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© gospodarczy charakter wyborów Pierwszy Maj Święto Konwalj.  S<im Rząd. 
Nadchodzące wybory do Rady 

Miejskiej posiadają głębsze znaczenie, 

Chodzi tu o egzamin dojrzałości oby- 
watelskiej po 8 latach niepodległości. 

W czasach mgławicowych, gdy 
przyszłość jest mgławicą, wybaczalne 
jest rozgorączkowanie. Mogą się wte- 
dy ludzie rzucać na partyjne hasła, 

gdzie trzeba i nie trzeba. Lecz po 

ośmiu latach istnienia państwa można 

wymagać od obywateli aby sprawę 

taką jak wybory do Rady Miejskiej 

traktowali spokojnie, mówili o zada- 

niach przyszłej Rady Miejskiej spo- 
kojnie i konkretnie. Liczyć można 

także na to, że wśród szerokich mas 

ludności większe jest zrozumienie 

gospodarki municypalnej. aniżeli po- 

ODEZWA. 
W dniu 6 maja 1927 r, zawiązał się komitet wyborczy pod nazwą 

Bezpartyjny Komitet Obrony Polskości Wilna i Fachowej a Osz- 
czędnej Gospodarki Miejskiej celem skupienia głosów całej ludności 
polskiej naszego miasta przy wyborach do Rady Miejskiej na jedną polską 
1 gospodarczą listę. ! 

Przy układaniu tej listy Bezpartyjny Komitet Obrony Polskości 
Wilna i Fachowej a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej będzie się 
rządził następującemi motywami: - 

1) Utrzymania polskiego charakteru Wilna, 
2) Usunięcia z życia samorządu miejskiego i z pracy przyszłej Rady 

Miejskiej wpływów partyjnych. Bezpartyjny Komitet Obrony Polsko- , 
ści Wilna i Fachowej a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej dołoży 
wszelkich starań aby lista radnych przez 'niego zaproponowana, a ułożo- 
na w ścisłem porozumieniu z przedstawicielami przemyslu, kupiectwa, 
inteligencji, rzemiósł i robotników m. Wilna nie miała żadnego partyjnego 
zabarwienia. Partje polityczne należy odsunąć od głosu w gospodarce 

IZ miejskiej, gdzie jedynie i wyłącznie względy gospodarcze i wzgląd na 
lityki państwowej. dobro mkaskabios miasta ed pi, 

Jeśli ludność wileńska pójdzie przy 3) Uznając potrzebę rozwinięcia działalności w dziedzinie przedsię 
wyborach za konkretnym programem bjorstw miejskich, Bezpartyjny Komitet Obrony Polskości Wilna i 
gospodarczym to zda egzamin z doj- Fachowej a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej chce wprowadzić do 
rzałości obywatelskiej, jeśli znów pój- Rądy Miejskiej ludzi z fachową znajomością zarówno gospodarki municy« 
dzie za mgławicowemi hasłami partyj- pajnej jak takich, którzyby byli zdolni zdobyć kapitały z zewnątrz potrzeb: 
nemi, za nonsensami socjalistów lub nę na inwestycje gospodarcze. : 
da się złapać w misterne siecie, uika- 4) Biorąc pod uwagę opłakany stan naszych przedmieść Bezpartyj- 
ne z ćwierć—zarzutów, pół-insynuacji ny Komitet Obrony Polskości Wilna i Fachowej a Oszczędnej Go- 
i rzucanych podejrzeń, — to ludność spodarki Miejskiej będzie dążyć aby w przyszłej Radzie Miejskiej słusz- 
ta tego egzaminu obywatelskiego nie nę jnteresy przedmieść Wilna należycie były zabezpieczone, 
zda. Wtedy stanie się jasne, że 8 lat 5) Na stan zdrowotny miasta przyszła Rada Miejska szczególną 
niepodległości nie podniosły u nas powinna zwrócić uwagę, jak również na pobudzenie ruchu budowlanego, 
kultury życia publicznego. w celu zaspokojenia głodu mieszkaniowego oraz na znalezienie pracy 

Hasła polityczne są na miejscu zarobkowej dla rzesz bezrobotnych. 
Bezpartyjny Komitet Obrony Polskości Wilna i 

i Fachowej a Oszczędnej Gospodarki Miejskiej 

Wykory do Rady Miejskiej 29 czeroca. 
Okres przedwyborczy do nowej Rady miejskiej rozpocznie 

się w dniu 20-go maja i trwać ma zgodnie z rozporządzeniem 
W ten sposób wybory 

jednak, który przy wyborach do sa- 
morządu pójdzie za hasłami politycz- 

no-partyjnemi składa tylko dowód, że 

nie dorósł do życia (samorządowego: 

Nie my wymyśliliśmy wybory po- 
wszechne i nie my będziemy odpo- 

wiadać przed historją, za te krzywdy, Kom. Gen. Ziem Wschodnich 31 dzień. 
które ich stosowanie wyrządza Polsce. odbędą się w dniu 19-go czerwca. 
Ale jesteśmy państwowcami. Nie moe Przygotowania wyborcze. 
żemy się zgodzić na hasło bojkotu W myś! regulaminu wyborczego wadzić Magistrat, któremu współdzia- 
wyborów zarządzonych przez władzę do rad miejskich z dnia 25 czerwca łać mają również organy  administra- 

lską. Ogłoszono wybory. municy- 1919 roku, przeprowadzeniem wybo- cji państwowej: Magistrat obowiązany 
Do i nich rów kieruje główny komitet wyborczy, jest sporządzić dla miasta, względnie 
palne. Chciano 'z nich zrobić próbę składający się z przewodniczącego, dla każdego obwodu głosowania w sit. Próba sił tu się odegra. Jednak mianowanego przez wojewodę, oraz porządku alfabetycznym listy osób, 
w Wilnie nabierze ona charakteru członków, powołanych przez prze- uprawnionych do głosowania. W 
próby sił elementów dojrzałych, które A K V e e a PT La podane: + stających z bier - ‚ isko, wiek (wszyscy co nie chcą paczyć samorządu ao os Główny komitet wyborczy ma ukończyli 21 lat do 20 maja 1927 г.), miasta, chcą instytucjom Samorządu prawo podzielić miasto na obwody zawód i miejsce zamieszkania wybor- nadać gospodarczy charakier, i które głosowania i wyznaczyć dla każdego cy. Osobno winny być sporządzane 
to elementy zmuszone będą walczyć obwodu miejscowy komitet wyborczy spisy osób, pozbawionych czynnego 
z socjalizmem, demagogją, partyj* W liczbie 5 członków. Wszełkie ko- prawa wyborczego. Sporządzenie listy 

nictwem. szta, związane z przeprowadzeniem osób uprawnionych do głosowania 
: wyborów, pokrywa główny komitet wymaga skrupulatnego i sumiennego 

W. Warszawie niestety wybory na- wyborczy z funduszów miejskich. wykonania. Od sumiennego wykona: 
biorą innego charakteru, Jak się zdaje Miejscowa władza administracyjna 0- nia zależy prawidłowość samej pro- 
rozegra się tam walka pomiędzy en- bowiązana jest udzielać komitetom cedury wyborczej i zapobieżenie re- dpcją, a socjalistami. Grupy inne nie wyborczym pomocy organów policyj. klamacjom, z jakiemi mogą  następ- 
odegrają większej roli. Gospodarczy sów ia do komite- 
charakter stołecznego Samorządu zo- 

stanie utopiony w tej walce partyjnej. 
Będzie zasługą Wilna jeśli tu uj- 

Całą akcją przygotowawczą do 
wyborów obowiązany jest przepro- 

Wybory będą kosztowały 30 tys. zł. 
е Na koszty, związane z _przepro- członkowie obwodowych komisyj wy- rzymy, tu sprawimy co innego. Kłóć- wadzeniem wyborów do Rady Miej- borczych. ; ah my się o takie rzeczy, аК: czy PO skiej do budżetu miejskiego na rok Persoriel, układający listy wybor- życzka zagraniczna ma być zaciągnię- 1027—28 wstawiono zostało 30,000 ców, będzie zmobilizowany za pośred- ta, czy też nie, a nie o to kto jest zł. Z kredytu tego opłacony będzie nictwem P. U. P. P. z licznego gro- 

prawicowcem, centrowcem czy demo- Personel, układający listy wyborców, na bezrobotnych pracowników z po- ь druki, i ia i inteli i. kratą: Jest. "to piękne i wznioste ży» , obwieszczenia i płakaty oraz śród inteligencji 

czenie złożone Wilnu, aby cała po- SW 57-54 
lemika jaka przed wyborami u nas i Obrady Konferencji Ekonomi cznej. 

tanie obr ię dokoła tema- >. cda Ža SIĘ a GENEWA, 6, V. Pat. (Szwajcarska Agencja Telegrafic.na). Na _ dzi» sa” > ; b siejszem przedpołudniowem posiedzeniu międzynarodowej konierencji eko- 
1———-—— nomiczne] prowadzona byla w dalszym ciągu dyskusja ogólna. Jak wynika ` : ° & ustalonej listy mówców, przedstawiciele delegacji sowieckiej zabiorą głos Pierwsza polska pielgrzymka w dniu jutrzejszym. Dziś przemawiał między innymi przedstawiciel angiel- 

do Ziemi świętej. skiego ministerstwa przemysłu i handlu, który w energicznych słowach 
żądał zmniejszenia taryf przewozowych, dowodząc, że przez to ożywi się 

Pod osobistem przewodnictwem, handel i przemysł. -Następnie z natężoną uwagą wysłuchała konferencja 
Prymasa Polski wyrusza dnia 1 mar- wywodów przewodniczącego delegacji amerykańskiej Henryka  Robinzora, 
ca roku przyszłego pierwsza polska prezesa First National Bank i członka komisji Dawesa. pielgrzymka do Ziemi św. Szczegóło- Mówca oświadczył, że jest on za wprowadzeniem mośźliwie niskich 
wy program ukaże się w maju. Prze- Opłat celnych i za zawieraniem długotrwałych traktatów handlowych. Na- 
widuje on dziesięciodniowy pobyt w Stępnie wypowiedział się zdecydowanie przeciwko tworzeniu karteli, coraz Palestynie, celem dokładnego zwiedze- bardziej rozpowszechniających się w Europie. 
*nia miejsc świętych. Kończąc podkreślił on wielkie znaczenie narodowej i międzynarodo- 

W drodze do Ziemi św. zwiedzi wej solidarności dla życia gospodarczego „i oświadczył, że lud amerykań- 
pielgrzymka Budepeszt, Belgrad, So- Ski jest żywo zainteresowany w dobrobycie Europy i innych części świa. 
fię, Konstantynopol, Ateny, Bajrut i ta. Z kolei przemawiał przedstawiciel Szwecji Rydbeck, który wywodził, że Damaszek; w drodze powrotnej — klauzula największego uprzywilejowania pociąga za sobą *w praktyce pew- 

Ežipt, Maitę, Sycylję (Katan'ę), Nea- ne niebezpieczeństwa, to też zawarcie co do tej sprawy układu międzyna- poł; ; y 
Florencję, Wenecję i: Wiedeń. za Carneiro oświadczając, że Brazylja może jeszcze przyjąć znaczną liczbę Kancelarja Prymasa Polski w Po- Europejskich sił pracowniczych, Ostatni przemawiał przedstawiciel Francji 
znaniu przyjmować będzie zgłoszenia Artur Fontaine, prezes rady administracyjnej Międzynarodowego Biura Pra- dopiero po podaniu szczegółowego cy. Wysunął on postulat jaknajwiększego wzmożenia produkcji w ramach programu i warunków. ‚ 48-godzinnego tygodnia pracy *ł podkreślił, że sprawiedliwość społeczna 

POZNAN. 6.V. PAT. Pisma po- Stanowi ważny czynnik pokoju światowego w dziedzinie politycznej i go- 
znańskie urnieszczają wiadomość, że Spodarczej. 
w dniu 1-go marca roku przyszłego Zmiana posła niemieckiego w Rydze. J. E. ks, prymas Hlond poprowadz- 2 RYGA, 6—V. PAT. Prasa notuje pogłoskę, że poseł niemiecki w 
osobiście polską pielgrzymkę naroi 
dową do Palestyny. 3 Rydze (dr. Koerster nie powróci na swoje stanowisko. 

Rzym, (w Święta wielkanocne) rodowego byłoby pożądane. Po nim zabrał głos delegat brazylijski Barbo- - 

Paryż, 2 maja. 

Ministrowie niebiescy tak świat 

urządzili, że co sześć lat „święto ro- 

botnicze” wypada w niedzielę. Tak 

właśnie było wczoraj na całym świe- 
cie. Pozatem nikomu się nie śniło o 
żadnych jeszcze  „internacjonałach* 
kiedy w Paryżu już istniała przemiła 

tradycja sprzedawania na ulicach w 

dzień 1 maja konwalji, Bo dzień ten 
jest w Paryżu nie kalendarzowem ałe 
tradycyjnem świętem wiosny, tembar- 
dziej jeśli niebo dopisze, A dopisało 
wczoraj. 

Przez dzień cały błękit nieba przy- 

brany był w białe pióropusze obło- 
ków. Nie było wiatru. Stolica ikąpala 

się w słońcu grzejącem a nie doku- 

czliwem, w słońcu rozweselającem 

miasto i ludzi. Wypełniły się więc po 

południu bulwary, skwery i place 
(przed południem Paryżanin w święto 
z domu nie wychodzi). Ukwiecili się 

Paryżanie w gałązki konwalji i wzięli 
w posiadanie wszystkie tarasy kawiarń 

z tem większem zadowoleniem, że 

wczoraj nie była atmosfera Paryża za- 
truta zapachem spalonej benzyny i 
oliwy. Albowiem pp. szoferzy, ci a: 
rystokraci klasy robotniczej, strajko- 

wali co do jednego. Nie było taksó- 
wek. Nie dyszało 20.000 silników. To 
tylko różniło wczorajszą niedzielę od 
innych niedziel. Ach, żeby tak szo- 

ferzy chcieli „strajkować* co niedzie- 

lę! Jak Paryżanie byliby im za to 
wdzięczni! Klęliby tylko ci, którzy co 

dzień są na wyścigach, bo pola wy 

šcigowe są wszystkie poza miastem» 

a nie każdy chce tam jechać auto- 
busem. 

Bo autobusy i tramwaje T-wa 

transportów paryskich, oraz elektrycz= 

na kolej podziemna dwu innych — о- 

warzystw (zwanych popularnie „Mć. 

tros i „Nord-Sud*) funkcjonowały 
wczoraj bez zarzutu. Mieliśmy również 
gazety, wodę, gaz, elektryczność it.p. 

Słowem żadnych przykrości, żadnych 
zajść ulicznych, 

Nie zawsze tak bywało. Pietwszy 
raz obchodzono «święto» 1-go maja 
w Europie w roku 1890. Tak posta- 

nowił w roku 1889 międzynarodowy 

kongres socjalistyczny w Paryżu. 

Chodziło o zamanifestowanie solidar- 
ności z robotnikami amerykańskimi, 
którzy domagali się ośmiogodzinnego 

dnia pracy i którzy już 1-go maja 
1886 na tę intencję strajkowali. W 
roku 1890 odbyła się wiełka mani- 

festacja robotnicza z mowami na 
Place de la Concorde. Zajść żadnych 

nie było. Ałe w roku 1891 doszło 

do krwawego starcia z policją w 

Fourmies, na Północy, gdzie było 10 

zabitych i 80 rannych. 
W latach następnych, robotnicy 

przemysłowi przeważnie 1-go maja 
strajkowali, Incydentów poważnych 

nie było. W czasie wojny oczywiście 
1-go maja nie świętowano, ale w ro- 

ku 1919 wznowiono „tradycję”. Rząd 
zabronił jednak wszelkich manifestacji 
na ulicach i placach Paryża. Ponie- 
waż manifestanci próbowali jednak 
urządzać pochody, policjanci natłukli 
dużo głów pałkami i zaaresztowali 

sporo osób. W roku 1920 syndyka: 
liści francuscy rozpoczęli 1:go maja 

_ strajk generalny, który miał doprowa* 
dzić do <uprzemysłowionej nacjona- 
lizacji» wszystkich środków produkcji 
i przewozu. Była to właściwie próba 
pokojowej rewolucji, jaką przedsię- 
wzięła francuska Generalna Konfe- 
deracja Pracy (C.G.T.) według szcze- 
gółowo opracowanego planu. Dnia 
1-go maja życie kraju istotnie stanęła: 
koleje, poczty i cały przemysł były 
nieczynne. Ale energiczna postawa 
rządu p, Milłerand'a oraz samo-obro- 
na społeczeństwa strajk złamała. Po 
tygodniu przegrana C.G:T. była zu- 
pełna. Ž 

Potem nastąpiły rozłamy zarówno 
w partji socjalistycznej, jak i w orga- 
nizacji zawodowej. Ruch robotniczy 
rozpadł się na kierunek socjalistycz- 
ny i komunistyczny. Dwa te skrzydła 

nienawidzą się serdecznie, przynaj- 
mniej jeśli chodzi o przywódców. Nie 
zdołali dotychczas porozumieć się 
choćby dla wspólnego obchodu 1-go 
"maja. To też mamy od roku 1920 
spokój we Francji. Wprawdzie w ro- 
ku 1925 C.G.T. wznowiła obchody 
pierwszo-majowe, ale ograniczają się 
one do wieców w lokalach zamknię- 
tych. 

Natomiast komuniści spędzają dnia 
tego swych wyznawców na t. zw. 
„Czerwone Wzgórze* przy rogatce 
Saint-Gervais, na wschodzie Paryża. 
Na wzgórzu tem odbywały się pa- 

miętne manifestacje socjalistyczne w 
roku 1913 przeciwko powrotowi do 

służby trzyletniej.  Натапйе chelpi 
się dziś, że nawet w roku 1913-tym 

«Czerwone Wzgórze» nie widziało 
tak potężnej manifestacji robotniczej 

jak wczoraj. Miało tam Sbyć 100.000 

proletarjuszy „świadomych swego o: 

bowiązku i gotowych do czynu“, 
Tłumy były tam niewątpliwie liczne, 
a powodem tego była... pogoda i nie- 
dziela. Mówcy piorunowali nietylko 
na rząd, ale także na partję socjali- 

styczną i na CGT. Szczególniej się 
komunistom nie podoba, że cały klub 
socjalistyczny [głosował za znaną u* 
stawą o organizacji narodu w . razie 
wojny. 

Mógł jeszcze dnia 26 kwietnia 
wołać w Moskwie Woroszyłow, że 

cała młodzież ZSSR. winna ćwiczyć 
się w rzemiośle wojennem, ale Francji 

tego nie wolno, bo «dla robotnika 
niema obrony narodowej w ustroju 
kapitalistycznym». Takie hasło rzucili 
komuniści... «Do ostatniego thnienia 
swego życia—wołał wczoraj w Carma- 

ux pos, Paul Boncour, socjalista— 
będę walczył z tym wstrętnym i ob- 

łudnym sofizmem”, . 
Bez incydentów minął we Francji 

1-szy maj 1927, bo trudno nazwać, 
incydentem zaaresztowanie tow. Mon- 
mousseau, Sekretarza generalnego 
CGTU., czyli zawodowej organizacji 
komunistycznej.; Jegomość ten skaza- 
ny został niędawno na 4 miesiące 
więzienia za podburzanie żołnierzy do 

nieposłuszeństwa. Ponieważ nie sta- 
wił się sam u władz, przeto zaaresz- 

towano go wczoraj w Dunkierce i o- 
sadzono w więzieniu. $ 

Charakterystyczną cechą obcho- 

dów wczorajszych był udział w nich 
rabotników cudzoziemskich. Hyma“ 
nite urnieściła apele w językach pole 
skim, hiszpańskim, italskim i węgier- 
skim, wzywające towarzyszy na «wiel- 
ką demonstrację na  Czerwonem 
Wzgórzu». Zaś na wiecu socjalistycz- 
nym w Douai, na północy, przema- 
wiał także po polsku tow, Władysław 
Gęborek, b. poseł na Sejm ustawo- 
dawczy. Niebezpieczny to ekspery- 
ment: W razie gdyby prowokatorzy 

komunistyczni doprowadzili do jakich- 
kolwiek rozruchów ulicznych, ludność 

może czynnie dać poczuć robotnikom. 
cudzoziemcom, że są w tym kraju 

tylko. gośćmi. 2 
Kazimierz Smogorzewski. 

РБПЯЕРТУНЫЕКЕЛ БЕНСМЕЕАООД TĘZKOKZSŁ YE 
Dekrety Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej. 
WARSZAWA, 6.V PAT. W ostai- 

nim numerze Dziennika Ustaw ogło- 
szone zostały dwa rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej wydane 
na podstawie ustawy o pelnomoc- 
nictwach. Pierwsze z tych rozporzą: 
dzeń z dn. 22 kwietnia 1927 roku 
normuje sprawę postępowania sądo- 
wego w razie naruszenia postaaowień 
art. 22 Konstytucji, drugie zaś z dn. 
30 kwietnia r. b. ustanawia nadzwy- 
czajną komisję do wałki z nadużycia- 
mi ma szkodę interesów Państwa. 
Obydwa te rozporządżenia weszły w 
życie z dniem 5 maja r. b. | 

Nabożeństwo żałobne. 

WARSZAWA, 6. V. (żel. wł. Słowa.) 
Pan Minister Spraw Wewnętrznych 
wydał odezwę, w której poleca 
wszystkim wojewodom zwrócić się do 
Duchowieństwa z prośbą o odpra- 
wienie w dniu 13 maja br. nabo- 
żeństw, za dusze poległych podczas 
wypadków majowych; 

Pożyczka zagraniczną, 
WARSZAWA, 6.V (żel. wł. Słowa) 

Spr. ostatecznego zatwierdzenia wa- 
runków pożyczki amerykańskiej, uz- 
godniona w zupełności między Pa- 
nem Prezydentem, Marszałkiem Pil- 
sudskim i Wice-Premjerem Bartlem, 
zostanie prawdopodobnie już w dniu 
dzisiejszym zatwierdzoną definitywnie 
przez Radę Ministrów. 
Dezyderaty Rady Adwokackiej. 

„ WARSZAWA, 6.V PAT. Pan mi- 
nister Sprawiediiwości przyjął dzisiaj 
na posłuchaniu prezydjum Naczelnej 
Rady Adwokackiej w osobach adwo- 
katów Bielawskiego, Domańskiego, 
Jurkowskiego i Boguckiego. Omawia- 
ne były sprawy: noweli do statulų 
tymczasowego palestry, stosunku do 
pokątnych ;doradców i biur porad 
prawnych oraz mianowania przy są- 
dach pokoju obrońców sądowych. 
Pan minister przyrzekł traktować de- 
zyderaty -adwokatów przychylnie i 
wyraził życzenie [utrzymania stałego 
kontaktu z naczelną radą adwokack 
w sprawach dotyczących adwokatury. 

Min Meysztowicz wyjechał do 
: Poznania. 
WARSZAWA, 6.V PAT, Dziś o 

godz. 23 min. 45 wyiechał w spta- 
wach służbowych »da. Poznania pan 
minister Sprawiedliwości Meysztowicz 

Rada ministrów. ` 
WARSZAWA, 6—V, PAT. W pią- 

tek dn. 6 maja r. b. odbyło się pod 
przewodnictwem p. vice-premjera prof, 
K. Bartla posiedzenie Rady Ministrów, 
na którem po załatwieniu szeregu 
drobnych spraw uchwalono projekt 
rozporządzenia Prezydenta - Rzeczy- 
pospolitej w sprawie podwyższenia o 
O proc. zaopatrzeń osób uprawnio- 

nych do pobierania zaopatrzenia na 
mocy ustawy inwalidzkiej z dn. 18 
marca 1921 r. Pozatem Rada Mi- 
nistrów uchwałiła projekt rozporzą- 
dzenia, Prezydenta Rzeczypospolitej 
w Sprawie zniesienia artykułów 11 
i 12 ustawy o środkach zapewnienia 
równowagi budżetowej z dn. 22 
grudnia 1925 r. Ponadto uchwa- 
lony został projekt rozporządze- 
nia Prezydenta Rzeczypospolitej w 
Sprawie zmiany przepisów o opłatach 
adwokatów i komorników sądowych 
na obszarze sądów apelacyjnych Po- 
znań i Toruń oraz sądu okręgowego 
w Katowicach, oraz projekt rozporzą: 
dzenia Prezydenta Rzeczpospolitej w 
sprawie zmiany niektórych postano- 
wień ustawy o osobistych świadcze- 
niach wojennych. W końcu Rada Mi- 
nistrów uchwaliła na wniosek  mini- 
stra Robót Publicznych projekt rozpo- 
rządzenia Prezydenta Rzeczplitej o u- 
staleniu szerokości dróg publicznyc h 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dymisja wojewody hr. Bniń. 

skiego. 
WARSZAWA, 6. V. (żel. wł. Słowa). 

Wojewoda Poznański hr. Adolf Bniń- 
ski, wedle zupełnie pewnych wiade- 
mości, natychmiast po uroczystościach 
3-go Maja w Poznaniu, oddał swe 
stanowisko do rozporządzenia Rządu, 
zgłaszając prośbę o zwolnienie go z 
urzędu. 

Stało się to w związku z odezwą, 
wydaną przez p. Wojewodę 29-go 
kwietnia b. r., a wzywającą całą lud- 
ność i wszystkie zrzeszenia do wzię- 
cia udziału we wspólnej uroczystości 
państwowej, a do zaniechania zamia- 
ru ujawnionego przez najpoważniej- 
sze zrzeszenia narodowe poznańskie 
urządzenia osobnego pochodu, aby 
nie iść w pochodzie ze Strzelcem, Mimo to dnia 3-go Maja odbyła się 
osobna uroczystość urzędowa, w kió- 
rej wzięły udział władze, wojsko i 
oddział strzelecki, a osobno zrzesze- 
nia narodowe. P. Wojewoda Bniński, 
zawsze bardzo ścisły w swych po- - 
stanowieniach, uznał to za niepowo- 
dzenie swego wezwania i zgłosił ustą- 
pienie z urzędu. 

„Jak się dowiadujemy, prośba pana 
wojewody Bnińskiego wysłana już zo- 
stała z Poznania, do ukończenia jed- 
nak urzędowavia w dniu 6 b. m. Mi- 
nisterstwo Spr. Wewn. prośby tej nie 
otrzymało, prawdo  dobnie nadejdzie 
ono dziś. Wediug nuformacji z kół 
a OE dym "anie będzie przy: 
gta, * 
Ks. Prymas Anz_lji w Gnieźnie 

POZNAŃ. 6.V. PAT. Przybyły 
wczoraj do Poznania J. E, prymas 
Anglji ks. Kardynał Bourne wyjechał 
dziś rano autem do Gniezna, gdzie zwiedził katedrę, po powrocie zaś do 
Poznania był obecny z ks. prymasem 
Hlondem i kiłku kanonikami kapituły 
na targach Poznańskich. W sobotę 
ks. kard. Bourne wyjeżdża do War- 
szawy.



ECHA KRAJOWE 
Obchód 

Uroczysty obchód święta 3 Maja 
udał się u nas doskonale. Uroczysto- 
ści rozpoczęto zbożnie mszą świętą 
w kościełe miejscowym  zapelnionym 
mieszkańcami okołicznych wsi i dzie- 
ćmi szkół powszechnych przybyłych 
pod kierownictwem nauczycieli ze 
sztandarami. Po kazaniu podniosłem 
wygłoszonem przez ks. proboszcza 
Pakalnisa ma temat czci dla Maryi 
Królowej Korony Polskiej odśpiewa- 
no „Boże Coś Polskę". 

Prawie jednocześnie w  miejsco- 
wej synagodze, rzęsiście oświetlonej 
odprawione « zostało w obecności 
władz miejscowych, (wójta gminy i 
komendanta posterunku) zaproszo- 
nych specjalnie, nabożeństwo, pod- 
czas którego syn rabina miejscowego 
— Iser Jośkowicz, słuchacz seminar- 
jum hebrajskiego w Wilnie wygłosił 
przemówienie. ` 

Prócz obchodu w Łyntupach od- 
było się również uroczyste nabożeń- 
stwo w m-ku Kluszczanach i w do- 
mu modlitwy „staroobrzędowców we 
wsi Apidamy= i 

Po. nabożeństwie w  Łyntupach 
utworzył się samorzutnie pochód ze 
sztandarami straży ogniowej i przyby- 
łej ze szkół dziatwy. Wieczorem w 
Domu Ludowym R.O.K, odbyła się 
zabawa ludowa. Z okazji święta na- 
rodowego całe Łyntupy udekorowane 
zostały flagami narodowemi, a wójt 
gminy lyntupskiej p. J. Piórewicz wy- 
dał do ludności następującą odezwę: 

Rodacy! 
Dziś święcimy Rocznicę 3 maja. 
Z bogatej skarbnicy przeszłości żadne 

wspomnienie, żaden czyn wojenny, ani try- 
umf polityczny, nie budzą tak podniosłych 
uczuć, jak właśnie dzień 3 maja 1791 roku. 

Samodzielnie, z dojrzałą Świadomością 
zrywa w tym dniu naród z wiekowemi bł: 
a i z męską stanowczością podejmuje re- 

ormę. . 
. ast to dzień WOPOCEO zwycięstwa 

Nagų Polskiego, „zwycięstwa nad samym 
sobą. 

Konstytucja 3 maja znosząc obieralnych 
królów, dawała nam dynastję, dawała mocny 
rząd i siłę zbrojną, zaprowadzała sprężystą 
administrację, podnosiła mieszczaństwo, ota- 
czała opieką prawa włościan, —miała pchnąć 
życie polskie na nowe tory, 

Upadek państwa nie pozwolił wykonać 
tego olbrzymiego dzieła. 

Konstytucja pozostała jako wieczyste 
świadectwo, że do ostatniej chwili biły w 
nas bogate źródła życia, że odradzającej się 
Polsce przyświecały nowożytne, humanitar- 
ne *deały praworządności, demokratyzmu, 
harmonji społecznej. 

Po wielu, wiefu latach, po wielu poko- 
leniach, dzisiaj święcimy 136-ą Rocznicę jak 
Polska długa i szeroka,—pamiątkę tego wiel- 
kiego dnia, jako świadectwo naszej mocy i 
praw,—jako symbol niestarganego związku z 
przeszłością i jaśniejszej przyszłości. 

Przeto stańńimy wszyscy, jak jeden mąż, 
niech nikogo nie zabraknie jutro w obcho- 
dzie narodowym. У 

Oddajmy hołd duchom przodków i oł- 
tarzów przeszłości. Zespoleni duchem syno- 
wie jednej Ziemi stańmy w jednolitym sze- 
regu, a zgodne bicie serc naszych wydzwo- 
ni spiżowe: «Jeszcze nie zginęłał» 

W dniu 5 b. m. odbyło się też 
święto sadzenia drzewek z udziałem 
dziatwy szkolnej,  Wysadzono sto 
flansów lipek łaskawie ofiarowanych 
na tan cel przez p. Biszewskiego 
właściela maj Łyntupy. 

* 

W nadchodzącą niedzielę odbę- 
dzie się święto Ochotniczej Straży | 
Ogniowej, podczas którego udekoro- 
wani zostaną specjalnie zasłużeni 
członkowie straży, między innemi 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI 
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seann PRZEZ, 

Na ekranie świata, 
Jakiś olbrzymi chiński film, w nie- 

wiedzieć iłu „obrazach”, przeciąga po 
ekranie Świata... Po ekranie >prasy 
międzynarodowej tańczą w  nieprze- 
rwanym ciągu chińskie cienie... 

Dwa, trzy dni temu ukazał „się, 
wśród tych chińskich cieni, sam 
„południowo-chiński Napoleon*: wódz 
naczelny armji kantońskiej, Czan-Kai- 
Szek. Prezentuje go nam znany ko- 
respondent gazet amerycańskich p. 
Luis Gannet. Audjencję miał. Rozma- 
wiał; oczywiście za pośrednictwem tłu- 
macza. ' 

Pan i władca południowych Chin, 
Czan-Kai-Szek; otacza się przepy- 

‚° chem; w iście tronowej sali przyjmu* 
je submitujących się mu cudzoziem- 
ców. Chiński Napoleon przyjmuje w 
skromnie umeblowanej sypialni bę- 
sed zarazem pracownią generała. 

zam - Kai-Szek jest kompletnie 
jeszcze młodym człowiekiem. Ma lat 
40, wygląda na  trzydziestoletniego 
mężczyzny, jų 

Podano herbatę i chiński przy- 
smak: czerstwe paszteciki ryżowe. Ge- 
nerał częstuje lecz sam pije tylko 
czystą gorącą wodę. Zupełnie jak pod- 
żyła Angielka przy table-d'hote'cie na 
Riv'erze. 

Podczas całej rozmowy siedzi wy* 
prostowany, nie ruszając się prawie 
wcale, nie wychodząc, jak się to mó- 
wi, z fasonu pełnej godności pozy. 
Od czasu, do czasu tylko uśmiecha 
się—rzecz u Chińczyków nader rzad- 
ka. Wysoki, chudy, włosy krótko 
strzyżone, czoło wysokie, rysy deli- 
katne, małe ręce. Czyni rychiej wra- 
żenie jakiegoś dyletanta inteligenta 
niż wodza sił zbrojnych. 

  

      

3 Maja 
— Korespondencja Słowa — 

al Łyntupy. 

p. J. Piórewicz, za 15 letnią slużbę 
strażacką. Uroczystość ta odbędzie się 
z udziałem okolicznych straży ochote 
niczych przy dźwiękach sprowadzo- 
nej orkiestry. 

" Słowem mieszkańcy Łyntup mają 
obecnie moc atrakcji uprzyjemniają- 
cych ciche życie malomiasteczkowe. 

STOŁPCE. 

— Dzień 3 Maja mimo złej po- 
gody,bo drobny deszcz wypadł w Słołp- 
cach minął nader okazałe, Szczególnie 
swietnie prezentowala się defilada od» 
działów Kopu, policji, straży ogniowej 
i szkół, która się odbyła pojnabożeń- 
stwie w kościele. Zawody sportowe 
wskutek gwałtownego w godzinach 
popołudniowych deszczu nie mogły 
się odbyć i uroczystości w dniu 
święta Narodowego zamknięte zosta- 
ły akademją w Ognisku. 

° Na program akademji złożyły się 
deklamacje uczniów miejstowego gim- 
nazjum  koedukacyjnego oraz 
aktówka odegrana przez zespół ama- 
tors'i tegoż gimnazjum pod  kierow= 
nictwem dyrektora p. Lubojeckiego. 

у BRASŁAW. 
— Z działalności Wydziału po- 

wiatowego Sejmiku. W ostatnich 
miesiącach Wydział Powiatowy Sej- 
miku _ Brasławskiego zorganizował 
T-wa Spółdzielcze w Opsie, Widzach, 
Turmoncie i Idołcie, gminy Drujskiej. 
Obecnie oreanizuje się mleczarnie w 
Czerniowie, Zawierzu, Zamoszu, Rat- 
kunach i Opsie. Filje mleczarni spół- 
dzielczych uruchomiono w Opsie, Bo- 
runach i Głębowszczyźnie. Sejmik po- 
stanowił zaangażować instruktora 
mleczarstwa, którego zadaniem będzie 
całkowity nadzór nad mleczarniami 
spółdzielczemi w powiecie, Na por 
wyższy cel Wydział Powiatowy asvg- 
nował z ogólnego budżetu 2.000 zł. 

KOMAJE. 
— 3-ci Maj. Uroczystość 3-go 

Maja była o wiele okazalszą jak lat 
ubiegłych. Ludność gm. Komajskiej 
samorzutnie obchodzić zaczyna święto 
Narodowe. Na uroczystość przybyły 
wszystkie szkoły powszechne ze sztan- 
darami. W uroczystości wzięły rów* 
nież udział „Domy Ludowe* w Ło- 
dosiach i Komajach oraz „Strzelec” z 
wioski Górnicy, również ze sztanda 
rami. Po nabożeństwie przed kościo- 
łem przemawiał do licznie zebranego 
społeczeństwa p. Małachowski, poczem 
odbyła się defilada. Z kolei po defi- 
ladzie p. Brocki wygłosił odczyt o. 
Konstytucji 3-go Maja i o znaczeniu 
Święta Narodowego, po którem dzia- 
twa szkolna odśpiewała szereg piose- 
nek. Na zakończenie odbyła się za- 
bawa taneczna poprzedzona wspólną 
fotografją. Należy się podziękowanie 
Komendantowi Posterunku Policji p. 
Majce i Nauczycielstwu za zorganizo- 
wanie całej uroczystości. HE 

* DRUSKIENIKI. 
— (r) Wybory do Rady Miej- 

sklej. Dnia 8 b. m. odbędą się w 
Druskienikach wybory do tutejszej 
Rady Miejskiej. 

; GRODNO. 
— (r) Były kierownik Urzędu 

Pośrednictwa Pracy na ławie o- 
skarżonych. W tych dniach w Sądzie 
Okręgowym w Grodnie odbędzie się 
sprawa byłego kierownika Państwo- 
"wego Urzędu Pośrednictwa Pracy 
Grodnie, Żółkowskiego, oskarżonego 
o dokonanie całego szeregu nadużyć. 

  

A jednak, sierota, wychowany przez 
krewnych (ze sfery kupieckiej) już w 
19 roku życia ukończył w Japonii 
pelne wykształcenie wojskowe. W 
ywa już jest gorącym stronni- 
kiem Sun-Jat-Sena przywódcy ruchu 
nacjonalistycznego, a zostawszy dy- 
ręktorem akademji wojskowej tworzy 
korpus oficerski nowej armii. 

Jest bardzo nerwowy. Od czasu 
do czasu potrzebuje usunąć się w | 
zupełne zacisze—do któregoś z klas 
sztorów położonych w górach-—aby 
«oczyścić duszę». ši 

Jest przekonany, że na gruncie 
«umiarkowanego nacjonalizmu»  tu- 
dzież wyraźnego przeciwstawienia się. 
bolszewizmowi, jakiemu hołduje Ros- 
ja, da się „osiągnąć zjednoczenie 
Chin. 

Czan-Kai-Szek jest zwolennikiem 
reformy chińskiego alfabeiu. 

Pismo chińskie, nawet, jak obecne, 
uproszczone, jest czemś istotnie hor- 
rendalnem. Nie są to już hieroglify 

- 

 przedhistoryczne, lecz zawsze jeszcze 
setki „kluczów* zawierających piej 
wiastki pojęć wraz z rozwijającemi te 
pojęcia znakami. ' 

Oto np. „klucz* mający za pier- 
wiastek pojęcie pola uprawnego, czy: 
li cztery kwadraty (przypominające 
praktykowany w zamierzchłych cza- 
sach podział ziemi uprawnej na czte- 
ry równe pola), Jeśli się doda do te- 
go pierwiastku znak rośliny, 
będzie oznaczał rań, lub zaczynającą 
wysypywać się trawę, albo drzewa 
pokryte dopiero pączkami. Jeśli do 
tegoż klucza doda się (pędzelkiem, 
który Chińczykom służy za pióro) 
znak oznaczający świątynię, wówczas 
namalowany klucz oznaczać ma w 
skrócie poglądowym myśl ofiarowy- 

SE OWU 

Bill o Trade Unionach przyjęty. 
LONDYN, 6. V. PAT. Izba Gmin w głosowaniu przez podniesienie 

rąk przyjęła w drugiem «czytaniu bill o Trade Unionach. Wniosek Labóur 
Party o nieprzyjęciu „billu został odrzucony 386-u głosami przeciwko 171. 

Starcia policji z komunistami w Berlinie. 
BERLIN, 6—V. PAT. Na ulicy Griławaldzkiej doszło wczoraj w 

Berlinie do starcia pomiędzy urzędnikami policji, a pochodem komuni- 
stycznym. Komuniści próbowali odbić kilku aresztowanych towarzyszy, 
przyczem 3-ch policjantów i 5'ciu komunistów zostało rannych. Jednoczeš- 
nie wczoraj wieczorem doszło w Magdeburgu do starcia pomiędzy człon: 
kami organizacji hitlerowskiej, a zgromadzeniem komunistycznem. W czasie 
M poseł komunistyczny do Reichstagu Strasen został poważnie ranny 
w głowę. 

Na granicach Jugosławji spokój, 
BIAŁOGRÓD. 6 V. PAT. Agencja Avala upoważniona jest do za- 

przeczenia w sposób jaknajbardziej kategoryczny, tendencyjnym i fanta- 
stycznym pogłoskom powtarzanym przez niektóre dzienniki rumuńskie 
© rzekomem przekroczeniu granicy przez dezerterów armji jugosłowiań- 
skiej, Dezercje te miały być rzekomo spowodowane przez przygotowania 
wojenne Jugosławji. Również nieprawdziwemi i bezpodstawnemi są po- 
głoski o ogłoszeniu stanu oblężenia. / 

Zjazd Stahlhelmu. 
BERLIN, 6—V. Pat, Dziś przybyły do Berlina pierwsze grupy uczestni 

'ków zjazdu Stahilhelmowców. Policja czyni ostatnie przygotowania celem 
zabezpieczenia spokoju. Do Berlina ściągnięte zostały rezerwy policyjne z 
Brandenburgji i Frankfurtu. 

Zdrowie Prezydenta Relandera. 
HELSINGFORS, 6—V. Pat, Według dzisiejszego b uletynu, w stanie 

3 zdrowia prezydenta republiki Relandera nastąpiła pewna poprawa. Gorącz- 
ka zmniejszyła się, a samopoczucie chorego jest lepsze. 

Represje prasowe w Kłajpedzie. 
BERLIN, 6—V. PAT. Według doniesienia Telegraphen Union, dzien- 

niki niemieckie w Kłajpedzie, który zamieściły wiadomość o zajściu między 
gubernatorem okręgu kłajpedzkiego, a tamtejszym generalnym konsulem 
niemieckim d-rem Mudrą, zostały skonfiskowane. Konfiskacie uległo również 
jedno z niemieckich pism ilustrowanych. Niemiecki konsul generalny dr. 
Mudra opuścił wczoraj Kłajpedę i wyjechał do Berlina. 

Walki w Marokku. 
MADRYT, 6. V. Pat. Wedle wiadomości z Marokka, oddziały wojsk 

hiszpańskich zadały ciężką porażkę powstańcom szczepu Tagsut, przeno- 
sząc następnie swą akcję w kierunku zachodnim. Naogół sytuacja polity- 
czna w Marokku polepsza się stale. Z' uwagi na to, iż zdołanostam wpro- 
wadzić rozłam wśród szczepów, przywódca powstańców Hamed-Bakkar 
stracił całkowicie swój autorytet. 

Missisipi dalej zrywa tamy, 
NOWY-ORLEAN, 6. V. PAT. Nowe deszcze spowodowały dalsze 

podniesienie poziomu wody na Missisipi, która zerwała znowu tamy w 
dwuch punktach. ' 3 

Krwawe zajšcia w Indjach. 
LAHORA 6 V PAT. Według ostatnich doniesień, ilość zabitych i rannych mu- 

zułmanów i hindusów w czasie niedawnych starć, wynosi 14iu zabitych i 103-ch ranio- 
nych. Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyny zajść. Wobec wypadków oddziel- 
nych napaści, jest rzeczą konieczną utrzymanie przez kilka dni systemu patroli, posia- 
dających wspólny punkt koncentracyjny. W stosunku do mieszkańców, posiadających 
swe siedziby poza murami miasta, władze wydały rozkaz powrotu do domów przed 
godziną 20-tą. 

i] 
i 

W sprawie pożyczki |zagranicznej dla Polski, 
"W prasie ukazują się ostatnio coraz częściej różnego rodzaju infor- 

macje dotyczące rokowań finansowych z amerykańskierni sferami banko- 

wemi z powołaniem się na różne rzekomo miarodajne koła. W związku z 

tem Ministerstwo Skarbu stwierdza, że z natury rzeczy tego rodzaju per- 

traktacje muszą być zachowywane w ścisłej tajemnicy. Wobec powyższe- 
go, przedstawiciele prasy nie otrzymują i nie mogą otrzymać w M-stwie 

Skarbu żadnych w tej sprawie informacyj. Wiadomości podawane przez 

prasę nie odpowiadają istotnemu stanowi rzeczy, a  tembardziej informa- 
cje o rzekomo zachodzących na tle rokowań finausowych rozbiežnošciach 

poglądów w rządzie, wywołują zbyteczny niepokój w opinji publicznej i 

przynoszą szkodę pracy rządu. я 

Wyrok w procesie o zamordowanie prezy= 
denta Cynarskiego. 

Morderca skazany na karę Śmierci, 
WARSZAWA, 6 V. PAT. Sąd doraźny w Łodzi wyrokiem z 

dnia 6 maja r. b. skazał na karę śmierci Adama Walaszczaka 
lat 24, uprzednio karanego za kradzież, za to, że w dniu 14 
kwietnia r. b. w Łodzi będąc w zmowie i działając świadomie 

wspólnie z innym sprawcą, przez uderzenie nożem w brzuch 
pozbawił życia Marjana Cynarskiego, prezydenta miasta Łodzi. 
Obrońca skazanego wniósł prośbę o ułaskawienie Walaszczaka. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej prośby tej nie uwzgiędnił, wo- 
bec czego wyrok będzie wykonany w dniu następnym. 

ŁÓDŹ, 6 V. PAT. Sprawę Rydzewskiego oskarżonego © współudział 

w zabójstwie prezydenta miasta Łodzi Św. p. Marjana Cynarskiego, sąd 
doraźny postanowił przekazać sądówi zwykłemu, 

t 

wania w świątyni pierwszych ziemio+ własną państwową banderą, zawinie 

płodów! ! "do portu własnego w Gdyni. Inny 
Jeżeli się np. połączy z sobą znak statek polski zawiezie je Wislą z Gdy- 

oznaczający wodę ze znakiem ozna- ni do Warszawy. Tam trumna ze 
czającym macierzyństwo, to... to się Śmiertelnemi szczątkami  nieśmieriel- 
otrzyma jaki wyraz? Proszę zgadnąć. nego twórcy „Anhele'ego*, „Ballady- 
Otrzyma się wyraz ...morze, bo wro- ny" i „Beniowskiego* spoczywać bę- 
zumieniu Chińczyków z morza po* dzie przez pewien okres czasu na 
chodzą wszystkie rzeki, jeziora etc. katafalku w katedrze św. Jana. Artur 
na ziemskim globie, Oppman (Or-Ot) na konferencji lite- 

klucz 

Wyraz czas ma w sobie klucze 
„Slonca“, „przestrzeni“, i „ziemi“. W 
obiegu ziemi dookoła słońca tudzież 
przestrzeni dzielącej słońca i ziemię 
mieści się, podług Chińczyków, właś- 
nie najwyraziściej pojęcie czasu. | 

Chińskie cienie... Cnińskie cienie... 
| i! 

Więc spoczną zwłoki Słowackiego 
— na Wawelu. К 

Zwyciężyła — elementarna logika, 
którą przemędrkowali nasi akademicy 

ze Straży Piśmiennictwa Polskiego i 

omal, że nie narzucili społeczeństwu, 
domagając się o prochy Juljusza—dl 
Warszawyl $ * 

„Datę uroczystego pogrzebu w 
Krakowie odroczono do dnia 24 lub 
25 czerwca. į 

' Od momentu ekshumacji zwłok na 
cmentarzu Montmartre w Paryżu roz- 
poczną się po całej Polsce akademie, 
prelekcje, obchody, rzedstawienia 
teatralne etc. etc. popułaryzujące po 
Rzeczypospolitej znajomości dzieł Sło- 
wackiego i-kult dla wielkiego, może 
największego poety, jakiego wydał na- 
ród polski. Naszem zdaniem, tego 
rodzaju propaganda powinna rozpo- 
cząć się — niezwłocznie, Co eż i 
niewątpliwie nastąpi. 

Morzem przybędą zwłoki Słowac- 
kiego do kraju. Statek polski, pod 

racko-prasowej w pałacu Rady Mini- 
strów wystąpił z projektem  przewie- 
zienia prochów Słowackiego z War- 
szawy do Krakowa Wisłą. Niewątpli- 
wie znakomitemu poecie stała przed 
oczyma flotylla r do Francji 
prochy Napoleona. Skądby jednak 
wziąć ący m trumnie Słowac- 
kiego, płynącej Wisłą «mew girlandę 
szarą»? l 

Domniemarie zważywszy na na- 
sumas się trudności, zwłoki Sła- 
wackiego będą do Krakowa przewie- 
zione koleją. Już nawet Komitet Kra- 
kowski obmyślił, że wagon żałobny 

' 

zatrzyma się na: wiadukcie nad ulicą 
Lubicz, skąd trumna spuszczona bę- 
dzie wprost na rydwan stojący ma 
a Gdy kondukt okrążać * będzie 
ynek, koło odwachu, wojsko odda 

"honory. Dalej pochód pójdzie ulica- 
mi św. Anny i Straszewskiego, okrą- 
ży Wawel i od strony kościoła Ber- 
nardynów wejdzie na wzgórze zam- 
kowe. ; 

Zwłoki spoczną w podziemiach 
katedry Wawelskiej w oddzielnej kry- 
pcie, sąsiadującej bezpośrednio z kryp- 
tą Mickiewicza. Aby się wypełniło, że 
«obu ich za grobem stało się zwy- 
cięstwo». 

Wydawać sądu *) nie będą po- 

*) «Beniowski». Pieśń V. Strofa 72. 

Rewizja ustawy o zapewnienia 
środków równowagi budżeto- 

wej. 

WARSZAWA, 6, V. (tel, wł. Słowa) 
Rząd postanowił przeprowadzić rewi- 
zję ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. 
© środkach zapewniających równowa- 
gę budżetową. 

Ustawa ta była dziełem Ówczesne- 
go Ministra Skarbu posła Zdziechow- 
skiego. W praktyce zasady wysuwane 
w ustawie nie dały rezultatów, w 
szczególności jeżeli chodzi o świad. 
czenia Państwa ua rzecz osób korzy- 
stających z zaopatrzeń inwalidzkich, 
dlatego teź Rząd obecny ma na celu 
polepszyć dolę inwalidów przez znie- 
sienie art. 11 i 12 wspomnianej u- 
stawy. 

Burza powodem katastrofy, 

WARSZAWA, 6. V. PAT. Ww Ка- 
towickiej dyrekcji kolejowej szalała w 
dniu wczorejszym silna burza, która 
trwała od godz. 19 do 1-ėj. W mig- 
dzyczasie na stacjj w Katowicach 
pociąg towarowy najechał na zaporę, 
wskutek czego wykoleiło się 8 wago- 
nów, z których 2 zostały uszkodzoae 
silnie, zaś 6 lekko. Wypadków z 
ludźni nie było. 

SPORT 
Otwarcie przystani 3-go Pułku 

Saperów Wileńskich. 

W dniu 8-go b. m. otwarcie; przy: 
stani wioślarsk ej 3-90 Pułku Saperów 
Wileńskich. Otwarcie przystani po- 
przedzi w sobotę: zabawa taneczna 
(sobótka) w kasynie oficerskiem pułku. 

Otwarcie przystani w niędzielę na- 
stąpi o godzinie 16-tej poczem odbę- 
dzie się defilada łodzi. Zapisy na 
członków klubu wioślarskiego 3-go 
Pułku Saperów przyjmuje na przysta: 
ni (ulica Kościuszki) sekretarz klubu 
w dnie nieparzyste od godziny 17-ej 
do 18-ej. Członkami kłubu mogą być 
osoby wprowadzone przez jednego z 
stałych członków klubu. 

BAAAACZGGZAAAE 
E. Mieszkowski _ 

Mickiewicza 22 

Najnowsze modele CZAPEK ; 

KAPELUSZY 
Kraj,i zagr. (Borsal., Habig i in.) 

Poświęcenie sztandaru 
Organizacji Monarchistycznej 
Województwa Wileńskiego. 

W niedzielę dnia 8-go maja 1927 
roku w Bażylice św. Stanisława 
punktualnie o godzinie 9-tej rano 
J. E. ks. sufragan Kazimierz Michal- 
kiewicz dokona poświęcenia sztanda- 
ru Organizacji Monarchistycznej Wo- 
jewództwa Wileńskiego poczem wy- 
głosi naukę. 

Nowości wydawnicze. 

— <Od A do Z». Pod takim tytułem 
wychodzi w Warszawie tygodnik ilustrowa- 
ny, który mógłby Śsiało być literackim do- 
datkiem ilustrowanym co niedzielnym do 
dziennika <A, B. C.». Jest to quodlibet. Cie- 
kawe próbki filmu, którego artystami są 
najprawdziwsze chrabąszcze i mrówki (ar- 
cydzieło ogromnej pracy naszego rodaka, 
mieszkającego w Paryżu, p, W. Starewicza)— 
obok wywiadu z Jerzym Leszczyńskim. Uka- 
zał się zeszyt 14-ty. 

Norberta Jacques'a <Kupca z 
Szanghaju» ukazał się tomik 2-gi. (War- 
szawskie wydawnictwe Towarzystwa Rój). 

— «<Mozyki», miesięcznika warszawskie- 
go, zeszyt czwarty tegoroczny, kwietniowy, 
poświęcony jest Beethovenowi. W korespon- 
dencji z Wilna pisze dr. Tad. Szeligowski, 
że p. Witołdowi Hułewiczowi udało się w 
książce o Beethovenie (<Przybłęda Boży») 
<w doskonały sposób ująć problem muzy- 
czny w formę literacką, bez uciekania się 
do wątpliwej wartości porównań i określeń». 
P. Jarosław lwaszkiewicz w ostatnich <Wia* 

AR Literackich» jest odmiennego 
zdania. 
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CZY JESTEŚ CZLONRIEM 
L 0 DB P 

i rai A 
| WSZELKIE MASZYNY BIUROWE ż 

CZYŚCIMY i REPERUJEMY 4 
TANIO, szybko i dokładnie 

„BLOCK=BRUN“ r: 
Oddział w Wilnie 

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

nasze zreperowały 358 
maszyn biurowych. 

"Lekarz-dentysta 
L. Chackielewicz 

ul. Wileńska 25, m. 2, (front). 
Spec. usuw. zębów bez bólu. 

Leczenie i plomb. Wstaw. sztuczn. zębów. 
PP. wojsk., urzędn. i akad. ulgowe ceny. 

w. 2:P. 306. 
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W. TRUSKAWCU — willa Marjówka— 
ord. od 1 maja w chorobach wewnętrznych, 
serca i przemiany materji (zimą we Lwowie). 

D:r Tadeusz Praschil „ Г 
asyst. uniw. * 

Własna diatermja i lampa kwarcowa. 

  

Trwalsze od cukierków i kwiatów na upominek dla 

Stanis 
poleca się 

dobre, piękne, 
у w Księgarni Stow. Naucz. Polsziego Wilno ul. Królewska Nr. 1. 

    
ław ó w 

tanie książki 
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"Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zdległych _ prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na MAJ. 

Konto Czekowe Słowa P, K O 

—_ Nr. 80259 
BIEAKEGA AE 

wieki. My jużeśmy go trzebowały 
wydali. : . 

jest na ostatek projekt aby dwie 
tylko mowy były wygłoszone nad 
trumną Słowackiego. W Warszawie. 
ma przemówić marszałek Piłsudski; 
w Krakowie na Wawelu Zenon Prze- 
smycki (Mirjam). 

Wystarczy—dla Króla Ducha po: 

r 

SKA AKA AE 

ga, malžonka inžyniera Skrzyszewskie- 
go mieszka w Warszawie. 

Jeden tylko Kazimierz ma dzieci, 
mianowicie Wandę i Juljusza—uro- 
dzonego w setną rocznicę urodzin 
twórcy «Króla Ducha». Obecnie jest 
MA szkoły warszawskiej Lo- 
renza. 

Za trumną Juljusza Słowackiego 

  

ezji polskiej. Zapomniano o ziemi, pójdą jako nafbliższa rodzina jednego 
skąd Słowacki był rodem, o „kraju z największych poetów świata, Fa- 
dro ka Kali Bo Gai rensbach-Faszowiczowie. : 
<ojczyzną, płynną krwią i mlekiem», | Že Wilno będzie войте гергегеп- > 
zapomniano o Krzemieńcu. towane na Kindija pada $ю-` 

Z Krzemieūca powinicn rozledz wackiego — o' to można być spokoj. 
się serdeczny, ciepły, głęboko wzru- mym. Nad sprawą czuwa zarząd Wi- 
szonygłosu trumny Słowackiego prze” leńskiego. Związku naszych literatów. 
wiezionej do Polski i na wzgórze 'O ile wiem, ma już w tych dniach 
Wawelu uroczyście niesionej, 

Nie powinno zabraknąć tego trze- 
ciego przemówienia. Cichy to może 
być głos, pełen prostoty i zwięzłych 
ów—tak, jak zwykli porozumiewać 

się z sobą najbliżsi. 

I — kto „z rodziny* pójdzie bez- 
pre za trumną Słowackiego ku 

ypcie wawelskiej? Dzienniki notują, 
że tego nazwiska. niema już dziś 
krewnych wielkiego poety. 

Ostatnia, która nosiła nazwisko 
jego była Julja Słowacka, córka stry- 
jecznego brata juljusza, Władysława 
Słowackiego, . który zginął w powsta- 
niu 1863 r. Jūlja Władysławówna 
Słowacka poślubiła Klemensa Faren- 
sbacha-Faszowicza, też powstańca z 
1863 r. Z czworga jej dzieci: Kazi- 
mierz Farensbach-Fasowicz, ziemianin 
z Wołynia, przebywa na Pomorzu 
zrujnowany przez wojnę, Jan bawi 
zagranicą; Stanisław jest nadleśniczym 
państwowym w Dawidgródku, Jadwi= 

rektor Pigoń zainicjować przedwstępną 
konferencję, która ustali jaką ma być 
reprezentacja Wilna na pogrzebie 
krakowskim jednego z tych wielkich 
Polaków, którego imię związane jest 
na wieczne czasy z murami naszego 
miasta *). ' 

о® 

Radjo—zaczyna być potęgą; kine- 
matograf już nią jest. 

' Nietylko na kinowym ekranie dzie- 
ją się cuda. Niebywałe dziwy dzieją 
się wśród bractwa filmowych ar. 
tystów. Е 

— — — — — 

*) Niech przy sposobnošci sprostuję /ap- 
sus memoriae, kióry mi się przytrafił we 
wczorajszym odcinku. Na czele Związku Za- 
wodowego Łiteratów Polskich w Wilnie 
stoi, jako jego prezes, prof. Ma:jan Zdzie- 
chowski. J, Magnificencja rektor Pigoń jest 
wice-prezósem Związku. 

`
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i i owalby Z Nauka popełnionych оке dow tegialu zg 

omyłek. nicznego, niż poddałby się ubliżają- 

„Kurjer Warszawski* wydrukował 
cemu nadzorowi. 

V Gdyby nasza gospodarka finanso- 
artyku! b. ministra skarbu i b. premje- wa miala oparcie w zdrowej gospo- 
ra Wł. Grabskiego, w którym pole- garce ekonomicznej, nie byłoby po- 
mizuje z p. у. premjerem  Bartlem, trzeby żadnych doradców, pożyczki 
krytykując projekt rządowy stabiliza- udzielanoby nam chętnie i obserwe- 
cji urzędowej złotego w  parytecie rów nikt by nam nie narzucał. Tu 
obecnego mniej więcej kursu t. j. właśnie leży sedno sprawy. Za rzą- 
9 zł. za dolara. dów p. Grabskiego uczyniono wszyst- 

Jako główny zarzut wysuwa p. ko co było możliwem, by reputację 
Grabski to, że będzie to stałe i osta- rozrzutności i braku zmysłu praktycz- 
teczne zdewaluowanie złotego do po- nego ustalić. 

łowy prawie jego wartości, skutkiem — Jeżeli minister skarbu głosi za- 
czego już nigdy pójść w górę nie granicą, że w Polsce demokratycznej 
będzie mógł, nafomiast spadać będzie nje będzie ani jednego bogatego czło- 

A 

za słuszny o tyle iednak, że i ObEC- zapowiada ciężary podatkowe z umy* 
nemu złotemu droga do spadku po- słu tak wielkie, że nikt nie będzie po- 
zostaje zawsze otwartą. ы siadał stu złotych na kupno dolarów, 

Słusznie też mówi p. Grabski, ŻE jeżeli wywłaszcza się majątki na któ- 
stabilizowanie na obecnym kursie by- rych produkcji opiera się budżet pań- 
łoby pokrzywdzeniem wierzycieli za+ stwowy, jeżeli wprowadzają się cięża- 
"równo Skarbu jak i prywatnych OSÓb, ry ubezpieczeń społecznych, na które 
któreby straciły nadzieję odzyskania ubogiemu krajowi nie stać, jeżeli po- 
swych należności w pełaowartoŚcio- pjera się ustawodawstwo robotnicze 
wych złotych kredytowanych. ‚ zmierzające do zmniejszenia produkcji 

A teraz przechodzimy do połemiki: fabryk, gdy przeciwnie dla ratowania 
tu p. Grabski protestuje przeciw twier- finansów Państwa i dobrobytu spo- 
dzeniu p. Bartla, że „rząd obecny łęczeństwa potrzebne jest raczej 
podniósł kurs złotego*, wówczas gdy zdwojenie wydajności — jeżeli w tym 
za p. Grabskiego „beznadziejnie Się kierunku idzie całe ustawodawstwo i 

| załamał", powołując się na zdamie prąca rządu, — czyż nie jest rzeczą 
prof. Kemmerera, który na dwa miesią- zrozumiałą, że zagraniczny kapitał nie 

mógł ile zechce. Pogląd ten uważam w eka, jeżeli tenże minister w Sejmie” 

р ' 
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2 tlellńskich 

- Ludgarda Staszewska 
Żona Prezesa Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych, nieodżałowana opiekunka potrzebujących, opatrzona Św. 

Sakramentami po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu w dniu 5 maja 1927 roku. 

Cześć jej świetlanej pamięci. ‘ 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul Słowackiego 3) do Kaplicy Dobroczynności, przy ul. Wileńskiej, 
odbędzie się w dniu 7 maja o godz. 10-ej rano. Nabożeństwo żałobnę w tej samej Kaplicy o godz. 1l-ej rano 

Pogrzeb w tymże dniu o godz 5-ej po południu na cmentarzu Rossa. 

Pracownicy Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Wilnie. | i 

Ponieważ stałość kursu jest wa- ME Lt — 52 gr. A al kę, SC 
runkiem koniecznym dla kalkulacji cen A RAY ь w 
przeto ważniejszą rzeczą jest stabili- jumcie). 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 

  

no 3 „— jowa 50 proc. 95 — 105, 60 proc. 80 — 90, 
zacja pieniądza na bądź jakim pozio- żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 63, 

razowa 48—52, kartoflana 80—90), gryczana 
05—75, jęczmienna 55—65. 

Warzywa: kartofle 10—12 gr, za 1 kg., 

mie niż szybki jego wzrost, wahania 
zaś nieustanne wprowadzają zamęt i 

W dniu 5 maja 1927 r. rozstała się z tym światem 3 

6-+P.z zielińskich LUdgarda Staszewska 
powodują bankructwa. cebula 100—120, cebula zielona 50-60. (pę: 

Przy normalnym rozwoju, t.j. przy czek), szczaw 180—200 za 1 kg., sałata 15— 
20 za główkę, marchew 20—: 

Kuratorka „Domu Dziecka* przy Ognisku Kolejowem. 

ce po p. Grabskiego ustąpieniu, uwa- 
żał, że powrót złotego do parytetu 
jest możliwy i konieczny, a w trzy 
kwartały później, że o takim powro- 
cie myśleć nie można. 

P. Grabski twierdzi, że pomimo iż 
miał bilans handlowy ujemny i wyjąt- 
kowy nieurodzaj, przy nim kurs spadł 
do 6,1 zł. za dol., a teraz pomimo 
stałego bilansu handlowego kurs sta- 
nął na poziomie 8,92, co dowodzi, że 
po nim i pomimo sprzyjających wa- 
unków, nie potrafili jego następcy 
wyzyskać warunków. 

Wreszcie twierdzi p. Grabski, że 
rzy końcu swego urzędowania miał 

brans handlowy aktywny w siedem- 
dziesięciu miljonach złotych, gdy obec- 
mie spadł on prawie do zera, a więc 
„duma p. v. pr. Bartla z jego polity- 
ki w stosunku do złotego nie jest 
uzasadniona realną oceną faktów*. 

Tu p. Grabski stawia javo przy- 
kład Anglików, Duńczyków, Czechów, 
Francuzów i Włochówfjako tych, któ- 
rzy stoją na niewzruszonem  stano- 
wisku doprowadzenia swoich wałut 
do parytetu złota albo do tej równi 
zbliżenia a to dlatego, że te narody 

mają duże wyrobienie finansowe, O 
szerokich programach i o dużych ce- 
łach w zakresie życia ekonomicznego 
i finansowego". 

chce wchodzić do deficytowego Pań- 
stwa bez gwarancji, że zły gospodarz 
będzie w swych czynnościach poskro 
„miony. 

Rozumiemy doskonale, że każdy 
utracjusz nie lubi opieki, ale co jest 
ważniejszem dła Państwa,—czy jego 
pomyślność i świetna. przyszłość, czy 
fałszywa ambicja, która pozwala na 
tracenie opinji rozsądnego gospoda- 
rza a wzbrania się naprawienia złego? 
„ Pamiętać trzeba, że tak jak rolnik 
przy zbiorach przekonywa się o złym 

siewie, tak i skutki wadliwej gospo- 
darki finansowej i ekonomicznej oka- 
zują się dopiero po niejakim czasie. 
Dlatego to kurs złotego przy końcu 
urzędowania p. Grabskiego był 6,1 zł. 
„za dolar a zleciał do 11 na skutek 
tej gospodarki. 

Jeżeli pamięć mnie nie myli, inter- 
wencja Skarbu dla podtrzymania kure 
su kosztowała pokaźne sumy. Taka 
interwencja bywa konieczną w  pew- 
nych chwilach, by przeciwdziałać stra- 
tom w przemyśle i handlu, nie moż- 
na jednak na niej fundować stałego 
kursu pieniądza, gdyż wartość jego 
zależy częściowo na zabezpieczeniu 
złotem, o ile kursują tylko banknoty 
banku emisyjnego, częściowo na bi: 
lansie handlowym i płatniczym czyn- 

intensywnej pracy i oględnem obcią- 
żeniu podatkami i świadczeniami spo” 
łecznemi, oraz przy nienaruszalności 
prawa własności, stan ekonomiczny 
kraju musi się polepszyć a w miarę 
tego polepszenia pieniądz jako wskaź- 
nik zamożności będzie rósł w cenie 
i dojdzie do parytetu w złocie, co 
wpłynie na unormowanie zarówno 
“cen jak i płac. 

P. Grabski uważa podniesienie się 
naszej waluty za konieczne bo, jak 
mówi, „uważam, że dosyć kraj nasz 

gr. za 1 
pietruszka 15—20 (pęczek), buraki 20-25 gy: 
za 1kg. brukiew 20—25, ogórki kwasz. 
500 — 800 gr. za 100 szt., groch 60—70 gr. 
za 1 kg., fasola 70—80 gr. za 1 kg, kapusta 
świeża 60—70, kwaszona 35—40. 

Ryby: liry żywe 400-420, śnięte 280-300 
za 1 kg. szczupaki żywe 380—400, śnięte 
250—280, okonie żywe 380—400, śnięte 280 
—300, karasie żywe (brak), śnięte (brak), 
karpie żywe 300-350, śnięte 220-250, leszcze 
żywe 400-420, śnięte 300—350, sielawa 150— 
oe e 350-400, GŁÓ 250-280, 
sumy |-250, miętuzy 180—200, stynka 
100—120, płocie 100-150, drobne 30-80. 

Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

na niwie społecznej, 

Cześć Jej świetlanej pamięci. 

W zmarłej tracimy serdeczną i niestrudzoną współtowarzyszkę pracy 

Zarząd Ogniska Kolejowego w Wilnie. 

W dniu 5-go maja odeszła od nas nazawsze 

& Ж P. Z ZIELIŃSKICH 

| Ludgarda Staszewska 
Kuratorka <Domu Dziecka» przy Ognisku 

nacierpiał się z powodu ciągłych Kaczki żywe 5,00—8,00, bite 400—600, , gęsi 
zwyżek drożyzny, na co niema lep- płci Toa A Z iądyki 
szego lekarstwa jak podniesienie kur- sztukę. | : : Mai 
su waluty krajowej, že dosyč natra- 
cili się wierzyciele Zz powodu spadku 0000-22 25773 NN R" 
waluty, dosyć natworzyło się kolizji - 
interesów > pa licznych zmian: GEŁDA KA 
walutowych, bym mėg! uważać za maja 1497 r. 
dopuszczalne ze stanowiska wyż- Pewizy i waluty: 

Kolejowem, niezastąpiona 
opiekunka nasza, dobra i kochana. Pamięć Jej nigdy w sercach naszych 

nie wygaśnie. 

Dzieci z <Domu Dziecka». 
szych interesów państwowych ekspe- i A. prod e < 
rymentowanie ze złotym*. Belgja 12438 12460 12407 Elk AS 5 KP A 

Złote słowa, yślsó i ia zapewne Hoiandja 358,— 358,90 357,10 
rezultatem rozmyślań i badań własnej, Londyn 43.46 _ 43,57 43,35 Wobec nięszczaścik: (akt ma : ias į ęšcia jakie spotkato Prezesa Towarzystwa Przyjaci6t p. Grabskiego, pracy jako ministra Poe Yors pół s 0 Państwowej Szkoły Technicznej, p. inż. ]. Słaszewskiego, z powodu 
finansów, jakże jednak drogo zapła- Só 26.50 2656 2644 śmierci Jego Zacnej Małżonki, projektowane na 7 b. m, w Sali T-wa ciła Polska i jej obywatele za prze- Szwajcarja 172,05 17248 17162 Kresowego ciągnienie loterji fantowej oraz czarna kawa odwołają się. 

konanie się o tem, że tych ekspery- Wiedeń 125.92 i pół 126.24 125.61 Labas ay mili kaka; Spo 
mentów już dosyć. Włochy 47,16 41,28 47,04 > Zarząd Towarzystwa 

Myli się jednak p. Grabski są- Papiery Procentowe 
dząc, ze nawet przy dojściu złotego 

  

5 pr. pożyczka konw. 68,— 67,50 —, — 
Dolarówka 54,50 55.25 54,75 У nym, częšciowo ma budžecie rzeczy- 

Swój artykuł ' kończy sentenciją: wiście zrėwnowažonym i wypelnio- 
„Złoty, który będzie miał stałą ten- nym, glównie zaś na spokoju we- 

dencję zwyżkową, będzie nieocenio- wnętrznym, rządności, praworządno- 
nym magnesem, który zarówno Ścią- šci j pracy we wszystkich dziedzinach 
gać będzie do Polski kapitały zagra- produkcji państwa, które warunkom 
miczne bez żadnych „obserwerów* powyższym zadość czynią, mają kre- 
aadzorców oraz bez dyktowania po- dyt pieniężny oparty na kredycie mo- 
stulatów, jak również powiększać bĘ- ralnym i te państwa nie tylko dążą 

  

     
   

    
    

    

    

   

dzie oszczędności krajowe, które nie 
mniej od tych kapitałów będą służyły 
znakomicie do powiększenia tempa 
naszej produkcji i wzmagania inwe- 
stycyj, tyle nam niezbędnych*. 

Jak z nutl La critique est facile, 
mais l'art est difficile. P. Grabski tak 
pięknie mówi, że pozostaje się tylko 
dziwić, że za czasów swego urzędo* 
wania postępował wręcz przeciwnie. 
Wprawdzie, jak wówczas tak i dziś, 
występuje stale jako obrońca tezy, że 
żadnej ingerencji obcej w postaci 
kontroli czy też „obserwera* nie do- 

X ' 

do podniesienia: kursu swojej waluty, 
ale do parytetu w złocie dochodzą. 

Mieliśmy dopiero dowód siły kre- 
dytu moralnego: ujęcie steru władzy 
we Francji przez Poincarego i kilka 
mądrych jego posunięć podniosły 
kurs franka w dwójnasób z dnia na 
dzień prawie, a kraj t.j. jego sfery 
handlowe i przemysłowe nie ucierpia- 
ły zbytnio, bo po prędkim spadku 
nastąpiła prędka reakcja. Przy dłuż- 
szem trwaniu deprecjacji i przystoso- 
waniu się do niej handlu i przemysłu, 
nagla zwyżka kursu byłaby zabójczą. 

Obróćmy teleskop w stronę jednej 
z filmowych gwiazd pierwszej klasy. 
Ujrzymy Polę Negri rozwiedzioną z 
hrabią Dąmbskim... Nie dość na tem. 
Ujrzymy ją wylądowującą ze statku 
transatlantyckiego _w  Cherbourgu... 
z narzeczonym, aby wziąć z nim ślub 
w Paryżu. Tym zaś narzeczonym jest 
już nie hrabia łecz książę, książę gru- 
ziński Sergiusz Midivani. Interesującą 
parę opuszczającą pokład „Akwitanji* 
tilmowało kilka aparatów. Uwiecznio- 
no między innemi wzruszającą scenę. 
Qto były teść, stary hr. Dąmbski, przy: 
Gył na debarkader powitać byłą swoją 
synową. Pola Negri rzuciła się w 
jego objęcia... Aparaty filmujące aż 
zawarczały! 

No, i za dni parę będzie Pola 
Negri, jedna z najsłynniejszych na 
świecie filmowych gwiazd, księżną... 
Może już nią jest w chwili gdy sło- 
wa te piszę? 

Niech no się opamiętam... niech 
pamięcią sięgnę wstecz... na 
łystans bynajmniej nie daleki. 

Warszawa. Rok 1910-ty. Siedm- 
naścię lat temu, nie więcej. Piewszo- 
piętrowe, eleganckie mieszkanie przy 
ulicy Trębackiej. Wystawny obiad u 

eprezesa Dyrekcji Teatrów 'p. Ka- 
ierza Hulewicza, któremu Pola 

i zawdzięcza wszystko, przede- 
zystkiem: czem obecnie jest. 

ola, prześliczna Pola, mająca ile 
ówczas? Nie więcej nad szesnaście— 
je jest już w balecie lecz ma zostać 
rtystką dramatyczną. Najświetniejszą 
a kierowniczkę: p, Honoratę |Lesz- 

czyńską. Właśnie przygotowuje się do 
pierwszego występu, w Teatrze Małym, 
w roli... Anieli w „Ślubach Panień- 
skich*. Był wówczas Teatr Mały pod 
dyrekcją Kazimierza Zaleskiego, 

  

     
         

    

Towarzystwo obiadowe przechodzi 
do salonu na czarną kawę. Ktoś za- 
grał... Tańczy Pola, tańczy powiewna 

i drobniutka Niewiarowska, wówczas 

„dopiero tylko jeune premiere operet- 
kowych Nowości.. tańczy p. Wanda 
Zawistowska, też młodziutka, dame 
de compagnie Poli, niesłychanie żywej 

i rozpieszczonej, zawadjackiej i goto- 
wej na wszelkie fantazje... Żywe srebro 
—a_ wdzięk jaki, urok jaki! 

Z debiutem w „Ślubach* wyszło 
jakoś nie bardzo... Potem p. Kazimierz 
Hulewicz sam dla Poli pisał kroto* 
chwilne sztuki, djablo efektowne, któ- 
re mu oczywiście w teatrze Letnim 
momentalnie wystawiano,., Lecz i to 
nic nie pomogło. г : 

Dopiero w „Sumurun* pantomi- 
nie reżyserowanej przez Ordyńskiego 
trafiła Pola Negri na swój grunt. Ol- 
śniewający, oszałamiający to był de- 
biutl RE się nie spodziewał; wszyscy 
byli zachwyceni, porwani... Е 
У[Рогшнг zaś Polę Negri — Berlin. 

I na ekran filmowy ją rzucił. | 
Tego tylko było i potrzeba — aby 

świat zadziwić. 
Dziś już pani Apolonja z Chałup- 

ców księżna Midivani stąpa po szlaku 
wspaniałej karjery diwy filmowej jak 
po parterze kwiatowym... a ze ślub- 
nego kobierca па ślubny kobierzec, 
już nie koroną herbową znaczony lecz 
mitrą. fu 

Oprócz zaś swej mitry złożył książę 
Sergjusz pod stopy pani Poli jakieś 
miljonowe „interesy naftowe". 

Też nie do pogardzenia, choćby 
się miało w Hollywood własną „real- 

ność" magnacką, do: ry garniec bry- 

lantów i jakichś tam kilka tysięcy do- 

larów gaży miesięcznej. а 

do parytetu złota zwyżki drożyzny 
nie będzie. Złoty od dłuższego czasu 
ustabilizował się a drożyzna wciąż 
rośnie. Dlaczego? „Dla całego cyklu 
przyczyn: brak produktów pierwszej 
potrzeby np. żyta — wobec więc nie- 
dostatecznej podaży, ceny idą wgórę 
— warsztaty zaś rolne kurczą się w 
przerażającem tempie z racji reformy 
rolnej, niepewności czy warto praco- 
wać nakładowo, gdy jutro może 
przyjść wywłaszczenie. Rolnictwo 
znajduje się w fazie likwidacji, to 
trzeba šinialo powiedzieć i z tego 
wyciągnąć konsekwencje. Wzrost cen 
chleba, nabiału, masła, mięsa i tłusz- 
czów, wywołuje wzrost płac, przy 
akompanjamencie strajków, ciągłych 
„zatargów* i wstrzymania produkcji 
w fabrykach i kopalniach. Fabrykaty 
drożeją, ludność biednieje i mniej 
kupuje, a więc zmniejsza się produk- 
cja a przybywają bezrobotni i wydat- 
ki Skarbu i społeczeństwa Oraz Sa- 
morządów na ich utrzymanie. Urzęd- 
nicy, wojsko, pracownicy przedsię- 
biorstw państwowych otrzymują pod- 
wyżki — rezultat: podnoszenie 
datków, taryf przewozowych i pro- 
duktów monopolowych. Rolnicy i fa- Ciśnienie 
brykanci, ponosząc coraz większe 
ciężary, muszą osiągać większe ceny 
albo bankrutować i cykł zwyżek dro- 
żyzny na nowo się rozpoczyna. Prze- 
cie przy p. Grabskim  najintensyw- 
niej prowadziła się krótkowzroczna i 
katastrofalna polityka sztucznego ob- 
niżania cen produktów rolnych by 
zyskać mir u konsumentów. Mamy 
więc obecnie re”ultaty tej polityki, 

Jak nie zasługą p. Grabskiego 
był nadzwyczajny urodzaj 1925. roku, 
tak też nie zasługą obecnego rządu 
była nadzwyczajna konjunktura węg- 
lowa roku zeszłego, natomiast jaskra- 
wo przekonaliśmy się o tem, że na 
wyjatkowych wypadkach nie można 
fundować polityki ekonomiczno-finan- 
sowej. Niech będzie rok gorszy albo 
tylko przeciętny i już całe rusztowa- 
nie, na którem gmach ekonomiczny 
się opiera, chwieje się i pada. 

wprawdzie czasy obecne na po- 
zór są lepsze, ale tylko rumieniec na 
twarzy miezdrowie albo stan gorącz: 
kowy znamionują, jJeżeliśmy co Zy- 
skali, to podniesienie kredytu moral. 
nego przez stabilizację rządu, a to 
już atut doniosłego znaczenia, jeżeli 
jednak rząd ten pójdzie po drodze, 
po której szły rządy uprzednio po 
głębiając jeszcze błędy i gospodarcze, 
na które wskazaliśmy wyżej, będzie 
p. Giabski miał prawo przypomnieć 
przysłowie: „Kociół garnkowi i t. d,". 

St. Wańkowicz. « 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 6 

maja r. b. 
Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc. 

\ 

Y mum za d A AMC TOO 

4 

Papiery państwowe. 

8 proc. L.Z. Państw. B. R. 
w/zł. 158,52 (92 proc.) 

Dolarówka 5 dol. 54— 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zi. 100 52,— 51,10 
Złoto. 

Dolarowa 86,25 —— —— 
Pożyczka kolejowa 103.— 102,50 
8 pr. listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92,00 
8 pr, Państw. Banku Rol. 92,— ——, 
4 i pół proc. ziems, zł. 64,25 64,50, 
8 proć. warsz, złot. 83,— 82,75,83.— 
5 proc. warsz. 69,50 —, 
10 proc. m. Lublina 94,— + 
6 proc. oblig. m. Warszawy rubli. 36,— 36,2 

zł 

    

GIEŁDA WILEŃSKA, Ruble 4,63 
Wilno, dnia 6 maja 1927 r. OD REDAKCJI. — Redaktor „Kurjera 

Banknoty. 
Dolary St. Zjedn. 8,94 8,92 przyjmuje interesantów 

oprócz świąt od godziny 7 do 8 wiecz 

„KRONIKA 
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S080 TA daj kategorji pracowników - w myśł 
7 оя Wsch, sł. o g. 4 ш. 58 Ustawy o samorządach miejskich, 

ka ; przyznać dodatki do poborów na za- 
Domiceli i Rf Zach. so g.19m.7  sadach następujących: ge 
SASA S Dodatki te otrzymują pracownicy 
——— 3 к‘‹(›п}гакю\{\‚гі," którzy = pk miej- 

: ' skiej przebyli nie mniej 1 roku, oraz 
SPRA Pea a Zakład cj których uposażenie służbowe jest 

jedynem źródłem egzystencji. ' 
+= dala CV AWZ, Dodatki te wypłacone zostaną 

) 765 średnie „ począwszy od dn, 1 kwietnia rb. 
Temperatura POCZTOWA 
średnia ) S — (x) Imieniny Prezesa Wil. ci 
Opad za do» а Dyr. Poczt. W dniu wczorajszym z 
bę w mm. j okazji imienin Prezesa Wileńskiej Dy- 
Wiatr * rekcji Poczt i Telegr. p. Jana Popo- 
przeważający | Północny. wicza w kościele św. Trójcy z inicja- 

„. tywy urzędników dyrekcji odprawio- 
UA ch iai Masas iż dolę NĄ została przez j. E, ks. biskupa 

Tendencja barometryczna: wzrost Bańdurskiego msza św. ma intencję 
pomyślności p. Prezesa. 

URZĘDOWA. W związku z powyższem urzędni- 
— Skład Rady naprawy ustro- 

ju rolnego. —Reskryptem p. ministra 
rolnictwa K. Niezabytowskiego, radca 
wojewódzki p. Zygmunt Hartung zo- 
stał powołany w charakterze przed- 
stawiciela ministerstwa rolnictwa do 
wojewódzkiej rady naprawy ustroju 
rolnego jako zastępca członka tejże 
Rady p. W. Szaniawskiego, n-ka wy- 
działu rolnictwa i weterynarji. 

— (x) Nowy podprokurator 
kameralny przy S. O. W. Wilnie. 
W ostatnich dniach objął stanowisko 
podprokuratora kameralnego przy 
Sądzie Okręgowym w Wilnie p Cho- 
decki b. podprokurator kameralny 
przy Sądzie Okręgowym w Łucku. 

„ MIEJSKA. 
— (x) Przyznanie dodatków 

ekonom. kontraktowym pracow- 
nikom miejskim. Ze względu na 
poruszoną kilkakrotnie przez Radę 
Miejską sprawę przyznania konirakto- 
wym pracownikom miejskim dodat- 
ków ekonomicznych do poborów, na 
wnoisek Magistratu uchwałono oneg- 

Pochmurno. 

+1 
ciśnienia. 

złożyli p. 
serdeczne życzenta, ofiarowując Mu 
artystycznie wykonany upominek w 
postaci adresu pamiątkowego, W dniu 
tym przybyła również delegacja zarzą- 
du opieki nad więźniami wojskowy- 
mi, by osobiście złożyć p. Prezesowi 
swoje życzenia, i złożyli cały szereg 
misternie wykonanych upominków. 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja. W sobotę, dnia 

7-go maja r. b. w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu o godz. 1-ej 
będzie się promocja na 

Januszewskiego. Wstęp wolny. 
" — Promocja. 

go. wstęp wolny. 

100 Polskich Kol 

  

Gospodarczego" Z. Hartung (Harski) 
codziennie 

cy Dyrekcjj w godzinach rannych 

po poł. od- 
doktora 

wszechnauk lekarskich, p. Wacława 

\/ sobotę, dnia 
7-go maja r. b. w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu o godzinie 1 i pół po 
poł. odbędzie się promocja na dokto- 
ra filozofji p. Eugenjusza Michalskie- 

SZKOLNA 
— Zbłórka na stypendjum im. 

ś.p. Ludgardy Staszewskiej. Dia 

uczczenia ś. p. żony Prezesa Dyrekcj 
ei Państwowych—Ludgari 

dy Staszewskiej, nieodżałowanej usa: 
kunki potrzebujących, pracownicy Dy- rekcji Polskich Kołei Państwowych w 
Wilnie zainicjowali zbiórkę celem u- 
tworzenia jednorazowego stypendjum dla najniezamożniejszego uczącego się dziecka pracownika kolejowego. | 

x Poświęcenie sztandaru Szko: ly Zawodowej Stow. Techników. 
W niedzielę, dn. 8 maja r. b. o godz, 

rano w kościele św. Kazikicć od- 
będzie się poświęcenie sztandaru Szko- 
ły Zawodowej Dokształcającej Stowa- rzyszenia Techników Polskich w Wil. 
nie. Poświęcenia dokona 1: E;' Ks. Dr. Biskup Bandurski. Członków Sto- 
warzyszenia Techników, rodziców Uczni oraz samych uczni Szkoły Za- 
wodowej uprasza się o łaskawe wzję- 
cie udziału w powyższej uroczystości. 

— (n) Kursy wieczorowe dla dorosłych. Zarząd Główny T-wa Białoruskiej Szkoły organizuje w Wil. nie białoruskie kursy wieczorowe dia dorosłych. Program kursów obejmuje: arytmetykę, geografję, historję,' język 
białoruski, rysunek, oraz kreślenie architektoniczne. Kursy te będą się 
mieściły w łokalu białoruskiej szkoły 
ludowej przy cerkwi na Nowym Świe- 

e. Dzień otwarcia kursów narazie 
nie ustałony. 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO. 
— (п) Obchód ku czci K. Swo- 

jaka. W niedzielę 8 b. m. o godz. 
7.mej wieczór w lokalu Białoruskiego 
Instytutu Gospodarki į Kultury (Ża- 
walna 6—5) odbędzie się akademja 
ku czci ś. p. ks, Kazimierza wojaka 
(<. Stepowicza), uzdolnionego mlo- 

prezesowi Popowiczowi dego poety białoruskiego, zmarłego 
przed rokiem od suchot w Wilnie. 

Na program obchodu złożą się: 
1) Olczyt ks. pos. Ad. Stankiewicza 
na iemat: „Ogólna charakterystyka 
twórczości K. Swojaka“, 2) dekla- 
macje zy K Swojaka, 3) produkcje 
śpiewne. Wstęp dowolny. : : 

Pozatem w tymże dniu o godz. 3 -ciej 
odbędzie się nawiedzenie grobów pi- 
sarzy białoruskich, pochowanych na 
Rossie. В 

ы я й NADESLANE 
-- Копсе! artetu syberyj- 

skich włóczęgów. Dziś w Ša k 
bu Przem. Haadi, (Mickiewicza 33-a) 
odbędzie się pierwszy koncert kwar- 
tetu syberyjskich włóczęgów pod dyr. 

: Andrejewa, znakomitego tenora 
opery Bialogrodzkiej. Program kon: 
ceriu dość imponujący, bowiem obok - 
całego szeregu pieśni + chóralnych, 
kwartetu pierwszorzędnych sił $piewa- 
czych, występujących 'w  charaktery- 
stycznych kostjumach na tle dostoso- 
wanych dekoracji, znajdują się naj-



SZŁO. 

Bieg okrężny ;,„Słowa”* 
Jak już donosiliśmy w niedzielę Zgłoszenia do biegu przyjmuje о- bisgiem kierownikowi tegoż listę za- 

8 maja o godz. 11 odbędzie się bieg środek w. t. „Wilno“ (Dominikań- wodników stwierdzoną podpisem le- 
ska 13) do dnia 6 maja b. r. 

Bieg rozpocznie się punktualnie 
o godz. 11-ej. Kierownicy poszczegól- 
nych drużyn winni doręczyć przed 

o nagrodę; przechodnią 
„Słowa*, dostępny dla członków to- 
warzystw sportowych, stowarzyszeń 
p. w., wojska, policji i t. @. 

okrężny 

\ 

TATSIA 

piękniejsze arje z oper: Tosca, Eu- 
genjusz Oniegin, Żydówka, oraz inne 
w wykonaniu T. Andrejewa. „Tańce 
nowoczesne jak: Charleston, Foxtrot, 
tango odtańczy para baletowa B. Ca- 
rossi i H. Wierzyński, tworząc całość 
tego niezwykle interesującego wie- 
czoru. Przy fortepianie książe Drucki. 

Bilety do nabycia w księgarni 
„Lektor" Mickiewicza 4 do g. 6 wiecz, 
zaś od 6 wiecz. w sali Klubu Przem, 
Handl. Mickiewicza 33-a. 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. W dwóch ar- 

tykułach pod tytułem „Granice Polski 

w roku 1771 i w roku 1920“ wkradlo 

się kilka błędów korektorskich, zniek« 
ształcających sens niektórych ustępów 
a mianowicie: w kolumnie 2-giej Nr. 
96 napisano: „ruch t+n otrzymał w 
1919-m podtrzymanie w sferach bol- 
szewickich* — czytać knałeży: <Bel- 
węderskich» — dalej w tejże szpalcie: 
«bierzcie nas całych ale nie ruszajcie> 
—czytać należy— «albo nie ruszajcie» 
w N-rze 97-m szpalta l-sza „Polska 
jednak amputację wrzodu bolszewic- 
kiego radykalnie nie przeprowadziła 
—czytać należy: «wrzodu białoruskie- 
go>.— W szpalcie 2-giej napisano: 
«w Krasnostawskiem w Tościanie» — 
czytać najęży: — «w Krasnostawskiem 

włościanie». W szpałcie 3-ciej po sło- 

wach: «nic dziwnego że oddziaływa 

na nastroje» opuszczono: «bo chło- 

powi póty nowy ład się podoba, pó- 
ki coś z niego jemu przychodzi». 

— Zarząd Koła Wileńskiego 
Stowarzyszenia Rezerwistów i 
byłych wojskowych wzywa swych 
bezrobotnych członków, którzy posia- 
dają dobre kwalifikacje i wyrobienie 
w pracy biurowej, do przybycia w 
dniu siódmego i ósmego maja mię- 
dzy godz. 10-tą a 15:tą do lokalu 
Stowarzyszenia, Zawalna I m. 4 w 

sprawie zarobkowej i dla nich bar- 

dzo pilneį. 

   

    

   

   
— Zjazd koleżeński. Jutro t. j. 

w niedzielę, dn. 8 bm, odbędzie się 
4-ty kolejny Zjazd Koleżeński b. wy- 
chowańców średnich ;zakładów nau- 
kowych w Wiinie z okresu przedwo- 
jennego, według programu następu- 
jącego: 1) o godz. 9 m. 30 rano 
Msza Św. w kościele św. Jana, 2) o 
godz. 10 rano zbiórka na podwórzu 
uniwersyteckiem, gdzie ma być doko- 
nane zdjęcie fotograficzne. 3) o godz. 
7 wiecz. zebranie towarzyskie w sali 
prób T-wa Muzycznego „Lutnia* (ul. 
Mickiewicza 6). 

Zawiadomienia imienne rozsylane 
nie będą. Е 
Щ— <Samopomoc matek» zawiadamia 
iż w niedzielę dn. 8 bm. o godz. 330 w 
lokału <Kropli Mleka» M. Pohujanka 1 od- 
będzie się pogadanka dr. Wasilewskiego <O 
gruźlicy» z przeźroczami. Wstęp bezpłatny. 

— Czarną kawę z działem koncerto- 
wym urządza Koło Przyjaciół Harcerstwa 
przy Czarnej trzynastce Wil. Druż, Harc. w 
niedzielę dn. 8-go maja br. o godz. 18-ej 
(6 wiecz.) w sali Gimnazjum im. A. Mic- 
kiewicza przy ul, Dominikańskiej 3—5. Do- 
chód przeznaczony na obozy letnie druży- 
ny. Wstęp 1 zł. 

karza. Poniżej podajemy ponownie 
trasę bi egu okrężnego: 

С (еему 
5/7__96( (57(0(/0»// B 

o fęukar ora“ 

  

TEATR i AA 

— <Reduta> na Pohulance. <Junior>. 
Dziś ciesząca się AAA powodze- 
niem komedja w 3 aktach B. Winawera 
< Juniors. 

Ceny miejsc zwykte od 20 gr. 
Jutro dwa przedstawienia świetnej ko-“ 

medji Winawera: o g. 4-ej pp. przedstawie- 
nie popularne po cenach zniżonych i o g. 
8 w. — po cenach zwykłych. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Naj- 
droższa moja Peg». Teatr Polski występu- 
je dziś z premjerą świetnej angielskiej ko- 
medji «Najdroższa moja Peg» — Mannersa, 
w której zabawne sytuacje i dowcipny — @а- 
log składa się na widowisko niezmiernie 
interesujące i wesołe. Obsadę tworzą: Z. 
Kusziėwna, I. Jasińska, J. Piaskowska, St. 
Purzycki, M.. Malinowski, Z. Opolski, L 
Wołłejko, F. Zukowski i inn. Režyseruje K. 
Wyrwicz-Wichrowski. AE 

Zainteresowanie premjerą bardzo wielkie. 
Jutro po raz drugi «Najdroższa moja 

Peg». 
W s Jutrzejsza popołudniówka. Jutro 

o g. 3 m. 30 pp grana będzie po raz osta- 
tni w sezonie sztuka Bernauera i Oesterrei- 
chera.«W rajskim ogrodzie», która w sezo- 
nie bieżącym osiągnęła powodzenie naj- 
większe. 

— «Simona» — Devala wobec rekordo- 

  

Zuchwały rabunek na ul. Sierakowskiego. 
W dniu wczorajszym dokonano nie- 

zwykle zuchwałego rabunku w domu 
Nr. 25 przy ul. Sierakowskiego, Zajście 
zdarzyło się o godz. 12-tej. Do mieszka- 
nia p. Janiny Filipowiczowej, zastukało 
awuch, dosyć elegancko ubranych <dżen- 
telmenów>. W chwili, gdy otworzyła im 
drzwi służąca, ci rzucili się na nią, a w 
rękach ich błyszczały lufy rewolwerów, 

Sensacyjne pogłoski wśró 
W. ostatnich. dniach wśród prawo- 

sławnej łudności tutejszej rozeszły się 

sensacyjne pogłoski o „Świętym cu- 
dotwórcy" we wsi Pobieci, odległej 
o 25 klm. od Wilna. Ma nim być 
duchowny prawosławny, niełaki ojciec 
Pantjon Rupyszew —Ojciec Rupyszew 
zamieszkuje właściwie w majątku Me- 
recz-Machnow. Dookoła niego krążą 
najbardziej fantastyczne wersje. Ma 

Służąca została steroryzowana; związa- 
no jej ręce i zakneblowano usta. W tym 
czasie pani w domu nie było. Bandyci 
obszukali całe mieszkanie i dokonali po- 
kaźnej kradzieży w postaci biżuterji 
oraz gotówki. 

w sprąwie tej prowadzone jest ener- 
giczne śledztwo przez odnośne władze. 

d ludności prawosławnej. 
on być obdarzony darem jasnowidze- 
nia, czytania cudzych myśli i przepo- 
wiadania przyszłości. Wiadomem jest 
jakoby, że prowadzi bardzo ascetycz- 
ny sposób życia. 

Zagorzali jego stronnicy twierdzą, 
że naocznie widzieli te cuda, jednak- 
że inni bardziej sceptycznie wyrażają 
się o tych pogłoskach, źnacznie jako- 
by przesadzonych. 

wo 

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
e Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5). 

wyświetlany film 99 
Dziś będzie 

Ostatni seans_o_godz. 10. 

Dziki wódz pustyn 
tajemniczości wschodu, rozgrywający się wśród 
prześlicznych krajobrazów. Nad Br 
w 2-ch aktach. <Z ZA KULIS LITOGRAFJI» pierwszy film naukowy produkcji Wileń- 
skiej Wytwórni <SWIATFILM» w 1-ym akcie. W  poczekalniach koncerty radjo, 

ogram: <TYGOD) 

а66 wschodni dramat w S-u 
i aktach, | Dramat pełen 

iasków Sachary, na tle pah 
(ONT'U> Nr. Nr. 51 i 53> IK GAU 

  

® ki „Helios“ 
© ul. Wileńska 38,   

„Moralność ulicy 
inni. Na scenie: Występy <Człowi 

Ceny miejsc: Parter 80 gr., Balkon 50 gr. Premjera! Największy sukces ostatnich czasów! 
66 wielki potężny dramat erotyczny w 10 akt. 

W rol, gł. VERNER KRAUSS, MIA RANKAU, EVI 
eka orkiestry» p. MIRO MALTANI, nasladowcy dzwięków ptaków, 
zwierząt i t. d. Nowy program, 

2 
®' . 

EWA # 

  —— 
Kino- ią Największy monumentalny ° 66 m Kino с 105, Polonja“ I CE al „Sodoma i Gomora“ B įr „Stella“ $ 
ul. A. Micklewicza 22. gm (GRZECH i KARA) drama* w 14 aktach razem w nowem literackiem p Wielka 30. ė 

I LL LLTI[ | [|| 

wego powodzenia grana będzie w ponie 
działek najbliższy w premjerowej obsadzie” 
z M. Malanowicz-Niedzielską, W. Malinow= 
skim i K. Wyrwicz-Wichrowskim na czele. 

— Przedstawienie na rzecz stowa- 
rzyszenia młodzieży polskiej. W środę 
11 maja odbędzie się przedstawienie na rzecz 
stowarzyszenia KTS polskiej żeńskiej 
«Młoda Pclka». 

Wystawiona zostanie komedja M. Ba- 
łuckiego <Grube ryby». 

Początek przedstawienia o g. 8 m. 15 w. 
onstanty Balmont w Reducie. 

Znakomity poeta rosyjski minionej doby, a 
zarazem wielki poeta współczesności, Kon- 
stanty Balmont, wygłosi w. poniedziałek 
9.go maja o godz. 8-ej wiecz. odczyt p. t. 
«Kobieta w życiu i w poezji», Bilety są do 
nabycia w biurze podróży «Orbis», Mickie- 
wicza 11. 

RADJO. 
— Program stacji warszawskiej. 
12.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny. 
15.00—15.25. Komunikaty gospodarczy 

meteorologiczny. и 
15,30—16.45. Stacja nieczynna. 
16.45—17.10. ll-gi odczyt z cyklu «O 

wyborze zawodu», pt. <Zawód rolnika», 
wygł. min. Tadeuez Łopuszański. 

17.15. Koncert: Orkiestra P. R. pod dyr, 
Jana Dworakowskiego, oraz Kazimiera Nie- 
wiarowska i Kazimierz Dębowski (śpiew). 

18.40—19 00. Rozmaitości. 
19.00—19.25. Odczyt pi. «Gaz świetlny>— 

wygł. inż, E. Porębski. ’ 
19.30—19.55. Pogawędka z działu <Ra- 

djokronika», wygł, Dr. Marjan Stępowski. 
19.55—20,15. Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa.. Przypuszczalnie 

komunikaty. 
20.30. Konceit wieczorny. Muzyka lekka. 
22.00. Sygnał czasu. Komunikaty. 

‚ 22.30. Transmisja muzyki tanecznej z 
hotelu <Bristol». 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— Pocisk armatni na ulicy. Dn. 6 b. 
m. w ustępie domu Nr 48 przy ul. Mickie- 
wicza znaleziono pocisk armatni bez zapal- 
nika. Dochodzenie w toku. 

— Zaginięcie. Dn. 4 b. m. wyszedł z 
domu i dotychczas nie powrócił Konstanty 
O (Pióromont 20), Poszukiwania 

oku. 
— Samobójstwo. W nocy na 6 b. m. 

otruła się witrjolejem Janina Borejszo (Piw- 
na 6). Desperatkę w stanie ciężkim dosta- 
wiono dr szpitala św. Jakóba. Przyczyna sa- 
mobójstwa— miłość. 

— Topielec. Około maj. Zakręt Stefan 
Nisiewicz zauważył pływające zwłoki męż- 
czyzny, które wydobyto. ! 
ва Zwłoki zabezpieczono. Dochodzenie w 
oku. 

w 

Ofiary. 
— Zamiast kwiatów na trumnę Ś. p. 

Dra Benedykta Wroczyńskiego składają na 
cele Komitetu <Ćhieb dla głodnych dzieci»: 
Koło filozoficzne stadentów U. $. B. 25 zł., 
Prof. Tadensz Czeżowskt 25 zł. 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj. 
wydatniejszą farbą dE A enas 

i celów malarskich, 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 
Wszędze do nabycia. 

— Ф 

4 „SŁYNNA 
WRÓŻKA - CHIROMĄANTKA 

przyjmuje od 10 do 8 wieczór, Prze- 
powiada przyszłość, sprawy sądowe, 
o miłości i t. d. Adresz naprzeciw 
Krzyża (Zarzecze), ul. Młyrowa 21, 
m. 6, w bramie schody — i na lewo,   

mi opracowaniu. urocza LUCY DORAINE i piękny MICHAŁ VARKONI 
w rolach głów sych. Ceny biletów zniżone o 50 proc. 

LLL" 

  

( SpRzeaNo WięcEj NiŹ DWA MILIONY stoików. 
gp WANE ZEWNĘTRZE O 

  

M G 
| i PIĘKNOŚCIA 

nadaje 
Kąźnej T WARZY 
IKOBIECEJ 

La krem 

CĄZINI 
| METAPIORPHOSĄ 
| USUWA RADYKALNIE PIEGI, WĄG 
| ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKT 

       

      

  

Z powodu wyjazdu 
. . 

sprzedają się 
meble mah. obrazy, 

grawiury, porcelana; 

ramy, drobiazgi. 

Jagiellońska 9 m, L, 
wejście z ogrodu. 

Od 10 — 6 wiecz. 

Handlarze wykluczeni, 

ANĄ 

Do sprzedania 
dom jednopiętrowy z   NAŃ J dwoma sklepami do RY, 8 handlu KEde z 

Y CERY. mieszkaniem, około 
  

M, S. W. (S. P, ZD -Nr. 316. 
rynku, przy ul. Anto- 
kolskiej Nr 31, wiar 

  

Nasiona, 
„ 
Wielka 15 

Sklen 

ФФФФ ФФФ -<> >> 

    
oraz języków: polskiego, rosyjskiego 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać 
"242422 

  

BDLBZERZEAIaE! 

Przetarg. 
Urząd gminy Hoduciskiej ogłasza pu- 

bliczny ofertowy piśmienny przetarg na bu- 
dowę domu drewnianego w m. Hoducisz- 
kach przy ulicy Postawskiej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 

ilance, sól nawozową 

+CHORZOW», poleca Hodowlą 
i Skład Nasion S. Wilpiszewski, 

  

Redakcja „Słowa”* 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

$ Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji ; 

—— domošė na miejscu 
mieszk. Nr 1, 

  

OTRZEBNY 
wspólnik z ka- 
„pitałem do omó- 

wienia, do interesu | 
. bez ryzyka, w mieście | 
> powiatowem, Pożąda= | 
| ny fachowiec z bran- 
) ży cukierniczej lub 

kuchmistrz. Zgłaszać 
› się ой 12 — 3 p. p, 

) 7 maja Hotel Bristol | 
: pok. 48. 

(Szwarcowy 13), 

rolniczy. 

    
i litewskiego. 

do adm, <Słowa>. 

    

+e:000000006 Mieszkania 
DOKTÓR 

0. ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ- abryczna 32 

NE, MOCZ0PEC. | — 
SKORNE PIANI 

od 10-1, od 5-8 w, zagr. s. bar. 
DOKTÓR dobrym stanie dd 

sprzedania. W. Pohu- 

$.Zeldowiczowa lanka 17, m. 28. 

KOBIECE, WENE. IAE 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 
rz. 12- iod 46 

ul.Mickiewicza 24 

Z 3—5 pok. ze wszelk. 
nowocz. ь wygod. do 

wynajęcia. | Zwierzy- 
niec, ui. Fab. 

  

  

  

LANINO lub 
P FORTEPIAN ies   1927 r. o godzinie 12-tej w lokalu urzędu 

gminy Hoduciskiej. Pisemne oferty winne 
być złożone w tymże dniu do godziny 11-tej 
na ręce wójta gminy Hoduciskiej oraz wa- 
djum w wysokości 5 proc. oferowanej sumy. 
Plan budowy, warunki wykonywania robót 
it. p. oglądsć można w urzędzie gminy Ho- 
duciskiej od dnia 15-V 1927 r. 

Urząd gminy Hoduciskiej zastrzega so* 
bie prawo dokonania ustnego przetargu, jak 
również prawo wyboru oferenta bez wzglę- 
du na najniższą cenę, uzależniając to od fa- 
chowych i finansowych zdolności przedsię- 
biorstwa. 

m. Hoduciszki, dnia 1 maja 1927 r. 

Urząd gminy Hoduciskiej. 

BOROWA a MA : 
Kupuję deski sosnowe ® 

; 
| tylko odziemkowe, suche bez sęków, 
czyste, towar eksportowy 35 ао 

Ф 
> BI 

  

+
 

105 m/m grube, o wysokiej prze- 
> ciętnej długości i szerokości. Płacę 
у gotówką przy załadowaniu. 
Export Drzewny G. Wilke, Poznań 

Sew. Mielżyńskiego 6. Zał. 1904. 
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| „, Wobec likwidacji Spółdzielni Roiniczo-Handlo xej w- Sołach, Komisja ! 
| Likwidacyjna, wspomnianej spółdzielni, wzywa wszystkich wierzycieli i Į 
6 instytucje do zgłoszenia wszelkich swoich pretensji, oraz ich wysokość, 4% 
ė najpóźniej do dnia 15 maja 1927 roku na ręce członka Komisji p. Michała с 

оан siai ogi а е $ 
e Spółdzielnia Roln, Handl z odpowiedz. © 

\ ы * Va“ 

4 | ogranicz. w Sołach w likwidacji. | 
660466606454464506060646464:45655554 
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25 (ZŁÓWIER Z KUFRA. 
Sześciu ludzi zdejmowało paki, a 

cisza i spokój, z jakim pracowali, 
dowodziły, że są Oni przyzwyczajeni 

do tego rodzaju robót. Ciekaw by- 
łem gdzie ukrywali owe paki, do- 

strzegłem wkrótce małe drzwi olwar- 

te, wrzucane tam skrzynie znikały 

momentalnie. Domyśliłem się iż mu- 

siały tam być ustawione „pochyło 

deski, po których zsuwały się cięż- 

kie paki. 

Minęło około dwudziestu minut, 

y usłyszałem te słowa: 
— Skończone papol 
— lie skrzyń, mój chłopcze? *za- 

ał „раро“. Ч : 

"= Gjędemdziesiąt pięć, —brzmiała 

odpowiedź. : 
Po chwi 

papy. 
— Jedziecie do Yorku? ! 

— Nie, —wtrącit cię ktoś trzeci do 

rozmowy, —Biil wraca do Aidhaven, 

ja sam jadę/do Vorku. Gdyby zapy- 

tywano go, czemu wrócił, odpowie, 

że odwiózł za mną ryby do półdrogi 
Iko. 

r — Dobrze, moje dzieci. Pójdę 

napisać kilka słów do naszego szeta. 

gd 

li usłyszałem znów głos 

Billu, zaczekaj, proszę chwiłę, wrzu- 
cisz list mój do skrzynki. 

— Słucham, papo. 
— A ty Johnie, jedź dalej, mój 

chłopcze. 
— jestem gotów—odrzekł czło- 

wiek, siedzący w pierwszym samo- 

chodzie.—Czy za nami wszystko: w 
porządku Andrzeju? ABS 

Nie  doslyszalem odpowiedzi, 
lecz ktoś, Bill zapewne, podszedł do 
auta i puścił w ruch motor. Roziegł 
się turkot motoru. Zamieniono słowa 
pożegnania, auto zakręciło i wkrótce 
znikło na drodze. 

Za chwilę „papo”. ukazał się na 
progu, posłyszałem jak wołał: 

— Billu, gdzie jesteś? Oto list. 
— Daj go tutaj, papo. Wrzucę 

go do skrzynki za p. Durmanem. 
— Dziękuję, malcze. Tylko nie za- 

pomnij. 
— Możesz być spokojny, 

dobranoc! | 
Drugi samochód ruszył w drogę. 

Papo pozostał w towarzystwie jedne- 
go tyko wspólnika, z którym zamie- 
nili parę słów głosem zniżonym, po- 
czem weszli d» domu. Drzwi zostały 
cicho zamknięte. Pozostałem  samot- 
ny wśród krzaków. 

Mimo wzrastającej niecierpliwości, 
czekałem jeszcze w ciągu kwadransa 
prawie nieruchomo, niechcąc narażać 

Papo, 

się na to, że mię zobaczą moi wro- 
gowie, którzy mogli strzedz tych 0- 
kolie. Wreszcie powróciłem na dro- 
gę, kryjąc się w miarę możności i 
rozpocząłem poszukiwania mego mo- 
tocyklu. Po znałezieniu motocyklu, 
usiadłem wśród paprocj przydtożnych 
i zapaliłem fajkę, rozmyślając nad no- 
wemi odkryciami. 

Rezultaty przechodziły wszelkie | 
moje 'oczekiwania, Znalazłem siedlis- 
ko kontrabandy i poznałem trzech 
wspólników: papę Billa i Johna — 
byli to zapewne p. Saunderson i jego 
szlachetni potomkowie. W tej chwili 
pomyślałem, że najlepiej byłoby wró- 
cić do Aldhaven, spotkać p. Mettersa, 
by zdać mu sprawozdanie z mych 
odkryć. Gdyby nie był przyjechał 
przed śniadaniem, musiałbym  zade- 
peszować, by przyśpieszył swą pod- 
róż. Przypomniałem sobie nagie, że 
jest niedziela, a w dniu tym telegraf 
otwarty jest jedną tylko godzinę rano 
i jedną wieczorem, Depesza więc mo- 
ja mogła być doręczoną dopiero w 
poniedziałek rano. 

Powziąłem inny: zamiar. Biił miał 
wrzucić do! skrzynki list dla «szefa» 
Określił skrzynkę pocztową, z któ. 
rej miał skorzystać,  znajdo- 
wała się ona za p. Durmanem. Po- 
nieważ listy wyjmowano raz tylko na 
dzień, więc epistoła „papy* przeležy 

tam do wieczora. Może uda mi 
dosirzedz adres? Lecz jak? Jedynym 
sposobem doścignięcia tego celu, by- 
ło; odnalezienie wyżej wspomnianej 
skrzynki, wyjęcie z niej koresponden- 
cji, rozpoznanie listu, o który mi cho- 
dziło, pośród pliki innych. 

Czy zdarzylo sią komu dobierać 
się do skrzynki listów? 

Nie byłem do tego przyzwyczajo- 
ny. Mało osób decyduje się na taki 
czyn, gdyż w razie przyłapania na 
gorącym uczynku takiego ciekawego 
'człowieka, zostałby оп przez czas 
dłuższy na opiece rządu, korzystając 
z mieszkania i pożywienia na. koszt 
Jego Królewskiej Mości. Prócz tego 
sądy  rozgłoszą nazwisko” takiego 
człowieka tak szeroko, że na samą 
my“! o tem, wzdrygała się skromna 
moja natura. i 

Nie miałem jednak wyboru środ- 
ków. Jeden był tylko sposób dowie- 
dzenia się nazwiska i adresu «szefa». 
Zapaliłem drugą fajkę i rozmyślałem 
dalej nad sposobem wydobycia tego 
listu. Za trzecią fajką przyszło nate 
chnienie, gdy wyrzucałem z niej po- 
piół, plan mój był opracowany cal- 
kowicie. 1 

Była druga nad ranem. Dopiero 
za trzy godziny będzie świtało. By 
łem bardżo senny. Zanim zabiorę się 
do pracy, postanowiłem wypocząć. 

się Schowałem w bezpiecznem * miejscu 
mój motocykl i otulając się szczelnie 
nieprzemakalnym płaszczem položy- 
łem się w miejscu zacisznem* 

Chwilę później spałem już twardo. 

ROZDŹIAŁ XXI. 
Polowanie na listy. 

Słońce paliło mię prosto w oczy, 
gdy się obudziłem. Byłem zdrętwiały 
i zmarźnięty. Spojrzałem na zegarek, 
wskazywał on szóstą. Zapowiadał się 
piękny dzień letni. Niebo nie przyč- 
mione było najmniejszym. obłokiem, 
promienie zaś słońca grzały mocno. 
Pszczoły zbierały swój plon złotawy 
na łonie wrzosów pachnących, napeł- 
niając ciszę* poranka cichem brzęcze- 
niem. 

Wstałem i przyjrzałem się okolicy. 
Dokoła ciągnęły się łąki rozległe o 
tonach fjoletowych i błękitnawych, z 
porozrzucanemi wśród nich czerwo- 
nemi plamami dachów, od których 
wznosiły się ku niebu szare obłoki 
dymu. 

Z jednej strony widniały w oddali 
pola złotego zboża, a dalej niebieskie 
i czerwone dachy w Aldheven. Na 
horyzoncie, morze błękitno-seledyno- 
we łączyło się w jedną całość z prze- 
zroczystem niebem, 

Wspomnienie obowiązków  oder- 

kupić  Pośredn. wy- 
nagr, Szpitalna 7, m. 4 
(w pobliżu Zawalnej), 

A 

tel. 277. 
W. Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka 

Wi Smiałowska Poszukuję 
przyjmuje od godz, 9 posad: k | do 19. Mickiewicza s obzówókh | 46 m. 6 cją 400 zł. Ad 

WZP. Nr 63 adm. SW. s 

Dr. 6. WOIfSON Wileński Prywatny 
aoc, smocze” Bank Handiowy płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067. SPółka Akcyjna 

poszukuje korespon- 
‚ dentki-maszynistki wła- 

Dr Cz. KONECZNY dającej obcemi języka- „Choroby zębów, ^ wd 
chirurgja jamy ustnej. Zgłoszenia pise; - Sztuczne zęby. Porce- leży składać sė 

lanowe korony. cji Banku: j Mickiewicza 11 — : ю…‚ес::і:гепче \Х/аіз]юпушкі uržęd- 
nikom zniżka i na # 

raty. Poszukuję 
mieszkania * 2—3 po» 

kojowego z kuchnią. 
Zgłoszenia do adm. 

<Słowa», 
— 

    

Dr W.Umiastowski 
choroby płuc, przyj- 
muje od 6—7-ej wiecz. 

    

prócz dni Świątecz-. DO wynajęcia 
nych ad > 2 mieszkania dec po- 

› kojowe z i. ul  ellgowskiego 5 Tamże do aa у lokale fabryczne, Po- 
łocka 4, Zapytać do- 

zorczyni. Majątek — 
LS ugtek ЙВ esy 
mą do sprzedania na- nie do sprzedania, 
sienne kartofle po —BARDZO TANIO-— 

9 groszy kilo. Adres: Dzielna 30 m. 

ponter i seter 
(mieszany), 

wało mię od tei pełnej zachwytu kon- 
templacji. Obudził się we mnie głód, 
pragnienie umycia się, Z braku wię. 
kszego komfortu zanurzyłem sięw wodę. 
w małej sadzawce, którą wynalazłem 
w odległości dziesięciu metrów od 
miejsca na którem spałem. Poprzy- 
sięgłem sobie, że zanim godzina mi- 
nie, wynajdę jakąś oberżę, w której 
będę mógł się wykąpać i zjeść śnia- 
danie. ! 

, Motocykl mój nie ucierpiał zby- 
tnio od rosy; motor działał normalnie, 
z przyjemnem uczuciem  powracalem 
w stronę damu, wczorajszą drogą, 
dążąc po łagodnej pochyłości w dół 
i napawając oczy pięknością krajo» 
brazu. 

Gdy tak minąłem pięć mil nie na 
potkawszy skrzynki do listów ujrzae 
łem chłopa na podwórzu domku któ- 
ry mijałem. Zatrzymałem się, by za- 
pytać go, gdzie mieszka p. Durm 

— P. Durman? Prosto przed 
nem, — odrzekł. Pojedzie pan jes 
jedną milę, do miejsca, gdzie dr; 
Skręca na prawo, na lewo będzie pi 
siadłość p. Durmana, 

DIE 

  

     

   
    

  

  

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

/ 
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