wizyta. Nie'jest 
nią kilkodniowa wycieczka f nlandz- 

- kich rolników do Polski; jest rewizy- 
tą; jest pełaem kurtuazji odwzajem- 
nieniem się za wycieczkę w 1925 na- 
szych rolników do wolnego na: 
reszcie kraju tysiąca jezior. Tem nie- 
mniej wśród przybywających: do 
Polski «rolników» finlandzkich mamy 
aż kilku posłów do sejmu helsingfor- 
skiego, trzech b. ministrów a nawet 
ex-premjera w osobie p. . 
Na spotkanie przybywających do Pol- 

ski rodaków przybył z Warszawy do 

Wilna minister pełnomocny, poseł 
fiński p. Procope, mówiąc nawiasem 
jeden z najbardziej eleganckich, mło- 
dych dyplomatów powojennych, peł- 
ny europejczyk w każdym calu, a 

niezmiernie ujmujący wytwornemi za- 
letami towarzyskiemi. Wycieczka nie- 
jest tak juź kompletnie «zawodową», 
jak siebie mieni. > 

f dobrzel My, Polacy, mamy z 

-prefektów i wywarł 

Kyėsti Kalio. . 

Paryž, 18 maja. 

że najlepiej jest postawić Prezydenta 
w takiej sytuacji, aby musiał uszano- 
wać Konstytucję. Podał się do dy- 
po 

rezydent powola! do wladzy pra- 
wicowy gabinet z księciem de Broglie 
na czełe. W miesiąc później Izba oba: 
liła go 363 głosami przeciw 158. 
Wówczas Prezydent postanowił Izbę 
rozwiązać za zgodą Senatu, na co 
Konstytucja zezwalała. Dnia 25:go 
czerwca Senat rozwiązanie Izby uchwa- 
lił 144 głosami przeciw 130, Zaczęła 
się gorąca, najgorętsza w dziejach 
trzeciej republiki  kampanja wyborcza. 
Gambetta ją prowadził. On był sze- 
fem republikan, bo Simon, którego 
nie lubił i nie był przezeń lubiany, w 
cień się usunął, a Thiers umarł w 
w czasie kampanji. Dnia 15 sierpnia 
w Lille, postawił Gambetta sprawę 
jasno: 

— Il faudra que le President se 
soumette ou se demette! (Prezyderit 
musi się podporządkować lub odejść) 
—wołał ten wielki mówca i demagog. 

Książe de Broglie w zwycięstwo 
monarchistów nie wierzył. Widział, 
że republika podbija umysły, że lud 
i mieszczaństwo jest republikańskie, 
że obrońcy Konstytucji z roku 1875 
są armją zwartą, kiedy jej przeciwnicy 
—to niedobitki trzech armji kolejno 
zwyciężonych: legitymyści burbońscy 
nienawidzący orleanistów za to, że w 
lipcu 1830  przeprowaozili rewolucję 
liberalną, obalili Karola X-go, a na 
tronie osadzili Ludwika Filipa, po- 
tomka młodszej linji Burbonów; orle- 
aniści nie mogący legitymistom prze» 
baczyć uporu w sprawie barw naro- 
dowych, dzięki ćzemu republikanie 
wzięli w roku 1875 górę i 
bonapartyści, | nowa _ arystokracja 
Pierwszego i Drugiego Cesarstwa, nie- 
nawidząca i legitymistów i orleanistów 
za to, że wiedziała o ich dla niej 
pogardzie... Ludzi tych łączyła tylko 
wspólna do republiki nienawiść. To 
nie wystarczyło. Wybory odbyły się 
15 listopada 1877. De Broglie uwa-' 
żał sobie za punkt honoru walkę 
przeprowadzić do końca. Pozmieniał 
przedtem wszystkich „niepewnych 

ogromną presję 
administracyjną. Pomimo to republi- 
kanie zwyciężyli: pówrócili do lzby w 
ilości 335 posłów; prawica zyskała 
tylko 190 mandatów. 

Nazajutrz de Broglie podał się do 
dymisji, a prezydent ;Mac-Mahon po- 
wierzył misję utworzenia gabinetu ka- 
tolickiemu republikaninowi  Dufaure. 
„Podporządkował się*'. W pałacu 
Elizejskim pozostał Marszałek jeszcze 
półtora roku, Dnia 9 stycznia 1879 
roku odbyły się pierwsze wybory do 
Senatu na podstawie nowej Konsty- 
tucji, to znaczy „odnowiono* jedną 
trzecią izby wyższej. Senat był do 
tychczas fortecą prawicy monarehi- 
stycznej: po 9 stycznia 1879 roku i 
tam republikanie większość zdobyli, 
bo było ich teraz od monarchistów o 
30 więcej. ы 

Tego już nie zniósł Marszałek i 
złożył godność 'Prezydenta. Na jego 
miejsce wybrano republikanina Julju- 
sza Grevy. Trzecia republika była 
ostatecznie ufundowana. W państwie 
francuskiem władza przeszła na lat 
dziesiątki w ręce wolnomyślicieli. Lo - 
że masońskie stały się laboratorjami, 

, w których przygotowywało się refor- 
, my, dekrety, nominacje... Dziś znacze- 

nie lóż zmalało. Trudno jest jeszcze 
rządzić przeciw nim, ale Narodu loże 
nie opanowały nigdy. I kto wie czy 
za lat 10 lub 20 do władzy we Francji 
nie powrócą katolicy, tym razem prze- 
cież całkowicie z Republiką pogodzeni. 

Kazimierz Smogorzewski. 

do pogadania nie 
tylko o najracjonalniejszym sposobie 
koniczyny lub najdoskonalszej hodo- 
wli bydła najbardziej wytrzymałego na 
surowy, niemal podbiegunowy klimat. 
„W dodatku naród Fiński, to naród 

Finlandczykami 

patrjotów, czyli tych ludzi, co byle 
kołek wbijając w ziemię,byle krówkę 
wyganiając w pole mają natychmiast 
na myśli: co też z tego dla miłej Oj- 
czyzny urośnie. : 

Bądźmy i my też w tej chwili — 
patrjotami w tem właśnie rozumieniu. 
A jeżeli przypadkiem będzie to dy- 
gresją w dziedzinę polityki i to jesz- 
cze zagranicznej, — tem lepiej. 

* 

Polska jest centralnym punktem 
wschodniego frontu Europy obróco- 
nego na Eurazję, na Rosję dzisiejszą. 
Frontu tego południowem skrzydłem 
„lub, jeśli obrócimy się twarzą ku Azji, 
prawem skrzydłem jest Rumunia. 
Północne skrzydło, czyli lewe=—vacat, 
Niema go. Obu odcinkom frontu, 
polskiemu i rumuńskiemu może—w 
„danym wypadku — grozić w każdej 
chwili oskrzydlenie. 

Nie poczytujemy za żaden ideal, 
aby ów teraźniejszy front wschodni 
Europy był po wieki wieczne: murem, 
Owszem, wielki pas wschodnio-eura- 
pejski, łańcuch państw niezależnych 
spadający od morza Białego do 
Czarnego, ława tych państw — po- 
winna stać się w bliższej lub dalszej 
przyszłości mostem między niezmie- 
rzonemi przestworami, na których zle: 
wają się z sobą Rosja i Azja, a kra- 
jami i ludami stojącemi w blasku i 
dostojeństwie obu kultur: romańskiej 

SED WG 

ZWYCIĘSKI LOT PRZEZ ATLANTYK. 
Lindbergh w Paryżu. 

PARYŻ, 22. V: Pat. Lindbergh obudził się dziś o godz. 14.30 i o 
godz. 1615 ukazał się w towarzystwie Myrona Hericka na balkonie gma- 
chu ambasady Stanów Zjednoczonych,  powitany owacyjnie przez 
rozentuzjazmowany tłum, który od samego rana oczekiwał przed gmachem. 
Z kolei lotnik przyjął przedstawicieli prasy, wobec których stwierdził, że 
na przestrzeni 1500 kilomefrów towarzyszył mu des.cz. Lotnik oświadczył, 
że był już pewny sukcesu, skoro zobaczył wybrzeża Irlandji i podkreślił; 
że podróż nad Francją była jedną z najłatwiejszych, dzięki oświetleniu 
całej drogi, a zwłaszcza w Le Bourget, za co lotnik pragnie szczególnie 
podziękować władzom francuskim. Następnie Lindbergh wyrażał się z naj- 
wyższem uznaniem o lotnikach Nungesserze i Coli, oświadczając, że jest 
rzeczą możliwą, iż zostali uniesićni przez skałę lodową, na którą mogli 
się opuścić. O godz. 17.15 Lindbergh zdołał połączyć się telefonicznie ze 
swoją matką w Saint Louls, poczem w towarzystwie Myrona Herricka 
złożył wizytę matce łotnika Nungessera. Lindbergh przypomniał matce 
Nungessera, że znał jej syna w Nowym Jorku, poczem w imieniu narodu 
amerykańskiego wyraził ubolewanie, że poszukiwania zaginionych lotników 
pozostały dotychczas bezowocne. 

Owacje w Paryżu, 
PARYŻ, 22, V. Pat. Zgórą 150 tys. osób oczekiwało na lotnisku 

w Le Bourget przybycia lotnika amerykańskiego Lindbergha. Natychmiast 
po wylądowaniu tysiące rozentuzjazmowanych osób rzu:iło się w kierunku 
samolotu, przerywając szeregi policji i łamiąc wszelkie zapory, byle tylko 
móc powitać oklaskami lotnika. Lindbergh zupełnie zdrów, a jedynie wy- 
czerpany i znużony wobec przebycia 5 tys. klm. w 33 godzinach, wysiadł 
sam z łodzi wśród szalonej wrzawy okrzyków i śpiewów. W tryumfie 
przeniesiono lotnika do nowego portu lotniczego, gdzie złożył mu życze- 
nia, ambasador Herrick oraz przedstawiciele rządu francuskiego. Kiedy 
tłum domagał się, ażeby Lindbergh ukazał się jeszcze, na balkonie zjawił 
się Herrick, usprawiedliwiając łotnika, zbyt znużonego, który ograniczył 
się do pokazania swego hełmu. Na widok hełmu tłum zaczął wznosić 
okrzyki: niech żyje Lindbergh, niech żyje Ameryka! Żołnierzom udało się 
z trudem uchronić samolot przed rozszalałym tłumem, który, pragnąc 
mieć jakąś pamiątkę, począł niszczyć samolot. Lindbergh opuścił potaje- 
mnie port lotniczy j udał się do Paryża. 

Entuzjazm w Nowym Jorku. 
NOWY JORK, 22, V. Pat Wiadomość o sukcesie Lindberga powi- 

tano tu dźwiękiem dzwonów kościelnych oraz gwizdem syren. Pod wpły- 
wem tej wiadomości rozgrywały się na 
pominające te, których widownią było 

ulicach sceny entuzjastyczne,  przy* 
miasto po zawieszeniu broni. 

Depesza szwedzka. 
SZTNKHOLM, 22. V. Pat. Parlament szwedzki przesłał depeszę 

z życzeniami do Lindbergha, który pochodzi ze szwedzkiej rodziny. 

Lotnik Chamberłain rezygnuje z lotu nad Atlantykiem. 
ROOSVET FIELD (Long Isiand), 22. М. Patt Lotnik Chamberlain 

zaznaczył, że rezygnuje z próby odbycia lotu ponad Atlantykiem wobec 
sukcesu Lindbergha, dodał jednak, że 
kierunku Honolulu. 

„ Z lotnika — 
NOWY YORK, 23.V PAT. Do lo! 

szereg bardzo ponętnych propozycyj. 
400.000 dolarów, oferta Tow. Kinemat 

prawdopodobnie odbędzie lot w 

miljonerem. 
tnika Lindberga wysłano z Ameryki 

Oferta Music-Hallu opiewa na 
ograficznego— na 200.000 -dolarów. 

Wogóle wysłane oferty znacznie już przekroczyły jedea miljon dolarów. 

Szał ogarnął Amerykę, 
LONDYN, 23.V PAT. Agencja Reutera donosi 

Amerykę ogarnął szeł entuzjazmu dla 
z Nowega Yorku: 

Lindberga. Manifestacje na cześć 
lotnika, zarówno pod względem formy, jak i rozmiarów przekraczają na- 
wet pierwszą uroczystość zawieszenia broni. obchodzoną w r. 1918. Pod 
adresem Lindberga wysłano wczoraj do Paryża przeszło 1500 depesz. 

„Szął ten ogarnął nietylko większe mias 
osady i wsie. Mieszkańcy przepełaiają 
mowanego tłumu nie milkną. Niektóre 
lumbem powietrza». 

Nagroda dla 

tą, lecz i również małe miasteczka, 
place i ullce. Okrzyki , rozentuzjaz- 
dzienniki nazywają Lindberga «Ko- 

zwycięzcy. 
PARYŻ 23 V PAT. Baronowa Deutsch — de la Menrthe przesłała аего- 

klubowi francuskiemu czek na 350 tys. franków, 
franków dla lotnika Lindberga, a 200.000 dla rodzin lotników 
KE ESAWGGZWE BRSTRJĘACE TERI 1 T TK UN TU TT IEEE 

rzeznaczając z tego 150.000 
ungessera i Coll * 

W sprawie niszczenia twierdz. 
* LONDYN, 23. V. PAT. Jak się dowiaduje „Times“ w ciągu osiat- 

nich kilku dni ambasadorowie Anglji, Francji i Włoch poczynili u rządu 

niemieckiego w formie przyjaznej przedstawienia w sprawie niszczenia u- 

mocnień na wschodniem pograniczu Niemiec. 

Trzęsienie ziemi. 
NOWY YORK 23 V PAT. Aparaty sejsmogratlczne obserwatorjów w Waszyng- 

tonie, w Nowym Orleanie i Ottawie zarejestrowały wczoraj wieczorem 
śnienia jemne, trwające w ciągu 
„około 5P e. mil. Depes: Й 
mialo miejsce w Chinach, albo w Chili. 

silne  wstrzą- 
kilku godzin. Przypuszczalna odiegłość wynosi 

za z Ottawy wyraża przekonanie, że trzęsienie ziemi miało 

Nieudana zbrodnia. 
Granat rzucony do szkoły. 

Onegdaj wieczorem niewykryty dotąd sprawca rzucił przez okno do Io- 
kalu szkoły powszechnej w Rumszaficach gm. Daugieliskiej pow. Święciańskie- 
go grahat ręczny, systemu niemieckiego. 
jednak w momencie tym nie było nikogo. 

„Granat eksplodował, na szczęście 
. Siłą wybuchu uszkodzona została 

„podłoga oraz ramy okienne w trzech oknach. 
Budynek, mieszczący w sobie szkołę, należy do jednego z mieszkańców 

Rymszańc. W celu ujawnienia sprawcy wybuchu włądze bezpieczeństwa pro- 
wadzą energiczne śledztwo, 

У. ” 

"i anglo-germaūskiej. Ale nie pora je: 
szcze na podniesienie szldabanu po 
europejskiej stronie tego mostu... 

Eurazja próbuje go sforsować. 
Wyłom już u Rygi prawie uczyniony. 
Bronią się jeszcze mury... Estonji, 
łecz choć twardy to orzech do zgry« 
zienia lecz mały. Szlusuj! Szlusuj! — 
powina by już zabrzmieć komenda 

po całym froncie. A oczy w którąż 
mają zwrócić się w stronę, jeśli nie 
ku Finlandji! 
"Na jej to skałach powinna stać 

najdalej na północ wysunięta straż 
wielkiego frontu Europy — co sięgał 

„by wówczas od Murmańskich wy. 
brzeży oceanu Lodowatego, od jakiejś, 
hen, Kandałakszy nad morzem” Białem, 
aż do ujść Dunaju w morze Czarne, 
otwartych na cały Lewant. Wówczas 
i Polska, wryta stopami w nieprze- 
byte nad Prypecią trzęsawiska, z jed- 
ną ręką w dłoni fińskiej, z drugą w 
rumuńskiej dłoni — jakiejże nawale 
nie byłaby w stanie odpór daćl Cent- 
ralnej takiej tamy nie potrafiłyby zer- 
wać rozszałałe wody żadnego Missi- 
Sipia.+-. 

* 

Tak in crzdo, jak go tu wyłuszcza” 
my nie był oczywiście poruszony ten 
polityczny 1ейтой@ м rozmowie przy 
kawie czarnej po obiedzie u p. wojewo* 
dy; rozmawiano o wrażeniach czysto 
rolniczych otaz:0 marszrucie wycieczki 
w głąb Polski. Odezwało się zdziwie- 
nie, że wycieczka zwiedziwszy byłe 
galicyjskie ziemie nie zawadzi w po- 
wrotnej drodze o poznańskie strony, 
gdzie przecie polskie gospodarstwo 
rolne jest w najzupelnieįszym rozkwi- 
cie.. Była mowa o hodowli krajowe- 
go bydła, o imporcie z Finlandji za- 

‘ 

rodowych i zawodowych okazów tam- 
tejszej wysokiej hodowli... Wszelako 
piszący te słowa miał sposobność w 
rozmowie a parte z b. ministrem a 
zarazem fińskim  literatem-belletrystą 
p. Aleksandrem Alkio tudzież p. pre- 
zesem _finlandzkiego Towarzystwa 
Rolniczego Bjórkenheimem, zażywają- 
cym renomy najwybitniejszego fińskie- 
go agronoma, poruszyć nawiasowo 
wcale pikantny temat rozpierania się 
b. stolicy rosyjskich cesarzów na 
gruncie etnograficznym fińskim, lub 
ns popularnie wyrażano czuchoń- 
skim. 

Rozmowę atoli z gośćmi naszymi 
utrudniało na ogół nie dość biegłe 
władanie przez nich językami francu- 
skim i niemieckim a unikanie posłu- 
giwania się rosyjskim. Byli nawet ta- 
cy, którzy mówiąc tylko po fińsku 
lub po szwedzku, musieli korzystać 
z uprzejmości kolegów, jako tłuma- 
czy. Zauważyć wolno, że język fiński 
znacznie w Finlandji powojennej przy- 
głuszył język szwedzki, tam zawsze 
dość szeroko rozpowszechniony. Sta- 
tystyka urzędowa notuje 80 proc. Fi- 
nów, na bez mała 3 i pół miljona 
ogółu mieszkańców (na obszarze pań- 
stwa równającym się rozległości na- 
szej Rzeczypospolitej). Zaczyna coraz 
bardziej wchodzić w Finlandji w užy- 
cie język angielski, z którym tež kil- 
ku z uczestników wycieczki widać 
było, że zaczynają zapoznawać się. 

A pragnęli by zobaczyć w Polsce 
—do której wszyscy po raz pierwszy 
przybywają -— nietylko stan rolnictwa 
ze wszystkiemi onego rozgałęzienia- 
mi. Chcieliby przyjrzeć się wszystkim 
wogóle stosunkom w Polsce, nie wy- 
łączając bynajmniej politycznych. Czas 
tylko sześciodniowy wydaje się za 

Przygotowania de wyborów do R. Miejskiej. 
Kto ma prawo głosowania? sowaniu weźmie tylko połowa wy- 
W związku z wyborami do Rady borców. (0) 

Miejskiej główny komitet wyborczy Ile głosów potrzeba na jednege 
wyjaśnia, iż mieszkańcy m. 

polskiego są równięż uprawnieni 

jalnego wykazu, sporządzonego przez 
Urząd Komisarza Rządu w Wilnie. 

Wobec powyższego też wszy- 
stkie zainteresowane osoby nie 
mające dotąd jeszcze obywatel- 
stwa winni bezwzględnie w cza: 
sie od 1 — 3 czerwca wiącznie 
przejrzeć w odnośnych biurach 
obwodowych listy spisów upra- 
wnionych do głosowania. O ile 
zaś nazwiska swego nie znajdą w liśe 
cie mają prawo w tymże czasie do 
rekłamacji, o ile nie figurują na liście 
obcokrajowców. 

Czynne prawo wyborcze do Rady 
Miejskiej mają w' myśl rozporządze- 
nia Generalnego Komisarza Ziem 
Wschodnich wszyscy mieszkańcy bez 
różnicy płci, którzy ukończyli 21 lat 
i mieszkają stale w obrębie gminy 
miejskiej, conajmniej od 10 miesięcy, 
zaś nie mogą korzystać z praw wy: 
borczych: 1) organy, władzy nadzor- 
czej, a mianowicie miejscowy komi- 
sarz okręgowy i miejscowy komisarz 
miejski. 2) Urzędnicy i niżsi funkcjo- 
narjusze Służby Bezpieczeństwa Pu- 
blicznego i 3) osoby „znajdujące się 
w czynnej służbie wojskowej. 

Pozbawione są praw wyborczych: 
osoby, pozbawione praw, lub ogra- 
niczone w prawach na mocy wyroku 
sądowego, oraz osoby przeciwko któ- 
rym zostało wdrożone dochodzenie są- 
dowtło przestępstwa pociągające za so- 
bą pozbawienie lub ograniczenie praw. 

Bierne prawo wyborcze posiadają 
osoby, które odpowiadają następu- 
jącym trzem warunkom łącznie: 1) 
Mają czynne prawo wyborcze i mogą 
z niego korzystać; 2) mają 25 łat 
skończonych i 3) umieją czytać i pi- 
sać w jakimkolwiek języku. 
Czy liczba obwodowych komisyj 
wyborczych jest wystarczająca? 

Jak wiadomo, liczba uprawnionych 
do głosowania w wyborach do Rady 
miejskiej wynosi mniej więcej 100000 
osób, miasto zostało podzielone na 
„57 obwodów wyborczych, więc na 
każdą komisję obwodową przypada 
przeciętnie 1770 głosujących. 
; Głosowanie odbywać się będzie 
od godz. 8:ej rano do godz. S-ej 
wieczór, t* j. w ciągu 12 godzin czy” 
li 720 minut- : 

W ciągu jednej minuty musialo 
by głosować 2 i pół osoby czyli 5 
osób w siągu 2 minut. Praktyka zaś 
wskazuje, że znalezienie wyborcy na 
liście, sprawdzanie dowodu osobiste- 
go. wydanie koperty, włożenie kartki 
wyborczej i odebranie głosu z równo" 
czesnem wykreśleniem .głosującego z 
listy trwa co najmniej minutę. 

„ Wobec tego liczba 57 obwodo- 
wych komisyj, na które” zostało po- 
dzielone Wilno, jest stanowczo nie 
wystarczająca. Należałoby ją powię- 
kszyć, gdyż inaczej nie wszyscy wy: 
borcy będą mogli dostać się do urn 
wyborczych, chyba że już zawczasu 
jest przewidzianem, że udział w gło- 

podaje do wiadomości, że wydaje 
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krótkim... 
Tu u nas, na przelotnym wiłeń- 

skim popasie nie stracono ani chwili. 
Miasto komentował Ruszczyc a z 
miejscowemi stosunkami zapoznawali 
przybyszów prof. Rogoyski, któremu 
nikt nie odmówi nieocenionych zalet 
towarzyskich w obcowaniu z cudzo- 
ziemcami, p. radca Raue, p. naczelnik 
wojewódzkiego wydziału — rolnictwa 
Wacław Szaniawski, p. Karol Wa- 
gner prezes Towarzystwa Rolniczego, 
p. radca Wyszyński towarzyszący wy- 
cieczce z ramienia ministerstwa spraw 
"zagranicznych, : 

Niezwłocznie po przybyciu z Tur- 
mont 'do Wilna wycieczka — złożona 
z 14 osób—udała się do Bieniakoń 
i zwiedziła tam stację doświadczalną 
rolniczą założoną przez Towarzystwo 
Doświadczeń rolnych przy Wileńskiem 
Towarzystwie Rolniczem. Objaśnień 
udzielał dyrektor stacji p. Wacław 

Łastowski. Niestety, Spóźniona nie- 

słychanie wiosna dała gościom obej- 
rzeć tylko wschody. W Trybańcach 
p. Borowskiego obejrzano wzorową 
kulturę tudzież eksploatację torfowych 
łąk oraz oborę wydojową holendrów. 
Atoli najbardziej zainteresowało gości 
hodowane w Trybańcach ‘х wielką 
pieczołowitością i umiejętnością bydło 
t. zw. czerwone, właściwie: krajowe. 

W Finlandji, trzeba wiedzieć, stoi 
ulepszenie bydła krajowego (oni też 
zowią ułepszoną rasą: czerwoną) na 
pierwszym planie. Usiłowania te dały 
już wspaniałe rezultaty. Wzorowe 
gospodarstwa finlandzkie doprowa- 
dziły swoje bydło „czerwone* do 
takiej wydajności, że rekordowe ich 
krowy dają do 9.000 litrów mleka 
rocznie. 

— Dajcie i wy pokój — mówili 

Wilna 
nie posiadający dotąd obywatelstwa 

zastawnymi dolarowymi, na które ma zbyt.po kursie zależnym od Giełdy 
jak dziś naprzykład około 98 za 100, у 
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radnego? 
Według obliczeń liczba upraw- 

do nionych d i 
głosowania. Ze spisów sporządzonych dó I Ponas a rach 
przez Magistrat wyeliminowani zosta- 
ną jedynie obcokrajowcy, którym wa- 
góle nie będzie udzielone obywatel- 
stwo polskie, i to na zasadzie spec 

Rady miejskiej wynosi około 
100000 osób. Zważywszy, iż manda- 
tów jest 48, przeto na każdego rad- 
nego potrzeba 2000 głosów. Ilość 
głosów jest zależna od frekwencji u- 
prawnionych do głosowania . osób. 
Jeżeli np., udział w głosowaniu Wež- 
mie tylko połowa wyborców, to na 
jeden mandat potrzeba tylko 1000 
głosów. (0) 

Lewy blok robotniczy. 
Wszystkie ugrupowania socjali- 

styczne z wyjątkiem PPS. i „Bundu* 
uchwaliły utworzyć ogólnorobotniczy 
blok wyborczy. Do bloku tego przy- 
stąpiła również Rada Krajowa Kiaso- 
wych Związków Zawodowych (z "ul. 
Wielkiej). ` 
Žydowscy demokraci wobec wy- 

bor6w. 
Jak już donosiliśmy, żydowscy lu- 

dowcy-demokraci dotychczas nie wy- 
stąpili z bloku sjonistycznego czyli 
t zw. „Żydowskiej listy narodowej”. 

Dobrze poinformowany w  Spra« 
wach dotvczących żydowskich ludow- 
ców-demokratów, «W. Toge donosi 
jednak, że pewna grupa ludowców- 
demokratów czyni przygotowania do 
wystawienia w ostatniej chwili własnej 
listy wyborczej niezależnej od „Żyd. 
listy narodowej*. (r) 

Wśród drobnych kupców i rze- 
". mieślników żydowskich. 
O przystąpieniu zarówno związku 

rzemieślników żydowskich, jak rówe 
nież związku drobnych kupców ży- 
dowskich do t. zw. Żydowskiej listy 
narodowej, czyli bloku sjonistycznego 
zadecydowały zarządy tych związków 
bez zasiągnęcia opinji w tej sprawie 
ogółu członków tych związków. 

Z tego powodu wśród szerokich 
kół członków tych związków, pow- 
stały silne fermenty skierowane prze- 
ciwko zarządowi tych związków oraz 
przeciwko blokowi sjonistycznemu. 

Odbyło się też przed paru dniat 
mi liczne zebranie grupy członków 
związku rzemieślników żydowskich, na 
którem uchwalono zwalczać «Żydow- 
ską listę narodową» a popierać akcję 
wyborczą <Bundu». (r) 
Inteligencja żydowska a «Bund». 

- Powstały parę dni temu Komitet 
wyborczy żydowskiej inteligencji pra- 
cującej uchwalił poprzeć akcję wy- 
borczą «Bundu». 

Na czele tego komitetu stoją p.p, 
adw' Smilg, dr. Jedwabnik, adw. Kar 
płan i inni. () 
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Choroby 
zależne od zaparcia. 
Cały szereg zaburzeń, jak bóle głowy, 

niekiedy prawie ciągłe, utrata łaknienia, 
wstręt do jedzenia, bezsenność, niezdolność 
do pracy, rozdrażnienie ogólne, obłożony 
język, wzdęcie brzucha, cuchnący oddech i 
t. d., które często uzależniamy od różnych 
chorób, mają swoje źródło w zaparciu: wy- 
siarczy usunąć to ostatnie aby ustąpiły 
wszelkie dolegliwości. W tym celu należy 
przyjąć 1 lub 2 pigułki wieczorem podczas 
jedzenia Cascarine Lep:ince. Sprzedaż 
we wszystkich aptekach, Nie należy dowie- 
rzać środkom zastępczym. Prąwdziwe tylko 
w polskiem opakowaniu: białe litery na 
niebieskiem tle. | 

go e...7777200007 720000002 

Wileński Rank Ziemski 
pożyczki 8 procentowemi listami 
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nam nasi goście — bydłu holender- | 
skiemu. Przyszłość "waszego kraju w 
bydle czerwonem! Krajowe ulepszone 
bydło—to ideall 

W Solecznikach zwiedzono oba 
folwarki: Sokolińszczyznę i Hutę. W 
pierwszym oborę holendrów, w Hu. 
cie młodzież tudzież przepyszną chle- 
wnię (do 200 sztuk). 

Po staropolskiem śniadaniu, które 
by mogło starczyć za dwa obiady 
nastąpił odjazd do Wilna, które zwie: 
dzano dą nastąpienia zmierzchu. O 
8-ej podejmował wycieczkę obiadem 
p. Wojewoda, w ściśle prywatnym 
charakterze. Wymiany przemówień 
nie było. Tylko, w chwili žegnania | 
się przed samym odjazdem na kolej, 
głos zabrał w salonie p. wojewody, 
deputowany a zarazem sekretarz fin- 
landzkiego Towarzystwa . Rolniczego 
p. Alpo Luostarinem i, w języku fiń- 
skim, serdecznemi słowy w imieniu 
wycieczki za przyjęcie dziękował wy- 
rażając najprzyjaźniejsze dla Polski 
uczucia. P. poseł Procope natyck- 
miast na język francuski przemówie- 
nie przetłumaczył a p. wojewoda w 
krótkich słowach na nie odpowiedział. 

Dorzućmy charakterystyczny szcze- 
gół. Goście nasi wyskokowych trun- 
ków prawie nie tknęli. Są niemal 
wszyscy zdekłarowanymi antialkoho- 
listami. A inicjatorem t.zw. prohibicji 
i najgorliwszym jej propagatorem jest | 
radca ministerjalny i prezes Towarzy- 
stwa Rolniczego p. Edw. Bjėrken- | 
heim. ) 

Wycieczka opuściła Wilno w nie- 
dzielę wieczorem udając się do War- 
szawy, 
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KURIER GOSPODARCZY 
Z działalności Oddziału Wi- 
leńskiego Państwowego Ban- p 

ku Rolnego. 

Kredyt krótkoterminowy. 

Fundusz obrotowy dla kredytu 

krótkoterminowego wynosił na dzień 
1 stycznia 1926 r. — 1.014708,06 
zł, zaś na 1 stycznia 1927 r. — 

3.822.229,14 zł., czyli powiększył się 
w ciągu roku prawie czterokrotnie. 

Z rozdysponowanych przez Od- 
dział Wileński B: R. sum, więcej po- 
łowy, mianowicie 54 proc. uzyskały 

spółdzielnie różnych typów; instytu- 

cje komunalne otrzymały prawie 21 

proc., rolnicy bezpośrednio od Banku 

(indywidualnie i grupowo) prawie 16 

proc., zaś przedsiębiorstwa rolniczo- 

„handlowe, nie spółdzielcze, około 9 

proc. ogólnej kwoty. Sumy, które by- 

ły rozdysponowane przez B. R. ściśle 

w roku 1926, wynoszą 3.155.629,30 

zł. Z tego otrzymały: 
Spółdzielnie: 

  

kredytowe  1.332.547,50 zł. 
roln. hand. _ 314.976,50 „ 
mleczarskie 45.200,— „ 

1.692.724,—zł 

Instytucje komunalne: 
Si powiatowe), 654.530,20 „ 
rzedsiębiorstwa rolniczo-han- 

dlowe (nie spółdzielcze) 290.637,— „ 
Społeczne instytucje kultural : 

no-oświatowe 21.229,— „ 

Wyszczególnione wyżej sumy o. 
bejmują następujące rodzaje kredytów; 

Pożyczki siewne 1926 r. 1.194.000,—21- 
Kredyty nawozowe || 464.367,30 „ 
Kredyty na zasilenie fundu- 

szów obrotowych Spół- 
dzielni Kredytowych (o- 
prócz siewnych ||| | | 383000— ‚ 

Kredyty na skup siemienia i 
włókna Inianego 349.700,52 „ 

Kredyty na zakup zboża kon- 
sumcyjnego 2 192000— » 

Xredyty udzielone bezpošred- 
nio rolnikom i inne 502.561,48 „ 

Razem 3.155.029,30 „ 

Działalność kredytowa B. R. obra- 
<а!а się w r. 1926 prawie wyłącznie 
-w sferze interesów drobnego rolnika, 
'przyczem dotyczy to nietylko poży- 
czek, udzislanych bezpośrednio drob- 
nym rolnikom, lecz i wszelkiego ro- 
dzaju kredytów, dysponowanych przez 
Bank. Pomoc kredytowa dla więk- 
szych właścicieli ziemskich leżała po- 
za sferą kompetencji Państwowego 
Banku Rolnego i była udzielana przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Po- 

- dział ten wywoływał częstokroć słusze 
ne niezadowolenie, a to ze względu 
na trudności w definicji drobnego, 
średniego i wielkiego właściciela ziem- 
skiego. Ze względu na racjonalne i 
celowe zorganizowanie pomocy kre- 
dytowej dla rolnictwa wskazanem jest 
skoncentrowanie udzielanych rolnikom 
kredytów w jednej instytucji, któraby 
zaopiekowała się całokształtem spraw, 
z rolnictwem związanych. 

W. działalności kredytowej B. R. 
ściśle przestrzegana była zasada, aby 
kredyty udzielane bezpośrednio indy- 
widualnym rolnikom, bądź też gru- 
pom rolników, były wydawane tylko 
«w wyjątkowych wypadkach klęsk ży- 
wiołowych i innych nadzwyczajnych 
okoliczności. Wysoka dość kwota, 
przypadająca na pożyczki indywidual- 
ne — około 500.000 zł. — powstała w 
ten sposób, że niedostateczne co do 
wysokości kredyty siewne były uzu- 
spełniane pożyczkami krótkotermino- 
wemi dla gospodarstw, dotkniętych 
specjalnie ciężką kłęską nieurodzaju, 
«w roku ubiegłym. Następnie brak hi- 
potek u mniejszej własności rolnej 

" spowodował uciekanie się do poży- 
czek krótkoterminowych, jako na- 
«niastki długoterminowych pożyczek 
inwestycyjnych. W każdym jednak 
wypadku udzielenia pożyczek indywi- 
<dualnych wymagane było zaświadcze- 
mie urzędowe o nastąpieniu okolicz- 

nież zachęca rolników do szukania 
kredytu bezpośrednio w Banku 
olnym. 

Spółdzielnie rolniczo - handlowe 
przeżywały w roku 1926 ostry kry- 
zys i na terenie 2-ch województw za- 
ledwie 3 przedstawiały gwarancję dla 
udzielenia im kredytu przez Bank. Do 
liczby tych spółdzielni zaliczyć nale- 
ży Centralę Spółdzielni  Rolniczo- 
Handlowych w Wilnie, Spółdzielnię 
rolniczo-handlową „Rolnik* w Brasła- 
wiu oraz „Syndykat Rolniczy'* Spół- 
dzielnia w Baranowiczach. Brak więk- 
szej ilości czynnych spółdzielni rolni- 
czo-handlowych wywołał konieczność 
finansowania przez Baak przedsię- 
biorstw rolniczo-handlowych o typie 
nie spółdzielczym, do których liczby 
zaliczyć należy Syndykat Rolniczy w 
Wilnie, Syndykat Rolniczy w Grodnie 
i Skład Nasion i Narzędzi Rolniczych 
„Zygmunt Nagrodzki* w Wilnie. 

W swej działalności kredytowej 
B. R. uwzględniał przedewszystkiem 
najpilniejsze potrzeby rolnictwa kre- 
sowego Oraz te gałęzie: produkcji 
rolniczej, jakie, zdaniem B. R. prze- 
dewszystkiem  zasługiwały na „p 

J. parcie. 
KRONIKA MiEJSCOWA. 

— Zarząd Związku przemy- 
słowców polskich w Wilnie. Po- 
wołany uchwałą 1-szego Ogólnego 
Zebrania Związku Przemysłowców w 
Wilnie Zarząd, na posiedzeniu z dn. 
16 bm. ukonstytuował się jak 'nastę- 
puje: prezes p. Bohdanowicz Mieczy« 
sław, v-prezes p.;Wodzinowski Feliks, 
sekretarz p. Sobecki Jan, skarbnik p. 
Borek-Borecki Jułjusz, kierownik sek- 
cyj p'. Wojtkiewicz. 

  

"KRONIKA 
  

WTOREK 

A. Dzi | Wsch. sł. o g. 3 m, 31. 

oanny i Alfy) Zach. sł. o g. 19 m. 34 
Jutro 

Grzegorza. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, : 

| z dnia 23—V 1927 r. 

Ciśnienie ё 
średnie ) ZE 
Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm, 

" Wiatr 
przeważający 

Uwag i: Półpochmurnie.  Mini- 
mum za dobę -l- 1000, Maximum za dobę 

183C. Tendencja barometryczną: wzrost 
ciśnienia. 

BENE 

URZĘDOWA. 
— |. E. Arcybiskup prawosła- 

wny Teodozjusz u p. Wojewo- 
dy. W dniu wczorajszym J. E.Arcy- 

biskup prawosławny Teodozjusz po 
powrocie swoim z Warszawy, gdzie 
pełnił funkcje Metropolity Kościoła 
Prawosławnego, złożył wizytę Panu 
Wojewodzie Raczkiewiczowi, podczas 
której omówił z p. Wojewodą bieżą- 
ce sprawy djecezji Wileńskiej. 

— Pan Wojewoda zapowie- 
dział wizytę gminy karaimskiej 
w Trokach. W dniu wczorajszym 
przyjęty został przez Pana Wojewo- 
dę pełniący obowiązki Hachana Ka- 
raimskiego Chazan Trocki, Szymon 
Firkowicz, który prosił p. Wojewodę 
o zwiedzenie gminy Karaimskieį w 
Trokach w dniu 29 bm. oraz poin- 
formował p. Wojewodę o Sprawach 
związanych z mającą się odbyć w 
czerwcu konferencją karaimów w Ha- 

| Limo 

| 
) Południowo-Zachodni. 

SŁO Ww O 

wej upłynęło w r. 1925) zostanie 
wręczony przez wydz. humanistyczny 
honorowy doktorat. Prof. J. Kallen- 
bach zabawi w Wilnie dni parę. Wy- 
głosi m. in. odczyt o Krasińskim na 
tle dzisiejszych trosk społecznych. 
Organizowaniem przyjęcia zajęło się 
Koło Polonistów szłuch. U. S. B. 
Szczegóły bliższe będą podane nie- 

Fazi AKADEMICKA Szefem Biura mianowano: p. Za- 5 
borowskiego Zenona, 8 — Uzdrowisko akademickie 

Tymczasową Siedzibą Stowarzy- W Nowiczach. Zarząd Stowarzysze- 
szenia jest lokal Banku Zw. Spółek nia Bratnia Pomoc Polskiej Młodz. 

Zarobkówych O/Wileński ul. Ad.Mic- Akadem. U. S. B, niniejszem podaje 
do wiadomości członków Stowarzy- 

Zastępcy członków zarządu pp. 
Wagner Karol, Wincz Bronisław. 

« W skład Komisji Rewizyjnej we- 
szli pp. Anusewicz, Kurec, Maksy» 
mowicz: ` 

kiewicza 1. 
szenia, iž uzdrowisko akademickie w 

2871 mik GT LT majątku Nowicze rozpocznie tego- 
Dewizy i waluty: ° roczny sezon letni w dniu 1-20 czerw- 

Tram. Sprz. ` Кирпо, 8 Г. b. Zgłoszenia na odpowiednią 
Boć. 8.92 804 so) — 8% kuracjuszy są przyjmowane 
Holandja 35800 35800 35710 przez  Sekretarjat  Bratniej Po- 
more а 4&3; 4%'3; 58 p Un pa 24) w godz. 
owy-Yoi Х . —3 pp. I 7—0 wiecz. Warunki ku- 

Paz ae e 3404 racji: opłata dzienna dla człoaków 
Szwajcarja 17217 17205 172,43  Bratniej Pomocy zł. 3 gr. 60, dla nie- 
Wiedeń 125,90 — 126,21 125,59  członków—5 zł.) za specjalnem ze- 
Włochy 49,05 49,17 48,93  zwoleniem Prezydjum Bratniej Poma- 

Papiery Procentowe cy). Bliższych informacji udziela Se- 
5 pr. pożyczka konw. 65,50 65,75 
Pożyczka kolejowa 102.90 103 102.95 
8 proc. konwers. 99.—, 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 Pr. Państw. Banku Rol. 92,— ——, 
4,5 proc. ziemskie 63,— 63.25 63 
8 proc. warsz. _81.50 —, — 
5 proc. Warsz. 71,50 —, — 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

kretarjat Bratniej Pomocy w godzinach 
urzędowych. , 

POCZTOWA. 
„= Zawieszenie w  czynno- 

ściach kierownika urzędu poczto- 
wego. Władze pocztowe na mocy 
materjału uzyskanego podczas inspe- 
kcji urzędu pocztowego w Łyntupach 

Wilno, dnia 23 maja 1927 r. pow. Święciańskiego zawiesiły w czyn- 
Banknoty. nościach dotychczasowego kierownika 

Dolary St. Zjedn. 8,913/4 8,90 tego urzędu p. Osińskiego. 
Złoto. Stanowisko te obsadzone zostało 

Ruble 462 461 czasowo. 
: ROŽNE, 
— Przyjazd Chestertona do 

Wilna. Związek Zawodowy Literatów 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 50,95 50,40 
Akcje. 

Bank Polski zł. 100-150 ь ‚ | wtorek przyjechał pociągiem pośpiesz- 
m nym z Warszawy do Wilna wielki 

pisarz angielski Gilbert Keith Chester. 
ton z małżonką i sekretarką. "Pobyt 
znakomitych gości w naszem mieście 
potrwa cztery dni. Program pobytu, 

, Uroczystość rozpoczęto przemó- przewiduje 
wieniem p. Dr. Maleszewskiej. Następ wycieczki do Trok i Werek, przyjęcia 
n'e przemawiał naczelny lekarz szkół w prywatnych gronach i jedno ofi- 
powszechnych m. Wilna p. Dr. Bro- cjalne, oraz pobyt gości na Środzie 
kowski © znaczeniu społecznem pie- Literackiej. Ponieważ Chesterton prze- 
łęgnowania niemowląt. męczony jest uroczystemi przyjęciatmi 

W końcu p. prof. Jasiński ogło- we wszystkich większych miastach 
sił wynik sądu konkursowego. polskich, Związek Literatów w Wilnie 

Na 25 niemowląt przedstawionych Stara się nadać wizycie w maszem 
do konkursu 5 zostało: wyróżnione mieście charakter możliwie swobodny 
przez sąd konkursowy, jako naj- i nie przeładowany oficjalnemi mani- 
zdrowsze i najpiękniejsze, za co też festacjami. Celem pobytu Chester- 
matki ich otrzymały nagrody w po- tona u nas ma być głównie poznanie 
staci wanienek, kolderek i t. p. normalnej atmosfery Wilna, jego za- 

— Bezczelność cygańska. W bytków i nastroju. 
dniu wczorajszym o godz. 3 po po- _ — 54а Doroczna Wystawa 
łudniu banda cyganów, która zatrzy- Obrazów i Rzeźb Wileńskiego 
mała się dla odpoczynku przy domu T-wa Artystów-Plastyków. 16 maja 
Nr. 1 ul. Kalwaryjskiej, celem odstra- b. r. odbyło się nadzwyczajne walne 
szenia publiczności przyglądającej się zgromadzenie członków W.T,A.P., na 
tym egzotycznym gościom zaczęła którem został już wyłoniony Komitet 
rzucać kamieniami. Jeden z bardziej Wystawowy, w skład którego weszli 
krewkich cyganów rzucił w ucznia p. p. W. Dawidowski, P. Hermano- 
1-ej szkoły powszechnej ceglą—o ile wicz, B. Jamontt, M. Kulesza, T, Nie- 
by trafił niewątpliwie zabiłby ma siolowski, M. Rouba, L. Śleńdzjński i 
miejscu. Oburzony tem, jeden z bar- Cz. Wierusz-Kowalski. 
dzo szanowacych w Wilnie Żydów Dzięki łaskawemu udzieleniu sali 
strofująco odezwał się do cyganów— przez pana Wojewodę w Pałacu Re- 
na co padły wyzwiska od pachołków prezentacyjnym wzorem lat ubiegłych 
polskich i inne nie nadające się po. wystawa mieścić się będzie w sali 
wtórzenia. Przechodzący policjant na pocerkiewnej i trwać będzie ой 5 
zajście to zupełnię nie reagował, czerwca do 10 lipca włącznie. 

Niezależnie od zadokumentowania Uroczyste otwarcie nastąpi w nie- 
przez cyganów wrogiego stanowiska dzielę dnia 5 czerwca o godz. 1-ej 
wzgłędem polskości, zwracamy uwagę popołudniu. 
miarodajnych władz celem przedsie- „ Wobec zliżającego się terminu otwar- 
wzięcia środków  zabezpieczających cia oraz podjętych już prac nad roz- 
spokój obywatelom miasta. maa sali i drukiem 'katalo- 

gów, Komitet Wystawowy — prosi 
— Żeńska” Szkcia e członków T-wa o składanie dokład- 

Polskiej Maci Szk. wN nych spisów prac przeznaczonych na olskiej Macierzy Szk. w Nowej wystawę w dniach od 23 do 26 b.m. Wilejce. Szkola ma na celu przygo- włącznie w lokalu szkoły rysunkowej 
towanie fachowych i Światłych pra- " 
cowniczek w zawodzie krawieckim, " 902 6— w. 
ownic iwodz Prace w tym czasie nie zgłoszone 
ms cba i robót ko- nię będą umieszczone w katalogu. 

— Podziękowanie Komitet 

  

Polskich komunikuje nam: Dzisiaj we . 

‚ - Opracowany przez Związek Literatów. 
prócz zwiedzenia miasta, ' 

3 

* Jak wyglądają fałszerki banknotów 50 złot. 
W numerze z dnia 20 bm. poda- 

liśmy do wiadomości naszych czytel- 
ników o ujęciu w Wilnie falszerki 
banknotów pięćdziesięcio złotowych, 
ostatniej emisji. Przybyła do Wilna z 
Małopolski, pseudo nauczycielka Eu- 
genja Blondynówna, obdarzona nie- 
pospolitemi zdolnościami malarskiemi, 
wykorzystała je na podrabianie od- 
ręcznie tych banknotów, oraz szeregu 
dokumentów i legitymacyj wydanych 
rzekomo przez Wileńskie Okręgowe 
Kuratorjum Szkolne. Dochodzenie dal- 
sze prowadzone przez„urząd śledczy 
doprowadziło do ujawnienia wszyst- 
kich podrobionych dokumentów. Ni- 
żej zamieszczona fotografja przedsta- 
wia właśnie pomysłową „nauczycielkę* 
Eugenję Biondynównę. 

Wślad za aresztowaniem  <autor- 
ki» 50-cio złotówek aresztowano sio- 
strę jej Walerję, nauczycielkę szkoły 
powszechnej w Szperkowszczyźnie, u 
której w mieszkaniu znaleziono całą 
plikę dokumentów podrobionych  rę- 
ką siostry.1 ona tak jak i siostra sta- 
ła się nauczycielką si falszywym 
dokumentom. W miarę Potrzeby Užy- 
wała nazwiska Łotywo-Łotyckiej, na 
które podrobiona była legitymacja 
zapasowa niejako, Zamieszczamy od- 
bitkę tej legitymacji z fotografją Wa- 
lerji Blondynówny- vel Łotywo-Łotyc- 

kiej vel Radwanówny. 
Sprawa sióstr-fałszerek przekazana 

już została z całkowicie zakończonem 
dochodzeniem władzom  prokurator- 
skim. Wkrótce zredagowany zostanie 
akt oskarżenia i sprawa znajdzie się 

  

Eugenja Blondynówna. 

na wokandzie sądu okręgowego. w 
Wilnie, poczem pomysłowe pseudo 
nauczycielki rozpoczną odsiadywanie 
kary więzienia. W; 

  

Walerja Blondynówna, vel Łotywo-Łotycka, vel Radwanówna. 
    

Konferencja przedstawicieli władz w sprawie uro= 

W dniu wczorajszym odbyło się 
w Urzędzie Wojewódzkim zebranie 
Naczelników Wydziałów Urzędu z u- 
działem Komisarza Rządu na m. Wil- 
no i Komendanta Wojewódzkiego 
Pol. Państw., na którem to zebraniu 
p. Wojewoda udzielił zebranym ogśŚl- 
nych dyrektyw w sprawach związa- 
nych z uroczystościami koronacyjne- 
mi 2 lipca. Spodziewane przybycie 
najwyższych dygnitarzy państwowych 
oraz zjechanie do Wilna niezwykle 
licznych tłumów wiernych stwarza 
szereg doniosłych zagadnień dla władz 
administracyjnych wszystkich resortów, 
skupionych w urzędzie Wojewódzkim, 
jak niemniej i dła niektórych władz 
niezespolonych. 

czystości koronacyjnych, 
P. Wojewoda podkreślił koniecz* 

ność, by wszyscy naczelnicy wydzia- 
łów już obecnie zapoznali się ze 
stanem prac Komitetu Koronacyjnego 
i w dziedzinie swego zainteresowania 
utrzymywali najbliższy kontakt z po- 
szczególnemi akcjami: Komitetu, współ - 
działając z, niemi należycie informując 
i orjentując ich praee. 

W piątek 27 maja o 8-ej wieczo- 
rem ma się odbyć pod przewodni- 
ctwem pana Wojewody nowe zebra- 
nie, na które zaproszeni zostaną rów- 
nież szefowie niektórych niezespolo- 
nych resortów oraz kierownicy  po- 
szczególnych Sekcyj Komitetu Koro- 
nacyjnego. 

Morderca Gołubiekiej stanie przed sądem doraźnym, 
Po intensywnych poszukiwaniach 

władze śledcze aresztowały: Mikołaja 
Zabielło, lat 26, mieszkańca wsi Mar- 
ki gm. Szarkowszczyzńa, który doko- 
nał morderstwa nieznanej kobiety w 
lesie majątku Raczki. Z wyników do- 
chodzenia wyszło na jaw, że zamor- 
dowana przez Zabiełło jest Antonina 

Gołubicka, mieszkanka zaścianka Mar 
łe Wołodźki gm. Fioduciszskiej pow. 
więciańskiego. Zabiełło przyznał się 

do zbrodni, opowiadając szczegóły 
morderstwa. Za zrabowane 150 rb. w 
złocie i 15 zł polskich kupił on so- 
bie zboża i konia. Sprawa rozpatry- 
wana będzie w trybie doraźnym. 

ności, wywołujących potrzebę kredy- liczu. Pan Wojewoda przyjął zapro- 

tu. Do pay wawziaych- PoRychiE sa szenie zwiedzenia w tym dniu gminy 

liczyć należy przyznawane osadnikom Karaimskiej w Trokach. : 

wojskowym i cywilnym tytułem awan- — Dyrektor lasów państwo- 

su na należne im, lecz niewypłacone wych p. Władysław Grzegorzew- 

dla braku funduszów, pożyczki inwe- Ski w dniu wczorajszym powrócił z 

stycyjne — kredyty, których, najwyż: krótkotorminowego urlopu i objął u- 

ięci 3 6 nosiło rzędowanie. sze napięcie w r. 1926 wy MIEJSKA. 

131.530 zł., zaś na dzień 1 stycznia 
— (x) Niedoszła licytacja me- 1927 r. pozostałość wyrażała się w  — ‹ 

* kwocie 66401 zt. bli biednej ludności m. Wilna. 
Wysokość kredytów krótkotermi- W dniu wczorajszym o godz. 2 w 

nowych, udzielonych przez Wydział, poł. odbyła się w miejskiej sali licy- 
wykazana była wyżej, tutaj zaznaczyć tacyjnej przy ul* Trockiej, pod kierow- 
należy, że kredyty na mleczarnie nictwem p" Ostrejki, licytacja rucho- 
spółdzelcze były wydawanc w tych mości, składających się z bardzo nę- 
wypadkach, gdy spółdzielnie nie od- dznych mebli  zasekwestrowanych 
powiadały ' wszystkim warunkom, przez sekwestratorów miejskich za 
niezbędnym dla uzyskania ujgowego nieopłacone podatki na rzecz m. Wil- 
kredytu z funduszu hodowlanego, na przez biednych mieszkańców. 

natomiast zachodziła konieczność _ Ponieważ większa część tych rze- 
niezwłocznego poparcia organizują- czy nie została w dniu wczorajszym 

cych się spółdzielni chociażby do- sprzedaną — gdyż żaden handlarz 

© rywczym kredytem  krótkotermino- nie chce się kwapić na zniszczone 

4 wym. rzeczy, przeto zainteresowani płatnicy, 
s: Co się tyczy spółdzielni kredyto- po uprzedniem opłaceniu zaległości 
wych, to sieć ich na terenach dwvch podatkowych na rzecz miasta mogą 
północno - wschodnich województw swoje meble zabrać z powrotem. 
esowych jest dość gęstą, mianowi- (x) Konkurs  .zdrowego 

dosięgała ona 100 Kas Stefczyka dziecka”, W dniu 22 bm. o godz. 
130 Banków Ludowych; jednakże 12 min. 30 odbył się w Wilnie za- 
masycenie kredytem tych instytucji powiedziany  Kkoakurs ' zdrowego 
jest niedostateczne, co i powoduje dziecka. 

4 liczne zgłoszenia indywidualnych po- Impreza ta zorganizowana przez 
życzkobiorców o kredyt bezpośrednio T-wo Samopomoc matek zgromadzi- 
ido Państwowego Banku Rolnego. ła znaczną liczbę uczestników, wśród 
Podkreślenia również .zasługuje fakt, których można było zauważyć 'przed- 
że stopa procentowa, pobierana przez stawicieli władz, szereg lekarzy m. 
Państwowy Bank Rolny od indywi. Wilna, oraz poszczególnych działaczy 
dualnych pożyczkobiorców, jest stale społecznych. 
niższą o 2—3 proc. w stosunku Pozaiem rzędy krzeseł zajęte były 
Tocznym, niż oprocentowanie ustalo- przez matki oczekujące wyniku kon- 

ne przez Kasy; okoliczność ta rów. kursu. 

„Warunki wstąpienia i nauki w 
szkole: 1. Wiek — między 14 a 16 
rokiem życia. 2. Swiadectwo ukoń- 
czenia co najmniej 5-ciu oddziałów 
szkoły powszechnej lub złożenie * ró. 
wnoznacznego egzaminu. 3. Regular- 
ne wnoszenie opłat szkolnych, które 
wynoszą 76 zł. rocznie. 

Od września roku bieżącego dla 
zamiejscowych uczenie otwarty będzie 
na przystępnych warunkach internat. 

Podania i zapisy uczenie do 
szkoły przyjmowane są codziennie do 
dnia 19 czerwca w kancelarji sżkol- 
nej (Nowa-Wilejka, ul. Kościelna 
Nr. 8). 

- Egzaminy wstępne dnia 20 czerw: 
ca o godz, 9. r. 3 
Do podania dołączyć należy: me- 

trykę urodzenia, świadectwo szkolne, 
Świadectwo lekarskie i 3 zł. taksy 
wstępnej, 

Taksa egzaminacyjna wynosi 2 zł. 
— Egzaminy wstępne w Gim- 

nazjum im. J. Słowackiego. Egza- 
miny wstępne do klas od l-ej do 
VIIl'ej Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Wilnie odbędą się w dniach 27, 
28 i 30 czerwca r. b. Podania przyj- 
muje sekretarjat Gimnazjum do 25 
czerwca rb. w godzinach od 8 do 
I-ej. 

UNIWERSYTECKA 
— Przyjazd do Wilna prof. 

Józefa Kallenbacha. Na Zielone 
Świątki zjedzie tu z Krakowa prof, 
dr. Józef Kallenbach, znany Wilnu 
jako pierwszy dziekan i organizator 

Qrganiza- 
ny balu Czerwonego Krzyża Polskiego, 

niniejszem podaje do wiadomości, iż czysty 
zysk z poranku muzycznego w dn. 23 | rb. 
wynosi 27 zł. 15 gr., zaś z dorocznego balu 
CKP. urządzonego w dniu 28 II rb. 1730 zł. 
10 gr. — Kwoty powyższe zostały przeka- 
zane do kasy Zarządu Wileńskiego Obrgzu 
Czerwonego Krzyża Polskiego. 

‚ Jednocześnie Komitet składa gorące po- 
dziękowanie instytucjom państwowym, sa: 
morządowym, władzom wojskowym, organi- 
zacjom społecznym i wszystkim tym, którzy 
przyczyniii się do zorganizowania powyż- 
szych imprez, w szczególności zaś firmie 
Weller za bezinteresowne wspaniałe udeko- 
rowanie żywemi kwiatami sal balowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Posiedzenie Komisji Ko. 

dyfikącyjnej w Wilnie. Dotąd 
posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej 
odbywały się nie we wszystkich mia- 
stach Polski. Bywały w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i Lwowie. W 
Wilnie ma to miejsce poraz pierwszy 
w tym tygodniu. Obraduje podkomi- 
sja nad projektem postępowania ерте- 
kucyjnego. W skład jej wchodzą pro* 
fesorowie Stefko, Alterhand i prezes 
Mańkowski ze Lwowa, b. Sędzia Są- 
du Najwyższego, profesor Glass z 
Warszawy i profesor A. Parczewski 
z Wilna. Dełegatem Rządu jest Sę- 
dzia Dbałowski. Posiedzenia odbywa« 
ja się w sali posiedzeń Senatu Uni. 
wersytetu. Pierwsze posiedzenie mia- 
ło miejsce w dniu 23 maja r. b. › 

Posiedzenie Wileńskiego 
T-wa Lekarzy. Dnia 25 maja br. o 
godz. 20-zj odbędzie się zwyczajne 

ESS Aa AKG S TE S S A LEONAS 1 DORON DOZ TEKI RAJ ZE ŁYK 

wartość kliniczna przy badaniu spraw- W N-rze 20 z d. 25.IV, 1927 r. dzienni- 
ności mięśnia sercowego». 3. Dr. A- ka <Strzelec» ukazała się informacja pod ty- 
bramowicz J. i Dr. Wąsowski T. tułem: <To, co Kurja Biskupia w Częstocho- 
«Jaglica i nos». 4.Sprawy administra- wie potępia, kwitnie w Kurji Wileńskiej». Wo- 
cyjne. Wycieczka lekarzy Słowiań- bec tego, że mogą być ludzie, którzy zechcą 
skich do Wilna. | uwierzyć informacjom «Strzelca», przeto Ku. 

— XIII Środa Literacka. Dnia tja Wileńska podaje do wiadomości, co na- 
25 b. m. o godz. 8-ej wieczorem Od- stępuje:—«Strzejecy w danym wypadku po- 
będzie się w  Bibijoteće Wydziału pełnił na całej linji oszczerstwo—na wstępie 
Sztuk Pięknych (ul. Św. Anny 4) Śro- przeciwko księżom w archidjecezji Wileń- 
da Związku Literatów, na którą przy- giej, ponieważ oni zajmają nieprzychylne 
będzie G K. Chesterton z małżonką stanowisko i zwalczają tylko zakusy, prze. 
Wstęp wyłącznie dla członków Związ: cjwne wierz: lub moralności katolickiej į 
ku Zaw. Literatów i wprowadzonych niebezpieczeństwa w tym waględzie, nie 
przez nich gości. Uprasza się o przy- oglądając się, czy one pochodzą ze strony 
bycie w strojach wizytowych. . <Strzejca» czy kogo innego,--następnie obrzu- 

— Akademja przeciwgruźlicza. cił oszczerstwem Metropolitę Wileńskiego, 
W niedzielę dnia 22 b. m. o godz. Księdza Arcybiskupa Romualda Jałbrzykow- 
1 m. 30 po poł. w sali Śniadeckich skiego, insynuując, że Ks. Arcybiskup 
U. S. B. odbyła się przy licznym zabronił podwładnemu sobie klerowi brać 
udziale publiczności akademja o akcji udział w _ jakiejkolwiek uroczystości dla 
przeciwgruźliczej. a „czczenia imienin Marszałka Piłsudskiego. 

Przemówienie inauguracyjne wy: > Adi 
głosił prof. Władyczko, poczem prof. edy aty 
Jasiński zreferował sprawę akcji prze” > 
ciwgruźliczej. Z kolei Dr. Borowski HENNA 
Antoni wygłosił odczyt o pierwszych w której i odbędą się dalsze nosie- 
objawach gruźiicy i Dr. Narkiewicz— dzenia: Zjazdu. O godz. 18—Zamknię: 
O potrzebach zdrowotnych m. Wilna. cie Zjazdu w sali Stowarzyszenia 

— Zjazd absołwentów b. szko- Techników, Wileńska 33. 
ty chemiczno technicznej w Wil- Na Zjezdzie mają być poruszone 
nie. Komitet organizacyjny zjazdu sprawy: 1) zawiązanie Stowarzyszenia 
absolwentów byłej szkoły chemiczno- absolwentów byłej Szkoły Chemicz- 
technicznej w Wilnie powiadamia że no-Technicznej w Wilnie; 2) utwo- 
w dniach 5 i 6 czerwca r. b. odbę- rzenie Kasy Samopomocy; 3) kwestja 
dzie się pierwszy Ogólny Zjazd ko- uprawnień. ь 
leżeński z programem następującym: Wszelkich iaformacyj udziela Biu- 

„ Niedziela 5 go czerwca o godz. 8 ro Zjazdu— Wilno, ul. Bakszta 10 
m. 30 rano—Msza święta w kaplicy m. 2. p. lllinicz. 
św. Kazimierza w Bazylice odprawio- 
na przez pierwszego piełkta bakoły TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. Przegląd ks. prałata Hanusowicza. O godz, 
11-ej r.—Uroczyste otwarcie Zjazdu, repertuaru. Dziś — «Przechodzień» — sztu- 
w obecności zaproszonych gości, w ka w 3 aktach B. Katerwy. 

ž 2 Jutro — <W małym domku» — dramat głównej sali wykładowej instytutu w.3'aktacli T> Rilinery. < posiedzenie Wileńskiego  Towarzy- Jędrzeja Sniadecciego (gmach byłej G: h I z stwa Lekarskiego w lokalu własnym Szkoły Chemiczno-Technicznej). O Mad ów 4 SB aa 
wydziału humanistycznego naszego (Zamkowa 24). Porządek dzienny: 1. godz: 16—Wspólny obiad. wy A" Katza. : 
Uniwersytetu. Dostejnemu gościowi i 
znanemu badaczowi naszej wielkiej poe- 
Zji romantycznej(40 lecie pracy nauko- 

Dr. Mancewicz: pokaz chorego. 2.Dr. 
Rudziński H. (z il Kliniki Wewnętrz- 

Piątek — «Uciekła mi przepióreczka...» — 
komedja w 3-ch aktach Żeromskiego. 

Ceny miejsc na przedstawienia od 10 

Poniedziałek 6-go czerwca o godz. 
10-iej rano—Zwiedzenie gmachu o- 

nej U.S.B.) «Sphygmobolomeiria i jej becnej Szkoły Technicznej w Wilnie, gr. do 1 zł. 75 gr. 

*
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— Recital wiolonczelowy Alberta 
Katza. W czwartek 26 bm w Teatrze <Re- 
duta> na Pohulance odbędzie się koncert 
Alberta Katza, młodego wiolonczelisty, ob- 
darzonego niepospolitym talentem  wirtuo- 
zowskim, A. Katz należy do grona najlepszych 
uczniów sławnego prof. Kiengela w Lipsku. 

Po ukończonych wyższych studjach 
koncertował na estradach zagranicznych, 
zdobywając sobie wszędzie pełne uznanie 
krytyki i publiczności. 

programie: koncert a-moll Saint-Saena 
nieznana w Wilnie sonata Henry Koeles, 
oraz szereg utworów wiolonczelowych kom- 
pozytorów: Czajkowskiego, Głazunowa, Pop- 
pera, Kiengela i innych. 

Bilety są już do nabycia w księgarni 
«Lektor» ul. Mickiewicza Nr 4. 

== Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
raz ostatni w sezonie świetna krotochwi- 
Hopwooda «Jutro pogoda» z p. Ma- 

lanowicz-Niedzielską i K. Wyrwicz-Wichrow- 
skim w rolach głównych. 

— Jutrzejsza premjera. Jutro wcho- 
dzi na repertuar Teatru Polskiego najnowsza 
komedja Langera «Łatwiej przejść wielbłą- 
dowi...» Komedja ta, posiadająca głębsze 
podłoże, jednocześnie jest wyposażona wiel- 
a dozą dowcipu i satyry, to też wszędzie, 
gdzie była grana, cieszyła się wielkiem po- 
wodzeniem. Role główne kobiece kreują M. 
Malanowicz-Niedzielska, S. Perzanowska, wl: 
Piaskowska i I. Jasińska, męskie zaś 8 
Malinowski, L. Wołłejko, Т. Piwiūski i K. 
Wyrwicz-Wichrowski, który ię sztukę wyre- 
żyserował. 

— Popołuduiówka czwartkowa, W 
czwartek o g. 4 m. 30 pp. grana będzie po 
raz ostatni w sezonie dowcipna krotochwila 
Feydeau «Dudek», 

Ceny miejsc na popołudniówki zostały 
jeszcze obniżone, t. j. Od czwartku obowią- 
zywać będą ceny od 15 gr. 

— Teatr Letni (ogród po-Bernardyfńi- 
ski). Ouwarcie sezonu w Teatrze Letnim 
obudziło wielkie zainteresowanie. Na inau- 
gurację sezonu, która nastąpi w czwartek 26 
maja sprzedaż biletów rozpocznie się we 
wiorek 24 maja w kasie Teatru Polskiego 
od g. ll-ej do 9-ej wieczorem bez przerwy. 

RADJO. 
— Program stacji warszawskiej. 

12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 
czny. 

745.00. Komunikat gospodarczy i meteo- 
rologiczny. 

16.45—17.10. Odczyt pt. <Wołyń> z cy- 
kiu <Najciekawsze  sziaki wycieczkowe w 
Polsce» wygł. p. dr. Danysz Fleszerow. 

1745. Koncert popołudniowy, poświę- 
cony twórczości Jana Straussa. 

18.40—19.00. Rozmaitości 

Budowa radjostacji w 
Wilnie. 

Jak już donosiliśmy, do rządu 
został wniesiony przez Dyrekcję Pol- 
skiego Radja projekt budowy: radjo- 
stacji w Wilnie. 

Projekt ten będzie uzgodniony 
pomiędzy ministerjami: poczt i tele- 
grafów, spraw wojskowych i spraw 
wewnętrznych, poczem rozpocznie 
się budowa tej stacji. 

Projektowana stacja obejmie swym 
zasięgiem detektorowym 30 km., jed- 
nolampowym* zaś 250—300 km. Z 
czasem, gdy tylko na to pozwolą 
środki materjalne, powstaną w wię- 
kszych miastach stacje przekaźni- 
kowe. 

Budowę stacji zainicjowano, wy- 
przedzając w ten sposób terminy 
rozbudowy sieci, przewidziane w kon 
cesji, według której obecna liczba 
stacyj czynnych i budujących się od- 
powiada liczbie 100 tysięcy abonen- 
tów radjowych, gdy tymczasem zare- 
jestrowano ich ogółem 70 tysięcy. 
Jednakże woo tu wielkie 
znaczenie Wiina, jako miasta kresów, 
a narażonych na działanie wrogiej 
nam propagandy z za kordonu. 

Stacja wileńska będzie miała mniej 
więcej taki sam zasięg, jak stacja 
krakowska, poznańska, a z zagra- 
nicznych—Lożanna, Zurich, Bruksela. 
Na stację będzię potrzebny budynek 
z placem, mogącym pomieścić odcią- 
gane maszty antenowe wysokości Ok. 
60 metrów. Maszty te będą odiegłe 
od siebie o 60—70 m. punkty zaś, 
odciągające je — będą od podstaw, 
masztów odległe o 30—40 m. Studjo, 

łożone koniecznie w śródmieściu, 
gdzie rozmiarów 7x14 m. 

Projektodawcy liczą przy budowie 
i urządzaniu stacji na pomoc i współ+ 
pracę władz wojskowych, które stale 
zresztą współdziałają z czynnikami 
radjofonicznemi. 

19.00—19.25. Maszyny zastępujące. pra- Nowości wydawnicze. 
umysłową człowieka — wygł. inż. Ę. Po- 
rej ю ЗЕ Polskie ham Karne Dodatkowe 
19.30—19.55. Odczyt pt, <Początki gru- zebrali i opracowali Franciszek Frydlewicz i 

źlicys z cyklu <Hygjena i medycyna» — Alfred Josse zastępcy prokuratora przy są- 

wygł. Dr. K. Dąbrowski. dzie apelacyjnym. Nakładem krajowego In- 
19.55. Komunikat rolniczy. stytutu Wydawniczego w Poznaniu. Cena 
20.30. Transmisja z Krakowa. 14 sł. 65 gr. Е 

22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- „Celem tej pracy, jak podają we wstępie 
czny. Sygnał Czasu. Komunikaty prasowe.  autorowie, jest ujęcie wszystkich przepisów 

22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecz- ustawowych, wydanych przez Lm władze 
ustawodawcze a zawierających postanowie- nej z restauracji <Rydz». 

! ' nia karne w jedną systematyczną całość. * WYPADKI i KRADZIEŻR. 
— Katastroła samochodowa. Dnia 22 nie nagląca, bo ustaw zawierających posta- 

b. m. auto asenizacyjne, jadąc ul. Legjono- nowienia karne, w ciągu istnienia państwa 
wą z powodu zepsucia się kierownicy spa- wydanych jest już przeszło 100, bo niektó- 
dło do rowu przed domem Nr. 46. Jeden z re z nich ulegały licznym zmianom i nie 
robotników 19-letni Kazimierz Zukowicz obowiązują na całem terytorjum państwa. 
(Oszmiańska 1) uległ złamaniu ręki. Wezwa- 
ne pogotowie ratunkowe po ndzielenin pierw- kto e 
szej pomocy przewiozło go do szpitala św. i z tego powodu e policja jak i sądy 

У, й popełniają liczne Бей: 
— Zabłąkany chłopiec. Dnia 22 b, m. Ž 

wodawstwie karnem mało kto się orjentuje 

ij ae e dokonane = DP. as 
na ulicy Sierakowskiego został zatrzymany | Jossego jest zatem wydawnictwem dla p 
RADE chłopiec w wieku lat 4 WYGIACIE tyki sądowej i administracyjnej bardzo waż- 
mojżeszowego. nem, tem ważniejszem, Że autorowie dolo- 

— Samobójstwo. Dnia 23 b. m. otrała Żyli usilnych starań, aby dzieło uczynić przej- 
się esencją octową |. Jarmułowicz. Despe- rzystym a materjai zestawić wyczerpująco. 
ratkę w stanie ciężkim dostawiono do szpi- Książka jest obszerną bo oprócz wstępu 
tała żydowskiego. Przyczyna usiłowania sa- obejmuje 851 stron druku. 
mobójstwa— nieporozumienia rodzinne. - 

— Kradzieże. Inżynierowi Leonowi Da: A CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? : 
niszewskiemu (Słowackiego 19) skradziono;z m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- & 

PO prof. Sekulowicza, balkonu pierwszego piętra futro męskie war- "= 
809 zł, o sj arszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* tości 1 

: 

— Redaktorowi Lesiewskiemu (Želigow- czają listownie: buchalterji, rachunko- & 
skiego 1) skradziono rewolwer i biżuterję wości kupieckiej, korespondencji » 

handlowej, stenografji, nauki handlu, » 

` 
a 

a 

wartości 800 zł. ; i 
— Stefanowi Jakubowskiemu (Wiłko- prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

i nach, Po ukończeniu świadectwo. 'mierska 79) skradziono ubranie. 

ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 
z IA 
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— I, Jelonowi (Tartaki 19) skradziono 
ze sklepu za pomocą wybicia szyby towau == 

  

  

Potrzeba takiego zestawienia była istot- | 

Doszło do tego, że się w polskiem usta- | 

wartości 550 zł. m Nadszedł 7 Au стча 2 kampor SZWEdzkich towarów : 
Jubler Gh, GIZer sęzui Wie $ 3 Maszynki do iodów, R : "Nr 27 m _ mięsa oryginalne !2USgTArNa = kiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m, 6. a Pieras i Šai о" 
Pracownia jubilerska, KUPNÓ ZŁÓ- $ m srasz B A, Bjorth ic m 

$ TA, SREBRA i różnych kamieni do $ @ orygm. " 
| własnego roi płacą najwyteze 4% : STANISŁAW KRAKOWSKI s 
ceny. onuję najiepsze robo m 
Prylantowe MAIO S BO у Wilno, Wielka Nr 49, Н 
skich. Szacunek bezpłatny. e; vis-ń-vis Św. Kazimierza. _ " 

  

SŁOWO 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil- 

nie podaje do wiadomości, że ogłosze- 
ny termin rozpoczęcia kursowania wa- 
gonów-lodowni dla przewozułpośpiesz* 
nych drobnicowych przesyłek ryb zo- 
staje przesunięty z daty 15 maja na da- 
tęty czerwca. Poczynając od dnia 1 
czerwca rb., wagony lodownie kurso- 
wać będą w/g rozkładu i na warun- 
kach podanych w uprzednich ogło- 
szeniach. 

  

Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają: dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 

a przedewszystkiem uzdrawiają Żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstwem których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają | zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych  oraz' łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 

Cena pół pudełka Zł.1.50, 
podwójne pudełko Zi. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
` 
% 

- -ФФФФФФФФФ жФФ - 

: () (pn 0 budowlane i 
4 rolnicze - 

POLECAJĄ ż 

mielone 

ER TLE: 
„Biel“: Wapienne 99 

w Opocznie (Woj. Kieleckie) 

= i wieczorem dnia Zgubiono zżgo'h. m, jadąc 
4 dorožką z ulicy Rossa przez Subocz 

%% na Wielką skórzaną Czarną torebkę , 
<$ damską w której znajdowały się: legi: : 

tymacja urzędnicza wydana przez 
uniw. Stef. Batorego oraz dokument Ф 

<j stwierdzający obywatelstwo  poiskie 
na imię Marji Narwoyszówny. Łaska- 

* wy znslażoa proszony jest o zwrot za 

+ 

   

  

) Polskie Zakłady 

  

wynagrodzeniem do sekretarjatu Re- 
„4 dakcji «Słowa». 

DAMA Z DYPLOMEM 

Institut de Beautć Kćva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciałą, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjalnie dla bałów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery, Leczenie włos, od wyp. 
1 łupieżu. W.Z.P, 58. 

  

  

laka flota wojenna po: 
trzebna jest Polsce? 

Z powodu Tygodnia Morskiego. 
Na wypadek wojny przypuszczal- 

nym naszym nieprzyjacelem na morzu 
będą Niemcy, Rosja lub oba te pań- 
stwa razem. Jakież więc wtedy zada- 
nia będzie miała do spełnienia mary- 
narka wojenna Polska? Nie w naszej 
kompetencji leży opracowanie planów 
operacyj strategicznych, możemy tyl- 
ko wykazać ogólne zadania, które 
przed nią powstaną, są to: a) obrona 
naszych portów i wybrzeża, oraz b) 
ochrona naszych liniį komunikacyj- 
nych z jednoczesnem  przerywaniem 
tychże przeciwnikowi. Są to minimal- 
ne wymogi od których odstąpić w 
żadnym wypadku nie możemy. Cha- 
rakter tej akcji jest czysto obronny 
i gdybyśmy chcieli ponadto prowa- 
wadzić działania zaczepne, to wyło- 
niłyby się przed nami inne jeszcze 
zadania, Pamiętać przytem naieży, że 
najlepszą obroną jest ofenzywa, która 
daje inicjatywę w swoje ręce, jest za- 
razem najkrótszą drogą do Zwyčię- 
stwa. Ofenzywa wogóle jest preroga- 
tywą silniejszego, jednakże słabszy 
również może i winiea przechodzić 
do działań zaczepnych, wykorzystując 
rozrzucenie sił nieprzyjaciela, rozcią- 
głość jego linij komunikacyjnych, ©- 
raz opierając sie w tych działaniach 
„na umocnieniach i bazach własnego 
wybrzeża, : 

Gdyśmy już w ten sposób u- 
stalili zadania leżące przed fiotą wo- 
jenną Polski w wypadku wojny, roz- 
patrzmy teraz w jaki sposób i jaką 
drogą praktycznie da się to zagadnie- 
nie rozstrzygnąć. —Minęły już te cza- 
sy, gdy operacje morskie z wynikiem 

dodatnim mogły prowadzić tylko pań- 
stwa posiadające potężne eskadry 
drednaughi'ów, pancerników i krą- 
żowników bojowych. W wojnie świa- 
towej jaskrawo uwidoczniły się zale- 
ty jednostek lekkich: małe krążowniki, 
kontr-torpedowce, torpedowce, łodzie 
podwodne, oraz statki patrolowe i 
i hydroawjacja—oto co przeważnie 
budują po wojnie wszystkie państwa 
morskie. Flota składająca się z ta- 
kich jednostek chociaż nie będzie 
mogła stawiać czoła w otwartej bite 
wie eskadrom linjowym wroga, jed- 
nak wypełni całkowicie swe zadanie: 
obronę wybrzeży i własnych  tran- 
sportów oraz przerywanie lini] komu- 
nikacyjnych wroga. Pozwolić sobie na 
budowę okrętów linjowych mogą о- 
becnie nieliczne już państwa. Nawet 
Francja i Włochy przeszły do budo» 
wy jednostek lekkich—taka flota nie 
iest tak kosztowną jak linjowa, speł- 
nia w zupełności pokładane w niej 
nadzieje, a w razie ewentualuej stra- 
ty którejś z jednostek nie Uras 
zbyt ciężkiej straty, naruszającej - 
razu stosunek sił na morzu na ko- 
rzyść wroga, jak to zachodzi w wy- 
padku, „gdy ginie okręt  linjowy. 
Wszystko to przemawia za budową 
jednostek typu lekkiego. Leży to też 
'w sferze możliwości skarbu państwa. 
—Gdyśmy się już zgodzili na budo- 
wę tego rodzaju okrętów należy roz- 
patrzeć jakie typyżz pośród nich bę- 
dą nam potrzebnei do czego. ||| 

Pamiętać należy, że Polska znaj- 
duje się w specyficznej sytuacji poll- 
tycznej i geograficznej, dzięki której 
dowóz środków spożywczych i ma- 
terjalów wojennych będzie mógł być 
uskuteczniany jedynie drogą morską. 
Miało to już miejsce w r. 1920, gdy 
wobec wrogiego lub niechętnego do 

nas stosunku Niemiec i Czech, do- 
wóz materjałów bojowych tranzytem 
przez ich terytorja nie mógł być pro- 
wadzony—korzystaliśmy już wtedy z 
drogi morskiej na niechętny nam 
Gdańsk, bowiem nie mieliśmy _jesz- 
cze wówczas własnego portu. Obec- 
uie należy zabezpieczyć wolność ko- 
munikacji chociażby na linji najkrót- 
szej; Gdynia — Szwecja,  Pozatem, 
równocześnie z tem, należy przeciąć 
linje komunikacyjne  wróga, który 
również zapragnie zaopatrywać swój 
przemysł, kraj oraz armję środkami 
sprowadzanemi z zagranicy. W tym 
celu do konwojowania naszych tran- 
sportowców służyć mogą przeciw- 
torpedowce. Do przerywania linji ko- 
munikacyjnych i niszczenia konwojen- 
tów nieprzyjaciela Służą krążowniki 
lekkie, czołowce (typ przejściowy po- 
między krążownikiem a dużym  prze- 
ciw-torpedowcem) oraz łodzie pod- 
wodne torpedowe. Natomiast @а ©- 

brony wybrzeża i bazy operacyjnej 
nadają się łodzie podwodne (jak mino- 

- stawy tak i torpedowe), torpedowce, 

okręty pomocnicze oraz drobniejsze: 

stawiacze min, trawlery, łodzie patra- 

lowe i t. d., a także hydroplany. Ze- 

stawiona z takich jednostek mary- 

narka nasza wypełni powierzone jej 

zadanie. - 
Dotychczas u nas na przeszkadzie 

w budowie floty wojennej stały dłu- 
gotrwałe finansowe trudności Skarbu 
państwa, Wobec tego opracowany 
przez ciała parlamentarne jeszcze w 
r. 1924 „Maly program“ budowy flo- 
ty wojennej z tych względów nie zo- 
stał dotychczas zrealizowany. Dopie- 
ro rząd obecny w roku ubiegłym 
rozpoczął budowę na stoczniach fran- 
cuskich  2-ch_ przeciw-torpedowców 

(„Wicher*, „Burza*) oraz 3-ch łodzi 

  

© Miejski Kinematograf Dziś będzie 
Kulturalno-O$wiatowy 

Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5). 
Cena biletów: pa 

  
Kapitan z Nancy B* wyświetlany film: 99 

rter — 60 gr., balkon — 30 gr. 
W poczekalniach koncerty radjo, 

fascynujący morskl dra- 
mat w 9-ciu aktach, 

Ostatni seans ogodz. 10 wiecz. 

& 
R 
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' Kino- 

  

Parter — 80 gr., Balkon — 50 g. 
Najatrakcyjniejszy Szlagier Sezonu 99 
autent. zdarzenia miłości jednego zmonarchów współcz. do czarujące 
wywoł. rewolucię i dentronizację. W roli głównej MARJA CO 

tualet! Niebywały przepych wystawy. 

Współczesna Dubarry” Ro u 
modelki paryskiej, miłości 

DA. Przegląd najnowszych e 

  

teatr. „Helios“ 

$ mi, Wileńska 38, 

GR „Polonja“ 
Šu. A. Miokiewicza 22, m 
E EEEEENEEENNEE 

AUD EGEDE NiSSEN 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestrii Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg= 

nięto pod Nr. Nr. 
Działu A—]| dnia 10 maja 1927 r. 

6441 A. <Brojdo Fejga> w Iijl, pow. Wilejski, sklep 
drobnych towarów, bakaiji i galanterji. Firma istnieje od 1922 
roku. Właściciel—Brojdo Fejga zam. tamże. 512—VI 

/6442 A. <Kaltkugel Izrael OMNIBUS» w Wilnie przy 
ul. Wileńska 8, komunikacja samochodowa, Firma istnieje od 
1926 roku. Właściciel— Kaltkugel Izrael zam. przy ui. Wilęń- 
skiej 8. 513—VI 

6443 A, <Każdan Załman» w Wilejce, sklep spożywczy, 
Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel —Każdan Załman, zam, 
tamże. 514—1V 

6444 A. <Kopelowicz lcke> w Wilejce, sklep mięsa. 
a istnieje od 1925 roku. AA Zoe leko, zam: 

amże. 5 

6445 A. <Ruderman Chana w Radoszkowiczach pow. 
Wilejskim, sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1890 ro- 
ku. Właściciel —Ruderman Chana, zam. tamżę 516—VI 

6446 A. «<Sonkin Dawid» w Radoszkowiczach, pow. 
Wilejskim, sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1915 
roku. Właściciel—Sonkin Dawid, zam. tamże. 517—VI 

6451 A. <Szurek Dwosia» w. Radoszkowiczach pow. 
m sklep drobnych towarów. Firma istnieje od 1920 r. 
Właśc. Szurek Dwosia, zam. tamże. 518—VI 

„ 6450 A, «Mane Mejer» w Radoszkowiczach pow, Wi- 
lejskim, sklep mięsa. Firma istnieje 1910 roku. Właść. Mane 
Mejer, zam. tamże. 519—V1 

Dziatu А—1 12 maja 1927 roku. 
«RUCH WILEŃSKI Lewin Benjamin» w Wilnie, ul- 

Sofjaniki 11, komunikacja samochodowa. Firma istnieje od 
1927 r. Właśc. Lewin Benjamin, zam. tamże. 520—VI 

6448 A. «M. Grinhole i G. Dworcan S-ka» sprzedaż 
drobnej manufaktury i wyrobów krajowych. Wiino, ul. Sza- 
welska 5 Firma istnieje od 12 lutego 1927 roku. Wspólnicy 
zam. w Wilnie: Mordnch Grinholc — przy ul. Jezuickiej 6 i 
Giecel Dworcan—przy ul. Zawalnej 66. Spółka firmowa; umo. 
wa zawarta w dnia 7 maja 1927 roku na czas nieokreślony. 
Zarząd należy do każdego ze wspólników i każden z nich sa- 
modzielnie ma prawo podpisywać w imieniu spółki pod stemp- 
lem firmowym. * 521—VI 

6447 A. «Donde Owsiej» w Wilnie, ul. 
sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właśc. 
Owsiej, zam. przy ul. Rudnicktej 14. 522—V] 

Dodatkowy Il. 

820 A II. <Daniszewski| Chaim». Siedziba przeniesioną 
została na ul. Wileńską 37. 523—VI 

357A Il.«Nowik Dawid i Aronowicz Berko spółka» S.L. 
Stupel». Umowa spółkowa przedłużoną została na czas nieo- 
graniczony. 5 

662 A 1l, «Fabryka wyrobu cegieł i wapna Milejkow- 
scy spółka». Spółka została rozwiązana i firma wykreśla się 
z rejestru. 525—VI 

Działu B—l 14 maja 1927 roku. 

‚ 356 В 1. «Wileńska Spółka Lniana AGROLEN spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością». Prowadzenie produkcji, 
skupu, przeróbki, sprzedaży oraz eksportu Inu krajowego. Wil. 
no ul. Piekiełko Nr. 3 m. 10. Firma istnieje od 13 kwietnia 

  

—VI 
  

  

  

  

  

Zawalna 41, 
Donde 

© 1527 r. Kapitał zakładowy 18.000, zł. podzielonych na 10 
udziałów po 180 zł. każdy całkowicie wpłacony. Zarząd spółki 
stanowią: zam. w Wilnie: Paweł Anusewicz—przy u]. Piekieł- 

6 ko 3 i Aleksander Wojikiewlcz przz ul. Tyzenhauzowskiej 4. 
Wszelkiego rodzaju żooowiązania w imieniu spółki, umowy, 
weksie, pokwitowania i tp. podpisują obaj członkowie Zarządu 

© łącznie pod stempiem firmowym. Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed Aleksan- 
drem Rożnowskim Notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym 
Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 13 kwietnia 1927 r. za 
Nr. 1743 na czas nieograniczony. 526—VI 

Dodatkowy Il. 
345 B II. BEWAKA PLYWOOD ET MATCH SPLINT 

Co Lld «spėlka z ograniczouą odpowiedzialnošcią>. Zenon £ę- 
ski wystąpił z: spółki i zarządu. Zarząd obecnie stanowią: 
Alfons de Liguońi i zam. w Klewaniu powiecie Rowieńskim 
George Grower Dodge. | | 527—VI 

Dział A—1 į 

6452 A. <Alperowicz Chaja> w Iii, pow. Wilejskim, 

m Parter od 50 gr. Film, jaki publiczność dzisiaj żąda! "Tragik_wszechświatowej sławy ALFRED ABE] 
№ znana <Kokota Lu» z filmu „Hrabina Paryża” ERIKA GLESNER i ES aa, <Jedna z Wiejaż 

w potężnym 10 skt. dramacie „Ludzkie Mrowisko Dom Jakich Wiele... 
* pikantna historja pewnego domu. Parter od 50 gr. 

  

? Redakcja „Słowa*; 
+ poszukuje pracy dlą człowieka lat Średnich posiadającego į 

16; Laskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa» * 

LETNISKO | 
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Ogłoszenie przetargu. 
„. 3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa Grodno ogłasza na 

lzień 3-go czerwca 1927 roku godz. 10tą przetarg nieograni- 
czony na remont zwykły i konserwację objektów wojskowych 
w garnizonie: Grodno, Suwałki, Augustów, Sokółka, Białystok, 
Osowiec, Wołkowysk, Lida, Wilno, Nowa-Wilejka i innych. 

Oferty na przepisanych wzorach i kosztorysach wstęp- 
nych w zalakowanych kopertach należy składać do dnia 3-20 
czerwca 1927 r. do godz. O-ej min. 30 w kancelarji głów- 
nej 3 RYN EZO Szefostwa Budownictwa Grodno, ul. 3go 
Maja Nr. 6. s 

Do oferty należy dołączyć uwierzytelniony 
dectwa przemysłowego. 

Opisy robót objęte cenami jednostkowemi oraz warunki 
przetargu, obejmujące wysokość wadjum, sposób złożenia oferty 
it. p. Otrzymać można za zwrotem kosztów w Bksporyturze 
3go Okręgowego Szefostwa Budownictwa w Wilnie (ul. Arse- 
najska Nr. 5 koszary Saperskie) i w Garnizonowych Admini- 
stracjach Koszarowych: w Grodnie, Lidzie, Białymstoku i Su- 
wałkach. 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa zastrzega sobie 
prawo dowolnego wyboru oferenta. 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
rodno. 

L. dz. 3300—Bud, 

ФФФФ о 

zodpis świa- 

   

    

  

   

  

Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji 4 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

0290660090 

Fożyczki DOKTÓR 
  

  

d 7 klm. na termin od 1 
Ža ai w ładnej iolesląca. do roku D, ZELDOWICZ 

i zdrowej  miejsco- | załatwimy YCZ 
00 = tdjiaiesaki dogodnie NEJ MOCZYPEG. 
urzymaniem, las 80- Wileńskie Biuro SKÓRNE | 
nowy, park, rzeka, | Komisowo-Handlo- | | 6d.10-1, od 5-8 
jezioro, „tenis, radio, | we kaucjonowana aki ее ы й ewicza 

ym to Let | s zaldowiczowa macje waūm. Giowoo — 'а 

Gotówkę Ks WENE- 
posiadamy w ^ i ehor, Poszukaję większej kwocie do DRÓG MOCZ, ° 

mieszkania z wygoda- ulokowania pod rz. 12- iod 46 
mi 5—6 pokoi w oko- | pewne zabezpie- | | ul.Mickiewicza 24 
licy Zielonego Mostu, czenie tet. 277. 
lub ul. Kalwaryjskiej. | wileńskie Biuro r. Nr. 31. Zgłoszenia do adm. 
<Słowa>, 

OBIADY 
" DOMOWE, kuchnia 

zdrowa. Cena umiar- 
kowana. R 6, 

m. 1 

Konie 
z zaprzęgiem i pod 
wierzch do wynajęcia. 

Królewska 1. 

Poszukuje 
się praktyczna gospo* 
Nz OBIERA świa. 

dectwami na wieś, 
Zgłaszać się: Mickie- 

wicza 12 m. 1. 

gubiono portfel z 
Z _piniądzmi i 

# wažnemi doku. 
mentami, ma Imig 
Mejłacha Aronowicza. 
Znalazcę ich pro: 

    

  

Sze zwrócić tylko do- 
kumenty za wyna- 
grodzeniem, ul. Kal- 

waryjska Nr 6, 

  

  

   

  

   

         
Komisowo-Handlo- 

    

  

  

    

we kaucjonowane Akuszerha 
ul. NE 21, wi RE 

przyjmu z. 
| e 19. Mickiewicza : пі;іепцап 46 m, 6 

okujemy dogodnie WZP. 
u osób solidnych aa 

na pewne 
zabezpieczenie . Or. 6. Wolison 

Wileńskie Biuro weneryczne, moczo- 
Komisowo-Handlo- 
we kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

tel. 152. 

płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. 

        

sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od POZ Właśc. 
Aiperowicz Chaja, zam. tamże. 

podwodnych („Wilk”, „Ryś”, „Žbik“) 
Jednak by flota wojenna polska spro- 
stać mogła swemu zadaniu, nie mo- 
żna ograniczyć się do tych tylko jed- 
nostek, zaledwie zapoczątkowanych w 

budowie. Pamiętajmy, że sąsiedzi na- 

si nie drzemią, lecz intensywnie pra: 

cują nad zrealizowaniem planów roz- 

budpwy swych flot, planów rozłożo- 

nych na cały szereg lat. My zaś nie 

możemy jeszcze mówić o «rozbudo- 

wie» gdy właściwie stoi przed nami 
zadanie <wybudowania» odpowied- 

niej do naszych potrzeb obronnych 
marynarki wojennej. W chwili wypo- 
więdzenia wojny zapóźno już myśleć 
o uzbrojeniu się, gdyż budowa okrę- 
tów wymaga stałego, na dłuższy o- 
kres rozłożonego w ramach možli- 
wości budżetowych państwa, progra 
mu. Przytem Polska nie jest na tyle 
małem i słabem państwem, żebyśmy 
ciągle mówili i wyznaczali sobie w 
różnych dziedzinach, w danym wy- 
padku w programie morskim, zawsze 
tyłko pewne «minimum» lub <Małe 
programy». Spójrzmy na swych ma- 
łych bliższych i dalszych sąsiadów, a 
czy i wtedy będziemy się przytrzymy- 
mali swego «małego« programu? Oto 
Łotwa zakończyła już budowę 2-ch 
łodzi podwodnych i 2-ch trawlerów, 
a obecnie kontynuuje budowę  dal- 
szych czterech takichże jednostek. 
Finiandja ostatnio również rozpoczęła 
budowę 1 łodzi podwodnej, dalsze 

trzy oraz monitor i kilka torpedow- 
ców zostaną wkrótce zamówióne.. 
Nasz sprzymierzeniec Rumunja budu- 
je 3 kontr:torpedowce po 1.800 ton, 
2 łodzie podwodne i 1 okręt pomoc- 

niczy; oprócz tego odbywają się per- 

traktacje ze stoczniami angielskiemi 

i włoskiemi co do budowy jednego 
krążownika o wyporności 5.000 ton, 
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3 czołowców, 5 okrętów pomocni- 
czych i szeregu łodzi podwodnych. 
Godnym zastanowienia jest program 
Rumunji—wszak flota jej ewentualnie 
będzie miała do czynienia tylko z 
marynarką rosyjską, gdy tymczasem 
nam mogą zagrażać. połączone siły 
sowiecko-niemieckie. | ® 

Widzimy więc, že Polska z pośród 
całego ark mniejszych od siebie 
państw dotychczas nic prawie jeszcze 
nie zrobiła w dziedzinie budowy ma- 
rynarki wojennej, gdyż posiadane przez 
nas jednostki nie mają żadnej war- 
tości bojowej; służą one jedynie dla 
potrzeb wyszkolenia personelu. Zada- 
nie to, przygotowania kadr marynarzy 

i oficerów do służby morskiej w pań- 
stwie Pols'iem, już się [natyle posu- 
nęło napród, że możemy śmiało po- 
wierzyć naszym młodym marynarzom 
okręty Rzeczypospolitej. Lecz gdzież 
one są? Pracujmy więc nad budową 
naszej floty wojennej Podwaliny są 
już założone. Lecz nie dość na ten— 
należy zachować ciągłość w progra- 
mie budownictwa okrętowego, inaczej 
nasze obronne zamierzenia nigdy się 
nie zrealizują, a marynarka wojenna 
wobec słabości swej będzie zabloko- 
waną w portach. Aby więc marynarka 
nasza nie istniała tylko na papierze, 
lecz czynnie mogła zaważyć na wy- 
nikach ewentualnej wojny—Polska po- 
winna stale, rok rocznie rozbudowy- 
wać swą flotę, Nie możemy zadowo- 
lić się dokonanemi ostatnio zamówie- 
niami—należy dążyć, byśmy i w roku 
bieżącym zdobyli się na rozpoczęcie 
budowy kilku odpowiednich jednostek. 
A następnie rok rocznie musimy bu- 
dować dalsze nowe jednostki przewi-- 
dziane w programie morskim, W ten 
sposób nie odkładając. realizacji bu- 
dowy floty na dalszą metę za lat parę 
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Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, 
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Poszukuję 
mieszkania 2—3 po: 
kojowego z kuchnią. 
Zgłoszenia do adm. 
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LETNISKO 
we dworze z utrzy- 
maniem 6 kim, od 
stacji, sucha i zdrowa 
miejscowość, las, staw 

tenis, radjo, 
Dąbrowskiego 3 — 6, 

od godz. 4—6-ej. 

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. 

  

  

nasza marynarka będzię natyle silną, 
iż sprawa ochrony wybrzeża naszego 
oraz transportów będzie dla nas za- 
pewnioną. 

Zdaniem naszem, w granicach mo- 
Źliwości finansowych Polski leży real- 
nie możliwy „średni” program budo- 
wy floty wojennej, W ciągu lat sze- 
ściu powinniśmy mieć wykończone: 
jeden lekki krążownik, 3 czołowce, 
6 przeciw-torpedowców, 12 łodzi pod- 
wodaych, 12 torpedowców oraz od- 
„powiednią liczbę statków pomocni- 
czych, motorowych, a także hydro- 
aeroplanow. 

Społeczeństwo nasze winne jest 
„podtrzymywać rząd w jego zamierze- 
niach i działalności morskiej, pamię- 
tając, że czego nie jest w stanie do- 
konać sam rząd, to łącznemi siłami 
całego narodu z pewnością da się 
otrzymać. Poruszamy to zagadnienie 
w zamiarze zainteresowania niem pol- 
skiego społeczeństwa oraz pobudze- 
nia jego czujności. Jeśli społeczeństwo 
jest dobrze poinformowane 0 zna- 
czeniu, potrzebach oraz wymaganiach, 
które można stawiać marynarce wo- 
jennej, to ułatwia ono tem samem w 
znacznym stopniu pracę rządu. jezeli 
zaś społeczeństwo jest nieuświado- 
mione i apatyczne w kierunku woj- 
skowo-morskim, to może ono spro- 
wadzić na państwo największe klęski. 

Na zakończenie niech nam wólno 
będzie zaznaczyć, że Liga Morska i 
Rzeczna prowadzi prace wśród spo- 
łęczeństwa w kierunku wszechstron- 
nego zaznajamiania go z potrzebami 
państwa ma morzu i szlakach A 
nych śródlądowych. Obowiązkiem 
obywatciskim jest należeć do tej or- 
 ganizacji. 
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