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„Komunizm — oto wrėg!“ 
Paryž, 27 kwietnia, 

Dnia 22 kwietnia, p. Albert Sar- 
raut, minister spraw wewnętrznych, 
wygłosił w Constantine, w  Algierji, 
mowę przeciwko komunizmowi: 

— Ani w Algierji, ani gdzieindziej, 
mówił, Rząd, mie pozwoli aby lud 
podburzano do rewolucji, do wojny 
wewnętrznej, do upadku narodowego. 
Przeciwko tym agitacjom Rząd już 
występował i będzie to czynił nadal 
z całą surowością, na jaką mu zę- 
zwała prawo. Nie wolno się tu od- 
woływać do wolności opinji: rozbija= 
nie Ojczyzny to nie opinja, to zbrod- 
nia. Doktryna zezwalająca na przelew 
krwi i na szpiegostwo na rachunek 
źagranicy—to nie doktryna, a „amach 
na życie obywateli i na niepodległość 
kraju. To sprawa policji i sądu, a nie 
krytyki deletantów. Zarówno  -inteł:- 
gencja, Jak i masy pracujące powin- 
ny pamiętać, że komunizm—to wróg! 

Słowa te nabierają specjalnego po- 
smaku jeśli się źważy, że wygłosił je 
radykałŁ Polscy ministrowie nigdy 
ostrzej się o komunizmie nie odzy- 
wali. Ich polityka wobec komunizmu 
dyktowana jest tem właśnie przeko- 
naniem, że niema mowy o „doktrynie* 
tam, gdzie chodzi o „rozbijanie Oj- 
czyzny*. Ałe kiedy polscy ministrowie 
przedsiębiorą pewne środki zapobie- 
gawcze, aby „zbrodnia* się nie sze- 
rzyła i aby nie doszło do „przelewu 
krwi* obywateli—cóż robią polityczni 
przyjaciełe p. Sarraut'a? Przez naiw* 
ność lub przez brak odwagi cywiłnej 
przyłączają się do nagonki francuskich 
komunistów i piszą lub „gadają“ 
rzeciwko  „białemu terrorowi* «w 
lolsce. Wiemy dobrze, że posiępuje 

tak tylko lewe skrzydło radykałów, 
skrzydło socjalizujące, a więc Liga 
Obrony Praw Człowieka ze swym 
honorowym prezesem Ferdynandem 
Buisson'em (nie mieszać z p. Ferdy- 
nandem Bouisson'em, socjalistą i prze- 
wodniczącym izby), tak robi lewicowy 
Quotidien, którego redaktor, p. P.otr 
Berirand, współpracuje w Messager 
Polonais, ale w swoim dzienniku u- 
dziela gościny bzdurom p. Sochackie-- 
go, i inni. Wiemy również, że dlatego, 
p. Sarraut rzucił hasło «komunizm — 
oto wróg», jego kolega p. Ludwik 
Barthou nie pójdzie w ślady p. Alek- 
sandra Meysztowicza i nie będzie 
likwidował «hurtków» francuskiego 
komunizmu, 

W sprawie komunizmu istnieją, 
jak wiadomo, dwie tezy: jedni uważa- 
ja, że byłoby igraniem z ogniera po- 
zwo! ć partji komunistycznej na istnic- 

nie legalne; drudzy są zdania, że le- 
piej jest partęj komunistyczną uznać, 
bo wówczas łatwie się ją kontrolu- 
jePierwsza metoda jest stosowana 
w Polsce i w Rumunji. a więc w pań- 
stwach graniczących Z Z. S. S. R. 
Druga — w krajach Europy zachoc- 
miej, Czyżby mowa p. Sarraut'a za- 
powiadała zmianę taktyki we Francji? 
Niezupełnie. Rząd p. Poincare'go Wy- 
stąpił energicznie przeciwko - agitacji 
komunistycznej w kolonjach, a więc 
w Maroku, w Algiesji, w Tunisie i w 
Indo-Chinach, gdzie komuniści po- 
pierali wyraźnie buntowników i auto- 
nomistów, Ałe we Francji rząd nie 
ma zamiaru likwidowania partji ko- 
munistycznej i jej organizacji zawo- 
dowej (C. G. 1. U.), ani zamykania: 
Humanite, Ka codziennego. 

Mowa p. 
' politycznym, manewrem skierowanym 
przeciw socjalistom, którzy na swym 
ostatnim kongresie w Lyonie posta- 
nowili dnia 20 kwietnia ostatecznie 
zerwać z radykałami i zachować w 
Szasie następnych wyborów (maj1928) 
niezależność. Do tego bowiem spro- 
wadza się rezolucja pp. Pawła Fau- 
re'a i Jana Lonaug 
Kongres 2372 głosami. Za rezolucją 
Zyromski-Bracke (flirt z_ komunista 
mi) wypowiedziało się 774 głosy, a. 
za rezolucją Maurigės Apolkajaja ы 
komunistami)— 185 głosów. W prak. 

rraut'a jest manewrem | 

t'a, przyjęta przez 

„. bardziej jednak zaklopotane Są or- 

w sprzedaży detalicznej cena 
przesyłką pocztową 4 zł 

r 80259. Redai 

  

, RUMUŃSKA POLITYKA ZAGRANICZNA. 
BIAŁOGRÓD, 8V PAT. „Politika" i „Vreme* ogłaszają oświadczenie 

rumuńskiego mlnistra spraw zagranicznych Mililineu na temat rumuńskiej 
polityki zagranicznej. Minister Mitilineu oświadczył, że Mała Ententa musi 
być utrzymana i nie może być osłabiora. Minister nie obawia się kompli 
kacyj wojennych. Nikt na $wiecie nie žyczy sobie wojny. Konilikt wlosko- 
jugosłowiański będzie zdaniem ministra pokojowo załatwiony, Niezależność 
wszystkich narodów bałkańskich jest celem polityki rumuńskiej. Co do 
traktatu włosko-węgierskiego, prasa przesadziła znaczenie tego  fraktatu. 
Rumunja nie może wątpić w dobrą wcię Włoch, choćby ze wzgłędu na 
atyfikację trakiatn besarabskiego. į 

WOZEK 573429 

Walka z komunizmem we Francji, 
LILLE, 2.V PAT. Wczoraj popołudaiu z rozkazu ministra spraw we- 

wniętrznych aresz'owany został sekretarz generalnej konfederacji pracy Mon- 
mousseau, na którym ciąży kara czterech miesięcy więzienia nałożona na 
niego przez sąd za prowckację w wojsku i nieposłuszeństwo wcbec prze- 
łożonych. 

Nowy następca tronu w Hiszpanii, 
LONDYN, 2—V. PAT. „Daily Express" podaje pogłoskę, jakoby 

król Alfons hiszpański w porozumieniu z gen. Prima de Riverą miał wy- 
znaczyć na domniemanego następcę tronu trzeciego z kolei syna swega 
infanta Juana Callota. zk ta spowodowana jest podobno słabym sia- 
nerm zdrowia dwóch starszych synów. : 

__ 

Delegacja sowiecka do Genewy 
przejazdem w Warszawie. 

WARSZAWA, 2—V. PAT. W poniedziałek popołudniu pociągiem 
moskiewskim przyjechała do Warszawy delegacja sowiecka ma międzyna* 
rodową konferencję gospodarczą w Genewie. Przewodniczy delegacji Osiń- 
ski. Równocześnie przybył specjalny korespondent „Tassa“ Rosenbiatt. 
Delegację oczekiwali na stacji członkowie poselstwa sowieckiego. Po dwu- 
godzinnym postoju w Warszawie delegacja sowiecka o godz, 9-ej wie- 
czorem wyjechała pociągiem berlińskim do Ganewy. 

‚ — Тату na Missisipi przerwane 
Pięć okręgów całkowicie zalanych. 

LONDYN, 2 V| PAT. Korespondent Reutera donosi z Nowego Orieanu. że 
tamy na rzece Missisipi zostały przerwane w .czterecii miejscach w stanie Lui- 
ziana, Setki osób, które pomimo ostrzeżeń nie opuściły swych siedzib, znajdują 
się w niebezpieczeństwie. Poziom rzeki dotychczas nie uległ obniżeniu. W po- 
bliżu Nowego Orleanu zostaną wysadzone w powietrze jeszcze dalsze tame w 
pobliżu miasta Arkanzas wezbrane wody zerwały tamę na przestrzeni półtora 
kilometra. Pięć okręgów zostało całkowicie zalanych. zuaaalwkićśók 

Miasto odcięte od Świata. 
/ LONDYN, 2 М. PAT. Dzienniki donoszą z Nowego Oxleanu, że miasto 

Wicksburg zostało przez powódź odcięte od świata. Przemysłowe dzielnice te- 
go miasta znajdują się pod wodą. 

5 miljońów dolar. dla ofiar powodzi. e 
WASZYNGTON, 2—V. PAT. Amerykański Czerwony Krzyż zebrał 

już 5 miijonów doiarów na cele pomocy dla ofiar katastrofy spowodowa- 
nej wylewami Missisipi. Sekretarz stanu Hoover wydał nową odezwę, w 
której wzywa do składania dalszych ofiar, zaznaczając, ze zebranych win- 
no być conajmniej 10 miljonów dolarów. 

ELSIS 

Ofenzywa Czang-Kai-Szena. 
"LONDYN, 2.V, PAT. Donoszą z Nang-Czang, że miasto znajduje 

Się w rękach terorystów., Wojska Czang Kai-Szeka otrzymały rozkaz posu: 
wania się w kierunku Nan-Czanagu, celem zajęcia tego miasta. 

Ostrzelanie okrętów cudzoziemskich. 
LONDYN, 2.V, PAT. Z dorzecza Yang-Tse donoszą. że kanonierka 

brytyjska „Ceal** „ konwojująca lichtery i holowniki brytyjskie po rzece 
Yang-Tse w okolicy Morrison-Point w sobotę ubiegłą ostrzeliwana była z 
karabinów maszynowych z obu brzegów rzeki. Kanonierka odpowiedzieła 
na strzały ogniem armatnim. ) CE: 

„. _ SZANGHAJ, 2.V, PAT. Agencja Reutera donosi, że w pobliżu Czing- 
Kiang dwa bełgijskie okręty wojenne były silnie ostrzeliwane przez Chiń- 
czyków. Okręty odpowiedziały strzałami i zmusiły Chińczyków do zaprze- 
stania. ognia. ; 

Flota angielska odpowiada ogniem 
LONDYN, 2—V. Pat. Sekretarz stanu admiralicji oświadczył w Izbie 

Gmin, że okręty angielskie znajdujące się już w Chinach na rzece Vang- 
Tse zostały upoważnione do odpowiadania na ogień wojsk chińskich. 

Ewakuacja Japończyków. . 
SZANGHAJ, 2—V. Pat. Agencja Reutera donosi, 

sk wszystkie miejscowości, leżące w dolinie rzeki 
że Japończycy o- 

Yang-Tse powyżej 

Zmiana taktyki komunistów. 
"LONDYN, 2—V. Pat. „Times“ donosi z Seanghojų, že wedlug wia- 

domości ze źródeł japońskich w postępowaniu komunistów w mi 
nastąpił zupełny zwrot. Mianowicie wzywają eni cudzoziemców do pod- 
jęcia pracy i surowo zakazują jakichkolwiek wystąpień przeciwko 
cudzoziemcom. ata 

„Kapitalizm—oto wrogl“ | Niech každy Polak dobrze so- 
p Śbejaliści odrazu zrozumieli co o- bie uświadomi, że anarchja, bol. 

znacza manewr p. Sarraut'a, podkreś- szewizm i antypaństwowość, że- 
lili to na łamach swego Populaire'a rują tylko na organizmach mart- 
i popadii w głuche milczenie. Naj. wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 

rowe życie kuliuralne, czynniki 

Opiata pocztowa uiszczonz ryczałtem. 
ja rękopisów niezamójwiónych nie zwraca. 

poedyńczego n—ru 20 groszy. į CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa | 

Święto monarchistów. 
Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać 

nie może.. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nie- 
szczęściami napelniło Polskę. Doznane klęski bezkrólewiów, perjodycznie 
rząd wywrocających, powinność ubezpieczenia losów każdego mieszkań- 
ca'ziemi Polskiej i zamknięcia na żawsze wpływom mocarstw zagra 
nicznych, pamięć świetności i szczęscia Ojczyzny naszej za czasów fa- 
milij ciągle panujących, potrzeba zwrócenia do jednomyśinego  wolnošci 

oraz z prowincji o 25 proc, drożej. Ogłoszenia cyfrowe 1 tabel 

narodowej pielęgnowania wskązały roztropnośc 
polskiego prawem następstwa 

Że wszystkich -idealnych kierua- 
ków w Polsce jedynie . monarchiści 

połscy idący w pochodzie obchodu 

ustawy rządowej z dnia 3 Maja 

1791 są kons-kwenini, wszyscy inni 

idą nie przemyślawszy, nie uprzytom- 

niwszy sobie właściwie treści kart hi- 
storji odnoszących się do tego jed- 
nego z najświetniejszych faktów w 

dziejach oboyga narodów. 
Republika dzisiejsza francuska 

świętuje 14 lipca, lecz nie dzień re- 

stauracji Burbonów, i nie pamięć 2 

grudnia 1851 to jest dzień w kiórym 

Ludwik Napoleon dokonał swego 
krwawego zamachu stanu. My — w 
Polsce czynimy to naodwrót. Zacho- 
wując formę republikańską św ętujemy 

dzień monarchicznej rewolucji, mo- 
narchicznego zamachu stanu. 

Rozumowanie to wyda się może 
niejednemu z Polaków zbyt jedno- 

stronne, bo oto cenimy w, konst. 3 
Maja gnie tylko przekazanie korony 

polsko - litewskiej | dziewiecioletniej 
dziewczynce, dla czego Marię Augustę 

Nepomucenę córkę elektora za in- 
fantkę polską deklarujemy, lecz i 

prawa nadane mieszczanom i swo: 

body nadane chłopom i okrzyk 

«wszystkie stany» i te promienie wiel- 

kiej rewolucji francuskiej, które pad- 

ły na odrzwia Katedry ś-tego Jana 

wtedy gdy wchodził tu król Stanis- 
ław August i senatorzy i posłowie, 
po proklamacji monarchicznej kon 

stytucji, przeciw której republika 
nin Suchorzewski dobył szabli. Kon: 

stytucja 3 Maja przypomina zamek na 
Wawelu. Po zajęciu Krakowa przez 
austryjaków, po zlikwidowaniu Rzecz- 
posp. Krakowskiej, oficer austryjacki, 
Polak, chciał ocalić mury siedziby 
królewskiej wówczas przeznaczonej na 
koszary. „Kazał też na schody rzucić 
deski i cement, aby buciska gemej- 
nów nie tratowały pięknego materjału. 

Wielu historyków Połski XIX w. było z 
z ducha publicystami i wtedy, kierując 

się chęcią popularyzowania wszyst- 
kiego co polskie w obozie demokracji 

europejskiej, przejaskrawiali w Konst. 
3 Maja to właśnie, co było niewątpli- 

naszej oddanie tronu 

Art. VII Konst. 3 Maja 1791 r. 

3 Maja i Sejm Wielki jako fakt hi- 
storyczny nie ma autora, lecz. auto- 
rów. Mówiąc nawiasem, pamięć po- 

tomności tak niesprawiedliwą jest wo- 

bec jej twórców. Wywyższa nadmieraie 

jednych, poniża nadmiernie drugich. 

Kolłątaj i Stanisław August — oby* 
dwaj posiadają ciężkie zbrodnie na 

sumieniu i duże zasługi na swą obro- 

nę, lecz moralnie, pomimo wszystkie 
swe ułomności Stanisław August ja- 
ko człowiek stoi nieskończenie wyżej 
od Kołłątaja — wbrew dzisiejszej [o 
tych ludziach opinji. W ocenie Konst. 
3 Maja trzeba się liczyć z jej zbioro- 
wością jako cechą dominującą, z tem, 
że była ona skutkiem targów, kom- 
promisów, ustępstw wzajemnych, a nie 
pociągnięciem pióra, czy błyskiem 
szabli, aktem myśli i woli jednego 
człowieka. Specjalna metoda badania 
aktów zbiorowej woli zmusza nas do 
rozdzielenia w konst* 3 Maja to co 
nie było w niej rewolucją, lecz od 
źwierciadleniem ogólnej tendencji pa- 
nującej w Polsce i Europie współ: 
czesnej od momentu rewolucji, mo- 
mentu sprzecjwienia się tym nastro- 
jom, zwyciężenia ich. Oczywiście, że 
na podziw zasługują przedewszystkiem 
momenty tej drugiej kategorji. Prokła- 
mowanie zasady dynastycznej na tem 
większy zasługuje podziw, że wtedy 
stanowiło ono nietylko przełamanie 
ówczesnej tendencji politycznej, która 
na innych polach tak wielkie święciła . 
w Polsce tryumfy, lecz przełamanie 
odwigcznej, wrośniętej w sentyment i 
i wyznanie wiary każdego polskiego 
szlachcica tezy, iż „Polak  niewoini- 
kiem nie jest i nie pozwoli sobie 
króla dziedzicznego narzucić”. 

Pozostaje nam jedno pytanie, czy 
z owego przykładu z przed 136 laty 
można na dziś jakąś naukę wywodzić. 
Nie biją już te zęgary i zegarki, któ- 
re wydzwaniały godziny w tamtym 
dniu szczęśliwym. A jednak motywy, 

które rządziły umyśłami autorów 3 
Maja i entuzjazm ulicy pozostały dziś 
takie same i te same. Możemy sobie 
tylko melancholijnie powiedzieć, że 
136 lat temu władza silna i stała by- 

jednoszpaltowy na stronie 2—ej ! 3— ej 30g 
0Б nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 

owe 0 25 proc, dr e 

Sejm i Rząń. 
Uchwały rady finansowej. 
WARSZAWA, 2-V. PAT. W uzupeł- nieniu wiadomości o radzie finansowej ° - dnia 30 kwietnia Polska Agencja Te- legraficzna, ogłasza niniejszym następu: | jący pełny tekst rezolucji rady f.nanso- 

wej, która po wysłuchaniu referatu p- 
ministra skarbu w Sprawie rokowsń O 
pożyczkę zagraniczną oraz o rządowym 
planie stabilizacyjnym, powzięła jedno- 
myślnie następujące uchwały: rada fi- 
nansowa uzneje za konieczną ustawo- wą stabilizację złotego na poziomie zbli- 
żonym do obecnego. a to w związku z 
zamierzoną pożyczką zagraniczną. Na- 
wiązanie stałego kontakiu z kapitatem 
zagranicznym, które będzie niewątpliwą 
konsekwencją pożyczki stabilizacyjnej, umożliwi szybki rozwój ekonomiczny 
Polski oraz ugruntuje osiągnięte w osta- 
e" czasach pomyślne wyniki finan- 
owe. : 

Wznowienie rokowań z Niem. 
cami. 

WARSZAWA, 2-V. (żel. wł. Słowa) 
Rokowania polsko-niemieckie zostaną 
wznowione w końcu bieżącego ty- 
godnia. W czwarte” oczekiwana jest 
w tej sprawie konferencja ministra 
Zaleskiego z pos. Rauzcherem. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 2-V (tel. wł. Słowa) 

W' piątek odbędzie się posiedzenie 
Rady Ministrów. Na porządku dzien- 
nym między innemi ,sprawa podwyż 
ki rent inwalidzkich, 

Podróż inspekcyjna min. 
« Składkowskiego. 

WARSZAWA, 2.-V. (tel. wł, Słowa) 
W końcu bieżącego tygodnia min. 
spraw wewnętrznych gen. Składkow= 
ski wyjeżdża na inspekcję uzdrowisk, 
P. Generałowi towarzyszyć będzie w 
podróży zastępca naczelnego Dyrek- 
tora Służby Zdrowia. 

Pos, Rauscher pozostaje w 
' Warszawie. 

4 BERLIN, 2. JV. Pat. Biuro Wolffa 
podaje: Wiadomość, jakoby niemiecki 
poseł Rauscher w Warszawie zamie- 
rzał ustąpić, jest jak podają urzędo- 
wo, zmyśloną. 

Min, Dubracki, | 
WARSZAWA, 2—V, PAT. Mini- 

ster wyznań religijnych i „O. P, dr. 
Gustaw Dabrucki powrócił dnia 2 
maja rano z  tzydniowej podróży 
inspekcyjnej do okręgu Wołyńskiego. 
P. Minister poza dokładnem zbada- 
niem stanu szkół oraz najważniej- 
szych ośrodków majątkowych, nale- 
żących do liceum w Krzemieńcu  za« 
poznał się szczegółowo w Równem, 
Krzemieńcu i Łucku z potrzebami 
oświatowemi Wołynia oraz z położe- 

niem duchowieństwą wszystkich wy- 
znań. P. Ministrowi towarzyszył sze- 
reg wyższych urzędników  Minister- 
stwa W, R. i O. P, oraz Ministerstwa 
Rolnictwa. 

IV Wystawa Lotnicza. 
WARSZAWA, 2V. PAT. W dniu wie w niej także wielkie i godne po- ła taksamo potrzebna jak dziś. Trzeci dzisiejszym na terenie „Łobzowianki* chwały, jak jej art. III i art. IV (Miasta maj to rzeczywistość dzisiejsza tylko W. 

i Mieszczanie, Chłopi Włościanie) lecz w takim 
nie było istotne i politycznie miało 
znaczenie drugorzędne. Myśl francuska 

w XVIII w. zawładnęła światem. Nic 

dziwnego, że i w Konstytucji 3 Maja 
widzimy jej refleksy. Lecz imponujące 
a nietylko imponujące, lecz dowo- 
dzące siły, indywidualności i oryginal- 
ności ducha polskiego—jest właśnie 
to, że w Sprawie budowy rządu nie 
poszli za wskazówkami tej doktryny, 
nie poszli za zachwytami Russa. 
Zamiast utrzymać wolny wybór króla, takiej opinji: i 
proklamowali dynastję.  Zamniast zro- 
bić „krok rniaprzód* uczynili ekrok 

7 
repertuarze, ь 

W dziennikach stołecznych czy” 
taliśmy, iż monarchiści warszawscy 
chcą wziąć udział w pochodzie 3-g0 
Maja, „jako odrębna grupa. Któryś z 
dzienników wzywa nawet pwlicję, aby 
nie dopuściła monarchistów do. 
pochodu. || A 

Gdy rozważano w Wilnie možli- | 
wość pochodu monarchistów jako 
grupy oddzielnej, zatrzymano się na 

= Nie, pomniejszajmy sztucznie ilości 
ludzi demonstrujących na rzecz mo- 

w tył». Jeśli chcemy dowodzić wiel-. narchji w Polsce. Przecież ci wszyscy, 
kości znaczenia francuskiej doktryny którzy w dniu dzisiejszym wyrażają 

fredrowsko-koniuszowym . 

-wnętrznych Składkowski 

Alejach Ujazdowskich nastąpiło 
do otwarcie IV Wystawy Lot- 

niczej, zorganizowanej przez Ligę . 
Obrony Powietrznej Państwa. Gw 
cia dokonał p. Prezydent Ignacy 
Mościcki, — Ро przecięciu wstęgi 
Pan Prezydent . zwiedził wystawę 
przyczem żywo interesował się 
obficie  zgromadzonėmi  ekspona- 
tami, _W. uroczystości wzięli udział 

ks. biskup polowy Gali, korpus dy- 
plomatyczny z ambasadorem Francji 

p. Laroche i posłem angielskim Max 
son na czele, minister komu- | 

nikacji  Romocki, minister spraw we* 
i inni. 

L] ; 
Praca Francuza o ustawodaw- 

stwie polskiem. 
PARYŻ, 2-:V. PAT, Przybył, do 

Paryża sekretarz generalny komisji gany radykalne, wypowiadające się 
za Odnowieniem Kartelu. r Spade 

\ : t“ Įz komunistami. rzeczy nie są one z mowy p. Sarrau- nem jest dać kresowej wsi i 
„ai eigai p. Sarraut, Va zadowolone, bo w atmosferze miasteczku polskie  spoleczeń- 

W interesie rządu francuskiego Kofunistycznej nagonki trudno jest stwo za pośrednictwem Rady 

rozkładu giną same przez się. Ц _ XVIII i: napi ywow w Pol- swe uwielbienie dla konstytucjį To życie kuturalne obowiąza- M alia Siu see, to cytujmy to, co uczynił Sejm Wielkiego, przez to samo demonstru- 
Wielki dla chłopów, Jeśli chcemy ją ną rzecz idei tak głośno w dniu 3 
wskazać ną to, co szlachta Polska w Maja proklamowanej, Demonstrują na 

tyce wszyscy niemal przywódcy fran- i kodyfikacyjnej es komisji polskie; cuskiego socjalizmu zgadzają się na ME yjnej, prezi ji ] 
ynarodowej współpracy prawni- 

czej, prof E Rappaport, który odbył 
konferencję ze słynnyn znawcą pra- 

nie leży wcale porozumienie socjalis-, 
tyczno-komunistyczne pod żadną po- 
stącią. W ostatnich latach socjalizm 
zaczął z powodzeniem odbijać masy 
komunistom. Mowa p. Sarraut'a do- 
daje komunizmowi coś jakby aureolę 
męczennika. Humanićće zresztą , zaraz 

4PO mowie uderzyła w ton dla siebie 
bardzo zręczny: „Tak, wróg—to myl* 
—tyknęła tłustym drukiem, wymyśla: 
jąc w jednem artykule pp. Sarraut'owi, 

retarzowi  partji socjalistycznej 
Pawłowi Faure'owi i dyrektorowi Fi. 
gara Coty'emu, który od kilku już 
tygodni domaga się walki z komu- 
nizmem. A nazajutrz zarząd partji 
komunistycznej wydał manifest do 
proletarjatu francuskiego _ wołający: 

Kartel s Odbudowy wać, tembardziej, 
że omunistyczne mogą się 
przydać jeśli system okręgów jedno- 
mandatowych z dwoma głosowaniami 
przejdzie. To też p. Piotr Bertrand 
woła dziś w Quotidiew'ie: „Reakcja— 
oto wróg...* ‚ 

Wszystko to zwiastuje 
szłoroczne wybory. Walka toczy się 
o to czy wybory wygra blok naro- 
dowy obejmujący także prawe skrzyd- 
ło radykałów, czy odbudowany po- 
cichu kartel lewicy pozostający *w 
„kontakcie* z komunistami. Zwycię- 
stwo pierwszego jest możliwe, ale 
Rządowi musi się udać izolacja socja- 
listów i komunistów. 

Kazimierz Smogorzewski. 

już przy-, 

Opi.kuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje od 6 do 8 ul. Zygmun:- 

towska 22). 

ZAPARCIE. 
Cascarine Łeprince już od 40 lat 

stosowana jest z powodzeniem przez leka- 
rzy całego Świala: usuwa przyczynę zapar- 
cia, dzięki czemu leczy to cierpienie powo: 
dujące tyle różnorodnych dolegliwości: 
daje wyśmienite wyniki we wszystkich 
prz, ach zaparcia. Dawka: 1 lub 2 pi- 
ni wieczorem podezas jedzenia. Sprzedaž 
we wszystkich aptekach, Nie należy do- 
wierzać środkom zastępczym. Prawdziwe 
tylko w polskiem opakowaniu: białe litery 
na niebieskiem ue. 

ostatnim wysiłku uczyniła dla ratowa- 
nia Niepodległości--to powiedzmy: pro- 
klimowala dynastję. : 

Oto co pisze król Stanisław August: 
Niepojętą rzeczą jest dla mnie, jak król 

angielski, człowiek tak .światły i mnie oso- 
biście zdawna sprzyjający, może komparo- 
wać naszą rewolucję do francuskiej! mimo 
tak wielkie między niemi różności i nawet 

przeciwności. 
_ Konstytucja 3 mają jest w swej 

psychologji czynem par excelence 
zbiorowym. £W galerji faktów dziejo- 
wych stanowi rzadko się spotykający 

wielki czyn (zdziałany nie przez jed- 
nostkę, lecz psychologję ogółu. Konst. 

rzecz polskiej idei dynastycznej.— 
Nie chcecie demonstracji monarchi- 
stycznych? —Policyjnie zabrońcie po- 
chodu 3 Maja. Cat. 
ST 
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Plan osadnictwa polskiego we 
. Francji 

PARYŻ, 2-V. PAT. Ambasador 
Chłapowski przyjął p. Jana Duhame- 
la, głównego dyrektora Towarzystwa 
ekspansji rolniczej i kolonialnej oraz 
p. Karola Machvitz-a, kierownika te- 
goż Towarzystwa, którzy przedłożyli 
mu plan rozwoju osadnictwa polskie- 
go we Francji. 

wa cywilnego, prof. Capitant w spra- 
wie zamierzonej przez tego ostatniego. 

specjalnej monografji poświęconej no- 
wemu ustawodawstwu cywilnemu pol: - 
skiemu oraz pracom polskiej komisji 
kodyfikacyjnej w tej dziedzinie. Za- 
powiedziana praca prof, Capitant wy- 
wołała duże zainteresowanie we. frar.- 
cuskich sterach prawniczych. 

Pełnolecie księżniczki Iljanny 
Hulenderskiej. 

HAGA, 2. V. Pat. Wczoraj Ho- 
landja obchodziła uroczyście 18 ro- 
cznicę urodzin księżniczki  lijanny, 
która odtąd na wypadek śmierci kró- 
lowej ma prawo objąć panowanie bez 
regencji. 

 



UBIEGŁA NIEDZIELA W WILNIE. 
W ciągu całego dnia 30 kwietnia 

omawiano powszechnie w Wilnie i 
przepowiadano możliwy przebieg 
1-szomajowego dnia, W roku zesz- 
łym dzień ten nie przeszedł zupełnie 
bezkrwawo. Doszło do zaburzeń, 
bójki, ran i energicznej interwencji 
policji. Przypuszczano zatem, że i 
tym razem rozegra się zwykła 1-sz0 
majowa burda. Byli też tacy, którzy 
wróżyli większe niż zazwyczaj awan- 
tury z okazji dnia świątecznego i 
większej ilości ludzi na ulicach. 

Tymczasem —przebieg dnia oneg- 
dajszego przeszedł wszelkie oczeki- 
wania. Możnaby powiedzieć, że — 
„najstarsi ludzie* nie pamietają tak 
spokojnego 1-g0 maja. Jedynie, wylą- 
cznie i tylko zawdzięczać należy to sprę- 
żystej zapobiegliwości władz bezpie- 
czeństwa i świetnej postawie policji. 
— Prawda i to, že sėrony nie wyka- 
zywaly wielkieį ochoty do wystąpief, 
wszakże czynniki komunistyczne, o 
ile nam wiadomo przygotowywały ener- 
giczną akcję antypaństwową i miały 

cu widzimy komendanta policji na m: 
Wilno, nadkomisarza Reszczyńskiego» 
który osobiście brał udział w kiero- 
waniu oddziałami policji. 

Wobec stanowczej postawy po- 
lieji, pochód zmuszony był zastoso- 
sować się do ram, na jakie wydał p. 
Wojewoda zezwolenie i przedostał 
sie przez bramę na dziedziniec. Do- 
piero teraz w całej okazałości wy- 
stąpiła ta znikoma garstka «praw- 
dziwych» manifestantów, gdyż mimo 
ciągłych nawoływań «towarzyszy», nie 
kwapili się oni jakoś do bramy 34, a 
cały tłum gapiów pozostał na ulicy 
poruszając się bezmyślnie to w prawo:to 
w lewo, zawiedziony widocznie  fia- 
skiem jakiejś emocjonującej awantury, 
i tamując ruch uliczny, aż go wresz- 
cie policja zmuszona była usuwać. 
Nie szło to początkowo łatwo. Aż 
oto od strony Kościcła św. Kazi- 
mierza ukazał się rozwiniętym frontem 
jak zwykle piękny i ochoczy, oddział 
policji konnej. Tłum już się na sam 
jego widok zakołysał. Wystarczyło 

  

4 

* Chwila zamknięcia drogi pochodowi Drobnerowców i Bundu, do placu Kate- 
dralnego, przez kordon policji. Czoło pochodu wchodzi w bramę domu Nr 34 

przy ul. Wielkiej, 

wykorzystać wszelkie w tym dniu 
na ich korzyść przypadające atuty. 

Pierwsza manifestacja. 

Odbyła się ona na odcinku od 
Ludwisarskiej ulicy po Plac Ratuszo- 
wy. Zgodnie z programem, blok 
Drobnerowców, Bundu i Poale Sjonu, 
do którego zwykle się przyłączają 

czynniki bardziej skrajne, antypaństwo* 
we, komunistyczne, odbył wiec w sali 
Krengla i ruszył z rozwinię'emi kilko- 
ma plakatami i transparentami ulicą 
Wileńską, Niemiecką ku staremu Ra- 
tuszowi. Pochód nieliczny, gawiedzi 
wszelkiej i różnego autoramentu ga* 
piów sporo. Ogon pochodu zamykał 
kordon policji, który następnie autem 
ciężarowem przejechał wzdłuż zaułka 
Ignacowskiego, zajmując stanowisko 
rezerwy oddziałów stojących na ulicy 
Wielkiej. Trudno się było przepchać 
przez ulicę Niemiecką, więc omijamy 
pochód zaułkiem Szkłanym. ь 

Plac Ratuszowy, jak okiem sięg- 
nąć zaproszony tłumem ciekawskim. 
Przeważają mała żydziakf i pubiicze 
ność świąteczna. Czerwonych kokar: 

dek nie widać,—Tymczasem manifes- 
tanci minęli Ratusz i wzdłuż jatek SU* 

nęli w kierunku Zamkowej. W dzie- 

dzińcu domu Nr. 34 odbyć się miały 

przemówienia i rozwiązanie pochodu; 

jednakże czerń tumu wykazywała du- 
żą skłonność posuwania się dalej do 
katedry i Mickiewicza. Przeszkodził 
temu stalowy kordon policji z bagne- 

tami na karabinach.. Kordon ten był 
podwójny: jeden zamykał drogę po- 

chodowi od strony ul. Wielkiej, dru- 
gi zatrzymywał tłum cisnących się 
gapiów od strony Zamkowej. Na pia- 

  

HELENA MATEJKÓWNA. 

0 zeguruch mi 
" ma. Więc cóż? Cóż tam porabia przez 

O czarodziejstwach mistrza An- noc całą?—pytają jedna drugiej i krę- i na wszelkie zaczepki tłumu podno- 
drzeja i jego z mieszczanami za ca głowami w olbrzymich, ciemnych sił wysoko głowę i uśmiechał się je- 

cieklej walce. 

Dzielnica złotników, ciągnąca śię 
od rynku do bram wjazdowych mia- 
sta wybuchła w godzinę przedwiecze- 
rza gwarem i wesołością. Sfrojne 
*mieszczki — białogłowy i dziewczęta 
skromne, przetowłośe wychodzą roj- 
nie na ulicę i zalotne, rozchichotane 
przesuwając się koło murów kiwają 
strojnemi główkami i zerkają cieka- 
wem okiem na powracających z pra- 
cy mistrzów. 

“ Przed olbrzymim domem cecho- 
wym siada grono niewiast sędziwych, 
a napuszonych i niechaj jeno przej- 
dzie koło nich jakaś dziewczyna mło- 
da i piękna, a nazajutrz miasto całe 
będzie wiedziało jakim podejrzanym 

cźwiękiem brzęczały jej pontały srebr- 

"ne, jak wiele paciorków zawiesiła na 
szyję i dla kogo się tak wystroiła 

"niepomiernie. Я : 
Wszelkie zdarzenia dnia calego 

omawiane są pod murami. cechu, a 
ńieraz dziesięciokrotnie zwiększone 
tworzą małe i wielkie tragedje Stare- 
go Miasta. Е 

Teraz zasię sędziwe niewiasty za- 
dziwia nie gasnące przez noc całą 
światło w oknach mistrza Andrzeja. 
Co robi tam do rana samego? Zali 
alchemią się trudni? Nie, nie miał do 
niej nigdy chęci najmniejszej. Pracuje 
nad naprawianiem zegarów? Gdzieżby 
—jego ubranie wyświechtane i liche 
świadczy o tem, że pracy nawału nie- 

' 

  

też kilku konnych| policjantów wysła- 
nych przodem, by teren oczyścić i do 
porządku doprowadzić. / 

Przejście pepesowców. 

właściwy pochód poprzedni 
rozwiązany. Pochód ten drugi, z ul. 

szcze mniejszy od poprzedniego. O 

оВОМО 

Tresura niemiecka dzieci na Śląsku, 
KATOWICE, 2. V. Tel. własny. W związku z zapowiedzianym przy- 

jazdem na Górny Śląsk inspektora szkolnego ze Szwajcarji p. Maurera, 
«Polska Zachodnia» donosi co następuje: 

„Dowiadujemy się, że Niemcy w obawie by egzamin dzieci szkół 
mniejszościowych prowadzony przy udziale p. Maurera nie doprowadził 
do jaskrawego zdemaskowania faktu, że w szkołach mniejszościowych 
znajduje się duża ilość dzieci polskich, rozpoczęli na gwałt akcję, która 
ma ich uch:onić od kompromitacj. Nowa sztuka niemiecka polega na 
tem, że pracownicy niemieckiej propagandy poddają dzieci polskie, zapi- 
sare już dawno do szkoły niemieckiej oraz takie które mają być zapisane 
wstępnej tresurze języka niemieckiego, Tresurę taką zalecili agitatorzy nie- 
mieccy również tym rodzicom, którzy znajdują się w sidłach szkodliwej 
agitacji germanistycznej. 

Tresura ta polega na tem, że dzieciom, które nie umieją po niemiec- 
ku wbija się do głowy najważniejsze 
się je w odpowiedziach, Ędotyczących 

formułki języka niemieckiego, ćwiczy 
najprostszych objawów życia, a 

zwłaszcza przyswaja się im energicznie umiejętność bezmyślnego wygła- 
„szania modlitwy po niemiecku. To nowe podstępne niemieckie postępowa* 
nie wskazuje na to, że Niemcy chcą unieważnić sanacyjne postanowienie 
Rady Ligi Narodów. Liczą przytem Niemcy na naiwność władz polskich i 
rzeczoznawcy p. Maurera, spodziewając się, że nikt się nie pozna na 
sztuczce. 

Ingres biskupa chełmińskiego. 
BYDGOSZCZ. 2V. PAT. W niedzielę 1-g0 maja odbył się w Pelpli: 

nie uroczysty ingres biskupa chełmińskiego ks. Okoniewskiego. 

Sztafeta z Pucka do Warszawy. 
BYDGOSZCZ. 2.V. Pat. W dniu 1 maja o godz. 24 wyruszyła z 

Pucka sztafeta powstańców i wojaków, aby w dniu 3 maja wręczyć Panu 
Prezydentowi w Warszawie adres hołdowniczy. Sztafeta do Torunia przy» 
była o godz. 13 min, 35, poczem wyruszyła w dalszą drogę do Warszawy 
dokąd przybyć ma w dniu 3 maja o godz. 1-ej po południu. 

fZajście w Stawach Wielkich, 
WARSZAWA, 2—V. PAT. W dniu 1-go maja r. b. we wsi Stawy 

Wielkie pow. Brzeskiego starszy przodownik policji Dąbrowski zatrzymał 
osobnika usiłującego zawiesić na cmentarzu prawosławnym sztandar ko- 
munistyczny. W czasie odprowadzania aresztowanego na posterunek po- 
licyjny zgromadzona ludność wymienionej wsi usiłowała odbić aresztowa- 
nego. Atakowany starszy przodownik 
cia użył broni palnej, wskutek czego 

Dąbrowski w obronie własnego ży 
mieszkaniec wsi Kostarewo, niejaki 

Czepko został zabity, dwóch zaś innych demonstrantów zostało ranionych. 
Na miejsce wypadku wyjechał zastępca starosty brzeskiego Skrzyński, ko- 
mendant powiatowej policji Małyca i podprokurator Misiewicz. : 

Olbrzymi grad, 
KRAKOW, 2 V. PAT. Z Dębicy donoszą. że w niedzielę popołudnie spadł 

tam wielki grad, niszcząc zasiewy w promieniu trzech kilometrów. Pola pokry- 
ła gruba warstwa bryłek lodowych. Pociąg zdątający do Dębicy musiał zwol- 
nić bieg, a łoskot spadających na dachu wagonów bryłek gradu i brzęk tłuczo- 
nych szyb wywołały panikę wśród jadących podróżnych. в 

Katastrofa kolejowa 
pod Wielkiemi Hajdukami. ! 

©" WARSZAWA 2 V PAT. Dnia 2 bm. na stacji Wielkie Hajduki podczas wjazdu 
ną teren stacji pociąg pośpieszny Poznań—Kraków Nr 409 zaczepił „stopniami 5 wago- 

Nastąpiło ono w czasie, gdy już nów o 2 wagony pociągu towarowego, które przejechawszy zwrotnicę znajdowały się 
został jeszcze w pobliżu skrzyżowania szyn, wskutek czego odległość między niemi a wagona* 

mi przechodzącego pociągu pośpiesznego nie była przepisowa, W jednym z wagonów 
› A CI! towarowych została silnie uszkodzona ściana. Pociąg pośpieszny doznał przeszło. godzin- Kijowskiej do sali Miejskiej, był je- nego opóźnienia, gdyż wskutek uszkodzenia musiano w Hajdukach SME skład =. 

ciągu. Wypadków z ludźmi nie było. 

ile bowiem pierwszy liczył okoła 1000 227555 23577 59799990 550 III 
osób, to P.P.S. zgromadziła w regu- 
larnych szeregach do 600 ludzi, Prze: 
szli oni otoczeni policją z orkiestrą 
i kilkoma chorągwiami. W Sali Miej-* 
skiej odbył się wiec z produkcjami 
pp. Ludwiga i Hendrichówny i arty- 
stów «Reduty». Przemówienia wygło- 
sili pp. Pławski, Czyż, Stężawski i 
inni. - 
(ss Przemówienia p. Stężewskiego na 
specjalną uwagę zasługują, gdyż m. 
inn. wyraził on przekonanie, że w 
roku przyszłym «oba pochody pójdą 
wspólnie», jako że P.P.S. dołączy 
swe skromne szeregi wileńskie do 
„tamtego*, popularnie w Wilnie zwa- 
nego: pochodu komunistycznego. 

Po odśpiewaniu „Czerwonego 
Sztandaru* zakończono tę akademię, 
poczem pochód się uformował po- 
nownie i ruszył ulicą Ostrobramską, 
przez Wielką, Plac Katedralny, Ad. 
Mickiewicza, Jagiellońską, Zawalną do 
lokału związku przy ul. Kijowskiej 
gdzie się rozwiązał. й 

Efraim Rajchel i Rojza Alek- 
sańska. 

Tych dwoje zostało aresztowanych. 
W. myśli instrukcji czynników kamu- 
nistycznych przygotowywano 'rozrzu- 

strzu Andrzeja. 

czepcach. Hal Nic innego jeno zbra- 
tał się z szatanem i sztuki czarodziej- 
skie do spółki z nim wyczynia. 

I uradowane rozwiązaniem dokucz- 
liwego pytania ušmiechają się warga- 
mi bezzębnemi, Będzie o czem mó- 
wić przez dni tyle i przez tyle wie- 
czorów. 

® ; 

Odtąd, gdy na szczycie małego 
domku błyska światło migotliwe— gło- 
wy statecznych mieszczan podnoszą 
się ku górze z ciekawością i trwogą. 

— Owo, już rozpoczął swe prak- 
tyki czarodziejskie! : 

— gdy wychodzi na ulicę: 
— Teraz zaś idzią w stronę fary, 

by się zobaczyć z piękną wdową. 
Wżdy ogólnie wiadomo, że zapala! 
ku niej chucią piekielną—j to že wy- 
pełnia w tak czarodziejski sposób 
wszystkie jej kaprysy — o pieśni stu 
zegarów wiedziało miasto całe—czyź 
nie świadczy w mierze dostatecznej o 
jego potędze piekielnej, 

I zapałały serca statecznych miesz- 
czan nienawiścią dla swego kompana 
i brata. Kiedy wychodzącna ulicę za- 
wierał ciężkie wrzeciądze—z za węgła 
domu wynurzała się jakaś gęba wy- 
krzywiona wstrętnie i bluzgała mu w 
oczy jadem szyderstwa i przekleństw 
—przechodził przez rynek—żacy roz- 
swawoleni śpiewali mu nad uchem 
szydercze urągliwe pieśni, nawet dziew« 
częta młode, a niewinne kpiły zeń, a 

canie odezw antypaństwowych i wy 
wieszanie takichże transparentów. Po- 
dobny transparent wysunięty był przez 
aresztowanych. Oddano ich do dys- 
pozycji sędziego śledczego: 

Na całym terenie Województwa 
Wileńskiego. 

" Dzień wczorajszy przeszedł najzu- 
pełniej spokojnie. Prócz dwóch wy- 
padków usiłowania wywieszenia sztan- 
darów komunistycznych, w Postawach 
i Mołodecznie, wszędzie panowała 
zupełna cisza i ład. 

o) 

Przebieg 1-go maja. 
w Warszawie i kraju. 

Tak zwane święto robotnicze 1-go 
maja jest ciężkim dniem pracy dla 
policji, która jak w żadnym innym 
dualu, intensywnie musi pracować, aby 
w czasie święta był spokój i porzą” 
dek.zW roku bieżącym odbyło się 
wszystko - spokojnie. Przyczyaiła się 
do tego pogoda. Chłody i deszcz 
ostudził zapał i manifestacje wypadły 
niepozornie. Jedynie według sprawo- 
zdania „Robotnika* wszędzie były 
tłumy. $Tak np. sprawozdawca wiłeń: 

niektóre trwożliwsze uciekały przed 
nim, zakrywając drżącemi dłońmi ró- 
żowe twarze. у 

Wuczuwczy ogrom onej nienawi- 
ści wydobył z siebie dumę największą 

no zlekka. Ze zdumieniem dostrzegł, 
że w głębi jego urodziła się buta 
nieznana i kiełkujące ziarao buntu. 
Jako że należał do gminy radnej nie 
ustawał chodzić na posiedzenia i głos 
zabierał w sprawach różnych—a taka 
biła odeń siła utajona, taka moc prze- 
dziwna, że nikt mu przeczyć nie śmiał. 
Gdy powstawał z ławy wysoki, biady 
z oczami gorejącemi ogniem i czołem 
zlekka zmarszczonem, gdy widział 
dokoła głowy, niezliczone głów mo- 
rze nieprzyjaznych wrogich, ma mimo 
to milczących—prostował się wyniośle 
i poczynał mówić odważnie, treściwie 
a ostro. Zda się szydził z nich 
wszystkich, kpił z okrucieństwem nie- 
ludzkiem, mścił się za obelgi pota- 
jemne, spokojem cudnie udanym, — 
a nie mógł z głębi wyrugować przy- 
krego uczucia zwierzęcia ze wszech 
stron osaczonego. Podwajał jeno swą 
pogardę i nie ustawał jej mocą trzy- 
mać na wodzy wzburzone tłumy. 

Gdy zasię sam ostawał, w chwi- 
łach najgorszych rozszarpywał wnętrz 
ne rany i graniczące z obłędem cier- 
pienie wyolbrzymiał mocą twórczej 
wyobraźni do tak nieograniczonych 
rozmiarów, że stawało się ono szczę” 
ściem nieomah 

Rozkoszował się niem jako darem 
boskimaż nastał dzień, kiedy zbu- 
dziła się w nim obojętność na wszyst- 
ko co przyjść miało, co przyszło... 

ski „Robotnika“ zobaczył u nas w 
pochodzie PPS.. 5,000 ludzi, jnnemi ; 
słowy o jedno zero za dużo. Omyłka 
0 zero. 

W' Warszawie podobnie 'do lat u- 
biegłych usiłowali komuniści wywołać 
zaburzenia leęz zamiary ich zostały 
udaremnione. Pochód PPS, otoczony 
milicją socjalistyczną i policją szedł 
oddzielony od pochodu komunistów 
samochodami z milicją PPS. Na trans 
parentach komunistycznych wypisane 
były hasła: «Niech żyje rewolucja w 
Chinach*, „Niech żyją czerwone Chi- 
ny“, „precz z eksploatatorami Chin“. 

Podczas rozwiązania pochodu PPS 
komuniści jeszcze raz usiłowali za: 
kłócić spokój lecz szarża policji roz- 
proszyła manifestantów. Podczas szar- 
ży kilku manifestantów odniosło lek- 
kie obrażenia. W ciągu całego dnia 
policja aresztowała tu i owdzie kiłku 
dziesięciu agiłatorów  rozrzucających 
odezwy. \ 

Wedlug wiadomości z całej Pol- 
ski przebieg dnia 1-go maja minął 
bez ekscesów. Komuniści w myśl in- 
strukcji kominternu usiłowali wywo- 
łać zaburzenia, co się im jednak nie 
udalo. 

VI. 

o miłości, co przychodzi 
zbyt pózno. 

Cicho szumiały drzewa i szemrały 
w trawach owady jazgotliwie. 

Mistrz Andrzej pochylony by pod 
trosk brzemieniem szedł przed siebie, 
gdy z załomu uliczki wybiegł maleń- 
ki człeczek,—Wszakże to niziołek na- 
dobnej wdowy—pomyślał Andrzej i 
uśmiechnął się do onego człeczka z 
życzliwością wielką, bowiemiprzypom- 
niały mu się czasy dawne, chwile 
szczęśliwości ubiegłej. 

Niziołek obrócił się ku niemu i 
wzniesioną do góry dłonią jął wyko- 
nywać ruch nakształt trzepotu skrzy- 
deł ptasich: drobna dłoń rozwierała 
się i zwierała szybko i migotliwie, 
twarz malutka pomarszczona uśmie- 
chała się przyjaźnie, rozwiewały się 
na wietrze kolorowe łachmany. 

— Wżdy nic inszego jeno mię za- 
prasza—pomyślał mistrz Andrzej i 

poszedł za niziołkiem w stronę dziel- 
nicy złotników. Minęli krętą uliczkę. i 
zatrzymali się przed pałacem wdowy. 
Człeczek malutki chycnął zwinnie 
przez bramę otwartą do wnętrza pa- 
łacu. Andrzej podążył za nim nie u- 
sławając się uśmiechać ufnie i przy- 
jaźnie. 

W. komnacje wielkiej, słonecznej, 
tenącej w roślinach i kwiatach nizio- 
łek zaginął—mistrz obejrzał się wo- 
kół i dostrzegł spoczywającą u wiel- 
kiego wykusza w krześle promienną 
postać wdowy. { 

Zbliżył się ku niej, 'pofrzał w jej 
oczy i zamarł: były bez życia i blas- 
ku—brzydkie nieomał, twarz urodziwa 
wyblakła, a wzdłuż czoła biegła głę- 
boka bruzda. 

nigdy 

Z SĄDÓW. 
Sławetna banda Gromobojewoj. 

Rok 1925 zaznaczył się w Wilnie RE 
ną ilością popełnionych większych kradzieży 
z włamaniem, których sprawców w żaden 
sposób nie można było wykryć. 

I tak okradziono ks. Kuchtę, u którego 
zabrano kilkadziesiąt listów zastawnych na 
łączną sumę 40.000 tb; sklep Załkinda na 
sumę 5.000 zł., mieszkanie Janiny Kirtikliso- 
wej, u której skradziono różne rzeczy ogól- 
nej wartości około 2.000 złotych i cały sze- 
reg innych. 

Prowadzone energicznie przez P. P. do- 
PE: nie dawały pozytywnych rezul- 
atów. 

Aż w kwietniu 1925 roku policja ztapa- 
ła na gorącym Ba Roza kradzie- 
ży w mieszkaniu Melanii C! urkowskiej zna- 
nych złodziei Bronisława Wiszniewskiego i 
Bolesława Łęka, występowiczów z Warsza” 
wy, którzy od kilku miesięcy operowali na 
gruncie wileńskim. Zaobserwowano przy: 
tem charakterystyczny szczegół. Aresztowani 
ubrani byli w eleganckie nowe garnitury co 
naprowadziło policję na przypuszczenie, że 
ubrania te pochodzą z kradzieży dokonanej 
przed tygodniem u Załkinda. 

W kilśa dni potem pol:cja zatrzymała 
oddawna poszukiwanego złodzieja Witalisa- 
Stanisława Kulczyńskiego, o którym wiado- . 
mem było, iż wraz ze swą kochanką Domi- 
niką Gromobojewą utrzymuje się z IE 

Do kompletu doaresztowano jeszcze J. 
zefa Maciańskiego i Oszera Winiskiego u 
którego znaleziono rzeczy pochodzące z 18 
kradzieży. 

, Prowadzone w dalszym ciągu dochodze- 
nie dało dowody, iż wszyscy aresztowani 
tworzyli dobrze zorganizowaną bandę, która 
w ciągu niespełna roku popełniła na terenie 
m. Wilna kilkadziesiąt większych kradzieży. 
Duszą tej bandy był Witalis Kulczyński z 
kochanką Gromobojewą. Sąd Okręgowy ska- 
zał: Witalisa Stanisława Kulezyńskiego na 
12 lat c. więzienia, Dominikę Gromobojewą 
na 10 lat c. więzienia, Bolesława Łęka na 

lat c. więzienia, Bronisława Wiszniewskie- 
go na 6 lat c. więzienia, Józefa Maciańskie- 
go na 4 lata c. więzienia i Oszera Winiskie- 
go na 6 miesięcy domu poprawy. 

Onegdaj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Apelacyjnego, który uchylił 
wyrok sądu I-ej instancji i skazał Kulczyń- 
skiego na 8 1. c. więzienia, Gromobojewą, 
Łęka i Wiszniewskiego na 6 1. domu popra- 
wy, oraz Maciańskiego па 2 lata domu po- 
prawy. Paser Oszer Winiski został uniewin- 

‚ alony. 

[Głuchoniemy złodziej. 
W dniu wczorajszym zasiadł na ławie 

oskarżonych w Sądzie Okręgowym ciekawy 

BEBAŻBEZEREBARE 
E, Mieszkowski | 

Mickiewicza 22 

Najnowsze modele CZAPEK i 

KAPELUSZY 
Kraj, i zagr. (Borsal., Hablg i in.) 
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н"пнА[ТЕн | STENOGRAFJI + 
4, polskiej, obco- 

języcznej, k.respondencji, języków na- 
2 uka praktyczna 10 zł. miesięcznie. 

Zamiejscowi listownie; Programy gra- 
tis. Świętokrzyska 17 w Warszawie. 

4 Kursy Gracjana Pyrka. 22.gi rok 
: istnienia. 4 
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. Frekwencja do 20.000 osób. 
Informacje w Komisji Zdrojowej i w 

Najsilniejsze radioaktywne solanki, 
Sezon od ! maja do 1 paźdz.ernika. 4 

į Zakładzie Zdrojowym w Ciechocinku. 
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Pierwszorzędna restauracja i kawiarnia 

KOŁA 
otwarta z dniem 3 maja w ogrodzie po Bernardyńskim ' 

poleca się taskawym względom 

I 

lnie było widać owej królew- 
skości w postaci całej, jeno smęt i 
wdzięk konającego kwiatu. 

— Nie oglądałam cię tak długo... 
Po nagrodę nie raczyłeś się zgłosić 
dumnie — zasłoniła oczy olbrzymią 
ciemną rzęsą..  Niemasz bowiem 
za dzieło twe nagrody równie pię- 
КЕр в i 

„„ А jednako.., 
Znów podniosła oczy—a były one 

jak niegdyś skrzące się, królewskie i 
beznadziejne smętne. 

'— nie dało mi ono szczęścia. 
Dokuczyła ona pieśń czarodziejska 
— zamilkły zegary — a w sercu 
znowu pustka ostała — 

— widzisz umieram z tej pustki 
— krzyknęła i zatrzepotała szybko 
rzękami — ; 

umieram — powtórzyła ciszej i 
powłóczystem, smętnęm  wejrzeniem 
ogarnąla mistrza. : 

Wonczas zrozumiał, że szuka u 
niego ratunku, że musi wynaleźć cud, 
który ją uratuje, inaczej bowiem po 
co tu przyszedł. 

Z za olbrzymiego portalu wynu- 
rzyła się twarz tragiczna nisiołsa i: o- 
czy jego jęły błagać i prosić o ratu- 
nek dla swej pani. i 

Mistrz Andrzej pochylił się na- 
przód. | 
* — Uratuję ciebie — uratuję od 
śmierci Pani najpiękniejsza. Chciej 
jeno pójść ze mną do domku mego 
a pokażę ci cudo, które — tuszę — 
wzbudzi w tobie ciekawość i życia 
żądzą napoi. 

Uśmiechnęła się zlekka. | 
— Pójść z tobą? Cha! Chal A co 

powiedzą mieszczki zacne, co powie 
miasto cale? Chal Chal zerwała się 
z krzesła żywe i radośnie — 

okaz. Jest to Boruch Szulkin, od urodzemia 
głuchoniemy. Ta ułomność fizyczna mu nie 
przeszkadza w uprawianiu zawodowo kra: 
dzieży. Boruch Szulkin mia zaledwie 26 lat, 
a już był 4 razy karany za kradzież. 

Ostatnim razem zaraz po odsiedzeniu ka- 
ry I wyjściu z więzienia, tego samego dnia 
ukradł z wozu towary galanteryjne. 

Sąd pod przewodnictwem sędziego Jo- 
dzewicza skazał go na 2 lata domu poprawy. 

Mieszkanie powodem zabójstwa” 
Dla bardzo błahych powodów zabił Piotr 

Ciurycki sweg» towarzysza broni Józefa 
Chruzika. 

Zajmowali razem wspólne mieszkanie i 
obaj byli kolejowymi strażnikami. 

Wspólne mieszkanie zatruwało im žy- 
cie, było bowiem powodem częstych mię- 
dzy nimi kłótni i swarów, kończących się 
Często bijatyką. 

W Czasie jednej z takich kłótni Piotr 
Ciurycki dał dwa strzały karabinowe do 
Chruzika, kładąc go trupem ua miejscu. 

Został aresztowany i postawiony w stan 
oskarżenia z art. 453 K.K. 

Onegdaj zasiadł oa w Sądzie Okręgo- 
wym na ławie oskarżonych. 

Sąd pod przewodnictwem sędziege Jo- 
dzewicza skazał go na 5 lat ciężkiego wię- 

zienia. 5. 
SBIER TZEBIZDE RATE ZRK ARESZT 

Wydobycie «Colorado», 
NOWY YORK. 2 V. PAT. Sta- 

tek wojenny „Colorado“ wydobyty 
ostatecznie wezoraj wieczorem ode- 
słany zostanie do stoczni w Broockli- 
nie celem naprawienia uszkodzeń w 
opancerzeniu. Dla podniesienia tego 
statku musiano poświęcić 3.000 be- 
czek oliwy i innych matecjałów, 

Ofiary. 
— Na Pol. Mąc. Szkolną ku uczczeniu 

pamięci ś. p. Lucjana Łukaszewicza — Re- 
stytut Sumorok zł. 15, Stanisław Łopaciń- 
ski zł. 20. ` 

— Na komitet <Chleb Dzieciom» bezi- 
miennie zł. 5. 

— Dla najbiedniejszych bezimiennie 
zł. 11. 

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE : 
CZYŠCIMY i REPERUJEMY ‚ 

* TANIO, szybko i dokładnie į 

+ 
+ „BLOCK=BRUN“žz: 

Oddział w Wilnie 
Mickiewicza 31, tel. 375, 

WAGA: W roku 1926 warsztat 
"nasze zreperowały 
inaszyn biurowych. 35 
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woj. Kieleckie 
SOLEC poczta w miejscu. 
Najsilniejsze zdroje siarczano-słone w 
Polsce, świetne w leczeniu reuma- 
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tyzmu, artetyzmu, chorób skórnych, 
nierwowych, SH skrofułów 1 

iły. 
Sezon od 1 maja do kofica września. 
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Pierwszorzędny Zaktad Krawiecki 
z i Mickiewi = L. Kulikowskiego "sx = 
= Poleca GOTOWE ubrania—przyjmuje 
= OBSTALUNKI z wiasnych 1 powierz. 
m materjatoėw — wielki wybór PALT 
T letnich, gabardinowych i jesiennych. 
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a CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne - prof.  Sekułowicza, 
Warszawą, Żórawia 42 Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
+ ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! i i 
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Szan. Publiczności. Fachowe 
kierownictwo. Rzetelna i szybka usługa. Umiarkowane ceny. 

Codziennie koncert 
O liczne odwiedziny uprasza „Zarząd. 

ITT TT ITA III IATA AIA TAS S A ES 

— A gdybym 
prawdę poszłal 

Zakręciła się po komnacie jak 
dziewka młoda, kłasnęła na niziołka 
by jej ubranie zwierzchnie przyniósł 
i otulona cieplo z mistrzem na ulicę 
wyszła. - 

Zatrzymali się przed niskim dom 
kiem. Andrzej odsunął ciężkie wrze- 
ciądze i wprowadził wdowę do izdeb- 
ki ciemnej, rozświetlił ogień, zbliżył 
się do stojącej w głębokiej niży о- 
gromnej ciemnej masy, odchylił” 
płachtę okrywającą ją ze wszech 
stron. Piękna wdowa nachyliła się 
przed się i krzyknęła na głos w zdu- 
mieni najwyższem. W oczach jej za- 
majaczył błyszczącemi w blasku świec 
wieżycami kościół farny, w którym 
modliła się codzień, jeno mniejszy 
znacznie, prawdziwe cacko cudowne, 
a w szczegółach najdrobniejszych tak 
pieściwie wyrzeźbione. 

Tymczasem mistrz Andrzej nakrę- 
cił jakoweś sprężyny i w chwili jed- 
nej mała izdebka zapełniła się dźwię- 
kiem organów, szerokie dźwierze fary 
ozwarły się naścieżaj i na podcienie 
wyszła drobna, śliczna bialoglowa. A 
pod dźwięki godzin i organów szła 
szeleszcząc ciężkiemi brokatami pzez 
długie podcienie i nie raczyła nawet 
spojrzeć na klęczącego pod skrzyżo- 
waniem dwóch  pochylonych sosen 
małego jak on człeka. ' 

Wdowa otwarła usta by wyrzec 
słowo zdziwienia i zachwytu, gdy 
łomot drzwi straszliwy, hałas niezli- 
czonych głosów kazał jej trwożnie 
skryć się w głęboką nyżę okna, Sta- 
ła tam i patrzyła nieprzytomnem o- 
kiem na mistrza Andrzeja. Był sgo- 
kojny—spokojny nawet wtedy, gdy 
tłum dźwierze z zawiasów wyrwał i 

tak poszła — na-



S”Ł 

KURIER GOSPODARCZY 
"ZIEM WSCHODHICH. 

Podwyżka cen żelaza w 
świetle faktów i cyfr. 
Życie gospodarze wszystkich kra- 

jów i czasów wytworzyło zasadę, że 
w chwilach korzystnego rozwoju to 
jest konjunktury, ceny podnoszą się, 
"gdy natomiast w okresach depresji 
gospodarczej lub kryzysu obniżają się 
same przez Się. Jakkolw ek zasada ta 

w Polsce wciąż jeszcze uważana jest 
za niesprawiedliwą, nie możemy od- 
mówić jej słuszności, Każdy przezor- 
my kupiec musi sobie stworzyć wtedy, 
gdy konjunktura mu na to pozwala, 
rezerwy na pokrycie przyszłych strat. 
Winao to dotyczyć również polskiego 
hutnictwa, przeciw któremu ostatnio 
p. Minister Przemysłu i Handlu wszczął 
z powodu nowych cen żelaza ostrą 
kampanię. Tylko, że zarzut wykorzy- 
stania konjunktury nie opiera się w 
tym wypadku na realnych podstawach, 
a zupełnie nie może być mowy o zys* 
sach pozwalających na tworzenie re- 
Zerw. 

Podwyżka cen żelaza bowiem spo- 
«wodowaną została w pierwszym rzę- 
dzie poważnym  zrostem wszystkich 
komponentów kalkulacyjnych. Jedynie 
dzięki temu, że podrożenie czynników 
kalkulacyjnych przypada „na minione 
miesiące, nie może sobie opinja pu- 
bliczna faktu tego dostatecznie oświa- 
domić. Ale trudno hutnictwu polskie- 
mu robić zarzut, iż nie dostosowało 
natychmiast cen swych wyrobów do 
cen surowców i robocizny. Jest ra- 
<czej zasługą, [iż w ten sposób polski 
przemysł hutniczy wspomagał usiło- 
wania stabilizacyjne Rządu. Nie jest 
celem naszym wyczerpujące omówie- 
nie materjału cyfrowego, ilusirującego 
zwyżkę kosztów produkcji, dość wspo- 
mnieć, że np. złom żelazny podrożał 
© 100 proc., wszystkie zaś iūne czyn- 
niki kalkulacyjne prawie o 20—50 proc. 

Jeśli się doda, że obecny stan 
światowego rynku żelaznego, a prze- 
dewszystkiem obecny poziom cen 
światowych powodować musi przy 
wszelkich tranzakciach eksportowych 
poważne straty, uznać trzeba, iż i 
hutnictwo polskie za przykładem in- 
nych krajów musi zdążać do wyrów: 
nania wynikłych stąd strat nieco ko- 
rzystniejszą cenę wewnętrzną. 

Eksportować bowiem huty polskie 
, muszą tak ze wzgłędu na toczące się 
rokowania z Kartelem Stalowym i 
związaną z tem kwestją kwoty udzia- 
łowej, jak i z konieczności utrzyma- 
nia sobie przynajmniej w części do- 
tyczasowych rynków zbytu. Przed 
polskim przemysłem hutniczym stoją 
jeszcze dalsze zadania, których prze- 
prowadzenie napotyka na trudności 
w pierwszym rzędzie z powodów  fi- 
nansowych. Współczesny rozwój tech- 
niki zmusza przedsiębiorstwa przemy- 
słowe wszystkich krajów, jeśli chcą 
one konkurować lub dorównać prze- 
mysłowi zagranicznemu, do zastoso- 
wania najnowszych metod produkcji 
i najnowszych urządzeń wytwórczych. 
Dlatego też i przemysł polski, który 
pod tym względem stoi na szarym 
końcu, pomyśleć musi o zracjonalizo= 
waniu swej produkcji i przeprowadze- 
niu poważniejszych inwestycji. Jest 
rzeczą jasną, że nawet przy obecnej 
cenie syndykackiej zyski z fabrykacji 
nie dostarczą dostatecznych fundu- 

Syndykat Polskich Hut Żelaznych 
podwyższył ostatnio cenę zasadniczą 
wyrobów żelaznych o około 11 proc. 
Fakt ten wywołał zdziwienie, krytykę, 
a nawet zapowiedź: interwencji rządu. 
Pierwszym argumentem, podnoszo- 
nym przeciwko podwyżce, był po- 
myślny rozwój produkcji i zbytu, 
jakoteż rzekome potanienie jednego z 
elementów kalkulacyjnych, t. zn. wę: 
gia. Wobec tego skłaniano się w 
wielu wypadkach do uważania wspom- 
nianej podwyżki za wykorzystanie 
konjunktury. 

Ciekawe światło rzuca na tego 
rodzaju komentowanie sprawy, poró- 
wnanie cen żelaza z cenami innych 
produktów względnie z ogólnym po- 
ziomem cen w Polsce. (Zobacz: ,,Wia* 
domości Statystyczne* zeszyt 5). We- 
dług urzędowej statystyki cena žela- 
za handłowego w złotych obiego- 
wych w stosunku do stanu z roku 
1914 wzrosłu o 59,3 proc., podczas 
gdy równocześnie ogólny poziom 
cen podniósł się wedle obliczenia 
Głównego Urzędu Statystycznego o 
1152 proc, cena żywności о 169 
proc, cena artykułów rolnych o 
1686 proc., artykułów zaś przemy- 
słowych o 142,9 proc. 

Jak widać z cyfr powyższych cena 
żelaza stoi jeszcze ciągle poniżej о- 
gólnego poziomu cen, co jaśniej 
jeszcze wykazują wskaźniki obliczo= 
ne w złotych w złocie. 1 tak kiedy 
wskaźaik ogólny cen hurtowych wy- 
nosi w porównaniu z rokiem 1914 
114,4 proc., artykułów rolnych 125,5 
proc.. artykułów _ przemysłowych 
1082 proc., cena żelaza już po tej 
ostatniej podwyżce wynosi zaledwie 
02,06 proc. ceny przedwojennej. 

Oprócz tego Syndykat dostarcza 
większą ilość żelaza przemysłowi 
przeróbczemu do produkcji wyrobów 
żelaznych, przeznaczynych na eksport 
po cenach rynku światowego, dzięki 
czemu nawet powyższe 02,06 proc. 
nie są osiągnięte. (—). 

INFORMACJE 
Ulgi podatkowe przy eksporcie 

Pod pojęciem eksportu należy ro- 
zumieć fakt wywozu towaru zagrani- 
cę, a więc tranzakcję, która zasadni- 
czo podlega podatkowi od obrotu, 

Nie mogą być więc zwolnione od 
obowiązku nabywania świadectw prze- 
mysłowych takie przedsiębiorstwa, 
które produkują, względnie skupują 
towary choćby wyłącznie na eksport, 
albowiem p. 15 art. 3 ustawy zwalnia 
od podatku przemysłowego nie przed- 
siębiorstwa eksportujące, lecz wyłącz. 
nie tranzakcje eksportowe. 

Nadto, poza dowodem z ksiąg 
handlowych każda tranzakcja ekspor- 
towa winna być udowodniona dekla- 
racją celną ($ 9 rozp. wykon.), której 
płatnik dla wszystkich w ciągu roku 
dokonać się mających tranzakcyj nie 
jest w stanie okazać w dniu 1 stycz- 
nia roku podatkowego, to znaczy w 
dniu, w którym wedle brzmienia art. 
30 ustawy zaistniał u niego obowią- 
zek nabycia Świadectwa przemyslo- 
wego dla będącej w ruchu jego 
fabryki, względnie przedsiębiorstwa 
handlowego. 

Ulgi, przewidziane w art. 3 p. 15 
ustawy,są stosowane do obrotów przy 

sz6w na ten cel, ale jest jednakże eksporcie półfabrykatów i gotowych 
chyba zupełnie godziwem, by pro- wyrobów, dokonywanych tak przez 
dukcja pozwoliła przynajmniej na przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i 
tacjonalne amortyzowanie pożyczek, handlowe, a to niezależnie od tego, 
zaciągniętych na pierwsze prace około czy są eksportowane towary własnej, 
racjonalizowania przemysłu hutniczego. czy też cudzej produkcji; co się zaś 

  

chmarą wrzeszczącą wpadł do izby, szczęście największe, bądź ból naj- 
A z onego tłumu:—Pojrzyjcie je- serdeczniejszy nie potrafią go wzri- 

no— krzyknął ktoś hałaśliwie wskazu- szyć w chwili onej i odwrócić od za- 
jąc dłonią na kościół. A kiedy na patrzenia w głąb duszy niesamowitej 
wieży najwyższej fary zegar jął wy- i dziwnej. 

dzwaniać godziny, a przez uchylone — W/ tłumie znów urosło szemranie. + 
wierzeje popłynęła pieśń organów Starzec siwy wystąnił naprzód i wska- 

tłum strwożony jął wiązać mistrza,  zując dłonią na kościół czarodziejski 
Nie mówił nic: miał dziecięco bez- jął mówić głosem syczącym. 
r is e rozumiał  __ Nie jest to klamstwem Co 

hy rog > uje w śwem SEKCU przed chwilą słyszałaś, -Szatan jeno 
` a samic z do spółki z człekiem mógł stworzyć 

rowadzili go ku wyjściu Z WYZA- gzjęło takowe i równie splugawič 
Skami i wymyślaniem, gdy z nyży 0- świątynię pańską. 
kiennej wynurzyła się postać niewieś- * ku braci r i 
ca, rzuciła się przed siebie i dłońmi się EZ tora ai roześmiała 
rżącemi zasłoniła mistr: - * 
A ! Kea EAN Cini Chai Gal Liekiai da 

— Stójcie! Stójciel—wołała. Wżdy dzielo to jest dzieem szatana. Chal 

prawem jakiem wolność mu zabiera- Chal Chal Wierzmy, że stoimy przed 
cief| Dla czego uwięzić go chcecie?l rzeczą codzienną i zwykłą. W ltalji 

. fZdumiony tłum poruszył się i wy- mojej ojczystej widziałam dzieło po- 
puścił mistrza z oplotu ramion mno+ dobne, sworzone dłońmi braciszka 
gich. Na czoło wysunął się starzec o zakonnego. Jeno miast kościoła był 
siwej brodzie i odtrącając wdowę za- klasztor, z którego wychodzili mni- 
wołał, chy na modły wieczorne. | bacz, że 

— Nie przed tobą, co o sromie i Uczynił to człek świętobliwy, a sam 

wstydzie niewieścim zapomniałaś bę- Papież raczył mu za to dłoń dać do 
dźiemy o sprawiedliwości mówić. Za- Ucałowania. 
milknij przetol — Wstydźcie się waszej ciemnoty 

— Zali wiesz z kim mówisz? za- i do dom ruszajcie, bowiem jutro 
wołał oburzona i zrzuciła zasłonę u- miasto całe będzie wiedziało © sro- 

|. kazując tłumom twarz rozgniewaną i mie waszym. 
> piękną. Najbliżsi drzwi jęli się zwolna .wy- 

| ucichli wszyscy.— jest spólnikiem cofywać. Jeno starzec o brodzie bia- 
szatana—szepnął ktoś nieśmiało, by łej wahał się jeszcze. 
się usprawiedliwiając. х — Niech więc wszystkie nieszczę- 

— Kłamstwo wyrzekłeś—zawołała Ś cia, których powodem będzie człek 
gniewnie. Korzystając z zamieszania ów spłyną na ciebie — zawołał w 
zbliżyła się do mistrza i zajrzawszy końcu i powoli statecznie zginął za 
W głąb jego oczu zrozumiała, że drzwiami. ; 
myśli jego blądzą gdzieś dałeko i że Ostali sami. RES į 
Patrząc źrenicą głęboko rozwartą nie Wonczas: — Nic mi nie powiesz 
Widzi nic dokoła i że nic: bądź (0 — szepnęła. į 

na kolana. 

czego. 

tyczy surowców, to ze zwolnienia od 
podatku przy eksporcie mogą wy- 
łącznie korzystać surowce, wymienio” 
ne w okólniku Nr. 157 L. DPO 
5550/1I1/26, względnie Nr. 186 L. DPO 
14406-111-26. 

W razie wątpliwości, czy dany 
artykuł jest surowcem, czy też pół- 
fabrykatem, względnie gotowym wy- 
robem, mają władze skarbowe po- 
mocniczo posługiwać się określeniem, 
zawartem w p. b załącznika do art. 7 
ustawy i $ 26 rozp. wykon., i arty- 
kułów, Nziewa tamże, jako su- 
rowca, nie -zwalniać przy eksporcie 
od podatku, względnie zwracać się Prag 
do Ministerstwa Skarbu o opinię, 

Produkty gospodarstwa rolnego i 
leśnego, np. jaja, miód pszczelny, 
bydło i trzoda, zboże i ziemiopłody 
w stanie naturalnym, t. j. nieprzero- 
bionym, nie korzystają przy eksporcie 
z uwolnienia od podatku. 

Nowe usta i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Uda Rz. P.» Nr 38, z dnia 

25-1V 1927 r.: 
— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o ko- 
munalnych kasach oszczędności (poz. 339); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 8 kwietnia 1927 r. o wyłączeniach dla 
utrzymania na odpowiedniej wysokości kul- 
tury rolnej i meljoracyj rolnych (poz. 340); 

— Rozgorządzenie Ministra Spraw We- 
wnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 28 
marca 1927 r.'o kasowości i rachunkowości 
związków komunalnych (poz. 345). 
Z <Dziennika Ustaw Rz. P.»- Nr 39, z dnia 

27-1V 1927 r.; 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z 

Owo 

dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie wydzie- 
łenia z administracji państwowej przedsię- 
biorstwa państwowego pod nazwą «Рай- 
stwowa Fabryka Związków Azotowych w 
Tarnowie» (poz. 348); > 

‚ — Rosporządzenie: Ministra Skarbu z 
dnia 31 marca 1927 r. w sprawie przedłuże- 
nią terminu wnoszenia podań o wyższe 
przerachowanie zobowiązań S*arbu Państwa 
z tytułu pożyczek państwowych z lat 1918— 
1920 (poz. 349). 

GEŁDA WARSZASWKA 
2 maja 1927 r. 

Dowizy I waluty: 
Trans Sprz. Kupno. 

Dalary 8,92 8.94 8,90 
Belgja 12440 124,71 124 09 
Ho:andja 358,— — 358,90 357,10 
Londyn 4345 43,56 43.34 
Nowy-Yo:* 803 8.95 891 
„Paryż 35,04 35,13 34,95 

a 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,07 I pół 17251 171,64 
Wiedeń 125.96 126.27 125.65 
Włochy 46,— 46,12 45,88 

Papiery Procentowe 
5 pr. pożyczka konw. 67,75 67,50 —, — 
Dolarówka 51,50 —— — — 
Pożyczka Kaklo 103,— 102.50 

8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 pr, Państw. Banku Rol, 92— ——.. 
4 i pół proc. ziems. zł. 64,— 65,75, 562 5 
4 proc. ziemskie 57, — 56.—. 
8 proć. warsz, złot. 82,50 81,75 82.50 
5 proc. warsz. 70,— 69,55 70,— › 
43) proc. warsz. 63.75 —, — 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 2 maja 1927 r. 
Listy zastawne. 

Wil. Pryw. Bank Handl. 0,12 0,12 
Wil. B. Z. zł. 100 51,30 51,60 51,50 

Złoto. 
Ruble 4,63 4,62 

Akcje. 
Bank Polski zł. 100 160 

  

KEONIKA 
BEOTI META RESTA 

WTOREK 

3 Dziś 
Rocz. Konst.; 

Jutro 
Op. š. Józefa т 

SAMORZĄDOWA 
— (o) Zebranie kola samorzą- 

du powiatowego i gminnego. 
Daia 8 maja, o goaz. 9-ej, w lokalu 
wydziału powiatowego, odbędzie się 
zwyczajne roczne zebranie koła Sa- 
morządu powiatowego i gminnego 
pow. Wileńsko-Trockiego. 

MIEJSKA. 

— (o) Posedzenie komisyj 
miejskich. We środę, dnia 4 maja 
odbędzie sig w Magistracie połączo- 

Wsch, sł. o g. 4 m. 4 

Zach. sł. o g.19 m. 1 

  

ne posiedzenie komisyj miejskich 
finansowej i do spaw technicznych, 
Na porządku dziennym: 1) sprawa 
pionów, 2) sprawa opłaty firmie 
Erickson za deskę rozdzielczą i tran- 
sformatory, 3) wnioski do Rady miej- 
skiej w sprawach, związanych z pre- 
liminarzami technicznemi. 

Po zakcńczeriu tego posiedzenia 
odbędzie się samodzielne posiedze* 
nie komisji Finansowej, na ktorem 
rozpatrzone będą wnioski do Rady 
miejskiej w sprawach finansowych. 

— (x) Posiedzenie Rady Miej- 
skiej We czwartek, dnia 5 maja o 
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się ostat- 
nie posiedzenie dotychczasowej Rady 
Miejskiej, 

Na posiedzeniu omawiane będą 
następujące s rawy: 1. Referat w 
sprawie zmian w budżecie 1927/28 r. 
2. Budżet dodatkowy na r. 1927/28, 
3. Wniosek upoważnienia Magistratu 
do starań o pożyczkę długotermino- 
wą z Banku Gospocarstwa Krajowe- 
go na inwestycje dla zatrudnienia 
bezroboinych. 4. Wniosek polecenia 

Pozierał dokoła nieprzytomnemi 
oczyma. a 

I zdało się jej, że urazę ma za 
słowa obrony, które w niwecz obró- 
ciły jego potęgę twórczą. | 

Uśmiechnęła się tkliwie. ; 
Wszak wiesz, że słowa moje 

kłamstwem byly. Nikil Nikt! równie 
pięknego dzieła nie stworzył. 

— Jesteś wielkil O tak wielki 
jesteś. 

Nie przestawał patrzeć przed się 
błędnem okiem. ) 

Nie, nie za to ma żal do. niej. 
Więc czemu nie dziękuje! Nie pada 

Położyła mu dłoń na ramieniu. 
Uratowałam ci życie, a wiesz dla- 

Ogarnęła mu ruchem matczynym 
i pieściwym włosy z czoła, wplątała 
palce w złoto długich kędziorów, a 
zobaczywszy jak mu wraca poczucie 
i zrozumienie rzeczywistości — zbli- 
żyła usta ku jego skroniom. 

... bowiem miłuję ciebie, miłuję od 
chwili pierwszej, od pierwszego wej: 
rzenia. Przytuliła ku jego piersiom w 
przedziwnej pieszczocie ciemaą głowę. 

Zadrżał, błysk przytomności roz- 
świetlił mu oczy. Jęknął runął na ko- 
lana i całując rąbek jej jasnej szaty 
śmiał się i płakał i spowiadał się nie- 
zrozumiałemi słowy. 

Wonczas zawarły się dźwierze fa« 
ry — zamilkly organy, a postać po- 
'chylonego ku ziemi drobnego człeka 
zdawała się wsłuchiwać w szelest 
skrzydeł miłości, co przychodzi nigdy 
zbyt późao. © 

D. C. N. 

Magistratowi prowadzenia pertraktacji 
przygotowawczych o pożyczkę zagra- 
niczną na realizację przedsiębiorstw 
miejskich. 5 Sprawa podjęcia przez 
Magistrat przyznanych pożyczek krót- 
koterminowych na inwestycje dla 
zatrudnienia bezrobotnych w związku 
z terminem zwrotu ich 31/III 1928 r. 

"i brakiem na to kredytu w budżecie 
1927/28 r. 6. Sprawa przeznaczenia 
ogólnych pozostałości budżetowych. 
7. Sprawa repartycji nadwyżki docho- 
dów kinematografu miejskiego. 

— (x) W sprawie rozbudowy 
elektrowni miejskiej. W myśl o- 
statniej uchwały Magistratu m. Wilna 
szef sekcji technicznej p. inż, Piegut- 
kowski i kierownik wydziału elektrycz= 
nego Magistratu m. Wilna p. inž. 
Giatman wyjeżdżają w najbliższych 
dniach do fabryki firmy Fitzner i 
Gamper w Sosnowcu, w celu omó- gi 
wienia technicznego wykonania roz- 
budowy kotłowni *w elektrowni miej- 
skiej, 

— (x) Magistrat wzywa właśc. 
nieruchomości do udekorowania 
domów. W związku z uroczystym 
obcnodem Święta Narodowego 3 Maja, 
Magistrat m. Wilna wzywa obywateli 
miasta, w szczególności właścicieli 
poszczególnych nieruchomości o od- 
powiednie udekorowanie domów i 
wywieszenie przed każdym domem 
chorągwi narodowych. 
i — Statut Zw. Przemysłowców 
w Wilnie został zarejestrowany. 
Władze wojewódzkie zarejestrowały 
statut Związku Przemysłowców w 
"Wilnie, który ostatnio -wyłonił się, 
jako samodzielna organizacja Sekcji 

„pięciu członków komisji dwaj, 

Badanie stanu gospodarki na rzeźni miejskiej, 
Dnia 30 kwietnia odbyło się dru- 

gie i ostatnie posiedzenie wyłonionej 
przez Radę. Miejską specjałnej Komi- 
sji dla zbadania stanu gospodarki na 
Rzeźni Miejskiej. 

W sprawie kiszkarni głosy komi- 
sji, co do oceny faktu zawarcia przez 
Magistrat kontraktu ze Sznejdemanem, 
oddaiącego mu kiszkarnię podzieliły 
się. Natomiast komisja jednogłośnie 
uchwaliła, że przy oddawaniu na przy- 
szłość kiszkarni w dzierżawę $ 4 kon- 
traktu w tym brzmieniu, w jakim był 
zawierany przez Magistrat, powinien 
być usunięty, ponieważ od właścicieli 

„bydła i trzody nie można wymagać 
aby sami własnoręcznie czyścili kiszki 
zwierząt. 

W dalszym ciągu przy sformuło- 
waniu wniosku powyższego zaszła 
różnica pomiędzy  zapatrywaniem 
większości komisji i 1 z 

wos 
rzący mniejszość radni Uziałło i Stu. 
dnicki uważali, że komisja nie jest 
przygotowana do uchwalania wniosku, 
zawierającego twierdzenie, że kiszkar- 
nię miasto nie może prowadzić spo- 
sobem gospodarczym, a tylko ma 
oddawać w dzierżawę. 

Załatwieniem sprawy kiszkarni i 
wnioskiem, że lokal rzeźni miejskiej 

wymaga kapitalnego remontu, komi- 
Sja zakończyła swoją działalność w 
sprawie badania gospodarki na rze- 
źni miejskiej. Nad wielu kwestjami, 
komisja przeszła do porządku dzien- 
nego i w ten sposób zwężyła za: 
kres udzielonych jej pełnomocnictw. 

W końcu posiedzenia miał miej- 
sce zatarg pomiędzy szefem wydziału 
rzeźni i rynków p. Karczewskim a ra- 
dnym Studnickim. P. Karczewski żądał, 
aby p. Studnicki odwołał zarzut, jaki 
postawił p. Karczewskiemu podczas 
dyskusji nad preliminarzem budżeto- 
wym. Kiedy na to żądanie p. Stu- 
dn.cki odpowiedział, że mógłby od 
wołać ten zarzut, gdyby komisja tę 
sprawę wyjaśniła, p. Karczewski od- 
powiedział w sposób nie parlamen- 
tarny i taką samą odpowiedź otrzy- 
mał na to od p. Studnickiego. 

Jak się dowiadujemy, p. Studnicki 
przez prezydenta miasta — гарго- 
ponowal p. Karczewskiemu, żeby w 
celu wyjaśnienia, w jakim stopniu 
był uzasadniony zarzut, podniesiony 
przeciwko p. Karczewskiemu w spra- 
wie kiszkarni, zaskarżył p. Studnickie- 
go do sądu, ponieważ sąd - będzie 
mógł zawezwać świadków, obowią- 
zanych do stawienia się i do zeznae 
nia prawdy pod przysięgą. 

Qdczyty odbywać się będą w sali 
jm. Śniadeckich Uniw. Stef. Batorego 
w Wilnie ul. Św. Jańska 4. 

Wstęp dla uczniów i uczennic 
klasy óśmej gimnazjów państwowych 
i prywatnych, oraz ich rodziców i wy- 
chowawców bezpłatny. 

— (x) Wybory nowego człon- 
ka w Sądzie Apelacyjnym Zw 
Wilnie. W dniu wczorajszym odby- 
ło się w gmachu Sądu Okręgowego 
w Wilnie walne zgromadzenie człon- 
ków Wileńskiego Sądu Apelacyjaego 
w celu dokonania wyboru nowego 
członka na wakujące stanowisko po 
sędziu Janie Oitarzewskim. ly 

Z pośród kandydatów wysunięto 

Obchód 3-go Maja. 
Do Kolejarzy! Zarząd Polskiego Zwią- 

zku Kolejowców wzywa Kolejowców, by 
iaknajliczniej wzięli udział w obchodzie 
więta Narodowego 3-ga Maja. Zbiórka 

przy własnej siedzibie (ul. Wiwulskiego 4), 
we wtorek, 3-go maja, o godz. S-ej. 

Wieczorem, o godz. I9.ej, w lokalu Pof- 
skiego Związku Kolejowców, odczyt trzecio- 

sa wólag dla wzi p, woln, a wszystkic i 
członków ich rodei: ASA 

ke Uroczystość 3go Maja. W związku 

Kolegów do wzięcia jaknajliczniejszego udzia- 
łu w iroczystościach. Zbiórka ogólna o godz. 
> rano punktuafnie na dziedzińcu Piotra 

Argi. 

Zarząd T-wa Miłośników Historji 
Polskiej Reformacji Imienia Jana Tr 

„ Świętem Narodowem 3-go Maja Wileń- 
ski Komitet Akademicki w Lasas 

w Wilnie urządza w dniu dzisiejszym o godz. 
8 w lokalu T-wa przy ul. Zawalnej Nr 1, ob- 
R 3:go maja. Program obchodu nastę- 

y: 
Cz. Г. Zagajenie. Śpiew. Muzyka. Dekla- 

macja. Odczyt p. Sz. Czarnockiego: <Zyg- 
munt August. w dramacie polskim». 

Cz. Il. Zabawa towarzyska. 
Dar Narodowy 3 go Maja. Zarząd 

Centralny „Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 
w dniu dzisiejszym prosi ofiarne spoteczefi- 
stwo Wilna o datki na Czytelnie, Wypoży- 
Czalnie książek, Domy Ludowe i kursy dla 
analfabetów. Nie pomijajmy żadnej kwestar- 
ki, składajmy grosze z tem przeświadcze- 
niem, że idą one na cel wielki i święty, bo 
na zwalczenie analfabetyzmu w całym kra- 
ju. Niech każdy da na co go stać. ale niech 
nie będzie Polaka, któryby tego obowiązku 
poniechał. 

trzech, a mianowicie: sędziego Jana 
Piłsudskiego—(obecnie członek Sądu 
Okręgowego, Wydz. Cyw.), sędziego 
Teodora Pietkiewicza (obecnie v-pre- 
zes Wydz. Cyw. . О. м Wilnie) i 
członka Rady Adwokackiej mec. Wi- 
tolda Abramowicza. 

Listę wymienionych kandydatów 
przesłano do ministerstwa sprawiedii- 

wości, które zadecyduje o nominacji 
na wakujące stanowisko jedaego z 
pośród trzech kaadydatów. 

POCZTOWA 
— Ośwatowe znaczki poczto: 

we. W celu uczczenia Konstytucji 
3-go Maja p. Minister Poczt i Tele- 

rafów rozporządzeniem z dnia 21 

kwietnia 1927.IV zarządził wprowa- 

dzenie w obieg nadzwyczajnych znacz- 

ków pocztowych z napisem „Na о- 

światę 5 gr.” w ilości 3 miljonów po 

10 gr. i 3 miljonów po 20 gr. > 
Znaczki te będą używane dldjopła- 

cania przesyłek pocztowych w ruchu 
krajowym i zagranicznym w czasie 
od 3 maja 1927 do 1 kwietnia 1928 r 

Cena nominalna tych 
jest na każdej sztuce 5 gr. wyższa 

od wartości taryfowej. Nadwyżka 5- 
groszowa przeznaczona jest na rzecz 
Towarzystw Oświatowych, zjednoczo- 
nych w Wydziale Wykonawczym Pol- 
skich Towarzystw Oświatowych, a 
mianowicie: Polskiej Macierzy Szkol- 

nej w Warszawie, Polskiej Macierzy 
Szkolnej Ziem Wschodnich w Wil- 

znaczków . 

Zarząd 

gów do wzięcia jaknajliczniejszego udziału 
w dniu dzisiejszym, jako w dzień Świ 
Narodowego 3 Maja, w nabożeństwie i po- 
chodzie pod sztandarem związku. Zbiórka 
na poawórzu straży ogniowej punktualnie 
o godz. 8 m. 30 rano. 

UEEREŃ 

SPORT, 
Porażka Cresovli grodzieńskiej. 

W ubiegłą niedzielę doskonafe prezentu- 
jąca się fizycznie i ambitnie grająca druży- 
na Cresovii grodzieńskiej uległa wyraźnie 
młodocianej drużynia Pogoni 
stosunku 2:0. 

, Pomimo wyraźnej przewagi fizycznej 
gości Pozoń od początku gra z pewną, nie- 
wielką przewagą. 

Atak Pogoni wspierany przez pracowitą 
pomoc z bajecznym wprost Baniakiem wie- 
lokrotnie zagraża bramce Cresovii jednak 
młodzi narastnicy nie mogą sobis dać radę 
z silną obroną gości. 

wiązku Pracowników Miej- 
skich w Wilnie wzywa koleżanki i kole- 

wileńskiej w ' 

środa, dn. 4 maja o godz. 18. 

parafjj. św. jana „O powołaniu du- ` ( ‹ 
chownem* czwartek, dn. 5-go maja absolwentów z innych miast Polski, 
o godz. 1730. 

l-ej 
wym” czwartek, dn. 5 maja o g. 18. komitetu organizacyjnego zjazdu Wil- 

zes Stow. Techn ków <O zawodzie 

nie, Polskiej Macierzy Szkolnej w fa wstać ówizejsE 

Cieszynie, Polskiej Macierzy Szkolnej depiesję, biora jedask. aa aa. y 

w Gafisku, Towarzystwa Czytełni zmianie miejsc Pogoń wykorzystywuje za- 

Ludowych w Poznaniu i Towarzys- Aka AE ró prowa- 

twa Szkoły Ludowej w Krakowie. Ё "e potem po wolnym strzela- 
х 2 nydi p Szłuińskiego, Gasztowt „ustana- 

bramska Nr. 29—12 przyjmują się co- ZEBRANIA I ODCZYTY. e A a anų maż 
dziennie w kancelarji szkolnej od godz. — Zjazd absolwentów b szko- honorowego punktu. 
12—2 po poł. Egzamina wstępne roz- ły chemiczno-technicznej w Wil. Sądząc z poziomu gry wynik z równym 

poczną się dn. 28-go czerwca r. b o nie. W niedzielę 5 czerwca rb. od- skutkiem mógłoy być remisowy. 

godz. 9:tj itano. | będzie się w Wilnie ogółny zjazd ab- 
— О wyborze zawodu. Kura- solwentów b. 

Przemysłowców przy Stowarzyszeniu 
Kupców i Przemysłowców m. Wilaa. 

: „SZKOLNA 
— Zapisy do Żeńskiej Szkoły 

Zawodowej im. św. Józefa, ul. Ostro- 

Międzynarodowe konkursy hip- 
piczne w Warszawie. 

Przy kofica tego miesiąca rozpoczną się 
w Warszawie pierwsze w Holsce międzyna- 
rodowe kenkursy hippiczne, na, specjalnym 
terenie przygotowanym w Łazienkach Któ- 
lewskicn. *rócz piętnastu nagród honoro- 
wych wyznaczono nagrody pieniężae, na 
ozólną samę 35 tys. złotych. 
EZSIZĘ 

. Obydwie drużyny grały b. ambitnie cho 
B nie zawsze celowo. Najsłabszy na boisku 

szkoły chsmiczno- Wilc ński, abrońca Pogoni, a momentami 
torjum Okręgu Szkolnego w Wilnie technicznej, й Szwabowicz, brak którego na swojem miej- 
organizuje dia abiturjentów i arbitu- Przed zjazdem absolwenci wysłu- RE = des ug t gas L uni 
rjentek szkół średnich w Wilnie cykl chają mszy šw. odprawionej © godz. prawy pomocnik i REY wyż CZA, SĘ: 

odczytów pod ogólnym tytułem: „O 8 m. 30 rano przez pierwszego pre- dziował por. Leszczyński nie zezwalając 
wyborze zawodu*. fekta szkoły ks. prałata |]. Hanuse- graczom na brut:lne fauje. Publiczności 

1) Dr. Si. Władyczko—prof. U S. wicza w Bazylice, w kaplicy św. Ka- niej niż w soboię. i T. 
В. „Naukowe metody badania uzdol- zimierza. Uroczysie otwarcie zjazdu 
nień w związku wyborem zawodu* nastąpi o g. ll-ej rano w sali wykła- 

dowej lastytuiu J. Śniadeckiego (róg 
2) X. dr. St. Miłkowski — prob. ui. Nowogródzkiej i Słowackiego). 

Spodziewane jest iiczne przybycie 

jak również i 
3) Gen. B, Popowicz — dowódca szkoły, т ` 

Dyw. L. „O zawodzie wojsko-  . Wszelkich informacji udziela biuro 

byłych profesorów 

х 

4) Inż. W. Niewodniczański—pre- no, Bakszta 10 m. 2 p. A. llinicz. NADESŁANE 
— Walne zebranie kuratorów  — Podsłuchane w ogrodzie 

dnia T-wa Popierania Pracy Spolecz- Sask m. Cieszę się, że kochany pan 
5 maja o godz. 1830 nej. W czwartek 12 maja rb. o godz. już zdrów I wychodzi. ` 

5) Mec. Br. Krzyżanowski —sena- 6-ej wiecz. odbędzie się w sali po- — Bogu dzięki minęło bszpowrot- 
tor Rzpltej „O zawodzie prawnika” siedzeń Wileńskiego Banku Ziem- nie okropne łamanie w nogach... 
piaisk, dn. 6 maja o godz. 1730. skiego walne zebranie kuratorów Sto- — Kto pana leczył. 

6) Dr. F. Wodzinowski—dyrekier warzyszenia im. S. i J. Montwiłłów — Nikt Lekarstwo które używam, 
Banku Spół. Zarobk. «O zawodzie dla rozwoju prywatnych instytucji to gumowe obcasy i zelówki z poł- 
handlowca» piątek, dn. 6 maja o dobroczynnych i użytku ogólnego skiej fabryki wyrobów gumowych 
godz. 18. ‚ _ (T-wo Popierania Pracy Społecznej). „Berson“. 

1) Dr. K. Rogoyski — prof. USB. W razie nieprzybycia w dosta- Świetnie chroni przed wilgocią, ka- 
„O zawodzie rolnika” piątek, dn. 6 tecznej ilości kuratorów, następne ze- tarem i reumatyzmem. 
maja o godz, 18.30. branie odbędzie się „tegož dnia 0 g. 122222 253772 SE: 

8) Dr. S. Trzebiński—prof, USB. 7-ej wiecz. bez względu nailość przy- centa Safarewicza z 6-go Zjazdu le- 
„O zawodzie lekarza" sobota, dn. 7 byłych osób. karzy i działaczy sanitarnych w Łodzi. 
maja o godz. 17.30. — Zebrańie zwyczajne Stowa' — Posiedzenie T-wa Psychje» 

9) Dr. K. Chodynicki—prof. USB. rzyszenia Lekarzy Polaków od- trycznego. We środę dnia 4 maja 
„O zawodzie nuczonego-humanisty* bzdzie się we czwartek dn. 5V b. r. r. b. o godzinie 8-mej wieczorem w 
sobota, dn. 7 maja o godz. 18. o godz. 7 min, 30 wiecz. w lokalu łokalu Wileńskiego Towarzystwa Lee 

10) Dr. A. Ryniewicz-Kuraior Okr. Wileńskiego Towarzystwa Lekarskie- karskiego odbędzie się „posiedzenis 
Szkolnego „O zawodzie nauczyciela- go Zamkowa 24. Na porządku dzien: Wileńskiego Oddziału Polskiego To- 
wychowawcy” sobota, dn. 7 maja o nym między innemi: Sprawa wyborów warzystwa Psychjatrycznego dla człon 
godz. 18.30. do Rady Miejskiej. Sprawozdanie Dasków i wprowadzonych gości z nastę- 

inżyniera i technika» czwartek,



z 

pującym porządkiem dziennym. I. Od- 
czytanie protokułu poprzedniego po- 
siedzenia. Il. Prof. Dr. R. Radziwiłłe- 
wicza: Cechy Psychatrji jako nauki 
biologicznej. III. Sprawozdanie. IV. 
Sprawy bieżące. ) 

— Pierwsza Publiczna Środa 
Literacka. Dnia 4 maja Związek Za» 
wodowy Literatów Polskich w Wilnie 
urządza poraz pierwszy Środę Lite- 
racką dostępną dla wszystkich. 
Publiczność pozna najnowsze utwory 
wileńskich autorów (Charkiewicz, Do- 
baczewska, Bujenski, Hulewicz, Ło- 
palewski, Masiejewska, Wyszomirski, 
Zawadzka). Wiersze czytane będą 
przez samych autorów. Prócz tego 
„artyści p.p. Henrychówna, Ludwig i 
i Trocki wykonają kompozycje dwóch 
młodych muzyków wileńskich, Szełi: 
gowskiego i Węsławskiego. Początek 
o godz. 8 wiecz w sali gimnazjum 
im. Mickiewicza, Dominikańska 5. 
Popyt ma bilety w księgar.i Ge- 
bethntra i Wolfa świadczy o wielkiem 
zainteresowaniu. 

Bileiy co nabycia dziś u Sztrala 
czerwonego między godz. 5 a 7. 

Wane Zebranie S. U. P, 
W niedzielę dnia 4 maja r. b. odbyło 
się doroczne Walne Zebranie Delega- 
tów Kół Stowarzyszenia Urzędników 
Pańsiwowych. 

'Po złożeniu sprawozdania przez 
poszczególne sekcje oraz Komisję 
Rewizyjną i przeprowadzeniu rzeczo- 
wej óyskusji Zebranie udzieliło ustę- 
pującemu Zarządowi absolutorium i 
wyraziło podziękowanie za owocną 
bezinteresowną pracę dla dobra Sio- 
warzyszenia, Poczem dokonano wy- 
boru wiadz Okręgu S. U. P., które 
ukonstytuowały się w sposób nastę- 
pujący: Zarząd—W. Eymontt (prze- 
wodniczący), S. Kulesiński (wice prze- 
wodniczący), L. Chociłowski (w. ргге- 
wodn ), M-r Korski (sekretarz), |. Łap- 
po (skarbnik), członcowie: A. Żyłko, 
Z. Wołodźko, Z. Poradowski, K. Sa- 
morewicz, E. Fręchowicz, W. Buyko, 
K. Kalinowski, M. Zacharewicz, S. 
Adrjafski i Į. Czerkasoif. Zastępcy: 
A. Dutkiewicz, Jabłonowski, H. Grzyb, 
S, Moracz, B. Dzenajewicz, L. Wie- 
wiórko. 

W związku z znacznem rozsze- 
szeniem działalności Stowarzyszenia 
postanowiono wynająć większy i do- 
godniejszy lokal, oraz niezwłocznie 
przystąpić do organizowania Kół prc- 
wincjonalnych na terenie Wojewódz- 
twa Wileńskiego. 

W końcu. Zebranie na wniosek 
Kol. Eymontta uchwaliło jednogłośnie 
powołać b. Prezesa Zarządu obecne- 
go Starostę Gostynińskiego p. Bole- 
sława Grabowskiego w poczet człon- 
ków honorowych Okręgu Wiłeńskie- 
go S. U.P, w uznaniu jego zasług 
na polu rozwcju Stowarzyszenia w 
Wilnie; 

'RÓŻNE. 
— ll-ga bibljofiliska licytacja 

rękopisów, książek i rycin, zorgani- 
zowana staraniem Towarzystwa Bibljo- 
tlów Polskich w Wilnie, odbędzie 
się dn. 4 i 5 maja w lokalu przy uł. 
Uniwersyteckiej 3 (wejście obok Dzie- 
kanatu Wydziału Sztuki U: S. B.). 
Wywolywanie odbywać się będzie w 
porządku kolejnym numerów  katało- 
gu. Na pierwszy dzień przewidziane 
są rękopisy i autografy(N.Nr. 1—06) 
Graz ksążki od N-ru 97—191 (Dzieła 
zbiorowe, teologja i historjd kościoła, 
filozofja i pedagogika, filologja, bi- 
bijograije, historja literatury, , krytyka 
Jteracka i literatura piękna). Przed- 
mioty, wystawione na sprzedaż oraz | 
kataleg będą do obejrzenia w przed- 
dzień aukcji, dn. 3 maja w godz. 
5—8. wiecz. w łokalu licytacyjaym, 
gdzie stosownych informacyj udzielać 
będą członkowi: T-stwa. 

— Artystyczna wyprawa  Re- 
- duty na prowincję. W związku z 

is i ст 

Nigel Worth. 

© CZŁOWIEK 2 KUFRA. 
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Jegomość w meloniku 
Gdy odzyskałem przytomność, Ie- 

żałem w kajucie małego statku, owi- 
nięty ciepłemi kołdrami. Czułem się 
jeszcze bardzo słaby, lecz błogie u- 
czucie ciepła, rozchodzącego się od 
palącego się pieca, uspasabiało mię 
radośnie. Ubranie moje suszyło się 
przed ogniem. Nie widząc nikogo ko- 

ło siebie, zrozumiałem, że cała załoga 
zajęta była wyciąganiem sieci, 

Głowa ciążyła mi, jakby była na- 
lana“ jem, chciało mi się spać, 
starałem się jednak nie zasnąć, roz- 
myślając nad wyszukaniem  histotji, 
któraby mogła wytłumaczyć moje sa- 
motne pływanie po morzu. Pierwszą 
moją myślą było szczere wyznanie, 
zadenuncjowanie załogi Herkulesa ja- 
ko bandy kontrabandzistów. Lecz 
przypomniałem sobie me obowiązki 
detekt,wa. Gdyby nazwisko moje zo- 
stało opublikowane, przeciwnicy moi 
mieliby się przedemną na baczności. 
O wiele lepiej było pozostawić im ilu- 
zję o mojej śmierci, w. ten sposób 
podwajałem własne szanse wygranej. 
Szybko powracały mi siły, Ę 

sławiłem los, który mię zmusił do 
opuszczenia Herkulesa. Przypuszcza- 
jac, że statek, na którym się znalazłem, 
powróci by sprzedać swój połów, 
miałem nadzieję, że przybedę do por- 
tu parę godzin przedź Herkulesem. 
Uspokojony tą myślą,  zasnąłem 
twardo. : 

Sailo mi się, že Scanlon  prėbo- 

"my i huzary» — Al. 

łogo-. 

wyprawą artystyczną Reduty w bie- 
żącym miesiącu na teren Wojewódz- 
twa Wileńskiego, gdzie wymieniony 
zespół ma odegrać „Śluby Panień- 
skie" i „Cyda* w Nowej „Wilejce, 
Trokach,  Święcianach,  Brasławiu, 
Drui, Glębokiem, Dziśnie, Krėlew- 
szczyźnie, Dokszycach, Wilejce, Osz- 
mianie i Mołodecznie, Wojewoda Wi- 
leński wystosował okólnik do Sta- 
rostw, w którym ze względu na wy- 
bitmie kulturaino-ošwiatowy  charak- 
ter zamierzonego objazdu i doniosłe 
znaczenie przedstawień na prowincji 
— załeca okazanie zespołowi Reduty 
jaknajdalej jdącej pomocy i ułatwień 
w organizacji przedstawień. 

TEATR i MUZYKA, 

— «Reduta» na Pohulance. Dzisiej- 
sza popołudniówka <Cyda». Dziś w dniu 
święta Narodowego o g. 4 pp. przedstawie- 
nie popularne dla najszerszzch warstw i 
młodzieży szkolnej «Cyd>—Corneill"a-Wy- 
'spiańskiego, po cenach zniżonych od 15 gr. 

— «Mąż z grzeczności». Dziś „wieczo- 
rem o g. Sej wesoła komedja Abrahamowi“ 
cza i Ruszkowskiego <Mąż z grzeczności». 
Ceny zwykłe od 20 gr. 

Jutr —«Mąż z grzeczności». 
— Premjera «<juniora». W czwartek 

po raz pierwszy znakomita komedja w 3 ak- 
tach B. Winawera «Junior». 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 
Teatr Polski czynny będzie dwa razy: o g. 
3 m. 30 pp. grane będą nieśmiertelne <Da- 

redry. Przedstawienie 
to przeznacza się dla uczącej się młodzieży 
oraz szerokich warstw społeczeństwa. Wie- 
Czorem o g. 8 m. 15 przedstawienie ku ucz- 
czeniu Konstytucji 3-g0o maja, na które zło- 
żą się: 1) Hymn narodowy, 2) Przemówie- 
nie prof. Wierzyńskiego i 3) *Radziwiłł Pa- 
nie Kochanki» —an*gdota scemiczna J. Kra- 
szewskiego, w której śpiewy myśliwskie wy- 
kona chór akademicki. 

— «Nie trzeba się niczemu dziwić», 
komedja St. Kiedrzyńskiego, którą krytyka 
zalicza do najlepszych utworów scenicznych 
ostatniej doby, grana będzie taz tylko jutro 
z M. Malanowicz-Niedzielską w roli głównej. 

— Ostatnie przedstawienie <Złotej 
cioci». «Złota ciocia» pełna humoru  kroto- 
chwila P. Gavavita, ukaże się raz jeszcze 
w Czwartek. i 

— «Simona» grana będzie po raz osta- 
tni w piątek. > 

— Najbliższa premiera. W sobotę, 
po raz pierwszy ukaże się komedja H. Mon- 
mersa «Najdroższa moja Peg>. 

RADJO. 
— Prog, stacji warszawskiej. 
11.00—14.15. Transmisja z Poznania. 
11.15—11.40. Odczyt p.t. «Trzeci maj— 

Poiskie Święto Narodowe», wygł. prof. Hen- 
ryk Mościcki. | 

11.40—12105. Odczyt p. t. <O maiku i 
wiosennych zwyczajach  łudowych», wygł. 
prof. St. Poniatowski. й 

‚ 12.10—14.00. Transmisja koncertu z Fi|- 
ha"monji. Wykonawcy: Orkiestra filharmoni- 
czna pod dyrekcją Józefa Ozimińskiego, 
Chor mieszany <Lutni Warszawskiej», chór 
«Akademickiego Ko *a Muzycznego» pod dyr. 
prof. Piotra Maszy kiego, oraz prof. Zofja 
Rabcewiczowa (£ ep.) i Adam Dobosz 
Ašpiew.). 

14.08. Rozma _ości. 
8 15.00—16 00. Koncert popołudniowy. 
f5116.06—17.00. Audycja dla młodzieży. 
у  16.006—17.00. Audycja dla dzieci. 

17.00—17.30. Recytacje. 
17.30—18 30. Koncert wieczerny. Wyko* 

mawcy: Orkiestra powiększona P. R. pod 
dyc. Józefa Ozimińskiego, prot. Jan Dwora- 
kowski (skcz.) Kazimierz Butler (wiolonczela) 
i Matylda Lewicka-Polińska (śpiew). 

18,40—19.10.. Recytacje. 
1930. Transmisja z Poznania. 

    

USUWA RADYKALNIE 

wał utopić mię podczas kąpieli, do- 
ganiając statek w małej łodzi - moto- 
rówce, lecz udało mi się zajść go 
z tyłu i uderzyć rużą beczką przy- 
wiązaną do sznura. Uderzenie to wy- 
wołało we mnie dreszcz radości, 

Gdy się obudziłem, promienie słoń- 
ca zaglądały przez okienko, miarowy 
ruch statku i bulgotanie wody ude- 
rzającej w przód okrętu  dowodziły, 
że Statek nasz był w ruchu. ! 

Zapach gotującej się kawy, sma* 
żonych ryb, łaskotał mile moje po- 
wonienie. Rybak jakiś zajęty był my- 
ciem kubków i spodków blaszanych. 
Załoga zjadła już śniadanie. Po skoń- 

czeniu roboty, młody marynarz zwró- 
cił się do. mnie, a widząc, że siedzę 
na łóżku, uśmiechnął się nieśmiało: 

— Jakże pan się czuje?..—zapytał 
uprzejmie . | 

_ Odpowiedziałem że jestem  zupeł- 
nie zdrów i prosiłem by opowiedział 
mi, jak się nażywa statek na którym. 

kapitana p. Mac Donalda i pozosta- „płyniemy i w jaki sposob uratowano 
mię. Mówił wiejskiem narzeczem, bar- 
dzo trudnem do zrozumienia; udało 
mi się jednak zrozumieć, że kapitan 
statku usłyszał hałas, jaki uczyniła 
załoga Herkulesa, i wysłał dwuch lu- 
dzi w łódce; dla sprawdzenia, czy 
sieci nie zostały przypadkiem uszko* 

dzone. Światło tej łodzi dostrzegłem 
poprzez mgłę, w chwili gdy siły mię. 
Opuściły. ; 

Mój nowy znajomy opowiedział 
mi, že zbawcami mojemi byli: Alek- 
sander Reid i John Mair; zarówno 

| poli reszta załogi mieszkali oni w 
siemouth. Parowiec nazywał się 

Unity i płynął ku portowi w Salbo- 
rough, gdzie mieli sprzedać swój po- 
łów śledzi, 

|. SpRzebaNo więcej NiŽ DWA MILIONY słoików. : 

"ZMARSZCZKI,OGGRZALOSC iINNE DEFEKTY CERY. žų 

: М, $., W. (S. P, ZD.'Nr. 316. | 

SŁOW o 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Rabunek, a nie kradzież. 

W numerze sobotnim podaliśmy wia- 
domość o okradzeniu sekwestratora 
Izby Skarbowej. p. ]. Marcewicza, któ- 
remu skradziono. 1000 złotych. 

Jak się obecnie dowiadujemy, wia- 
domość podana przez aas było o ty- 
je nieścisła, że nie było tu zwykłej 
kradzieży, 

„Banda składająca się z kilku osób, 
w momencie kiedy p. M. wychodził 
z Izby Skarbowej zrobiła sz uczny 
tłok, podczas którego wyrwano paczkę 
pieniędzy. Dzięki przytomności umy- © 
słu napadnięty zatrzymał jednego z 
napastników. Jest nim.niejaki Tatarka.: 
40000400 
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Przyrządy do rybactwa 

poleca Je E. Sennewaldt 
! WILNO, 

Końska 14. — Założony 1859 r. 

%60ÓDGOOERÓRODRUDRAOGUBICUREBYDEN 
  

  

Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 

„złą przemianą materji i zanieczyszcze- 
„niem krwi w organizmie ladzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materii, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiem uzdrawiają Žolą- į 
dek i powodują regularne działanie p 
wątroby | nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

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

renmatyzm i artretyzm. 

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

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł. 150, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 Ё 

Sprzedaž w aptekach i skiadach | 
antecznych. | 

EENKISEIS 

     

       PIEGI, W. 

  z, 

Serce moje drgnęło radośnie, Sal- 
boroughl Zobaczę więc Lucy! Mary- 
narz zaproponował mi śniadanie, Przy- 
jąłem chętnie zeproszenie i wyskoczy- 
łem z łóżka. Wymyłem się w słonej 
wodzie w, basenie i wytarłem się gru- 
"bym szorstkim ręcznikiem, poczem 
włożyłem wysuszone ubranie. 

„Piotr (tak miał na imię młody ry- 
bak) przyniósł mi duży kubek kawy 
gorącej, olbrzymi kawał chleba i bla- 
szany s zi trzema smażonemi śle- 
dziami. Nie potrzebował mię zapra- 
szać do jedzenia... i 

Przed śniadaniem wątpiłem w osta- 
teczny szczęśliwy rezultat mej misji, 
lecz słusznem jest twierdzenie, że 
człowiek syty inaczej się nafwszystko 
zapatruje, to też i ja po skończeniu 
śniadania poczułem nieprzyzwyciężone 
siły. AAS ais 

Po zaspokojeniu głodu, swoim 
zwyczajem zapaliłem fajeczkę, poczem 
wyszedłem na pokład, gdzie poznałem 

łych członków załogi, w tej liczbie 
dwuch moich wybawców. Młodzi 
chłopcy zarumienili się, gdy wyrazi- 
łem im wdzięczność swoją i mruczeli 
niewyraźnie zdania, z których zdoła” 
łem wyłowić myśl, że ja bym był zro- 
bił na ich miejscu to samo. Byłoby 
wielką niedelikatnością z mojej strony, 
gdybym im ofiarował pieniądze; po- 
stanowiłem więc zaczekać z okazaniem 
wdzięczności i po przybyciu do do- 
mu przesłać im prezenty. Uczyniłem 
to istotnie w następnym tygodniu i 
dotąd przechowuję ich szczere iisty z 
podziękowaniami. 

Ku wielkiemu memu zdumieniu, 
rybacy ci przyjęli obecność moją na 
pokladzie ich statku, jako rzecz zu: 
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ё Miejski Kinematograf 

e 
2 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Kulturalno-Oświatowy 

  

wyświetlany film 92 

:komed 

Dziś będzie 

w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od zodz. m. 
godz. 4 m. 30. Cena biletów: parter—60 gr., bałkon— 30 gr. 

Kadet Marynarki 
Akcja się rozgrywa na tle morza, okrętów wojennych i szkoły kadetów morskich. 
Scenarjusz w-g powieści Guy Maupassant'a. Nad pi i J 

ja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją p 
Ostatni seans o godz. 10. W Poczewalniach koncerty radjo. Początek seansów 
dzieję i święta od godz. 3, w sobotę od godz. 4 i inne dnie od godz. 5, Kasa czynna 

      

    

    

64 dramat w 9-ciu aktach, W roli 
głównej Ramon Nowarro. 

«CIĘŻKO 

inne dnie' od 
Do 

  

  

e A Ostatnie dni! KORONA NASZEGO REPERTUARU! Arcydzieło przewyższające wszystkie z dotych- €£$" 
EJ a czasowych! Film, który otrzymał 8.000.000 głosów więcej od <Ben-Hura» 
OT Polonja“ = i pierwszą nagrodę świata $ 

eatr 99 e ; przepotężna tragedja, którą przeżyliśmy 

e £ „wielka Parada" Soc "e" ul. A. Mickiewicza 22 - LL] każdem ludzkiem sercu. 
$ m Parada śmierci. — Parada Wspomnień, — Parada miłości. Nad program: Na scenie znany e 

m. bumorysta-tancerz MAKSIO BOCZKOWSKI w nowym repertuarze. . 

  

  

  
  

: i $ Dziś! Film, ktėry wzbudzit zachwyt ai * 66 Wr, gł. chluba 
4 c: Helios“ Europy! Wielki szlagier sezonu! „„Księżniczka 1 Błazen = Paryża $ 
Е Z UGUETTE DUFLOS i jej partner KAROL DE ROCHEFORT, Na scenie: Występy <Człowieka- ©D 
+ ul. Wileńska 38, orkiestry» MIRO MALTANI, imitat, naslad. dzwięków ptaków, zwierząt i t. d. w nowym programie, e 

Seansy o g. 4, 6, 8 1 10 m.15. 

EFIEFIEFIEGEFEL FIERNEREEMIE| PEkój seo 
ckój wany do 

wynajęcia, ul. , Tarta- 

m. Głęboki 
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Obwieszczenie 0 przetargu. 
Niniejszem podaje się do wiadomości zainteresowanych, iż w dniu 10 maja b. r. 

o godz. 12-tej odbędą się w lokalu Magistratu w Głębokiem (ul. Zamkowa Nr. 9) 

przetargi ustne, a następnie w zamkn. kopertach ma przebudowanie w Głębokiem 

| ulic, oraz ułożenie nowego bruku razem około 10,000 metrów. 

Życzący przyjąć udział w przetargach wiani do godz, 11-tej dn. 10 maja złożyć 

w Magistracie oferty w zakrytych kopertach, oraz kaucję w wysokości 1500 zł. w 

gotówce, ewentualnie wekslami gwarancyjnemi. 

Warunki można przeglądać w Magistracie od dn. 5 maja b. r. 

e, dn, 27 kwietnia 1927 rokńt. 

Magistrat m. Głębokiego. 

  

   

  

  

  

  

   

   
  

ki 184. Od 5—7 g. 

  

kradzioto książkę 
LS wojskową rocz- 

nik 1895, wyd. 
przez P. K, 0. Wilno, 
metrykę urodzenia 
wydane na imię Jana 
Soboląwskiego, syna. 
Wincentego i Wero- 
niki. 

Letniska 
w  pobl. Jaszun. 

Umebi, produkty na 
miejscu. Sosn. lasy, 
rzeka. Inf. Ś-to Jakób- 
Ska 16, m 7, WŁ K. 
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EJB IEEE EI oo wynajęcia 
= иииг сСа O SPRZEDANIA| bokTok „LETNISKO Е Fortepiany, Pianina, Fisharmonje D aka WE ui 

plerwszorzędnych firm zagranicznych HAMA 00 D, ZELDOWICZ | * ia Ste 
i krajowych nowe i używane ziemi przy _lesie Za-| chor. WENERYCZ. | 

sprzedaję i wynajmuję era RE ai NE, MOCZOPŁC. 
wowSska Nr sk.) SKI RNE - ° 

K. DĄBROWSKA cd 10 ORNE, „ | Poszukuję 
/ 2 i posady | konduktora 

Wilno, Niemiecka 3 m. 6 Do ulokowania DOKTÓR autobusowego, z kau- 

hpa kaeaę | SZBIÓOWICZOWA | ** 2óm. Stowe: K 4 na perwszą hipotekę, | U, adm. «Słowa». 
: PRZEDSTAWICIEL podda two a e WENE. | - i : 
na likier wyroby czekoladowe i cukry dobrze zapro- 4 czone! res w adm.| RYCZ i ehor, 5 2 

wsadzony, pósdadający odpowiedni skład i mogący złożyć ! <Słowa». DRÓG MOCZ, Zginął Ankas 
) gwarancję jako zabezpieczenie na p'owadzenie działu rz. 12. iod 46 nazywa się <Negus> 
) cukrowego, na własny rachunek, poszukiwany na miasto © — | ul.Mickiewicza 24 Ma - brodawki & od 

› йв А GAEDE **а ннегя, ° ® Poszukujemy tel. 277. AE Nagi ee AD e 0 
okolicę. rtur r czekolsdy i cukrów. domów do nabycia | у а Nr. dl, odprowadzenie Ofikr- 

: Poznań, Św. Wojciech 28/30 za gotówkę DALA SP zK O wyńaa 

  

Wileńskie Biuro   

śmierci "m 
filmowa < 

Sądu Okręgowe 
Hb. za NE 658. 

Dom Handlowy Bra 

go w Wilnie z dnia 

  

inau a 

Podaje się do ogólnej wiadomości, że wobec 
ólnika firmy b. p. Chaima Cholema, Spółka EB 
om Handlowy Bracia .Cholem» na mocy 

p. 12 umowy spółkowej kontynuuje w dalszym ciągu 
swoje istnienia w skłądzie pozostałych wspólni*ów 
PERECA CHOLEMA i -JEREMJASZA  CHOLEMA, 
zgodnie z odpowiednim wpisem do rejestru handlowego 

  

  

Komisowo- Handlo- 
we, Mickiewicza 21 

tel. 152. 

OKÓJ  umeblo- 
wany do wy- 

najęcia. 

Ea 

E ze 16 m. 17, 

uchmistrz « ogrod- 
nik “"rūtynowany 
posiada dobre 

świadectwa poszukuje 
posady do majątku, 

    

- 30.ро kwietnia 

cia Cholem. a 
KRRN ISK 

Lokatę 

  

  

    

  

a = į jonatu, restaur 
a SKŁAD MEBLI spółdzielni B gotówii. załatwia, JP po Kratowsię a 
a Я a my najdogodniej i | m. 5, Moszko. m „Zjednoczeni Stolarze” B| | bezryysa | 
=) ŻA BE] wileńskie Biuro | 
M w Wilnie, ul. Trocka Nr 6. Komisowo-Handio- | |—37gojoję 
M Wielki wybór różnych miebli wła: p we  kaucjonowane Suche bl 
№ snych warsztatów. Przyjmuje zamó: a uj. Mickiewicza 21, wat Ža si о- 

MM wienia na całkowite urządzenia biur, a tel. 152, tel alońo usługą 1 
Hi urzędów, różnych instytucji, banków a о МіскЁЁиЁЦУ aa 

El oraz wykonywa wszelkie pojedyńcze sk ъ oj * "ao В 

Ei meble, Ceny umisrkowane. E Kosiar ka (Wood) | ce z jk 
m ysunki i kosztorysy na żądanie. Ba, sprzedania Oko, i) : O 

ала ла ли а ло ло ла л ло ло п о о а ое So, Pzedania Okazyj”| lub rodzinie, Wia. nie, Ponarskie targo- | domość; tel. 12—48 

    
‹ wisko 54 m. 4.- 

в willa BH > OE 
M DR USK | E NI KI <WILENKA» 2 Za 4.000 ; SĘ, : 

okoje, również z całodziennym g| dolarów dom do || POSlačamy Ww wigk- 
B zozymaniem. Kuchnię D Y E T E- s sprzedana Spiętroc || "il. kwocje o 
TYCZNĄ jarską i mięsną pro- gg) WI murowany sia ZADALI EA i 

Ш _ wadzi pierwszorzędny kucharz. m PORN . P SIE pie 

'mP. P, Urzędnikom | _ studentom @ RARE uro Wileźakie Biuro 
m utępstwo. Adres: Druskleniki, S-to | Komisowo Fandlo. || Só andlo- 
m Jakóbska 11, Wilno, Uniwersytec- MB] *€ kaucjonowane Moo howe 
m ka 4—6 J. Swietorzecka w godzinach M | Ul- Mickiewicza 21, || we „it ich ne 
= 12—2 i 4—8 codziennie, m! tel 152, ul. Mickiewicza 21, 

  

pełnie naturalną. Prócz kapitana, nikt 
nie zapytał mię o sposób, w jaki zna- 
lazłem się w wodzie, » 

Dyskrecja ich oszczędziła mi przys 
krości kłamania wobec mych wybaw- 
ców, co wzbudzało we mnie wstręt. 
Pytanie kapitana również nie zmusza- 
ło mię do; opowiadania wymyślonych 
'historyj. Zapytał mię tylko: „Pan wy- 
padł z yachtu?*, odpowiedziałem ski- 
nieniem głowy potakującem. Na tem 
zakończoną zostala rozmowa o moim 
wypadku. Mówiliśmy o sprzedaży ryb, 
złapanych tej nocy i o rybołówstwie 
w ogólności. 

nity wpłynął do portu w Salbo- 
rough o dziesiątej i zatrzymał się 
przy wybrzeżu, by wyładować ryby. 
Po serdecznem pożegnaniu z miłą za« 
łogą tego statku wysiadłem. Wyglą« 
dałem, jak człowiek, który spędził noc 
całą na łowieniu ryb; z chwilą, gdy 
widziano mię wysiadającego z łodzi, 
szczegół ten nie powinien był wzbu- 
dzać żadnych podejrzeń. х 

Istotnie, dopóki byłem na wybrze- 
żŻu, nikt nie zwracał na mnie uwagi, 
lecz gdy wszedłem do miasta, skon- 
statowałem, że strój mój, więcej niż 
zaniedbany, wzbudzał zaciekawienie 
przechodniów. Zaszedłem więc do fryz- 
jera, by ogolić się i podstrzydz wło- 
sy. Fryzjer był człowiekiem rozmow- 
nym i-dla zaspokojenia jego cieka- 
wości musiałem opowiedzieć mu, że 
spędziłem noć na statku, łowiąc ryby, 
że ubranie moje przemokło, że późno 
powróciliśmy do portu. Wychodząc 

tel. 152: 
  

sklepu posłał do sąsiada po koszulę 
dla mnie, kołnierzyk i krawat. Zapro- 
ponował mi przejście do pokoju, 
znajdującego się za sklepem, bym 
się mógł tam przebrać. Teraz miałem 

wygłąd zupełnie przyzwoity, wyjątek 
stanowiły moje trzewiki, które prze-- 
siąknęły solą i dotąd jeszcze były 
wilgotne. Poprosiłem krawca o ode- 
słanie mego starego ubrania do me- 
do domu. Jeśli uczciwie chciał speł- 
nić swą obietnicę, paczka ta leży za- 
pewne dotąd w policji, oczekując aż 
zgłosi się ktoś po nią, gdyż podałem 
adres fikcyjny. : 

| _ Trudno określić dziwne uczucie, 
którego doznawałem od -kilku chwil 
miałem wrażenie, że jestem śłedzony. 
Nie oglądając się, wszedlem do szew- 
ca, aby kupić nowe obuwie. Podczas 
gdy kupiec wkładał sznurowadła do ' 
nowych trzewików, ja zająłem się 
badaniem tego, co się działo na uli- 
„cy. Pośród wielu przechodniów, żą- 
„den nie wydał mi się podejrzanym, 
Nagle wzrok mój padł na małego 
człowieka o pospolitym wyglądzie w ' 
meloniku na głowie, przyglądającego 
się bacznie witrynie sklepu tytonio- 
we. w, odległości kilkudziesięciu 
kroków odemnie. Widziałem go już 
raz na wybrzeżu.. 

- Aby sprawdzić, czy podejrzenia 
moje były słuszne, wyszedłem bardzo 
szybko, minęłem nieznajoniego w me- 
loniku i zawróciłem po tytoń. Wcho- 
dząc ujrzałem to indywiduum w-po- 
bliżu, przyglądające się wystawie jubi- 

od fryzjera. czułem się o wiele pew- lerskiej. Czyniłem dalsze zakupy nie 
niej. 

Potem zaszedłem do małego skle- 
pu z ubraniem, gdzie kupiłem całko- 
wity garnitur. Uprzejmy właściciel 

dbając więcej o człowieka, sunącego 
za mną stale. Kupiłem lunetę, zegarek, 
rozkład pociągu i szczegółowy plan 
okolic najbliższych. 

Akuszerka grodzeniem. 
Wi Smiatowska ———— 
przyjmuje od godz, 9 OSZUKUJE si 
do wr RZA P Padangos" 

l. na prowincję do 
WZP. Nr 63 sprzedaży Bolo LS ES 

m: Z „wysokim 
= + wynagrodzeniem. Zną- Dr W.Umiastowski jomosė branży nio choroby płuc, przyj- konieczna. Zgłoszenia muje od 6—7-ej wiecz, Кегомаё do admin, prócz dni Świątecz- «Słowa» pod «l.ogo», 

nych i przedświętecz- 
nych, 

eligowskiego 5 

    

  -—— 

Mieszkanie 
remontowane, SŁO- 
neczne do wynajęcia 

1 pokoi, wygody. 
Kościuszki 14 (Anto- 
koi). Spytač dozorcę. 
EA 

Pieniądze 
w każdej sumie 
lokujemy na opro- 
centowanie pod so- 
lidnezabezpieczenia 
Dom Handi.*Kom, 

ul. 

    

Lekarz- Dentysta 

MARYA 

Ożyńska.Smolska 
Choroby jamy ustne 
Piombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony, Sztuczne zęby. 

  

  

Wojskowym, urzędni- ZACHETA* 

koa, ię toto) iętto zniżka. Ofiarna 4 m.3. tel o 
"Wydz. Zdr. Nr 3 
ъ 

ннн 

  

  

'gubiono książkę PIES zawie wyd. „przez P | duży, okazyj» K. U. Święciany nie do sprzedania. , . 
rocznik 1885, na imię _BARDZO TANIO— 
Jana Na iwaj 
we wsi Kurakulicze 

ko, zam. Adres: Dzielna 30 п 5 

gm szemictow- "_ WORWO 
szczyzną 

  

W południe zaszedłem do małego 
hotelu na drugie śniadanie. jedząc 
rozmyślałem nad dalszym planem dzia- 
łania. Wybrzeże było tu zbyt dobrze 
chronicne, by Golden Harvest odwa- 
żył się wyładować towary na oczach 
straży, Należało przypuszczać raczej, 
że pozwoli złożyć wizytę na swym 
pokładzie urzędnikowi komory celnej. 
W. porcie, w którym ruch jest bardzo 
ożywiony, glzie dużo statków 'wcho- 
dzi, wizyta urzędnika celnego z na- 
tury rzeczy musi się ograniczyć do” 
pobieżnego sprawdzenia, to też sta- 

/tek zbudowany tak, by mógł ukryć 
pewien ładunek  kontrabandy, ma 
wielkie szanse szczęśliwego załatwie- 
nia sprawy celnej. 

Lecz nasuwały się tu pewne trud- = 
ności» pok jest centrem pięciu 
portów rybackich:  Caliwell, Burn- 
holm, Salborough, Aldhayen i Port: 
Gell. Porty te są połąćzone siecią 
dróg żelaznych, na których pociągi , 
posuwają się dosyć wolno, dzięki nie- 
równościom gruntu. Jeśli zwrócę się ' 
ku południowi i pojadę do Cailwelh 
i Burnholm to nie będę mógł poznać 
Aldhaven i Port Gelt i odwrotnie. Na. 
który z tych portów miałem się zde- 
cydować? Chciałem już zabawić się. 
we wróżenie i w ten sposób oddać 
rozstrzygnięcie tej kwestji losowi, gdy 
przypomniałem sobie o istnieniu ol- 
brzymiej wolnej .przestrzeni, ciągnącej. 
się na zachód od dwuch portów pół- 
nocnych. Jest to doskonałe miejsce 
do przewożenia kontrabandy i kiedyś 
według legendy było ono przystanią 
piratów. Postanowiłem więc udać się 
do Aldhaven, skąd innym pociągiem. 
miałem pojechać do Port Gell. 

  

Wydawca Stansiiaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny z ogłoszenia Zenon Ławiński, 
' 
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