
"ROK VI. Nr 101 (1414) 

ODDZIAŁY: , 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 24 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 

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

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do doma lub z 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Ni 

  

5 MAJ 
w Prusach Wschodnich, 

BERLIN, 4.V, PAT. Posłowie Step: 

hens, von Campe, von Eynern i to- 

warzysze z partji ludowej, której prze- 

wodniczącym jest p. Stresemann wnie- 

śli w sejmie pruskim interpelację z 
powodu rozesłania przez konsulat ge- 
neralny Rzeczypospolitej Polskiej w 

Królewcu zaproszenia do władz pań: 

w kościele katedralnym w Królewcu 

urządzone przez konsulat z powodu 

święta narodowego Rzeczypospolitej. 
Interpelanci zapytują rząd pruski czy 

„łakie wystąpienie polskiego konsulatu 

"generalnego odpowiada: zwyczajom 

dyplomatycznym i w jaki sposób za- 

mierza rząd pruski przeszkodzić od- 
dawaniu przez niemieckich duchow- 
nych usług polskiej propagandzie. 

Z dzienników berlińskich jedna 
tylko zbliżona do ministra Strese- 
manna «Taegliche Rundschau» po- 
daje tekst interpelacji dołączając do 
niej komentarz następujący: Zapro- 
szenie powyższe wywołało w Kró- 
lewcu zrozumiały protest i oburzenie 
władz, tam bowiem zbyt dobrze wia- 

Wilno. Czwartek 5 maja 1927 r. 
› 
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przesyłką pocztową 4 zł, | 
r 80250. ° | 

  

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena poedynczego n—ru 20 groszy. | 

Redakcja rękopisów niezamójwionych nie zwraca. 
DOGG 

Rozpoczęcie obrad 
międzynarodowej konferencji gospodarczej, 

GENEWA, 4—V. Pat. Dziś rano pod przewodnictwem b. prezesa 
rady ministrów Belgji Theunisa rozpoczęła obrady międzynerodowa kor- 
ferencia gospodarcza. 
państw. 

W konferencji biorą udział przedstawiciele 47 

LONDYN, 4 V. PAT. Program prac rozpoczętej dziś w Genewie 
międzynarodowej konferencji gospodarczej składa się z trzech działów 

stwowych na uroczyste nabożeństwo głównych. Dział pierwszy dotyczy przyczyn obecnego załamania się rów- 
nowagi w handlu i przemyśle swiatowym i wpływu tego zjawiska na 
trwałość pokoju powszechnego. Dział ll obejmuje zagadnienia związane 
ze sprawą granic celnych dla wywozu i wwozu oraz zakazu wwozu i wy» 
wozu niektórych artykułów, sprawę taryf, wreszcie sprawy fiskalne i inne 
ograniczenia. Do działu Il należą również sprawy porozumień międzyna- 
rodowych w zakresie przemysłu i sprawy karteli. Dział Ill dotyczy zagad- 
nień rolnych i ich stosunku do wytwórczości przemysłowej. 

Przemówienie inauguracyjne. 
GENEWA, 4.V, PAT. Przewodniczący międzynarodowej konferencji 

gospodarczej Theunis zaznaczył w przemówieniu inauguracyjnem, że do: 
kładne prace przygotowawcze oraz niezwykle ważne dokumenty stawiają 
konferencję w możności dokonania wybitnej pracy. Byłoby jednak błędem 
oczekiwać od tej pierwszej konferencji ostatecznych postanowień W Spra- 
wie sanacji życia gospodarczego poszczególnych krajów. Trzeba raczej 
szukać w niej linji wytycznych dla przyszłych układów i umów. Szczegól- 
nie aktualnemi sprawami są problematy taryf celnych i handlu, jak rów- 
nież sprawy międzynarodowego porozumienia w dziedzinie przemysłu. 

Z wielkim naciskiem zwrócił sięTheunis przeciwko niebezpieczęństwu 

  

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LiDA — ul. Majora Mackiewyjcza 63 

80 
ST. 
STOł 'CE — ul. Piłsudskiego 

WIiĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚW R— u 3-go Maja 5 г 
w LEJKA POWIATOWA— ul Mickiewicza 

CENA OGŁOSZEN; Wiersz miiimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—e 30g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n—ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. dr e 

w perspektywie tygodnia. 
Od 26 kwietnia do 4 maja. 

Ustawy robotnicze. W dniu 21 
kwietnia Wielka Rada Faszystów przy- 
jęła projekt prawa, który nazwano 

„Międzynarodową Kartą Pracy“, a 

dnia 2 maja odbylo się w parlamencie 

angielskim drugie czytanie ustawy o 

ograniczonem prawie strajkowania, 0- 

graniczeniu Trade-Unionów w działal- 
ności politycznej etc. (szczegóły patrż 
art. poprzednie pod tym tytułem) 

Zarówno włoska Carta del Lavoro, 

jak i angielski bill Hogg zostały spot- 

kane z wściekłością na łamach prasy 
socjalistycznej wszelkich odcieni, I 

jedno i drugie ńazwane zostało wy- 
brykiem reakcji. A jednak ustawa 
włoska i ustawa angielska wychodzą 
z wręcz przeciwnych założeń, są od 

siebie biegunowo różne i absolutnie 
nic wspólnego pomiędzy sobą nie 

mają, prócz tego właśnie, że jedna- 
kowo ściągają na siebie nienawiść 

chach należących do poselstwa So- 

wietów w Pekinie. Z dokumentów 
tych wynika, iż Sawiety  ofiarowały 

gen. Fengowi 24 dział, 90 kar. ma- 
szynowych, 21.970 karabinów  rosyj- 

skich, 4.000 kar. japońskich, 22,000 

pocisków armatnich, 18.000.000 naboi 

ros., 2.000.000 nab. niemieckich i 

500.000 nab, japeńskich a także 10.000 
granatów ręcznych. 

Prócz tego dostarczono z Bolsze- 
wji do Urgi: 25.000 karabinów, 
32.000.000 naboi, 140 kar. maszyno- 

wych, 42 dział, 42.000 pocisków, 

10.000 granatów ręcznych, 5.000 

szabel, 10000 bomb. chemicz- 
nych, 30.000 masek antygazowych i 

6 aeroplanów. : 
Jednocześnie Moskwa zaopatrywa- 

ła armję południową. W depeszy 
sowieckiego attache wojskowego z 
Pekinu jegorowa do gen. Galintsu w 

Sejm i Rząd. 
Generał Sosnkowski w War- 

szawie. 
WARSZAWA, 5.V (żel od wł, ko- 

resp.). Wczoraj od g. 7,30 rano przy- 
był z Poznania gen. Sosnkowski w* 
tany na dworcu przez 'szefa sztabu 
generalnego gen. Piskora oraz gene- 
rałów: „Dreszera, Litwinowicza, |Krze- 
mińskiego i licznych przedstawicieli 
korpusu oficerskiego. 

Po kilkunastominutowej serdecz- 
nej pogadance gen. Sosnkowski od- 
jechał do hotelu Europy. 

Po południu gen. Sosnkowski 
przyjęty został przez Marszałka Pil- 
sudskiego. Rozmowa trwała dłuższy 
czas. W kołach politycznych robione 
są z a. o roli jaką 
ma odegrać w życiu politycznem gen. 

Sosakowaki. A cie Н 
„ Pomigdzy pogtoskami slyszelišmy 
i o objęciu przez gen. Sosnkowskie. 
go premjerostwa, oraz o objęciu wyż- 
szego stanowiska dyplomatycznego. 

Sfery wojskowe przypuszczają, że 
gen. Sosnkowski obejmie stanowisko 
vice-ministra Spraw Wojskowych. 

lecz trzeba przyznać, że pomnik Ale- dome, co taps takie ma zwi й КЯ оН 2/2 п 1 

czać, Czynniki polskie prowadzą stałego podwyższania barjer celnych. Nie należy obiecywać, że konferencja Sowietów. Kantonie znajdujemy cyfrę 25 miljo- : : ыя 

ustawicznie kampanię NE. usunie jakgdyby różdżką PoS istniejące Z uje”? a jed- Ustawa dngielska jest ustawą libe- nów fubli jako wartość materjału oda: A e tyki aneksjonistycznej w stosun O nak zdać Sprawę z tego, że dzieło jej zamierzone zie n gą me- ralną, jest echem szlachetnego libe- Ofiarowanegó przez Bolszewję EWO- ( woje Ra pora a 
us Wschodnich. Przez zwabianie 

urzędników państwowych i miejskich 

oraz obywateli niemieckich na nabo- 

żeństwo z okazji polskiego święta 

narodowego pragnie propaganda pol- 

Ska wywołać w Świecie wrażenie, że 
w Prusach Wschodnich istnieją dą- 

żenia na rzecz Polski. jest to zupełnie 
co innego, gdy tu w Berlinie po- 

tę, to dzieło, którego zadaniem ma być uzupełnienie politycznej i pokojo- 
wej działalności Ligi Narodów. Theunis określił dzień 21 maja, jako przy- 
puszczalny termin zakończenia konferencji. Z kolei delegat francuski Lou- 
cheur został wybrany pierwszym wice-przewodniczącym konferencji. Prace 
konferencji będą podjęte dziś popołudniu. 

Stanowisko Sowietów. 
MOSKWA, 4—V. Pat. Przewodniczący delegacji sowieckiej na między. 

narodową konferencję gospodarczą Osiński udzielił wywiadu przedstawi= 

ralizmu XIX w., na spełnienie testa- 

mentu którego może sobie f pozwolić 
dziś na całym niemal globie jedna, 
jedyna szczęśliwa Anglja. Ustawa an- 

gielska wyswabadza jednostkę-robot- 

nika z pod kontroli nieznośnej związ= 

ków, wyswabadza jego wolę, wyswa* 

lucyjaym Chinom. 

Tak wygląda „neutrałność Bolsze- 

wji* w. Chinach po zrewidowaniu 
poselstwa w Pekinie. Podobnie jakby 
wyglądała neutralność Sowietów w 
Sprawie N. P. Ch. i Hromady, gdy 

by... w Pekinie znaleziono archiwa 

jeździły jeszcz: do Cara Aleksego 
Michajłowicza. My Polacy moglibyś- 
my też przypomnieć, że podobnych 
wysłańców przyjmował Władysław IW 
nasz król i Wielki Książe. Tylko Sej- 
my ówczesne stanęły na drodze wie|- 
kiej myśli Władysławowskiej...! selstwo polskie w kościele Św. ciełlom prasy niemieckiej. W wywiądzie tym Osiński oświadczył. i „ Oto są urywki korespondencji jednego z europej- ! : 

Jadwigi "obchodzi święto na- Delegacja sowiecka ik ża i główne zadania: 1) przedstawić = a SóĆ p ski aw cał s Li pej z powodu tego jubileuszu Czesi 

rodowe, niż gdy jakiś  konsuł punkt widzenia opinji publicznej ZSSR. na międzynarodową sytuację gospa- SAMA 80, GG Ada! 4 TZW urządzili wspaniałą uroczystość, Czes- 
generalny w Królewcu  wystoso- darczą Oraz na trudności z nią związane. 2) przedłożyć propozycje sowiec- wina: я Pu) ogu, że przynajmniej W kj minister oświaty Horlice, prezes 
wuje tego rodzaju równie nietakto- kie, mające na celu zlikwidowanie chronicznego przesilenia przeżywanego ... Wskazówki których dos z inach akcja Sowietów leży na obu Senatu Gruban, przedstawiciel Prezy- 

nam wybory dowodzą, iż robotnik angielski łapatkach. Gen. Czang-Kai-Szek Zna- Gentą AAC a aki peak wne, jak i propagandystyczne Zzapro- 

szenie pomimo znanych mu w Pru- 
sach nastrojów, zwracających się 

przeciwko wszelkim wystąpieniom pol- 

skim, przekraczającym dopuszczalne 

granice. Jest rzeczą godną ubolewa- 
nia z każdego punktu widzenia, że 

niemieccy duchowni katoliccy šwia- 

domie lub nieświadomie udzielają po- 

przez gospodarkę socjalistyczną. 3) zakomunikować rezultaty odbudowy 
gospodarczej ZSSR. dokonanej na podstawach socjalistyczcych. 4) przed 
stawić warunki w jakich byłoby możliwe współistnienie dwóch przeciwnych 
sobie systemów gospodarczych. 5) złożyć propozycje i 

traktatami pokojowemi i zawartemi jaśnienia w sprawach związanych z 
w nich klauzulami. 

kompletne wy- 

Delegacja sowiecka—oświadczył dalej Osiński—skłeda się © osób 
bądź związanych z "ozmaitemi dziedzinami życia gospodarczez  Jądź 
zajmujących kierownicze stanowiska, bądź też wybitnych rzeczczu. wców 

często jest z przekonań konserwatystą lub 

liberałem, a jednak jego pieniądze wnoszo- 

ne w formie składki do związku zawodowe- 

go są przez ten związek systematycznie 

obracane na korzyść jednej partji politycznej 

mianowicie Labour Party. > 

„Labour Party kilkakrotnie zamierzała 

przezwać się partją socjalistów, powstrzymu- 

je ją od tego niepopularność tej nazwy 

lazł już współzawodnika w kontrre- 

wolucji, niejakiego gen. Li-Czaj-Sum, 
który pożyczył nawet trochę miljonów 
dolarów od;bankierów z Hong-Kong. 

Marszałek północy Tscharig-Tso-Lin 

gromi tymczasem wojska Kantonu. 

Polityka angielska tryumfuje na całej 

sam Kramarz (wszyscy ci panowie są 
dokiorami —- oczywišciej wyglosili 
mowy bardzo pigkne i pelne wdzigcz- 
ności dla Rosji, „której niema i w 
miejsce której jest banda zbirów 
wszechświatowych*. Poczciwi Rosja- 
nie—emigranci mieli łzy w oczach i arcia zamiarom polskiego konsulatu w sprawach gospodarczych. Na zapytanie dziennikarzy co do stanowiska H Ч NA i 

generalnego przez odprawianie nabo- przedstawicieli Sowietów wobec delegacji niemieckiej Osiński oświadczył, wśród robotników Anglji. linji! A prestiż Europy już tak byl dziekowali serdecznie. _ Naturalnie, 

żeństw, na które konsul generalny że ponieważ w bardzo wielu sprawach interesy Z. S. S. R. i Niemiec są „Państwo nie może ścierpieć państwa w zachwiany. > że nikt nie mówił o tej czyn. 
rozesłał zaproszenia w sposób bu- jdentyczne, przeto delegacja sowiecka zamierza współpracować z delegacją  państwie,jakiem jest Trade-Unionizm o tak wy Te zmiany w Chinach są dziełem : 7 

nej  wdziecznošci i czynnej po dzący wątpliwości. Poczucie takiu 

musi wymagać również i od kościoła 

katolickiego naobszarach tak zagro- 

żonych jak Prusy Wschodnie, by 

sfery kościelne umiały przewidzieć 

wszeikie możliwe nadużycia jakich 

się może dopuścić strona polska, w 

dziedzinie czynności, kościelnych i by 
nie udzielały jej do tego Swej po- 

mocy. 
W związku z powyższą sprawą 

Polska Agencja Telegraficzna upc- 

_ważniona jest do wyjaśnienia, że pla- 

i polskie zagranicą w 2 

po wezędzie urządzają nabożeństwa 

z okazji święta polskiego, a władze 

krajowe przy których placówki te są 
akredytowane mają zwyczaj wysyłania 

na takie nabożeństwa swoich repre- 

zentantów i składania przedstawicie- 

dniu 3-g0 | 

niemiecką. 

Kapitalistyczny i socjalistyczny systemy gospodarcze. 
„ BERLIN, 4—V. PAT. Wczoraj bawiła w Berlinie w przejeździe do 

Genewy delegacja sowiecka na międzynarodową konferencję gospodarczą. . 
W rozmowie z przedstawicielami prasy przewodniczący delegacji komisarz 
ludowy Osiński wystąpił przeciw pogłoskom, jakoby udział unji sowieckiej 
w konferencji gospodarczej oznaczać miał zmianę polityki sowieckiej wo- 
bec Ligi Narodów. Jednym z głównych punktów, które delegacja sowiecka 
zamierza poruszyć w toku obrad konferencji genewskiej jest zasadnicze 
rozważenie możliwości współistnienia obok siebie kapitalicznego i socja* 
 listycznego systemów gospodarki. 

Konflikt bałkański zostanie rozwiązany. с 
BIAŁOGRÓD, 4. V. PAT. W kołach politycznych obiega pogtoska, * Котрогасу} 

że jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia rozpoczną się bezpośrednie roka- 
wania między Włochami a Jugosławią. Rokowania przeprowadzone będą 
na podstawie propozycyj angielskich, wedlug których jJugosławja będzie 
ratyfikowała konwencję zawartą w Nottuno. Natomiast rząd włoski w piś- 

bitnym politycznym charakterze. 

Zgodnie więc z doktrynami liberal- 

nemi XIX w. premjer konserwatywny 

w Anglji zdobył się na wystąpienie „z 

billem Hogga, które to wystąpienie 

sam nazwał «rzuceniem bryły w taflę 

wody». 

Zupełnie inną jest włoska ustawa. 

Nie rozluźnia ona więzów robotnika 

* ze związkiem, lecz je zacieśnia. Jest 

«dużym krokiem naprzód w kierunku 

| przekształcenia ltaljj na to państwo 

o którem mówi Mussolini 

;w swoich mowach. Syndykaty robot- 

'nicze dostają prawe zawierania umów 

„imieniem swych członków, a strajki 

"i lokauty są wogóle zabronione, Pań- 

dyplomacji angielskiej, która działała 

tu bez żadnej pomocy ze stroay  Ja- 

ponji czy Francji. Bolszewicy  wyle- 
wają swą złość rozpisując się o „cał- 

kowitej ignorancji generałów chiń- 
skich w dziedzinie sztuki wojennej” 

— Połnoje niewieżestwo, 
Reforma agrarna w Bolsze- 

wji. Ma być ogłoszona niebawem. 

Przy tej sposobności należy zauwa- 

żyć, że ustawodawstwo '/ bolszewickie, 

pomimo całej potworności celów do 

których zdąża, jest pod względem 

techniki ustawodawczej lepsze od 

naszego. Bądź co bądź nie rozstrzy= 

ga Się tam najzawilszych spraw eko- 
nomicznych metodą podnoszenia 

mocy przeciw owym zbirom, jakie 
okazały narodowej Rosji legjony 
Czecho-Słowackie, które skradły zło- 
to rosyjskie i wydały adm. Kołczaka 
bolszewikom. 
Nowy potop. Na zakońc.enie pro- 

Szę rozwinąć atlas i spojrzeć na ma- 
pę Stanów Zjednoczonych. Miasto 
Nowy Orlean położone przy ujściu 
Mississipi jest zagrożone powodzią. 
Aby niebezpieczeństwo tej powodzi 
oddalić rząd Stanów zdecydował się 
wysadzić dynamitem olbrzymią tamę 
Mississipi położoną o 20 klm. na 
połudn.wschód od Nowego Опеа- 
nu. Przez wysadzenie tej tamy zba» 
wia się miasto od powodzi, lecz za- | i rządu polskiego gratulacyj. jest mie do rządu jugosłowiańskiego da zadawalniającą interpretację art. 2-go : Ž 

ao Pzzetrzagine według ety- traktatu zawartego w Tiranie. Dzienniki wyrażają zapatrywanie, że rozpo- „stwo interwenjuje kpin rąk «prosto od pługa». Np. projekty tapia się obszar na którym wi 
dzie, za- częcie bezpośrednich rokowań między Włochami a Jugosławją nastąpi w, w stosunki pomięczy p ® „ reformy agrarnej są. dwa, — jedeb obecnie pożywienie przeszło 2000 kiety międzynarodowej WSZę 

równo gdzie chodzi o poselstwa, jak 

i konsulaty. W Polsce nikogoby nie 

zdziwiło, gdyby konsul Niemiec w 

najbliższych dniach. 

. Komuniści — i Stahlhelm. 
* pracobiorcą nieomal na każdym kroku. 

O ile więc ustawodawca angielski 

/broni swobody jednostki, o tyle usta- 

przygotowany w naukowej komisji 

wniosków ustawodawczych przy Ra- 

dzie Gosp. Społ, (Sownarkomie) i 

ludności zajmującej się rolnictwem i 
myśliwstwem. Zatapia się przedew- 
szystkiem teren wspaniałych polowań. Poznaniu lub Katowicach w dniu BERLIN, 4. V. Pat Prezydjum policji berlińskiej wystosowało do ' Ё й = a narodowego  tiemieckiego partji komunistycznej oraz do kai i 0 związku żołnierzy fronto- Wie savas calkowicie tę swo drugi opracowany przez Ministerstwo Teraz zaczyna się bajka z Mayn- wych pismo w którem jak najostrzej zakazuje urządzania w dniach 7 i 8 © . Rolnictwa. Reeda. Oto tamtejsi traperzy nie chcą Ti-go sierpnia urządził nabożeństwo 

i zaprosił „s nie reprezentantów władz 

polskich, którzyby nie omieszkali zło- 
© żyć konsulatowi niemieckiemu, jak 

każdemu innemu w tych okolicznoś- 
ciach swoich gratulacyj. 
GAT ZW ui 

Przebieg 1 maja na Litwie. 
«Lietuwa» pisze: i dł 
Donoszą zewsząd, iż dzień 1 ma- 

ja w Litwie upłynął spokojnie. Porzą- 

maja r. b. jakichkolwiek kontrdemonstracyj przeciwko uczęstnikom zjazdu 
Stahlhelmu. W związku z tym zakazem frakcja komunistyczna wniosła dziś 
w sejmie pruskim interpelację wzywającą rząd pruski do zażądania od 
prezydjum policji berlińskiej cofnięcia powyższego zakazu. 

Losy małżonki Tsun-Yat-Sena. 
LONDYN, 4—V. PAT. «Times» donosi z Pekinu, iż obiega tam */rów, a to ze względu na obawy (u- 

'pogłoska, że małżonka gen. Tsun-Yat-Sena padła ofiarą zamachu i została * 
ciężko poraniona kilkoma strzałami rewolwerowemi. 

Nie bylo pochodėw 1 maja. 
‚ \ Paryžu aie bylo pochodow 1 ma- 
"ja, a to na skutek zarządzenia rządu. 

i Gabinet, w którym zasiadają radyka- 
;y łowie-socjaliści zabronił tych space- 

zasadnione), iż komuniści wykorzysta- 

4:ją demonstracje uliczne dla rzucania 

  

Pozatem w tym samym dniu po- ODQOOOOO000000000700000 Skrzyków anty-militarnych. Rząd fran- 
O Nowoodremontowany PENSJONAT z O, cuski ma inną metodę niż nasze 

W r. 1922 ogłoszono w Bolszewji 

Kodeks Rolny, który teraz ma być 

zmieniony, Jak wszędzie tak i tutaj 

rzeczywistość zmusza Sowiety do co- 
fnięcia się z drogi dążącej do reali- 

zacji socjalistycznych nonsensów i 

uznania własności prywatnej za fun- 

- dament wszelkiego obrotu ekonomicz- 

nego. : 
Pięćdziesięciolecie oswobo- 

się poddać temu wyrokowi i posta- 
nowili zbrojniejprzeciw niemu wystąpić. 
Podobno wystawili nawet kulomioty 
1 strzelali |do automob'lu p. Hoovera, 
ministra przemysłu Sianów Zjedno- 
czonych. Uważają oni, że kwota 500.000 
funtów szterlingów jaka ma być im 
wypłacona jest [sumą za małą, Nie- 
którzy sprzeciwiają się ewakuacji przy- 
musowej i uciekają do lasów twier- dek nigdzie nie uległ zakłóceniu, nie licja polityczna skonfiskowała dwie A etodę 

zanotowano żadnych demonstracji lub czerwone chorągwie, „szykowane "na 95) Poe dapądziwiłłów, |. Aka! ©) władze, które jak widzieliśmy wk dzenia Słowian. Pół wieku upły- gząc, że wolą umrzeć, aniżeli pozwo ynie ĘCZĘ- i i: «Frei ) ilni - В о э z 

i A eisi okolo 200 bi. ias „ode i 5 wa : Q Urocze «Werki> pod Wilnem 8 aa pe nęło gdy wojska iS ak: lić na ten potop lokalny. 
i jstycznych, nawolują- rek ji ieckiej“. o tała statkami I autobu. © — ciela ces. Aleksandra li-go 0oswobo- _ Władze amerykańskie i A. emo kt wystąpienia = ® ?“ЗЁЁшЁЁЁ":Ё'.:& \‹і\мі:іпіа za- O sami od. 15 maja z Placu, Omsszko: © policyjną. ; dziły kraje słowiańskie. Czy kultura nieubłagalne, s śni; o 

ulice. Jednakże spokój, jaki aeg aresztowano członka tamecznego ja o "ei. co PZ ROWY. NBA 'Na prowincji francuskiej władze šwjata zyskała po obaleniu Imperjum powodzi zginęło w N. Orleanie 300 
1 maja, dowodzi, iż p © „mitetu ia ai e za = $ Otwarcie 15 maja 1927 roku. Zarząd Q; lokalne dozwalały pochodów tylko w domu Osmanów? Dużo by o tem osób. Gazety francuskie zaznaczają: 

śnie wywarły żadnego wpływ tk W ncae ©) агебгомаперо Znaleziono © w wlnie, ul. Dąbrowskiego 10 m, 4, O takim razie, o ile miejscowe organi* można mówić. Lecz faktem* jest, że ;2 ci nieustepliwi traperz botników i plany komunistów spotka- mnóstwo proklamacji w jęz. litewskim 5 osobiście od 1—4 po poł. O zacj мНЕО R Maz istępii perzy są pochodze: 
ły Się z całkowitem niepowodzeniem. i rosyjskim. Niektóre z nich „były O eledaćPieiówiizowań: 9 przyjmowały na siebie całkowi- młode narody słowiańskie „powstały nia francuskiego i potomkami pierw- 

To samo pismo donosi zatem, iż przeznaczone dla rekrutów i żoł O * a tą odpowiedzialność za spokój, ciszę by żyć* dzięki interwencji zbrojnej szych kolonistów-Francuzów. Często 
w związku z 1 majem policja poli- 
tyczna w dn. 9 kwietnia skonfisko- 
wała archiwum lewicowych soc. re- 
wolucjonistów, którzy działają wespół 

nierzy. 
W Wejwerach urzędnicy policji po- 

litycznej  zaaresztowali _ Kazimierza 
Krutulisa i Józefa Pieterisa za roz- 

o 0000000000000000000G 

declnu posta do zębów 
i przyzwo.tość demonstracji. 

Wogóle w czasach ostatnich we Fran 
cji zrobiono duże postępy w walce z ko- 
munizmem.Między innemi wyłapano ca* 

Cara Rosji, dzięki refleksom, jakie u- 
chwaliła w posępnych komnatach 

Zimowego Dworca idea słowianofilska, 
tak szlachetnie broniona, że aż za- 

nie mówią nawet po angielsku a wyłącz- 
nie staro-francuskim językiem. Akcję 
pośredniczącą pomiędzy rządem wy- 
stępującym tu w roli Noego z arki, z komunistami, Przywódca ich Ser: powszechnianie broszur „Komitetu „21 L й : 

benta ukrywa Się w Tylży i jeździ do ratunku". | ! KREM PERŁÓDY ły szereg ińdywiduów z pod ciemnej głuszająca dźwięk kajdan. polskich. a ludźmi skazanymi na ten potop no- 
Berlina, gdzie porozumiewa się z ko- \/ Janowie również przytrzymano gwiazdy, opłacanych przez Ambasadę Faktem jest także, że Mikołaj II padł woczesny powierzono klerowi katolic - 
ritetem komunistycznym i otrzymuje 
stamtąd środki.  Proklamacje soc. re- 
wolucjonistów były rozpowszechniane 
w całej Litwie. 

kiłku miejscowych komunistów. U 
niektórych z nich znaleziono pie- 
niądze, przeznaczone na cele propa- 
gandy. ` 

RNATOGICZ, Lwów, Sowietów w Paryżu. 
Chiny. Ogłoszono dokumenty 

sumiennie wykonując testament ojca 

i dziada w sprawie swobody słowian 
kiemu z N, Orleanu. 

Takie są stosunki Nowo-Orleań- 
BGMEBEMAMEMEMACMIE znalezione podczas rewizji w gma-południowych. Można być rusofobem skie. M,
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Święto Narodowe. 
W  Bazyllce. 

Doroczne, uroczyste nabożeństwo 
o 9 i pół rano dnia 3-go maja zgro- 
madzito do Bazyliki ttumy. W nie. 
mniejszej ilości otoczyła publiczność 
obszerny plac przed głównym świą- 
tyni portykiem, gdzie też i rozłożyła 
się wojsko gotujące się do nastąpić 
mającej po nabożeństwie defilady. 

Pontyfikalną mszę celebrował w 
zastępstwie nieobecnego w Wilnie 
arcypaśterza, wizytującego, J. E. ks. 
biskup Michalkiewicz. Nawprost tro- 
nu celebranta zajęli miejsce obaj miej- 
scowi reprezentanci najwyżsi państwo- 
wych władz, cywilnej i wojskowej: 
wojewoda wileński Raczkiewicz i ge- 
merai Burhardt-Bukacki W salach 
barwiły się majestatycznie togi kapi- 
tuły wileńskiej purpuratów. Prezbiter- 
jum przepełnione dostojnikami wszyst- 
kich urzędów, zrzeszeń i związków. 
Tu i weterani skupieni pod sztanda- 
rem swoim; tu i naczelne dowództwo 

  

„Sokoła* tudzież zastęp cały genera- 
licji wojskowej. z 

U balasek istny las chorągwi oka- 
załych, co niebawem uroczysty po- 
chód uświetnić mają. Przecina nawę 
szpaler wojska. ; 

Wstąpiwszy na ambonę, pełną og- 
nia i zapału mowę, głoryfikującą wie- 
kopomną Konstytucję 3-go maja, wy- 
głosił ks. biskup Władysław Bandur- 
Ski. 

° Ро зкойсгопет nabožefstwie, do- 
stojny celebrans  zalntonował od 
ołtarza Te Deum laudamus — a chór 
towarzyszący organom  odšpiewal 
pieśń narodową „Boże coś Polskę”. 

Defilada i pochód. 

Odświętną wielką manifestację cy- 
wilną i wojskową przyjmowali społem 
p. wojewoda Władysław Raczkiewicz 
b. minister spraw wewnetrznych i ge- 
nerał Burhardt-Bukacki stanąwszy u 
gmachu Banku Polskiego na ul. Mic- 
kiewicza vis-a:vis wylotu ulicy Gar 
barskiej. 

W najbliższem otoczeniu obu 
przedstawicieli władz najwyższych 
miejscowych spostrzegliśmy ks. bisku- 
pa Bandurskiego, ks. prałata-prepozy- 
ta Hanusowicza, ks, kanonika szambe: 
lana Chałeckiego, generałów Mokrzec- 
kiego i Popowicza, wice-wojewodę 
Malinowskiego, p. o. komisarza rzą- 
du Strzemińskiego, prezesa lzby Skar- 
bowej Maleckiego, prezesa Izby Kon- 
troli Państwowej  Pietraszewskiego, 
delegata Prokuratorji Generalnej Kop- 
cia, kuratora okręgu naukowego Ry- 
niewicza, prezesa $ądu Okręgowego 
Szczepkowskiego, naczelnika Wydzia- 
łu Bezpieczeństwa majora Kirtiklisa, 
prezesa Dyrekcji poczt i telegrafów 
Popowicza, preztsa Dyre«cji Ceł Le- 
wakowskiego, prezesa Syndykatu 
Dziennikarzy Jankowskiego tc, etc. 

Przeciągały wojska różnej broni. 
Muzyki, zajmujące kolejno miejsce u 
wyłotu ul, Garbarskiej, grzmiały. Pre- 
zentowało się wspaniale wojsko. Roz- 
winięte sztandary salutowała publicz- 
ność zmasowana na.chodnikach wzdłuż 
ulicy. Najgoręcej przyjmowano, zamy- 
kający defiladę oddział, świeżo przy- 
byłego z Podbrodzia na stały postój 
do Wilna, pułku 4-go ułanów, wy- 

HELE МА MATEJKÓWNA. 

  

‚ 

bawców naszych w 1919-tym roku. 
Szły dalej długim kordonem: szkoły, 

delegacje stowarzyszeń, i zrzeszeń 
najrozmaitszych, wreszcie cechów. 
Sztandarów mnóstwo; w przeważnej 
liczbie okazałe i piękne. Zaintereso- 
wanie powszechne budziły «bajecznie 
kolorowe» a nader liczne korporacje 
młodzieży uniwersyteckiej. Nie uszedł 
też niczyjej uwagi wzrost liczebny 
zrzeszeń i związków. Nigdy jeszcze, 
żadnego jeszcze roku nie brało udział 
w pochodzie 3-go maja tyle najróżno- 
rodniejszych związków i towarzystw. 
Oszobliwie towarzystwa sportowe były 
w pochodzie onegdajszym nader licz- 
nie reprezentowane. Tłumy publicz: 
ności z szczególnym entuzjazmem wi- 
taly dziersko maszerujący oddział Dow- 
horczyków. 

W Teatrze Polskim. 
Wieczorne przedstawienie w Te- 

atrze Polskim miało charakter galo- 
wo-popularny. 

a: 

Widownia wypełniła się po brze- 
gi. Żadnej atoli reprezentacji władz 
państwowych nie było. 

Zagaił uroczysty wieczór teatralny, 
doskonały prelegent p. Józef Wie- 
rzyński i wybornie usposobiony, wy* 
głosił ze sceny wręcz znakomitą, a 
w popularnym charakterze utrzymaną 
analizę wielkiego aktu dziejowego о- 
głoszenia 3-go maja 1791-go roku 
wiekopomnej Konstytucji. Przewodnią 
ideą konferencji było to, że Konstytucja 
nie była żadnym „fenomenem* uro- 
dzonym z genjuszu jakiejś poszcze- 
gólnej, wielkiej miary osobistości lecz 
była produktem dojrzewania w ciągu 
wieków wśród narodu polskiego tych 
właśnie idei, przekonań i założeń, któ- 
re pod koniec panowania Stanisława 
Augusta Poniatowskiego wydały z 
siebie jakby wspaniały kwiat pod 
postacią Konstytucji 3-go maja. Jakby 
etapami, po przez dziełą Ostroroga, 
Frycza Modrzewskiego, króla Lesz- 
czyńskiego, Konarskiego, po przez 
kazania sejmowe Skargi szła Polska 
ku Konstytucji, co wyprzedziła Euro- 
pę, a zarazem ku pierwszemu w Eu- 
ropie ministerstwu państwowemu о- 
świecenia publicznego, jakiem była 
nasza „Komisja Edukacyjna. 

Po pięknem, gorąco oklaskiwanem 
przemówieniu, kapela dęta odegrała 
hymn narodowy „Jeszcze Polska nie 
zginęła". W ślad potem podniosła 
się kurtyna, odsłaniając dekorację 
„pierwszego aktu trzyaktowej anegdo- 
ty A Kraszewskiego „Ksią- 
żę Radziwiłł Panie Kocnanku'* — wy- 
stawionej nader staraanie przy udzia- 
le pp. dyr. Rychłowskiego, Molskiej, 
Kusziówny, Wołłejki, Detkowskiego, 
Piwińskiego i in. 

{ W antraktach przygrywała orkie- 
stra. 

„Iluminacja i dekoracja miasta. 

Wilno w dniu święta Narodowego 
przybrało szatę odświętną. Domy 
udekorowane flagami i zielenią. Na 
baszcie zamkowej ładnie iluminowany 
był herb państwa, na gmachu woje- 
wództwa ra białej tarczy otoczonej 
amarantowemi  lampkami widniały 
Inicjały Rzeczypospolitej Polskiej. Wy- 
stawy sklepów, okna i balkony udee 

   

  

0 zegarach mistrza Andrzeja. - 
Dokończenie. ! 

Vil. 
O maleį komnacie i dumach 

mistrza przy zegarza.. 
Od lat kilku — jakoż szybko bie- 

ży życie! — mistrz Andrzej jest mał- 
żonkiem pięknej Katarzyny. Za on 
czas w wydarzenia znamienny mistrz 
nabrał wyglądu statecznego i stał się 
jako wszyscy inni, tak powszechnie 
honorowani starego grodu patrycyu- 
sze. Chodzi w długich szatach o pęt- 
licach zbytkownych, w których błys- 
kają wielkie guzy rubinowe, na piersi 

mu spływa długa złota broda, ręce 

za pas przepyszny założone skrzą się 
grą drogocennych pierścieni. Czoło 
ma pogodne i spokój na twarzy i 
uściech. Jak ongi w młodości nie źra- 
łej chodzi na posiedzenia radnych — 
jeno z tą wielką odmianą, że dziś 
słuchają go wszyscy ze skupieniem 
zboźżnem i wielkiem. Mówi jednako nie- 
wiele, bowiem wie, że wszystko co 
rzeknie przyjęte będzie zgodnie i uro- 
czyście. Nie trzeba słów wyszukiwać 
gorących i władnych, nie trzeba pier- 
si walką rozjątrzać, nie trzeba bu- 
rzyć krwi w pokoju zastygłej. 

— ]а — żem to? jeno pyta siebie 

czasami. Ja — żem to? — gdy w 
kompanji innych patrycyuszów wie-. 
dzie rozmowy stateczne, nikłe i bez- 
barwne, gdy do dom wszedlszy pa- 
trzy na przepych dookolny, na owe 
podniebienia malowane cudnie, na 
owe meluzyny zamorskie, na pawi- 
ment marmurowy, rzeźbiorie almazje, 
sepety, skrzynie sadzone złotem i koś- 
cią słoniową. 

— Ja — żem to? — nurtuje owo 
pytanie dziwaczne i w on czas na- 
wet, gdy białe ramiona żony szyję 
mu w pieszczocie cudownej więżą — 

— Ja — żem to? 
— i cicha, ledwie słyszalna, bu. 

rząca w chwili jednej on latami całe- 
mi zdobyty pokój odpowiedź płynie. 
Zali jest ona prawdą — że nie, zali 
jest prawdą? 

* 

W zakątku odległym pałacu jest 
komnata malutka, o oknach strzelis- 
tych, zawżdy na zachód rozwartych, 
pełna jasności i wesela. Co dnia o 
zmierzchu wczesnego godzinie roz- 
wierają się do niego dźwierze i we- 
wnątrz wchodzi wysoki człek о @- 
giej złotej brodzie. Siada na ławie — 

SŁOW 'G 

Zmiany w rządzie kowieńskim, 
Z Kowna donoszą: Prasa omawia sprawę zamianowania na stanowis- 

ka w Gabinecie Ministrów, opróżnione przez dymisję Ministra Oświaty dr. 
Bistrasa i Ministra Skarbu Karwialisa, 
Szakenisa na stanowisko Ministra Oświaty i 

Wymieniane są kandydatury: inż. 
Petrauskasa na stanowisko 

Ministra Skarbu. W kołach kompetentnych utrzymują, iż tylko te kandyda- 
tury są pewne. 

Waldemaras o zamiarach Litwy. 
Z Kowna donoszą: Prof. minister Waldemaras udzielił wywiadu 

współpracownikowi «Siewodnia». Waldemaras zaznaczył, że dymisja osta- 
tnia dwuch ministrów została przyjęta. Na ich stanowiska wysuwane Są 
p. Tubialis i inżynier Szabialis. 

W sprawie wewnętrznej sytuacji wyraził się Waldemars dosyć opty- 
mistycznie zaznaczywszy, że niecała prawica podzieliła stanowisko „krikszczi- 
onów”, jak np. «Darbo federacja», a nawet z łona chrześcjańskiej demo- 
kracji wydzielają się ludzie, którzy nie podzielają stanowiska ogólnych 
uchwał tej partji. 

Wybory do nowego sejmu nie odbędą się przed gruntowuą reformą 
ordynacji wyborczej. 

Znów sąd wojenny w Kownie. 
Z Kowna donoszą: 29 kwietnia b. r. Sąd Wojenay rozważał sprawę osób 

oskarżonych o działalność, skierowaną przeciwko obecnemu ustrojowi i rządo- 
wi. Wyrokiem Sądu Wojennego Jan Kauneckas 21 lat został skazany na 20 lat 
ciężkiego więzienia. Jerzy Zuzanas 23 lat na 8 lat ciężkiego więzienia, Franci- 
szek Dajnauskas 26 lat i Wasyl Szerstow 25 lat na 6 lat ciężkiego więzienia każ- 
dy, Władysław Barszczauskas 19 lat — na 6 lat ciężkiego więzienia i Ambroży 
Gadejkis 29 lat—na 4 lata ciężkiego więzienia. 
zanych zastosowano na mocy: art, 29i 30 

Nadto względem wszystkich ska- 
kodeksu karnego represję pozbawienia 

względnie ograniczenia praw; zostali zdegradowani i usunięci ze służby. Józef 
Szymkunas 26 lat i sierżant benedykt Miarma zostali uniewinnieni. 

Tegoż dnia sąd, 
rezerwy Antoniego 

wojenny rozpatrzył sprawę Leona Czereszki 30 lat portucz. 
wironasa 27 lat, szeregowca rezerwy J ana Wanagasa 23 

lat, młodszego podoficera rez. Alfonsa Newerauskasa 29 lat i szeregowca Jana 
Januszauskasa. Wyrokiem sądu wszyscy oni zostali uniewinnieni. 

Rokowania sowieckos=łotewskie. 

RYGA, 4—V PAT. Łotewska delegacja do rokowań ligospodarczych 
? Rosją rozpoczęła wczoraj wieczorem, narady z delegacją sowiecką, której 
przewodniczy komisarz handlu Mikojan. 

MOSKWA, 4 V. PAT. W dniu 4 maja rozpoczęły się oficjalne ro- 
kowania sowiecko łotewskie o traktat handlowy. Rokowania z przybyłą do 
Moskwy dełegacją łotewską z Bilmansem na czele prowadzi specjalna de- 
legacjn sowiecka, której przewodniczący komisarz ludowy handlu Mikojan 

TEPMOIKKESCACŃI TARSC NAK DZE RTOCGABA BDZIE WZA ARE DAE AC ARTOWOWEZ BORIS 

Przed rokowaniami handiowemi Niemiec 
z Polską i Frarńcją. : 

BERLIN. 4.V. PAT.) Prezydent Hindeburg przyjął dzisiaj na posłu- 
chania kanclerza Marxa Posłuchanie to, jak stwierdza prasa wieczorna po- 
zostaje w związku z jutrzejszem posiedzeniem gabinetu, na którem ma 
być rozważany szereg spraw aktualnych polityki zewnętrznej, Przedewszyst- 
kiem chodzi tu o sprawy rokowań handlowych z Francją i Połską, o spra- 
wy polityki zagranicznej i o sprawę odrzucenia przez większość pay 
państwa proje" tu Ministerstwa sprawiedliwości dotyczącego ustawy o ochro- 

20000 bezdomnych, 
nie republiki. 

NOWY ORLEAN, 4—V. PAT. Skutkiem przerwania jeszcze jednej 
tamy zalane zostały tereny rolnicze w północno-wschodniej części stanu 
Luizjana. Wiełe. wsi zostało opuszczonych przez, mieszkańców, którzy 
w liczbie 20.000 udali się do Baton-Rouge. ' 

Rozprawa o 
W dniu wczorajszym ponownie 

była na wokandzie Sądu Okręgowego 
w Wilnie sprawa przeciwko 32 oskar- 
żonym o zdradę stanu. 

a ławie oskarżonych zasiadło 
14 eskarżonych z więzienia i 17 z 

wolnej stopy jeden zaś oskarżony 
Ignatienko zbiegł w niewiadomym 
kierunku, za którym Sąd rozesłał 

listy gończe. Wszystkim oskarżonym 
obszerny akt oskarżenia zarzuca, że 

w okresie 1924 r. i w początkach r, 

1925 brali czynny udział w zawiąza- 

niu ną terenie województwa Nowo- 
gródzkiego spisku, mającego na celu 

obalenie istniejącego ustroju w Polsce 

i targnięcie 'się na całość terytorjum 
państwa polskiego. | 3 

W tym celu weszli oskarżeni w 
bezpośredni kontakt z G. P. U. w 
Mińsku, które niejednokroinie 0so- 
biście odwiedzali, zawierając pisemne 
umowy, które następnie realizowali 
na terenie Polski przez formowanie 
w drodze werbowania z miejscowej 
ludności oddziałów ' powstańczych, 
organizowania napadów na pociągi, 
posterunki policyjne miasteczek 1 о- 

soby pojedyńcze, oraz szerzyli hasła 

о į EI UA2IINTTTA SERIO 

korowane zielenią obrazami i flagami 
dopełniały całości. Jedynie nasz Ma- 
gistrat znowu się popisał i nie wy- 
wiesił sztandaru na Górze Zamkowej 
mimo zapowiedzi  wyasygnowania 
przed paru dniami pieniędzy na 
„akup. ) 

napobocz okna i coś koło wysokiego 
dziwacznego sprzętu majstruje. Przez 
okna wpływa do wnętrza komnaty 
lekki wiew wiatru, cicho kolebią się 
na horyzoncie długie, koronkowe 
brzozy... Cisza... Wtem głos miaro* 
wy dzwonu uderza w oną ciszę po" 
godnym, radosnym dźwiękiem, płynie 
muzyka organów — on sprzęt dzi- 
waczny ożywa, zmartwychwstaje i wi- 
dzisz wonczas to cudo niezwykłe, ze- 
gar w fary kształcie. | 

| Z pochyłonem czołem siedzi przy 
nim mistrz Andrzej —płyną nieznacz- 
nie godziny — owe najszczęśliwsze 
dnia godziny. I wstaje tak oto przed 
nim dawne życie, biedne nazewnątrz, 
a blaskiem twórczości opromienio- 
ne,: uderza gwałtownie o opiersi ser- 
ce, coś wyrzuca, na coś się S'arży 
nawołuje do czynów wielkich i ra- 
dosnych, 

A wonczas nie męczy już to od- 
wieczne pytanie: Jam — że to? bo- 
wiem wszystko staje się jasne i tak 
straszliwie, niemal do bólu straszliwie 
zrozumiałe. 

VIII. 

O zegara śmierci i serca zmar: 
twychpowstaniu. 

Dzień on był okrutny. Nad mia- 
stem wisiała nabrzmiała zda się łzami 

zdradę stanu. 
komunistyczne i przygotowywali lud= 
ność do powstania zbrojnego prze- 
ciwko władzom polskim. 

Pozatem 9-ciu oskarżonym zarzu- 
ca się, iż gromadzili zapasy broni, w 
celu zaopatrzenia w nią zorganizo- 
wane oddziały powstańcze. Obrona 
w osobach: mec. Berensona z War- 
szawy; mec. Andrejewa, mec. Pie- 
trusewicza, mec. Prersa, mec. Czer- 
nihowa, mecenasa Mickiewicza i 
mec. Boguskiego, który bronił z u- 
rzędu domagała się w dniu wczoraj- 
szym odroczenia rozprawy i rozpa- 
trzenia procesu w . Baranowiczach 
ze względu na to, że większość 
świadków obrony zamieszkuje na te- 
renie Województwa Nowogródzkiego, 
wobec czego też do Ипа przybyć 
nie może. | 

, Sąd wnioski obrony odrzucił ipo- 
stanowił wezwać  telegraficznie fun- 
kcjonarjuszy policji, którzy figurują 
jako świadkowie, oraz sprawę rozpo- 
znać. 

W charakterze biegłego do spraw 
politycznych powołano p. nadkomi- 
sarza Grafa. X 

Sprawa toczy się przy drzwiach 
zamkniętych i potrwa przypuszczalnie 
2—3 dni. 

Rozprawie sądowej przewodniczy 
v-prezes  Owsianko przy udziale 
członka Sądu Okręgowego p. A. Jo- 
dziewicza i sędzlegó honorowego p. 
Umiastowskiego, oskarża podprokura- 
tor Kowerski. 

całego świata chmura—w  źrenicach 
ludzkich pozierających wkoło bojaźli- 
wie czaił się niepokój... Dzień on 
był okrutny. I snuły się koło domostw 
zszarzałych postacie pochylone w 
mniszem jakowemś zamyśleniu, zło- 
śliwem i niedobrem wejrzeniem obrzu- 
cały się wzajem, mijały siebie i szły 
gdzieś hel! jako mary bezmyślne. 

Po ścieżkach parkowych błądził 
mistrz Andrzej. A gdy niebo zsza- 
rzało mocniej jeszcze na serce jego 
legł by ten głaz nieocivsany*. Przecz- 
żeś mi życie dał o Boże! skarżył się 
nieukojnie — Przeczżeś  martwotą me 
serce obwarował?! 

— pozierając na kwiaty smętnie 
ku ziemi pochylone szeptał słowa 
gorzkie. A jako, że niemógł odnaleść 

i smętu onego przyczyny — gniewliwie 
deptał trawy i gniewliwie ręce za pas 
zakładał, ‘ { 

Zali to życie obmierzłe w dosycie 
i pokoju, zali ono szczęście bezbarw= 
ne w swej pogodzie, — zali cały on 
dobrobyt zaśniedziały -- utrapiły tak 
serce nieznośnie — gniewliwie kwiaty 
deptał i gniewliwie ręce za pas za- 
kładał. 

Ciężyła nad ziemią chmura i cię- 
żyły inyśli rozpaczne i nieukojne. 

Poczem w chwili jednej wspom- 
nienie jakieś umysł olśniło by ta tę. 
cza wielobarwna. Przystanął na traw- 

Dodatek mieszkaniowy dla 
urzędników. 

WARSZAWA, 5, V. (żel, wł, Słowa) 
Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę 
na przyznanie podwyżki dodatku mie- 
szkaniowego dla urzędników i prze- 
słał odpowiednie upoważnienie do 
Ministerstwa Skarbu. 

Dodatek ten obowiązywać będzie 
od dnia 1/VII r. b. 

Cło na pszenicę nie będziewpro- 
wadzone. 

WARSZAWA, 5.V (żel, wł. Słowa) 
W dniu wczorajszym odbyło się po- 
siedzenie komitetu ekonomicznego, 
któremu przewodniczył p. wice-prem- 
jer Bartel. Obrady toczyły się nad 
wnioskiem ministra rolnictwa w spra- 
wie wprowadzenia ceł przywozowych 
na p zenicę. $ 

Komitet nie przychylił się do tego 
wniosku i postanowił cła na pszenicę 
nie wprowadzać. 

Wycieczka dziennikarzy pol- 
skich do Pragi. у 

WARSZAWA, 5. V. (żel. wł. Słowa.) 
dniu wczorajszym o godz, 2,10 

wyjechała do Pragi wycieczka dzien- 
nikarzy polskich w liczbie szesnastu, 
pod przewodnictwem prezesa spra- 
wozdawców sejmowych p. Wierzyń- 
skiego. 

Z ramienia poselstwa czeskiego 
towarzyszy wycieczce attache  praso- 
wy. Wycieczka ta jest rewizytą dzien- 
nikarzy polskich na pobyt w r. ub. 
dziennikarzy czeskich w Polsce. Wy- 
cieczka potrwa dwa tygodnie, 

Rozwiązanie Rady Miejskiej 
* w Lublinie, 

WARSZAWA, 5, V. (żel, wł. Słowa.) 
Minister Spraw Wewnętrznych pod- 
pisał rozwiązanie Rady Miejskiej w 
Lublinie. Termin wyborów wyznaczy 
wojewoda lubelski. 

Do czasu przeprowadzenia wy- 
borów funkcje Rady Miejskiej pełnić 
będzie Magistrat. 

Międzynarodowe zawody auto. 
mopilowe w Polsce. 

WARSZAWA, 5-V (fel. wł. Słowa) 
W dniach ой 12--15 czerwca rb. 
odbędą się w Polsce migdzynarodo- 
we zawody automobilowe. Prócz naj. 
wybitniejszych sił polskich w zawo- 
dach wezmą udział 
austrjaccy, włoscy i węgierscy. Ucze- 
stnicy zawodów walczyć będą o pu- 
har Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Ignacego Mościckiego. 

Konwencja kolejowa polsko. 
rumuńska wkrótce będzie 

podpisana. 

WARSZAWA, 5-V. (tel. wł. Słown) 
Jak się dowiadujemy, pertraktacje o 
konwencję kolejową polsko-rumuń 
ską ukończone zostaną w najbliższych M 
dniach i po zjeździe pełnomocników 
obu stron konwencja ta zostanie pod 
pisana. 

Konwencja normuje międży inne- 
mi sprawy paszportowe i celne. 

Konwencja polsko-czeska. 

WARSZAWA, 4.V PAT. Pertrak- ® 
tacje między rządem polskim a cze- 
chosłowackim w sprawie 
konwencji kolejowej między obu pań- 
stwami zostały w tych dniach  osta- 
tecznie ukończone w Krakowie..Pod- N 
pisanie konwencji przez pełnomocni- 
ków obu państw nastąpi w Pradze w 
najbliższych dniach. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŻĄDAĆ BETPŁ PROSPEKTÓW. WARSZ KREDYTOWA 1E | 

  

      

  

     

  

niku, uśmiechnął się, podniósł głowę 
i z rozważną uciechą da dom ruszył. 
Przez szereg komnat szedł szybko i 
na progu jednej z nich przystanąwszy 
trącił ciężkie wierzeje, wewnątrz wszedł, 
W pomroce tonęły sprzęty; wzrok jął 
z ciemnością walczyć, dokoła kome 
natę obiegać, w końcu na ziemi spo- 
czął niespokojny i trwożny. 

— Chrystel . 
Krzyk obłąkany, krzyk rozpaczny 

przeciął powietrze. Mistrz wyciągnąw- 
Szy jakby do obrony dłonie biegł 
przed siebie w stronę okna i nie do- 
biegłszy na ziem runął. Co zoczyłl Co 
zoczył.Na ziemi leżały połamane wieży- 
ce, zdruzgotane postacie, szczątki or- 
ganów i kolumn, a okropny szkielet 
fary sterczał do góry -odrapańemi ra- 
mionami jakby rzucając komuś grozę 
przekleństwa. Na owe szczątki tak 
niezapomnianie pięknego ongi zegaru 
jęły łzy mistrzowe płynąć. Tulił ku 
piersiom kawałki cegieł, szczątki ko- 
lumn, drzącemi dłońmi pieścił zmięte, 
połamane postacie jakoweś — i sie- 
dział tak oto do chwiłi, gdy w mro- 
ku nocy nic już dostrzec nie było 
można. Wonczas wstał, Wyszedł z 
komnaty, wszedł do wielkiej sali ja- 
dałnej i zoczywszy w  rozjarzeniu 
świec postać żony — zbliżył się ku 
niej i badawczo w źrenice jej zajrzał. 

Uśmiechem go powitała. 

automobilišci 

zawarcia SG 

Nowości wydawnicze. 
— Tadeusz Łopalewski; <Podwójny 

cień». Powieść. Str. 183. Warszawa. F, Hoe- 
sick. 1927, 

— «Gazeta Literackas. (Katowice). 
Rok drugi. Nr 9. W artykule o aktualnošci 
poezji filareckiej Mickiewicza («Oda do mło- 
dości», «Pleśń Adamowa>», <Cztery toasty», 
«Już się z pogodnych niebios...», «Pieśń Fi- 
laretów») autor dochodzi do wniosku, że 
«poezja filarecka Mickiewicza, jest najściślej 
amiwersalistyczna». Chwała Bogu! jest to 
tak rzadki już dziś w organach najmłod- 
szej Polski uśmiech w stronę... wyszłego z 
mody romantyzmu. W tymże numerze <Ga- 
zety» w recenzji red. Zechentera z roman- 
tyczno-bohaterskiej sztuki Rostanda wystą- 
wionej w Krakowie znajdujemy następujący 
frazes: <Słuchamy <Cyrana», my, 22-letni i 
bardzo letni dojrzalcy XX wieku, z uważną, 
cyniczną galanterją, jaką się żywi do mu- 
zeów narodowych, literatury romansowej i 
romantycznej, łysych i stwych staruszków i 
pierwszych miłosnych list6w do trzynasto- 
letnich Roksan. W tej sztuce bierze tylko 
jej teatralność. Jej doskonała budowa 
sceniczna. Zazębiające się mimo gadulstwa, 
sceny w rytmicznym szeregu». 

— <Famulus» wydawany w Warszawie 
tygodnik ilustrowany, wypuścił w świat swój 
12-ty zeszyt. Dowiadujemy się z wiersza Re- 
migjusza Kwiatkowskiego zamieszczortego w 
pięknem oramieniu winjetkowem na pierw- 
szej stronicy, že Pojska posiada trzy stoli- 
ce. Są niemi: Warszawa, Kraków i Poznań. 
e się dziś w Polsce zmartwychwstałej 

Poznań, Kraków i Warszawa 
Wspólna chwała, wspólna sława! 

Ale — prawda! Otwarcie targów poz- 
nańskich tak blisko. Poczekajmy cierpliwie 
na targi wileńskie. Zaśpiewamy wówczas my: 

Serce Polski nieomylnie: 
„W Poznaniu, Warszawie i Wilnie! 

Wogóle cały prawie zeszyt <Famulusa» 
poświęcony jest Poznaniowi i Wielkopolsce. 
A kosztuje tylko 30 groszy. 

— <llustracja» warszawska zapełniła 
swój 18ty zeszyt całkowicie Poznaniem 
<miastem o wielkiej tradycji 1 wielkiej przy- 
Szłości». Autografy: księdza prymasa Hlon- 
da, p. wojewody Bnińskiego, p. prezydenta 
Ratajskiego, widok pierwszego pomnika 
Mickiewicza w Polsce, słynnej Victorii Regji 
w ogrodzie Botanicznym, mnóstwo  ilustra- 
cyj Targów Poznańskich. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

  

Uprzejmie proszę o umieszczenie tych kilku ałów. > 
Wobec tego iż związek włościański kie- 

rowany przez posłów  Jaremicza i Rohulę 
ostatniemi czasy usiłuje naśladować tak pro- 
gram jak i taktykę Hromady, która przynio- 
sła tyle szkody i nieszczęść Narodowi Bia- 
łoruskiemu, ja niżejpodpisany nie chcąc 
mieć nic wspólnego z kierunkiem  politycz* 
nym, który swe siły zamierza budować na 
nienawiści 1 walce klasowej — niniejszym 
oświądczam o wystąpieniu ze związku wło- 
ściańskiego. 

) Lucjan Mićko, 
były redaktor «Sielańskiej Niwy». 

Międzynarodowe Targi 
w Poznaniu 

cd 1 do 8 maja 1927r. 

  

a willa 
5 DR USK | E Ni KI <WILBNKA» 
a pokoje, również z całodziennym 
m utrzymaniem. Kuchnię D Y E TE- 
TYCZNĄ jarską i mięsną pro- 

m _ wadzi pierwszorzędny kucharz. 
P, Urzędnikom 1 studentom 

m ustępstwo. Adres: Druskieniki, S-to 
mm Jakobska 11, Wilno, Uniwersytec- 
№ Ка 4—6, J. swietorzecka w godzinach 
m codziennie od 12—4, 
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Idealny Krem Fascinata 
niema sobie równych w racjonalnej pielęgnacji nabłonka, 

EWEIONCAC PERRZTCNYNA 

mon 

— Jak możesz tak złym wzrokiem 
patrzeć na mnie! Wszakci miłość je- 
no do tego mię skłoniła. Milowanie _ 
moje, któremuć nic dorównać nie mo- * 
żel Chcę byś do mnie należał niepo- 
dzielnie. Więc zniszczyłam gol Tak 
zniszczyłam! — zawołała niemal ra- 
dośnie. 

„Pocóż się przyznałal Wżdy  wie- 
dział sam dobrze? Obojętnym wzro- 
kiem spojrzał w twarz żony. I o dzi: 
wy wydała się mu stara, bezbarwna j 
brzydka. Wokół się rozejrzał i zoczył 
miast piękna szych, świecidła fałszy- 
we, szmaty barwne i krzykliwe. 

— Na cóżem swe życie rozmie- 
nił?]! — pomyślał. 

Wyszedł z komnaty na wielki po- 
dwórzec. W księżyca blasku tonęły 
mury pałacowe, drzewa i kwiaty, A 

Mistrz wzwyż głowę podniósł i 
zamyślił się radośnie. Snać potrzebny 
sercu był ból ów aby je z martwoty 
obudzić! Snać potrzebny! 

Nie ustawał się uśmiechać błogo 
i radośnie. Usta jego coś szeptały, 
Jakby coś żegnał, a witał jednocześ- 
nie. 

Poczem dom swój opuścił. 

IX. i 
Szczęśliwość istotna. 

W celi małej, sklepionej, pochy- 
lony nad stosem żelaża, drwa, ka-



ЗОМ 

dziej katastrofalnego roku t. į. roku 
1925 świetnym rozwojem hutnictwa? 
W świetle rzeczywistych cyfr sprawa 
ta wygląda mniej korzystnie. 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

GEŁDA WARSZASWKA 
: „ nie pozwala przypuszczač, by jakie- W roku 1926 huty polskie sprze- nai ai i 

Międzynarodowa Kon kolwiek daleko idące posunięcia mogły dały na rynku wewnętrznym następu- Dewizy i ET ! 

W piątek, dnia 6 maja r. b., o godzinie 7 m. 30 rano w kościele 

Św. Piotra i Pawła na Antokolu, odprawione zostanie Nabożeństwo 

Żałobne za spokój duszy 

Ś. P. Kazimierza Ingielewicza 7 i Ekonomiczna być tam uczynione. jące ilości produktów żelaznych (we- Tranz Sprz. Kupno. 
ferencja К 3 Zresztą zastrzeżone jest, że de- dle statystyki Syndykatu) która codo- Dolary 8,92 8,94 8,90 ; 

Jakie konkretne wyniki może dać cyzje Konferencji nie będą obowiązy- piero wyszła z druku, łącznie z tran- Belgja 124,40 124,71 12409 członka Rady Nadzorczej Chrześciańskiego Banku Spółdzielczego 
Hoiandja . 35805 35805 — 357,15 Międzynarodowa Konferencja Ekono- wały państw, które będą delegowały zakcjami przedzwiązkowemi: na Antokolu. Е sani Londyn 43.47 43,58 43.36 

miczna dla usunięcia przeciwstawnoŚ: swych przedstawicieli. Wszakże nie t Li. 580 i- Nowy-Vorž _ 8.3 8.95 8.91 : : 
ci interesów A p PrzY- załeżnie od tego Konferencja ma niez- > IE Gizianęj Paryż 3505 3,4 a O czem zawiadamia 
wrócenia równowagi koniecznejł _ miernie doniosłe znaczenie, gdyż sta- kwoty Praga ‚ 

= W kwestji tej delegat Polski P. wia na porządek dzienn = ae udział. Szwajcarja 172071 pół 17251 17164 Rada Nadzorcza i Zarząd Banku. г KA - : I S S у E se tabowe  152,056 60 Wiedeń _ 125.96 i pół 126.27 125.65 i H. Gliwic wypowiada się na łamach problematów pierwszorzędnej wagi, ge RAE a лаа 4720 4732 4108 Row, 
speca i Handlu" w następują- co do których opinje, i to autoryta- |]  formowe ZB» +.» Puplery Procentowe 
cy sposób: tywne, będą bądź co bądź wypowie- walcówka 24,838 „ , ° 1 0 ZE - " Wojna zniszczyła szereg warszta- kas Jeżeli Konieteacja s roz- Blachy grabe _ 1608, - 1. - PoE SIS RECZNE » F ałszywe banknoty 20-tozłotowe. 
tów pracy, Rozporządzalne kapitały Z strzygnie wszystkich tych, przeważnie szyny pow.115mm. 46132 „ . 51.  . Pożyczka kolejowa 10250 103,— Osiatnio skonstatowano w obiegu banknoty podobne powinny zwrócić 
krajów, od wielu dziesięcioleci peł- tak trudnych, problematów, to bez- łabk | podkładki 14737 29, #  Ś proc. pożyczka konw. 08,75 ilefiskim fal bankno- się do policji, aby t ł ć 2 L Eu šuiaia 28 ych, p , „DEZ- łubki i podkła „137, o 8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,00 TA rynku wiłeńskim fałszywe bankno- się do policji, aby ta mogła wszcząć niących funkcje bankierów 2a cej ły aruakowo wskaże kierunek, w jakim lia a ЗН 4 * > 8 pr Pašste. Banka Rol 027 ty 20-złotowe. Bilety te noszą datę dochodzenie prowadzące do wykrycia stały oje apa Sea RY należy szukać ich rozwiązania. Kon- e do kół 20,036 „ „ T5.  „ 4! pół proc. złems, z4.64,75 65,75, 6550 — 15 lipca 1924 r. i są serji Il E, M.A. osób puszczających je w obieg. się w ręce społeczeństwa, За° ferencja—trzeba się spodziewać—wy- IGR Kule 204 „ .. 15,  „ 4 proc, ziemskie 56.— —- lub II EMC. O:oby, które otrzymają — Š pioė. warsz, złot. 82,50 82,75 —.— 

409,600 t. t.j. 54, „ 5 p warsz. 69,75 — — —, — 
4,5 proc. warsz. 64— —, — 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 4 maja 1927 r. 

mo dotąd ich potrzebuje i tylko pod joni pewne permanentne ciała, gdzie 
naciskiem wypadków przyjęło narzu« nadające się do stalego omawiania 
coną sobie rolę międzynarodowej kwestje będą rozstrząsane przez mia- 
centrali kredytowej. rodajne gremjum międzynarodowe, wienia osiągnięto w roku 1926 tylko 

* W krajach Europy powrót do [9 takich spraw zaliczyć wypada: 54 proc. kwot udziałowych, t. j. cyfr 
normalnych stosunków został zata= „y kwestje porozumień banków emi- z roku 1925. Banknoty. anowany  przedewszystkiem  dzigki syjnych, b) kwestje, związane z mię- Przyznać trzeba, że rozwój zamó- Dolary St. Zjedn.. 8,93 8,921/4 
kompietnemu brakowi środków obro- qzynarodową kartelizacją w rozmaitych wień / roku 1926 wykazywał stałe DOlArY SŁ ASO? 
towych i kapitałów rozporządzalnych. gałęzjach produkcji, co wymaga spe- polepszenie. Inflacja papierowa stala Się cjąłnie poważnych studjów preliminar- 

IEEE ENA ASESESSE NAT INIT EENRSISNNS AEESETAETE EEE TSRS 

na został w dniu wczorajszym ро- AŽ ° 
wiadomiony, iż Ministerstwo Spraw Ty dzień Macierzy. 

Dzień po dniu upływa zbiórki na- 

Ogółem: 

Jak wynika z powyższego zesta- 

Wewn. zatwierdziło ZE > 
miasta na rok 1927/28 w myśl uchwał rodowej na rzecz Towarzystw Oświa- Rady Miejskiej z dnia 24 lutego r, b. towych—w pierwszej linji na rzecz jednakże z zastrzeżeniem wniesienia naszej, wileńskiej Polskiej Oświaty Listy zastawne. do tego preliminarza sumy od 15.000 Szkolnej. 

: Przyznamy nawet, że w miesiącu Wil. B, Ziemsk. zł. 100 52,— 54,70 zł, do 25.000 zł. na cele T-wa Prze- AG iczyńii > 
złem „powszechnem. Niezdrowa puch- nych, c) kwestje dotyczące podstaw Pe 1926 r. i styczniu, lutym i Złoto. 9 ciwgružliczego, oraz sumy do 22000 sadošė Araso i lina inflacyjna zjadła niepostrzeżenie racjonalnejtaryfikacji; d)kwestje ujedno* marcu 1927 osiągnęły wysyłki hut Ruble 4,64 4,63 zł. na rzecz szkół zawodowych w złożenia choćby najdrobniejszego dat- stabilizację kapitałów podstawowych. stajnienia nomenklatury celnej,ejkwestje przeciętnie 75 proc. kwot udziało: Akcje. Wilnie. ka naeszkoły prowadzone = Ma- Kredyt wewnętrzny znikł. Różnica po- bardziej prawidłowej repartycji kapita- wych, lecz czy sytuacja taka może vyjeński Bank Ziemski 90,— — (x) Termin rejestracji Szyl- cjerz Szkolną w najzapadlejszych ką- między poziomem cen wewnętrznych ów, fpkwestje emigracji, g) kwestje z być nazwana świetną konjunkturą dla Bank Polski zł. 100 161,50 dów na rok 1927. Magistrat m.Wil- tach naszego kraju, na bay, przez w krajach inflacyjnych, a poziomem cen różnych dziedzin prywatnego prawa hutnictwa? Czy można nazwać fakt : 
sświatowych, która początkowo wzma- miedzynarodowego i t.p. W ten spo- osiągnięcia tylko 8/4 produkcji najbare K. Rudzki 2,75 
gała chory eksport i broniła od importu sób będzie położona podwalina, jak 
nie byław stanie oprzeć się dumpingowi jedni chcą, stabilizacji, standaryzacji = 2 ————— 
kredytowemu. Ale ten najfatalniejszy j symplifikacji, a drudzy— normalizacji m 
ze wszystkich rodzaj dumpingu nie wypączonych międzynarodowych sto- dz 
dawał żadnych pł CT suaków gospodarczych. Ze swej stro- = które go uprawialy; z drugiej strony 

kinematograt6w. Dnia 2 maja miej- Przy sposobności, dorzućmy parę 
( ść ob ny, mówiąc o Międzynarodowej Kon- 

konieczność obrony swego zagrożo- ferencji Ekonomicznej, możemy tylko URZĘDOWA. ska komisja prawna rozważała spra- informacyj do tego, cośmy niedawna — Marszałek P.łsudski dzię- wę opodatkowania kinematografów. o Macierzy wileńskiej pisali. Otóż 
«nego przemysłu zmusza do |stoso- użyć antyczny zwrot: „Quod felix |CZWARTEK 
wania całego arsenału zupełnie Sztu- faustum fortunatumque sit". () 5 Dziś Wsch, si. o в; 4 m, 1. kuje za życzenia imieninowe. W Dotychczas Magistrat pobierał po- wileńska Polska Macietz Szkolną nie 

odpowiedzi na depeszę wysłaną przez datek widowiskowy od przedstawień jest w  śŚcisłem rozumieniu filją Ma- 

na wydał ogłoszenie, w którem po- nią organizowane, na jej seminarje wiadamia, iż termin rejestracji szyl- nauczycielskie, pogadanki etc. etc.? dów na rok 1927 upływa z dniem 20 Ręczyć można, że nie każdy Po- maja rb., również i dla tych, którzy lak w Wilnie, nie każda Polka dali w ostatnim czasie większe szyldy po 25 groszy na Macierz: Szkolną! przerobili na mniejsze. Niech każdy dal Niech nie odkła- 
— (o) Sprawa opodatkowania da na ostatnią chwilę, 

  

cznych restrykcyį i reglamentacyj. EEWNĄ Piusa VP.W. Zach 2 015.10: hiż4 
Dotknięta nędzą ludność europej- RE 0 : 3 ю ! aa Bp ; BA 3 Jutro p. Wojewodę Raczkiewicza w dniu kinematograficznych: wyższy od film cierzy warszawskiej, lecz zupełni a- sonecie A. a, 7 Ana Potoženie hutniciwa polskiego. ana Ap. i 21 19 marca z racji imienin Marszałka zagranicznych wogóle i niższy od modzielną instytwii, dulżgcą * 

BSC Od pewnego czasu poświęca pra- i vadais wa а Osobisty film krajowych, Obecnie wyjaśniło zjednoczenia sześciu największych To- 
fne koło rozszerzało się. By zatrudnić sa polska, jak gdyby na rozkaz, ob- SPostrzeżenia po Zaklad M-stwa Spraw Wojskowych z pole- się, że są filmy zagraniczne, pocho- warzystw Oświatowych w Polsce. Są 

  
się na barjerę nie do przebycia. Błęd- 

bowiem łaknące pracy ręce, wypada Meteorolocji U. 
tworzyć nawet w krajach, nie posia: 
dających ku temu naturalnych warun- 
ków, przemysły nowe. 

Jednocześnie ostro zarysowały się 
kwestje socjalne: szerokie masy, któ- 
tym podczas wojny wiele obiecywano 
wystąpiły ze swemi żądaniami. Dąże- 
nie do podniesienia stopy życiowej 
stało się powszechnem, a możność 
zadośćuczynienia temu mocno zmalała. 

Przejawy bezładu ekonomicznego 
są tak powszechne, że nikt już nie 
wątpi, że jak ongiś w gospodarce na- 
rodowej, tak teraz w stosunkach eko- 
nomicznych międzynarodowych ko- 
nieczne jest wyełiminowani= obecnego 
chaosu i wprowadzenie pewnej celo- 
wości i planowości. 

Dążenia właśnie tego rodzaju zna” 
łazły swój wyraz w inicjatywie zwo* 
łania Międzynarodowej Konferencji 
(Ekonomicznej. Nie wolno się łudzić— 
Konferencja ta nie może zaradzić 
wszystkiemu. Dosyć spojrzeć na jej 
program (bardzo zresztą okrojony 
przez Ko.nitet Przygotowawczy), by 
się przekonać, że większość kwestyj, 
postawionych na porządku dziennym, 
będzie powierzchownie tylko  poru- 
szona, a nie wyczerpana. Z drugiej 
strony wielka ilość uczestników Kon- 
ferencji, podyktowana przez troskę 
projektodawców, by na Konferencji 
tej znalazły wyraz wszystkie odcienie 
«myśli ekonomicznej, oraz by spotkali 

ję tam przedstawiciele wszystkich 
warstw społecznych—czyni z tej im- 
prezy niezmiernie ciężką machinę i 
  

| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE | 
ч CZYŚCIMY i REPERUJEMY  ! 

TANIO, szybko i dokładnie 

„BLOCK=BRUN“ 32: 
Oddział w Wilnie 

Mickiewicza 31, tel. 375, 
WAGA: W roku 1926 warsztaty: 

      

szerne komentarze wiadomościom o 
świetnem położeniu hutnictwa pol- gyznieni 
skiego. Każdą nawet małą zmianę w Średnie ' | m 
stanie zamówień rozdmuchuje prasa, т dą 
szczególnie zaś jej odłam demago- quglia ) +9C 
gicznie usposobiony, do rozmiarów 

„1 dnia 4—V 1927 r. 

li na ręce p. Wojewody. ' dla film ki tografi ch. — (o) Posiedzenie Okręgowej Kanos odenos Komisja postanowiła zwrócić się 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. Dn. do urzędu wojewódzkiego celem wy- 

koniunktury świetnego rozwoju it. d, Opad sa e) = „ Bi 6 maja odbędą się posiedzenia jaśnienia ustalenia terminu zastoso- s; 

cenia P. Marszałka nadesłał podzię- dzące z tych państw, z któremi są to: Macierz Warszawska, Macierz Cie- kowanie dla wszystkich, którzy ży« zawarte traktaty handlowe. Traktaty szyńska, Towarzystwo Szkoły Ludo- czenia imieninowe w tym dniu złoży- te, m. in. przewidują pewne ulgi i wej w Małopolsce, Macierz Gdańska, 
i Czytelnia Ludowa w Wielkopolsce. 
__ Rząd nasz, niestety, jak nas 
informują, w ostatnich czasach zmniej- 

żył subsydja udzielane Macierzy, za: Е в й bę w mm, Okręgowej Komisji w Wilnie. wania stawek ulgowych, z wprowa- p 
sana AS a jest Wiatr . Na porządku dziennym pierwsze- dzeniem zaś Gch” swe narazie popas Eo całą swoją przy- zu P POCZ Sp оЕНО ) Południowo-zachodni go dnia posiedzenia sprawy następu- wstrzymać się. ° Mat: nasz ma ogromne rowanie rządu względnie społeczeń- Przeważający . jące: 1) zatwierdzenia projektów sca- wydatki... _ Wskutek tego Macierz stwa do nowych U i: Pochmurno. Przelotny о- т 

względnie podałków Kanos“ cięża: pad. Minint A as Pašimni baras das Si ka, = odų s. ejasych obarczyć hutnictwo eat zlać IEC У: L 

„pi przedstawienia rzeczywistej 
sytuacji wracamy jeszcze do czasów Ko 

największej depiėiji gospodarczej, ja. Boskiej Ostrobramskiej jeszcze da: 
ką przechodziła cała Polska, a szcze- leko, a już organizują się po wszyst- 
gólnie hutnictwo polskie, t. zn. do kich dzielnicach Polski pielgrzymki 
roku 1925. Rok ten, jak wiadomo, 4 
był pod każdym względem ciężkim 
dla hutnictwa, któremu groziła kata- 

KOŚCIELNA. Józefinowo, gm.  Komajskiej, 

sza Mniejsza, gm. Leonpalskiej, pow. R. i 

WOJSKOWA. 

— Pan Wojewoda Racžkie- "aĆ niektóre.szkoły z owych 118-tu 
ciskiej, pow. Święciańskiego, b) zaść. wlcz — przewodniczącym Woj. (7 5000 nie zaś z 500 uczniami fak 

pow. Komitetu W. F. i P. W. Pan Mi- wodka przez omyłkę w „Sło- 
— DoKoronacji Obrazu Matki Święciańskiego, c) zaść. Zalesie, gm, Nister Saraw Wojskowych, Marszałek WE ). Pilnie potrzebne są pieniądze 

Komajskiej, pow. Święciańskiego, d) Piłsudski dekretem „z dnia 22 kwiet. Na я е 
zaść. Baranczyki, gm. Mikołajewskiej s. rb, % airis mis | kaimą AO Mala 

. ieński i i - Spraw Wew ch i Mi ь l pow. Dzisnieńskiego, i e) wsi Pota- Spr: Ša owolit p. Wojewodę Coraz więcej przy swoich szkołach 
na tę uroczystość niezwykłą do Wilna. Brasławskiego i 2) 14 spraw wdroże- Raczkiewicza na przewodniczącego : ak ogr 

Tak np. już się zorganizowała piel- nia postępowania scaleniowego w Wojewódzkiego Komitetu Wychowa- Znaczenia dla ludności i miasteczek 

Wileńska zniewolona byla įnawet zwi- 

na otwieranie szkół, których potrzeba * 

Po nad to musi Macierz otwierać 

Domów Ludowych, tak ogromnego 

strofa, zażegnana w sierpniu 1025 r. grzymka w Poznaniu (Komitetu sie- poszczególnych wsiach na obszarze nia Fizycznego i Przysposebienia i WSi. Jesi takich domów 16. Dwa z э * 

zorganizowaniem Syndykatu. Właści- dziba: ul. Kantaka 8) i uprasza za po- 
wa działalność Syndykatu Polskich średnictwem prasy o zgłaszanie wol- 
Hut Żelaznych przypada jednakże do- 
piero na okres po 1—{. 1926 r. t. j. 
po przystąpieniu doń wszystkich pol- o 
skich hut. osób które z pielgrzymką poznańską 

Jeśli więc weźmiemy za podstawę przybędą. ` 
wysyłki hut, t. j. produkcję przezna: 
czoną na sprzedaż wewnątrz kraju, 
które to wysyłki mi Ž i ; ustalenia wół GOW 22 ronacyjnzgo p. Mieczyslawowa Jelen- Sloboda, gm. Żośniańskiej, 
gólnych hut w Syndykacie Polskich ska. Pilnie zajmuje się sprawą roz- Postawskiego, c) zaše, Bosica. 

leńskiego. leńskiem. 
Porządek dzienny drugiego dnia 

Haut Żelaznych, otrzymamy następu- mieszczenia pielgrzymów i wogóle 9 

różnych powiatów województwa Wi- Wojskowego w Województwie Wi- 

nych pokoi bez utrzymania na czas posiedzenia obejmuje: 1) sprawy za: jewoda przystąpi niebawem do zorga+ s 3 
Koronacji, t. j. na dzień 2-gi lipca dla twierdzenia projektów scalenia grun- hizowania wymienionego Komitetu, = et niech pójdzie po niego 

tów: a) wsi Gielany, gm. Michaliskiej, zapraszając na członków tegoż p. €9 Stowy. 
pow. Wileńsko-Trockiego, b) zaść. Generała Brygady Popowicza, dowód- 

ai . Antosino, gm. Komajskiej, pow Świę- cę 11 dywizji piechoty oraz d-rajAnto- 5 l 
U nas tu w Wilnie stoi na czele cjąńskiego, c) zaśc. Qkuszkowo, gm. niego Ryniewicza, Kuratora Wileń- RAS «choćby połowy, choćby 

komisji kwaterunkowej Komitetu Ko- Żodziskiej, pow. Wiłejskiego, d) wsi skiego Okręgu Szkolnego. Ponadto ÓWierci złotego! 
pow. zostaną dokooptowani w najbliższych 
gm. dniach 4-ej członkowie Komitetu z denta Rzeczypospolitej Polskiej lgnó- 

Bohińskiej, powiatu Brasławskiego, pośród miejscowych wybitnych dzia: cego Mościckiego, 
'zaśc. Puszcza, gm.  Opeskiej, łaczy na polu wychowania fizycznego, 

nich mieszczą się we własnych Ma- 
cierzy budynkach, przez nią zbudo« 

W związku z powyższem p. wo- Wanych. 
Kto ma uszy, niech słucha. Kto 

I niechże choć raz w rok około 
3-go maja nie poskąpi dla Macierzy 

Znajdujące się w obiegu 20 gr. jące cyfry wysyłek za rok 1925 (wedle przyjezdnych p. wice:prezydent Łoku- pow, Brasławskiego, g) wsi Bochony przysposobienia wojskowego i sportu, znaczki poprzednich edycji są ważne. cyfr udziałowych Syndykatu): ogółem 
równe 750.000 toń żelaza. 

Jeżeli następnie porównamy z tą i i i 4 3 cyfrą iłości, które wyprodukowano Чгу 12 а 154ут b. m. wydanie ko- nia postępowania scaleniowego grun- ralnym. 

względnie sprzedano na rynku we- munikatu przez komisję prasowo-pro- !ÓW. w tem: a) gruntów, należących 

ciewski. 

do ciekawych wniosków, zwłaszcza pią 
jeśli uprzytomnimy SobiB,*żE w ma który to 

giej połowie 1926 r. huty polskie, jak | 

i Dundery, gm. Słobodzkiej, pow. których nazwiska zostaną przedło- 
A wreszcie spodziewane iest, mię- Brasławskiego, i 2) 9 spraw wdroże- żone do zatwierdzenia władzom cent- 

Zadaniem Wojewódzkiego Komi: 
23 : ‚ "do gospodarzy miasteczka Stobėdka, tetu P. W. i W. F. będzie: Коогду» wnętrznym w roku 1926, dojdziemy pagandową Komitetu Koronacyjnego, gu. Stobódakiej, pow. Brasławskie- nowanie działalności organów Mini- 

komunikat zawierać będzie go, oraz 100 ha gruntów z majątku sterstwa Spraw Wojskowych, Spraw 

niewątpliwie już pozytywne informa- Zawierz, należącego do spadkobier- Wewnętrznych oraz Wyznań Religij- 
o . н - ców Edmunta Hahna; b) wsi Gaucie, nych i O. P. na obszarze danego i wogóle przemysł Światowy, skorzy. cie dotyczące zarówno rozkwaterowa: Šia Balškiė Wd ; Owzniańskiaj a) województwa w sprawach wychowa- 
stał ze strajku angielskiego i że już nia w Wilnie, spodziewanych stu ty- Ś 

- NADESŁANU 
— Kwartet syberyjskich włó- 

częgów. W nadchodzącą sobotę i 
niedzielę odbędą się w sali klubu 
Przem.-Handlowego Mickiewicza 33-a 
dwa wieczory kwartetu syberyjskich 
włóczęgów pod dyr. Teodora Andre. 
jewa, tenora opery Bialogrodzkiej. 

Niezwykle interesujący program 
tych koncertów zapowiada cały sze- 

i 
: i > i : оя około 12 ha łąk, należących do wsi nia fizycznego i przysposobienia woj- ześl; пФ 7 od LI. 1926 r. działał Syndykat Pol- sięcy ludzi jak ułatwień i ulg kolejo- Chocienie, i nóręóhskiej; oraz 12 Skowego, współdziałanie o wani reg prześlicznych pieśni zesłańców 

i ‚ : 2 2 Syberji i Е skich Hut Żelaznych. wych. ha lasu państwowego pod nazwą Samorządowemi w tej sprawie oraz eh 1. Lia S 

masze zreperowaly 
maszyn biurowych. 35 8 

Aris S Us —— | Sprawa jest dla miasta wielkiej „Pod Puniami; c) wsi Onoszki, gm. Popiera ie działalności organizacyj pram para baletowa B. Carossi i H. 

wałków miedzi i cegiełek drobnych— 
pracuje mistrz Andrzej. : 

Błysk świtu rozmigotany, niepew- 
My zagląda do okien, poświatą drżą- 
cą kładzie się na zegary olbrzymie, 
mosiąizowe, rzeźbione we wzory 
przeróżne, na półzegrza drobne, na 
różne dziwaczne, a w onej dzi- 
waczności niezwykle piękne, zdobiące 
maczólek i podnóże zegarów postacie, 
ma kłatki jakoweś z ptakami, co przy 
maciśnięciu sprężyny śpiewają pieśni 
cudowne, na zamki o dźwierzach o- 
zwierających się przy każdem uderze- 
«niu godziny. ы 

Mistrz Andrzej wstaje od stolu i 
miłosnem oczu wejrzeniem ' spoczywa 
na zegarach *onych. Wzrok jego za- 
tine się na jednym z nich czas 

Szy. ` Pre 
"Olbrzymi, w kształcie fary Išni 

ostrzami wieżyc, migoce w blaskach 
świtu oknem gwiaździstem, dźwięczy 

, muzyką organów i godzin odgłosem 
tniarowym. Mistrz nakręca jakoweś 
sprężyny: ciężkie dźwierze otwierają 
się naścieżaj i na podcienie wychodzi 
drobna, Śliczna białogłowa. Owo dum- 
mie omija klęczącego pod skrzyżowa- 
niem dwóch pochylonych sosen, ma- 
łego jak ona człeka. 

Mistrz patrzy długo—myśli i u- 
Śmiecha się do owych myśli z rados- 
nością duszy, co osiągnęła ziszczenie 

najwyższych swych pragnień. 
Wzruszonej piersi tchu braknie: 

zbliża się do okna, otwiera je: szero- 
ko i wybiega wejrzeniem w dal bez- 
„mierną. 

Uczepione do skał by gniazdo 
ptasie śpi w dole miestą, B 

Szczyty gór radosną purpurą u- 
rągają fjoletom nizin, a  wynurzając 
się z za mgieł i cieni uśmiechem 
szczęścia witają słońce niepewne jesz- 
cze, rozchybotane, zawisłe na smu- 
gach pozłocistych i rozstrzępionych. 

Odblask promieni trobarwnych, 
na kopule nieba wklęsłej rozpostar- 
tych gaśnie, matowieje — natomiast 
horyzont opalowy pęcznieje w krew, 
purpurę, złoto, nasiąka wełniastemi 
kłębami obłoków i marszczy się w 
bruzdy sinawe, posępne. : 

Jakby targnięte gwałtownie wy: 
nurza się z uwięzi gór radosne słoń- 
ce i b'uzga potopem światła na ra- 
miona krzyży, gór szczyty, wierzchoł- 
ki drzew i białe skielety domów... 

„.l na głowę pochylonego w żar- 
liwem rozmodleniu mistrza—spływają 
one promienie ni to błogosławieństwo 
Sił Najwyższych. na drogę szczęśli. 
wości bezmiernej, a istotnej, po któ- 
rej zwolna jęło kroczyć serce, 

W celi napoły ciemnej zamiera - 
muzyka organów. 

Wilno, 22 XI 24 r. 

wagi. 

Jak słyszeliśmy Komitet prosi mi- 

nisterstwo komunikacji o redukcję ta- 

Dołhinowskiejj pow. Wilejskiego, Społecznych, wychowania fizycznego, 
gruntów z uroczyska Dokudowie, Sportowych i : 
wchodzącego w skład majątku Karo- skowego, wreszcie gromadzenie po- 
lin (z dóbr Dołhinów), stanowiącego trzebnych na ten cel funduszów oraz 

przysposobienia woj- 

ryty osobowej conajmniej do po- własność Konstantego Niezabytow- podział tychże i prowadzenie odpo- tor" Mickiewicza 4. 
łowy. 

— Ofiary na korony dla Obrazu 

Ostrobramskiego. Ponieważ zao- 

skiego i Magdaleny Poklewskiej Ko- wiedniej propagandy. 
T E ow Oprócz Komitetu Wojewódzkiego 

i Grzybowszczyzna, wchodzących w zostaną zorganizowane 
skład majątku S$osqowszczyzna, sta: Komitety, które rozwiną odpowiednią 

ziełł, oraz z uroczyska Murażyszcze 
Powiatowe 

Wierzyński dająć tańce nowoczesne 
jak: charleston, tango, foxtrot i inne, 
Przy fortepianie książe Drucki. Przede 
sprzedaż biletów w księgarni „Lek- 

3 RÓŻNE. 
— V-ty Dobroczynny  Raut 

Harcerski w Nowej-Wilejce. Pod 
fiarowano już dostateczną ilość złota nowiącego własność Marji Przeździec- akcję w dziedzinie wychowania fizycz- łagotoratem J. E. ks. biskupa Dr. 
na korony M. B. Ostrobramskiej, kiej, Amelji Buszowej, Leontyny Nie- ego, przysposobienia wojskowego 
dalsze przyjmowanie ofiar bezpośred- 

nio na korony zostało wstrzymane, 

Przyjmują się natomiast w dalszym 

na  przyozdobienie koron drogimi 
kamieniami. S 

Wszystkim ofiarodawcom składam 

bramskiej. 
(© 7 Kazimierz Michalkiewicz 

Biskup Sufragan Wileński, 

— Zarząd Katolickiego Zwią- 
zku Polek przypomina, że w piątek 
6-go jako w pierwszy piątek miesiąca, 
odbędzie się w Kaplicy Serca Eucha- 
rystycznego — Mickiewicza 19, ado- 
racja Najświętszego Sakramentu od 
4 i pół — 7 i pół, zakończona majo- nisterstwo budżetu miejskiego z zostały w obi 

zastrzeżeniami. Magistrat m. Wil. wartości 20 gr. wem nabożeństwem. 

ładysława Bandurskiego dnia 7-go 
wiarowskiej i Otylji Doboszyńskiej. i sportu na terenie powiatów, dzia- 85 p r b. odbędzie się w salonach 

— Konferencja w sprawie kre- łając w porozumieniu z istniejącemi 
dytów na przeprowadzenie żniw. organizacjami społecznemi oraz utrzy- TAU! na kolonię letnią. 
Na mocy doświadczenia z lat ubie- mując Ścisły kontakt z miejscowemi 

ciągu wszelkie ofiary w . drogich ka- głych Ministerstwo Rolnictwa zdaje Władzami państwowemi i związkami 
mieniach, złocie, srebrze I gotówce Sobie dokładnie sprawę z tego, że w komunalnemi, — Tegoroczny zakup koni 

gotówki ma wydatki związane ze remontowych. Ministerstwo Spraw 
" Wojskowych powiadomiło towarzy- 

Obecnie, aby zapobiedz temu Mi- stwa i instytucje rolnicze, że tego- 
na tem miejscu serdeczne Bóg zapłać nistersiwo R. i D. P, zwróciło się do toczny zakup koni remontowych (1927- 
i polecam Ich opiece M. B. Ostro- Ministerstwa Skarbu o przydzielenie 1928) odbędzie się w dniu 16 sierp- pewnych sum na krótkoterminowe nia. Komisje robiące zakupy dokona- 

kredyty jako pomoc rolnikom na prze- ją je w miejscowościach | tych sa- 
mych, jak w roku zeszłym. Dowiadu- 
jemy się, że cena ustalona przez Mi 

"W dniu wczorajszym odbyła się nisterstwo na konie wyznaczona zo- 
w urzędzie wojewódzkim konferencja, stała od 965 zł.—1600 zł. 

POCZTOWA 
pocztowe. 

rozporządzenia Minister. 

okresie żniw daje się odczuć brak 

zbiorem zboża i okopowych. 

prowadzenie żniw i zbioru okopo- 
wych, ° R 

zwołana przez p. Wojewodę celem 
omówienia tej spraw. 

MIEJSKA. 

strzelców wileńskich doroczny 
1 

— Dokoła pomnika Mickiewi- 

— Nowe znaczki 
Ną mocy 

cza. P. Józef Romanowicz z Hałowa 
„„prostuje* w liście do redakcji naszej 
to, co było napisane w odcinku „Sło- 
wa” (Nr: 90. „Vox populi*), że on 
„Wzywa do składek* na pomnik Mic- 
kiewicza w Wilnie Litwinów, Białoru: 
sinów i Żydów tutejszych, 

„P. Romanowicz pragnąłby aby 
wzięli udział w stawianiu pomnika. 
Sądzilibyšmy, 2e wzięcie udziału i 
przyłączenie się do składek to chyba 
dno? ; 
_Ра_іе]: uważa p. Romanowicz, że 

najpierw należy ustalić jakim ma być 
pomnik i gdzie w Wilńie ma stanąć 
—a dopiero potem przystąpić do zbie* 
rania składek, i 

Niewykonalne. Dlatego właśnie — (x) Zatwierdzenie przez Mi- stwa Poczt i Telegrafów wprowadzone aby zdobyć model pomnika, potrzeba 
eg znaczki. pocztowe, pieniędzy. Utarta droga: konkurs. A 

z podobizną Prezy- na konkurs bez nagród pieniężnych



4 

żaden artysta nie zdecyduje się pra- 
cować ij wykosztowywać się. 

P. Romanowicz na ostatek pragnie 
aby pomnik wypadł „po myśli miej: 
scowej ludności*, Łatwo powiedzieć! 
Kiedy właśnie: ile głów wśród tej 
miejscowej ludncści, tyle zdań jakim 
ma b;ć wileński pomnik Mickiewicza! 

— Bal w Lidzie. Koło Zjedno- 
czonych Ziemiantk powiatu Lidzkie* 
go, urządza zabawę taneczną w Li- 
dzie, dnia 21 maja 1927 r. Początek 
zabawy punktuałnie o godz. 10-ej, 

Zaproszenie otrzymać można w 
sekretarjacie Zjedn. Ziemianek w Wil-. 
nie przy ul. Mickiewicza 19 m. 2 lub 
w Łidzie u pani Starościny Zdano- 
wiczowej, uł. Suwalska, 

— U Techników (Wileńska 33) 

Zawody sportowe 
w dniu 3 maja. 

Przebieg Zawodów sportowych. 

Święto 3qmaja uznane zostało ja- 
ko święto narodowe i jednocześnie 
sportowe, te też w dniu tym odby- 
wają się zazwyczaj najróżnorodniejsze 
zawody sportowe. 

W tym roku zaraz po ukończeniu 
defiłady, w myśl przewidzianego pro- 
gramu odbyły się w kilku punktach 
różne zawody. Trudno jest dla braku 
miejsca rozpisywać słę obszernie o 
wszystkich, to też podajemy tylko 
wyniki ich. 

Bieg sztafetowy. 

Osiemnastokilometrowy bieg szta* 

SŁ O 

spotkanie Wilja — Pogoń nie mogło 
odbyć się z racji spóźnienia się Wilji 
wobec czego w finałowem spotkaniu 
Pogoń zwyciężyła Ogn'sko w stosun- 
ku 1:0 zdobywając tytuł mistrza! tur- 
nieju. 

Wyścig szosowy cyklistów. 
Trasa tego biegu wynosiła 20 ki“ 

lometrów, rozpoczyna się w parku 
sportowym im. gen. Żeligowskiego i 
szła ul. Kościuszki do Pośpieszki. 

_ Zapisało się ośmiu uczestników. 
Pierwszym w czasie 45 m. przybył 
Kalinowski, drugim — 51 m. Rybak, 
trzecim — 53 m. Wołyński. Podkreś. 
lić należy wyjątkowo ciężkie warunki 
w jakich uczestnicy biegu musicli je- 

chać. ! 
Gry ruchowe. 

wo 

  

@ 
s Miejski Kinematograf 

2 Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5). 

Kulturalno-Oświatowy 

  

wyświetlany film %9 
Dziś będe 

powieści Guy Maupassant. N. 

Kadet Marynarki 
Akcja się rozgrywa na tle morza, okrętów wojennych i szkeły kadetów morskich. $5 
Scenarjusz w-g 
komedja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańs iego. 
Ostatni seans o godz. 10. W Poczekalniach koncerty radjo. Początek seansów: w nie- 
dzielę i święta od godz. 3, w sobotę od godz. 4 i inne dnie od godz, 5, Kasa Czynna: $ 
w niedzielę i święta od godz. 2 m. 30, w soboty od godz. 

godz. 4 m. 30. Cena biletów: parter—60 gr., balkon — 30 gr. 

66 dramat w 9-ciu aktach, W roli 204 
głównej Ramon Nowarro. o    

     

   

ad program: <CIĘŻKO i GORĄCO» 

m. inne dnie od ZG 

  

  

  
  

  

  

  

  w piątek 6 maja o godz. 8 wieczo- fetówy w stronę Nowej Wilejki zgro- 

rem wygłosi odczyt pan Bolesław Madzil „wszystkich niemal biegaczy 

Wscieklica: «Międzynarodowa kcnfe- wileńskich. W rezultacie zwycięzcą 

rencja ekonomiczna w Genewie», wyszedł KS. Pogoń, drużyna którego 

Wejście dla członków i gości bez- zrobiła dystans ten w czasie 59 m. 

płatne. 15 s. Drugim był A. Z. S. w czasie 
-$— Zasilenie funduszów Przyjaciół Ó0 m. 35 sek. Trzecim Stowarzysze- 
ństwowej Szkoły Technicznej w Wil- nie Młodzieży Polskiej —61 m. 40 s. 

nie. 7 maja r. b. w sali T-wa Kresowego 

Niezależnie od wspomnianych za- 
wodów na placach Łukiskim, Orzesz- 
kowej. Nowym - Świecie i parku im. 
gen. Żeligowskiego odbyły się zawody 
koszykówki i siatkówki. W. spotka- 
niach tych wzięły udział zespoły gimn. 
Lelewela, Zygmunta - Augusta, Ad. 

Zawalna 1, cdbędzie się ciągnienie loterji 
fantowej, urządzanej przez T-wo Przyjaciół 
Szkoły Technicznej, z Prezesem Dyrekcji 
Kolei Państwowych inż Staszewskim na cze- 
łe, na rzecz niezamożnych uczniów tej 
szkoły. 

Są do wygrania: maszyna do szycia, ze- 
garek złoty damski, nakrycie platerowe, ser- 
wis porcelanowy oraz wiele innych poży- 
tecznych i ładnych przedmiotów. 

Bilety w cenie po 50 groszy nabywać 
można: w kasie cukierni p. Sztralla, Michie- 
wicza 12, w kancelarji Szkoły Technicznej 
na Antokolu, Holendernia 12, oraz na Sta- 
cji Miejskiej Kol. Państw. Wiwulskiego 2 i 
w Ajencji Celnej na st. Towarowej Wilno. 

TEATR i MUZYKA, 
— «Rednta» na Pohulance. Premje- 

1a <Juniora». Dziś po raz pierwszy Redu- 
ta wystawia «Juniora» — E. Winawera, ko- 
medję w 3 aktach, w której autor porusza 
problem walki pomiędzy starymi a młody- 
mi. Według Winawera <Wojna ojców z 
dziećmi,"starych z młodymi trwa właściwie nastk 

Kiuby te otrzymały dyplomy. 

Zawody bokserskie. 
Zawody bokserskie o mistrzostwo 

Wilna, zorganizowane na ad hoc 
wzaiesionym w ogrodzie Bernardyń- 
skim riogu przyniosły trzy spotkania. 
Zawodnicy uwidocznieni na pierw 
szych miejscach odnieśli zwycięstwo. 

Szrajbman (ośr. W. F.)—Grygalis 
(A. Z. S.), Nielubczyc (A.Z.S.)—Ma- 
czulski (ośr. W.F.), Jasiulis (ośr. W. 
F.)—Bsdowski (ośr. W. F.), Kłocze 
kowscy | i II zademonstrowali walkę 
pokazową, 

Marsz harcerski. 
Do 10-cio kilometrowego marszu 

harcerskiego dookoła Wilna stanęło 
osiem zespołów. Dwa pierwsze miej- 
sca sdobyli członkowie „Czarnej trzy- 

i“ J. Żuromski, Czas 48 m. 30 
ciągle, toczy się ustawicznie i nigdy w niej sek. i W. Zacharewicz 49 m. Trzecim 
nie było rozejmu». 

W komedji tej chce zobrazować właśnie 
jeden z epizodów tej odwiecznej walki. We- 
dług niego ludzie generacji starszej ugrz: 
źli po uszy w swoich sprawach zawodo- 

był członek drużyny Litewskiej Gro- 
mady L. Palawiczus w czasie 49 m. 
1 sęk. * 

Trasa marszy szła ulicami: św. 
wych — młodzież biega przeważnie w ko- Anny, Safjaniki, Rossa, Targowa, 'Ar- 
stjumach sportowych, traktuje wszystkie za- 
gadnienia lekko i uważa, że odrobina szczę- 
ścia i furgon reklamy, 0'0 wszystko o co 
w życiu starać się neleży. 

chanielska, Sierakowskiego, Plac Łu- 
kiski, 
Piac Katedralny, Ogród im. gen 

Arsenalska, Zygmuntowska, 
Żeli- 

Nie będziemy zresztą straszni. Sąd naje- gowskiego. 
ży do widza. 

Jutro i pojutrze <Junior>. 
— Przyjazd Balmonta do Wilna. 

Organizację tego marszu wzięła 
w "a siebie Męska chorągiew harcerska. 

dniu 8 bm, przybywa do Wilna i wygłosi Turniej szóstkowy piłki nożnej. 
odczyt w Reducie w dniu 9 bm, 
rosyjski poeta Konstanty Balmont. 

Przybył w gościnę do Polski nietylko 
jej gorący i wielki przyjaciel pisarz europej- 
skiej miary, poeta epokowego znaczenia w 
historji literatury rosyjskiej. Ur. w 

znakomity 

w ziemiańskiej rodzinie wielkorosyjskiej, cztery drużyny: 

Pogoń, 
Sap. 

jest kontynuatorem świetnej kuitury  szla* 
checkiej kultury zeuropeizowanej Rosji, w 
dziedzinie jednak techniki i pojmowania po- 
ezji prawdziwym rewolucjonistą. Najświet- 
niejsze A 
r.i «Bądźmy jak słońce» 1903 ". były 
cydującemi zwycięstwami szkoły sy 

1867 r. Pióromont. 

ACE przy wyraźnej 

Wileński Okr. Zw. Piłki Nożnej 
zorganizował turniej szóstkowy  dru- 
żyn pilkarskich na boisku sportowem 

Zapisało się początkowo 
T.S. Wilja, W.K.S. 

„K.S- Ognisko i K.S. 3 p. 

W pierwszem spotkaniu Ogniska 
o tomy «Płonące gmachy» 1900 pokonało saperów w stosunku 3:1 

przewadze. Drugie 

stów, która miała uświetnić poezję rosyjską UNC NANNKNSNNNNNNNNNINNNNI 
tylu arcydziełami, Choć hołdujący hasłu: 
«Sztuka dla sztuki», w swej twórczości nie- 
chcisł godzić si 
nującą w Ojczyźnie. Dwukrotne wygnanie 
za Caratu, Gziś też od ośmiu lat przebywa 

czny. 
1500—15.25. Komunikaty gospodarczy 

nigdy z mieprawością, pa- | meteorologiczny. 
15.30—17.00. Stacja nieczynna. 
1700—17.25. Odczyt pt. <Tatry», wygł. 

na emigracji, spożywając gorzki chleb tułac- Dr. Orłowicz (z cyklu «Najciekawsze szlaki 
twa. W Polsce jak nigdzie zrozumiany 20- wycieczkowe w Polsce»). > 
stanie. 17.30—17.55. Odczyt «Moniuszko i jego 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>) <Zło- twórczość», wygł. prof. St. Niewiadomski. 
ta ciocia» — kr-tochwila P. Gavaulta, któ- 
ra dzięki komizmowi sytnacji i brawurowej 
akcji, nieustannie zmusza publiczność do 

18.00. Koncert popołudniowy. 
18 40—1900. Rozmaitości. 
1900—19.25. 18:ta lekcja kursu elemen- 

śmiechu, dziś grana będzie po raz ostatni. tarnego języka angielskiego — lektorka p. 
— «Simona> — znakomita komedja Memi Gardiner. 

Devale, która została entuzjastycznie przy- 19.30—19.55. Odczyt pt. <Sprawa wło- 
jęta przez krytykę i publiczność, wobec wiel- ściańska w Polsce porozbiorowej», wygłosi 
kiego sukcesu tak artystycznego, jek 
wego, grana będzie jeszcze raz w piątek 
najbliższy ze świetną M. Malanowicz-Nie- 
dzielską w roli Simony, oraz W. Malinow- 
skim i K. Wyrwicz-Wichrowskim w rolach 
głównych. , 
w — Sobotnia premjera. Tym razem 
kierownictwo teatru sięgnęło do najnowszej 
twórczości angielskiej «Najdroższa moja 
Peg» — jest bardzo interesująca i dowcipna 
somedja Mannersz, którą Teatr Polski w 
Warszawie grał z nadzwyczajnem powodze- 
niem. Należy się spodziewać, że <Najdroż- 
sza moja Peg» posie i u nas sukces wy- 
jątkowy, gdyż obsada ról jest pierwszorzę- 
ane, reżyseruje zaś K. Wyrwicz- Wichrowski. 

— Niedzielna popołudniówka. W 
miedzielę o g. 3 m. 30 pp. grana będzie po 
raz ostatni w sezonie komedja Bernauera i 
Oesterreichera «W, rajskim ogrodzie». 

RADJO. 
stacji warszawskiej. 

` 

— P, rogram 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

Nigel Worth. 

> CZŁOWIEK Z KUERA. 
Byłem zmartwiony, że opuszczam 

Salborcugh nie spróbowawszy nawet 
spotkać się z Lucy, lecz czas mój 
nie należał do mnie. Musiałem od- 
szukać jaknajprędzej parowiec Golden 
Harvest. Musiałem więc zadowolnić 
się napisaniem do niej kilku słów, 
oznajmiając, że powróciłem już ze 
Smyrny i że mam nadzieję wkrótce 
ujrzeć ją. ; 

Pozostawał jeszcze człowiek w me- 
loniku. Odprowadził mię aż tutaj za 
pewne czekał mego wyjścia. Kim był ten 
człowiek? Wrogowie moi nie mogli 

_ przewidzieć przybycia mego do Sal- 
borough, człowiek ten nie mógł mnie 
oczekiwać. Obecność jego zaczęła 
mię denerwować i postanowiłem po- 

zbyć się go, wyprowadzając go Spryt- 

nie w pole. : 
Pociąg do Yorku wychodził o 

pierwszej piętnaście, to znaczy dzie- 
Ssięć minut wcześniej od tego, który 
szedł w stronę Aldhaven i Portgell, 
Dogadzeło to mym planom. Udałem 
się na dworzec, wraz z towarzyszą- 
cym mi niewzruszenie „cieniem ”. Przy 
kasie poprosiłem głośno o bilet trze- 

i kaso- Dr. S. Rostoniec dział «Rolnictwo>), 
19.55—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. Przypuszczalnie 

komunikaty. Ё 
20.30. Transmisja z Krakowa. 
22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Napad. Dn. 3 b. m. około godz. 23 

na ul. Kazimierzowskiej 3 bandytów napadło 
na przechodzących Stanisławę Żurawowicz 
(Połocka 19) i Jadwigę Szwedowicz (Krzy- 
we Koło 5) u których wyrwali torebkę za- 
wierającą 1228 zł. poczem zbiegli. Pościg 
zarządzon . 

— Samobójstwo. W nocy na 3 b. m 
powiesił się 27-letni N. Kowarski (Zarzecze 
17). Przyczyna samobójstwa—nieporozumie- 
nie rodzinne. 

„— Zgon w pociągu. Dn. 3b. m. w 
pociągu pośpieszcym na st. Wilno nagie 
zmarła Wiktorja Żukowska (Grajewo), która 
jechała do kliniki litewskiej. Zwłoki zabez- 
pieczono, 

ciej klasy do Yorku. Za chwilę usły- 
szałem, jak mój towarzysz kupował 
taki sam bilet. 

Wstąpiiem do biura telegrafu na 
dworcu i wysłałem następującą depe- 
szę do p. Mettersa: 

—,Wylądowałem szczęśliwie w Sal- 
borough. Dobre wiadomości. Jadę do 
Aldhaven i Po:t Gell. Pańska pomoc 
niezbędna. Przyjazd natychmiastowy 
konieczny. Adres mój: Ellis Poste 
Restante Aldhaven i Port Gell. 

Poczem napisałem drugą depeszę 
fikcyjną, mocno przyciskając ołówek 
tak, by litery odznaczały się na bibu- 
le, leżącej na stole. 

—,„Wylądował w _Salborough. 
Przyježdžam do Yorku dziś po połud- 
niu. Przyjdź do Hetelu Centralnego 
jutro rano. Ellis" 

Podarłem tę kartkę, schowałem do 
kieszeni i wręczyłem urzędnikowi 
prawdziwy tekst depeszy. Wychodząc 
ujrzałem mego prześladowcę na mojem 
miejscu przy stole. 

Wybrałem przedział pierwszej kla- 
sy w drugim wagonie za lokomoty- 
wą. Z za firanki swobodnie mogłem 
obserwować platformę kolejową, na 
której dostrzegłem mego towarzysza, 
stojącego przy wagonie ostatnim, skąd 
mógł pilnować cały pociąg. Obawiał 

Mickiewicza, A, Z. S., Harcerz, Szkoły 
Technicznej, Seminarjum Męskiego 
Nauczycielskiego, Policji i gimn. w 
Nowo-Wilejce. 

y ‚ 

, Sprawożdanie z uroczyst cści red 
niesienia bandery na przystani W. K. 
S. Pogoń podamy w dniu jutrzej- 
szym. ‚ 

DAMA Z DYPLOMEM 

„Institut de Beautė Kėva 
m Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 

„+ 1, tel. 657. Leczenie wad cery i 
ciała, Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
pryszczy, plam na twarzy. Spe- 
cjalnie dla balów i wieczorów 
<Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koforu cery, Leczenie włos, od wyp. 
1 łupieżu. W.Z.P. 58. 
  

  

  

я я Dziś! Film, który wzbudził zachwyt 2 а s 66 Wr, gł. chluba 
+ A Helios“ E Wielki szlagier sezonu! „„Księżniczka 1 Błazen . aryža 

„teatr. 5 HUGUETTE DUFLOS i jej partner KAROL DE ROCHEFORT. Na scenie: Występy <Człowieka- 
$ ul. Wileńska 38, orkiestry» MIRO MALTANI, imitat. naslad, dzwięków ptaków, zwierząt i t. d. w nowym programie, 

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

e Ki е Mi Ostatnie dni! KORONA NASZEGO REPERTUARU! I Film, który otrzymał 8,000 000 głosów więcej s 

© Teatr „Polonja f = od «Веп-Нига» i pierwszą nagrodę świata Ф 
gre przepotężna tragedja, którą przeżyliśmy 

s «zE „Wielka Parada" E Ф e" A, Miokiewicza 22, m 99 Ceny biletów zniżone o 50 proc. e 

TNT 2 CHcEsz OTRZYMAĆ POSADĘ? & $ Jubiler Gh, Glezar des” аы ф 
m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- a ©. wiej 26, NA WIELKĄ Nr 27, m 6. © 

USA f o" spondencyjne prof. Sekulowicza, B © pracownia jubilerska, KUPNO ZŁÓ. $ 
т +. Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 3 TA, SREBRA i różnych kamieni do ® 7 + czają listownie: buchalterji, rachunko- » własnego wyrobu; płacę najwyższe $ 

> Ją. н т ж ; 
3 wości kupieckiej, korespondencji Į ceny. Wykonuję najiepsze roboty $ 

> PO RENT. od : brylantowe według rysunków pary- $ 
rawa, kaligrafji, pisania -& Е p НЕ РоЁцнёбс;‚епіп Geiidėštaa 4 е skich. Szacune« bezpłatny. $ 

+ > ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 
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DOKTOR | Dr Cz. KONECZN* 
Choroby zębów, 

  

4 A 4 E NASIONA flance, sól Chorzow“ s D 2ELDOWIGZ chirurgja jamy ustnej. 
® J nawozową % E chor.W ENERYCZ. | Sztuczne zęby. Porce- ' х КА82'!-Кч в p a: u o u NE, MOCZOPŁC. miarowe korony. 

DUSZNOŚCI i CHRYPKI 5 RECE | Lan о: 
EA NAT A, B (Szwarcowy 13), Skiep rolniczy. m |od 10-1, od 5-8 w, Site zolól a 

i DOKTÓR Lė 

4044044040644944024444446464604 | SZElIOWICZOW || „zo a. 
I Wobec likwidacjł Spółdzieini Rolniczo-Handiowej w Sołach, Komisja. | | KOBIECE, WENE. || my najdogodniej i 
| _ Likwidacyjna, wspomnianej spółdzielni, wzywa wszystkich „wierzycieli I RYCZNE 1 chor, bez ryzyka 
4 instytucje do z łoszenia wszelkich swoich pretensji, Oraz ich wysokość, — @ DRÓG MOCZ, Wileūskie Biuro | 

„ najpóźniej do dnia 15 maja 1927 roku na ręce członka Komisji p. Michała ė rz 12 iod 46 || Komisowo-Handio- 

Ф Łaszkiewicza, zam. poczta Soły, maj. Zacisze. Po wspomnianym terminie 2 we kaucjonowane 

© żadne zgłoszenia uwzględniane nie będą. Ф z! z | ERZE 
dpowiedz. оНО — Ф Spelizieinia, tol, Handi = odpSmio Ši ainiai 6 wynajęcia 

| ogranicz. w Sołach w likwidacji. | Wi Smiałowska na lato na wsi 

069990009322000900290000000024 Pie d godz. 07 Boko, Z caledzen- 
  

Fortepiany, Pianina 

sprzedaję i w            CYT zy 
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pierwszorzędnych firm zagranicznych 
i krajowych nowe i używane 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 
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iż od dnia 15 maja 1927 r. dla przewozu pośpiesznych, 
drobnicowych przesyłek ryb będą kursowały wagony-lodownie 
na następujących linjach: 

1 ) od st. Stołpce do st. Warszawa-Wschodnia 3 razy ty- 
godniowo, mianowicie we wtorki, środy 
lodownie będą wysyłane ze st. Stołpce do Baranowicz pocią- 
em Nr 914 o godzinie 16 m. 18 i ze st: 
arsznwy-Wschodniej pociągiem Nr 822 o godzinie 18 m. 30. 

Do Warszawy wagony te będą przybywać we środy, 
Czwartki i piątki o godzinie 6:ej min. 15. 

2) Od st. Łachwa do st. Warsz1wa-Wechodnia 3 razy ty- 
godniowo we wtorki, środy i czwartki wagonyelodownie bę: 
wysyłane z Łachwy do Łunińca pociągiem Nr 1052 o godz. 1 
m. 26, z Łunińca do Brześcia pociągiem Nr 1012 o godz. 16 
m. 20 i z Brześcia do Warszawy-Wschodniej poc. Nr. 822 o 
godz. 23 m. 45. 

Do Warszawy wagony-lodownie będą przybywać we 
środy, czwartki i piątki o godzinie 6-ej min. 15. 

3) Od st. Turmont do st. Warszawa-Wileńska 2 rszy tygod= 
niowo we wtorki i czwartki wagony-lodownie będą wysyłane 
pociągiem Nr 714 o godz. 3 min. 35 i będą przybywać do War- 
szawy w te same dnie o godz. 19 m. 45, 

4) Od st. Suwałki do st. Warszawa- 
godniowo we wtorki i czwartki wagony:l 
łane z Suwałk do Grodna pociągiem Nr. 251_o godzinie 19 m, 
10, z Grodna do Warszawy pociągiem Nr. 712 o godzinie 23 
m. 17 i przybywać będą do Warszawy we środy i piątki o 
godz. 5 m. 50. 

Załadowanie i wyładowanie ryb uskutecznia się środkami 
nadawców i odbiorców na a aa wyjścia wagonów-lodowni 
oraz na wszystkich stacjach pośrednich 
rozkładem jazdy postoju pociągów. 

Lód do wagonów -lodowni dostarcza kolej. 
Za przewóz ryb w wagonach-lodowniach będzie pobie+ 

rana dodatkowa opłata w wysokości 20 proc. przewoźnego. 
/ 

“ 

się widocznie że wysiądę, gdy on 
wsiądzie, 

Można ubić zwierzynę różnemi 
sposobami. Na przyległym torze stał 
pociąg, którego wagony były zupeł- 
nie puste. Ku wielkiemu zdumieniu 
damy, siedzącej w mym przedziałe, w 
chwili gdy roziegł się gwizd lokomo- 
tywy, oznajmujący iż pociąg rusza, 
otworzyłem drzwi i skoczyłem na 
schodki stojącego obok pociągu. W 
mgnieniu oka siedziałem już na po- 
dłodze w pustym wagonie. Gdy po- 
ciąg zniknął już, wstałem ostrożnie i 
wyjrzałem z za firanki. Człowiek w 
meloniku zniknął z platformy. Roze- 
śmiałem się serdecznie na myśl, jaka 
będzie dekonfitura mego nieodstęp- 
nego „przyjaciela”, gdy przekona się, 
że stracił mnie z oczu. 

Powrėcilem do kasy, gdzie wzią- 
łem bilet do Aldhaven, acheąc w sa- 
motności obmyśleć plan dalszego 
działania, pozwoliłem sobie na luksus 
jazdy pierwszą klasą. Przyjechałem do 
Aldhaven po trzeciej. W biurze żeglu: 
gi zapytałem czy przybył Golden Fiar- 
vest. ' 

— Tak, panie—odrzekł uprzejmie 
urzędnik.—Przybył dzisiaj o dziewi 
tej rano. Jest on nieco uszkodzony 
stoi więc koło Finch. 

JO 
podaje do wiadomości, 

w sądach, 
komunalnych oraz 
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W WARSZAWIE summ 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 
Įgnacego BERGERA, 

czem przyjazd zainteresowanych do 
Warszawy zbyteczny, 

RZEZ 18-29 

Uvica DOBRA ©. 
KOPJOWANIE % 

ZL/ŻL6 

  

WARSZAWA. 

M.Wilenkin 
i S-ka 

WWE z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

     

    

        

        

Koncesjonowany 

Nr. 22. я ' mebli: 
INFORMUJE we wszystkich sprawach jadalne, sypialne, 

urzędach pańsiwowych, salony, gabinety, 
hipotekach, przy- łóżka niklowane i 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warurtki i 402%000040600320 

    

ę : Śpieszcie! Rzadka okazja! ; na raty, 

: d 20 proc. & 1 Každamu us'ępstwo 30:50 Roe ž  DRUSKIENIKI 
: 3, ul. Mickiewicza 9, 
° W ielka wyprzedaž + 1—2—3 pokoje z Ca: 
® ° & Iodzennem utrzyma: 
= 3 wysortowanego 3 niem, w pobliżu Ła- 

Przwajtki wagony: : obuwia, konfekcji i galanterji + Paa a” iz, 

: Ha Wilno, ° : i 
acji Baranowicze do + W. Nowicki, ul. Wielka 30. Ž zd Helen Pro 

0006000R0305096090050000060000008R7 godzkiej. 
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Wileńska 2 razy ty- 
odownie będą wysy- 

» gotówce, ewel 

w Czasie ustalonego 
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Nr. 523. 

ROZDZIAŁ XX 

Saunderson i S-ka 

Czy mogłem się spodziewać cze- 
goś lepszego? Pozostawały mi cztery 
godziny do wieczora na poszukiwa- 
nie statku Golden Harvest. Przecho- 
dzień jakiś wskazał mi gdzie jest 
Finch. Nająłem łódkę i dojechałem do 
miejsca przeznaczenia. ! 2 

Od strony portu ujrzałem statek 
stojący na kotwicy. Nie mogłem do- 
strzedz napisu, lecz sądząc ze wska- 
zówek urzędnika w porcie, musiał to 
być Golden Harvest. 

Zatrzymałem łódkę, by obejrzeć 
okolicę. Zarząd naprawy statków 
znajdował się w głębi portu, poza 
miastem, pusty plac oddzielał go od 
domów, z drugiej strony za murem 
stała duża budowla, składająca się z 
dwuch części, rozdzielonych olbrzy- 
mim dziedzińcem. Była to firma Saun- 
derson i Ska (Ryby hurtem i detalicz- 
nie), Spokój panował tutaj © tej go- 
dzinie, \ 

Wracając płynąłem z prądem, po- 

łożyłem więc wiosła i z fajką w ustach 

rozmyślałem nad rolą firmy Saunder: 

son w machinacjach kontrabandy. 
Chwila rozmowy z jednym z kupców 
rybnych w sąsiedztwie mogłaby być 

ntualnie wekslami gwarancyjnemi. 

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

m. Głębokie, dn, 27 kwietnia 1927 roku. 

Magistrat m. Głębokiego. 

dla mnie nader cenną. Zatrzymałem 
się więc, by kupić część śledzi. Pod- 
czas gdy kupiec zawijał je, zapyta- 
łem, czy dużo ryb wysyłano z Ald- 
haven wgłąb kraju. 3 

— ©О tak, odrzekł. Więcej niż po- 
łowę rybł przywożonych do Aldhaven 
ekspedjujemy wgłąb kraju, Sanderson 
i S-ka prowadzą wiełki handel rybny. 
Och! gdybym miał pieniądze, konku- 
rowałbym z nimi, Kupują oni hurtem 
ryby i odprzedają detalicznie w Yorku 
i Leeds. 

— Jakto? Czy ryby nie psują się 
w drodze? 

— Bynajmniej. Ryby, które przy- 
były dzisiaj do Aldhaven, zostaną 
jutro sprzedane w Yorku, ' Dawniej 
był tu specjalny pociąg, lecz teraz 
Sanderson i S-ka sami zajmują się 
transportem. Mają oni dwa ciężarowe 
samochody mieszczące po pięć tonn, 
które przewożą towar, zakupiony 
tutaj. 

Była to bardzo ciekawa dla mnie 
wiadomość. Obojętnie zapytałem, 
gdzie stały te samochody. 

— W swoim garażu, oczywiście, — 
odrzekł kupiec. Czy zna pan budynki 
w których mieści się ta spółka? 

Skinąłem przecząco. A 
— Jedna z tych budowli, które 

do 19, Mickiewicze „NEM utrzymaniem, 
Informacje: p. Mir, 
maj. Dołmatowszczy- 
zna, woj. Nowogródz- 

wm" kie J; Jodkowa. 

Dr W.Umiastowski | 
choroby płuc, przyj Zgub. cenzurka | 
muje od 6—7-€j wiecz. kl, V gimn. T. R. O. 
prócz dni śŚwiątecz- r, 1924 na imię Benja- 
nych i przedświętecz- mina Abolnika. 

nych, Unieważnia się. 
ul___eligowskiego 5 
= T 

Dr. 6. Wolfson Poszukuję 
śkclowe © skóra wim 2—3 po- 

Wileńska 7, tel. 1067. Kaina e aż 

  

  

  

    

Е k <Słowa>. 
Kosiarka (ycd) 
do sprzedania okazyj- 5 с 
nie, Ponarskie ren Iktadziono kałą 

żeczkę wojskową 

  

wisko 54 m.54. za Nr 548/I1I 
a Wi? pa P. S U. 

i ilno, metrykę chrztu REA imię Władysława LETNISKO Krzywickiego zam. 
SE koi. Antokol,PrZY ul. Mostowej 

Nr. 23/10, 

| Gotówkę |LETNISKO 
posiadamy w więk- |4 pokojowe z kuchnią. 
szej kwocie do |Park, blisko las, woda. 
ulokowania pod | Produkta wiejskie na 
pewne zabezpie: | miejscu. Od przystan- 

czenie _ ku kolejowego 5 kil. 
Wileńskie Biuro |Szczegóły listownie: 

Komisowo: Handlo- | Zotja  Protassewiczo 
we kaucjonowane |wą maj, Borki, pocz. 
ul. Mickiewicza 21, | Rohotna, woj. Nowo» 

tel. +62: | grodzkie. 

ul. Senatorska 13. 
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Obwieszczenie o przetargu, 
Niniejszem podaje się do wiadomości zainteresowanych, iż w dniu 16 maja b. r. 

© godz. 12-tej odbędą się w lokalu Magistratu w Głębokiem (ul. Zamkowa Nr. 9) 
przetargi ustne, a następnie w zamkn. kopertach na przebudowanie w Głębokiem 

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

Życzący przyjąć udział w przetargach winni do godz. 11-tej dn. 10 maja złożyć 
w Magistracie oferty w zakrytych kopertach, oraz kaucję w wysokości 1500 zł. w 
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stąd widzimy, jest garažem, a druga 
składem dła zakupionych towarów. 
Swietny interes, prawda? Są tu tak 
wolni, niezależni. Ryb mają zawsze 
wbród, gdyż posiadają kilka statków 
rybackich i są wspólnikami wielu in- 
nych przedsiębiorstw. O, oni dobrze 
się znają na interesiel Robią to 
wszystko sami i zbierają złoto. Jak 
zbiorę większą sumę, pójdę. za ich 
przykładem. Oto co znaczy dostać 
wychowanie amerykańskiel 

— Czy są to amerykanie? 
— Nie zupełnie. Ojciec ich po- 

chodził stąd, łecz udał się wraz z 
synami do Stanów Zjednoczonych 
dla spróbowania Szczęścia. Nie po- 
wiodło im się tam, powiócilipo ośmiu 
latach do Anglji. Nie wiem, co się 
stało z ich ojcem, zapewne mieszga + 
gdzieś w okolicy, lecz nic o nim nie 
słyszałem. 

Mimo żywej chęci dowiedzenia się 
więcej szczegółów o tej ciekawej ro- 
dzinie, nie zadawałem więcej pytań, > 
obawiając się wzbudzić podejrzenia 
w moim  interlokutorze. Z paczką. 
śledzi pod pachą, wyszedłem ze skle: 
pu, szczęśliwy z posiadaaia wiedo- 
mości, tak bardzo dla mnie cennych.. 

E 

  

Wydawca Stansilaw Mackiewicz Reoakior w/z Czesław Karwowski. — Odpowiedzialny z ogłoszenia Zenon Ławiński, Drukarnia «Wydawnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23 
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