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DAR NARODOWY NA 
MACIERZ SZKOLNĄ 

Wielkie zaslugi na polu ošwiaty i 
kultury, jakie od szeregu lat oddaje 
Macierz Szkolna—znane są powszech- 
nie i wysoko cenione. 

Centralę swołą ma Macierz Szkol- 
ana w Warszawie. Filja jej wileńska 
obejmuje rozległą działalnością swoją 
nietylko Województwo Wileńskie łecz 
niejedną jeszcze gminę Województwa 
Nowogródzkiego tudzież np. nowo- 
utworzony powiat Mołodeczański. 

Rząd udziela Macierzy Szkolnej 
znacznej pomocy; w roku bieżącym 
nawet ją rozszerzył, Swoją drogą losy 
instytucji są do bardzo znacznego 
stopnia zależne od ofiarności na rzecz 
Macierzy—samego społeczeństwa, 

Diatego też urządzana jest rok 
rocznie, pod protektoratem Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej kilkodniowa (od 
2—9 maja) zbiórka po całej Polsce 
t. zw. daru narodowego na rzecz to- 
warzystw oświatowych wogóle a Ma- 
cierzy Szkolnej w szczególności. 

I z szeroko otwartą ręką musi spo- 
łeczeństwo stanąć do tego daru na- 
rodowegol 

Państwo nie jest w stanie ze swe- 
go skarbu zaspokoić w dostatecznej 
mierze wszystkich potrzeb oświato- 
wych kulturalnej ludności. Na polu 
oświaty jest dosyć miejsca dla pry- 
wetnej inicjatywy i działałności! 

Co robi u nas Macierz Szkolna, 
na terenie t zw. Wileńszczyzny? 
Głównie—jak wiadomo — siejąca о- 
światę po miasteczkach, siołach i wios* 
kach, po najbardziej zapadłych kątach 
kraju gdzie państwowa oświata nie 
może już sięgnąć. 

Oto: utrzymuje i prowadzi 118 
SZrół, do których uczęszcza około 
500 dziatwy obejej płci. Najuboższą 
tę dzietwę zaopatruje w ciepłą odzież 
i obuwie aby mogła chodzić do szko- 

/ ły, a w podręczniki, zeszyty, tablice, 
mapy, globusy etc. etc. aby mogła się 
uczyć. 

Sztab nauczycielski wileńskiej Ma- 
cierzy Szkolnej jest, krótko mówiąc, 
wzorem pracy ideowej i obywatelskiej 
wykonywanej po zapadłych kątach w 
warunkach często najfatalniejszych, o 
których nawet pojęcia nie mają ludzie 
w innych krajach naprawdę cywilizo- 
wanych. 

Kadry nauczycielskie Macierzy ob. 
sługują nietylko dziatwę. Obsługują 
też i dorosłych, obsługują rozmaite 
„kursy“, obsługują czytelnie, poga- 
danki, wszelkie rodzaje nauczania w 
szkole—i po ża nią. 

Po za szkołami prowadzi Macierz 
Szkolna np. Nauczycielskie Seminar- 
jum Żeńskie; w Sitcu (powiat Dziś- 
nieński) prowadzi kursy szycia i kro« 
ju dla dziewcząt i takież kursy w 
Tołminowie (pow. Oszmiański), 

Urządza obchody, „szopki* ( aseł- 
ka), przedstawienia dla dzieci i dla 
dorosłych tudzież niedzielami wspól- 
tie czytania; zakłada stowarzyszenia 
młodzieży. 8 

Jak widzimy: łan wileńskiej Ma- 
cierzy Szkolnej szeroki — ale też i 
obfity zeń się zbiera plon: wycho- 
wawczo-oświatowy. Dojrzewa umysł 
ciemnych mas, krzepnie  uświado- 
mienie narodowe, cywilizują się oby- 
czaje, pierzcha ciemnota ze wszyst- 
kiemi jej piekielnemi mocami. 

Oczywiście, że Macierz Szkolna 
wileńska nie jest i nie może być po- 
wołana — jak Państwo — do czu- 
wania nad oświatowym poziomem 
wszystkich obywateli oraz wszystkiej 
dziatwy, z której wyrasta nowe po- 
kolenie całej ludności naszej Rzeczy- 

. pospolitej. Macierz Szkolna jest wy- 
łącznie polską, Nie w żadnem „cias- 
xnem* pojęciu, tylko w tem rozumie- 
niu, że na zakresie polskiej kultury 
poprzestaje- Tem niemniej jednak np. 
na urządzane przez Macierz Szkolną 
kursy wieczorne dla dorosłych w 
niejednej okolicy uczęszcza wiejska 
ludność żydowska. Bo i słusznie! 
Gdziekolwiek błyśnie i zapali się pło- 
myk oświaty, niech się każdy do 
niego garnie. Zawsze coś skorzystal 

Dar narodowy na swoje cele o- 
światowe zbierać będzie wileńs'a Ma- 
cierz Szkolna po całym naszym kraju 
a specjalnie w Wilnie od dnia dzi- 

sjeszego do przyszłej niedzieli włącz- 
pie. 

wienie w teatrze, czy kwesta z at- 
rakcjami w publicznych lokalach, czy 
zabawa w ogrodzie Po-Bernardyń- 
skim == alisz: wszystk to abwiesze 
czął — Wszędzie, wszędzie w ciągu 
tych kilku dni postarajmy się być! 

Nie chodzi © wielkość sumy. Cho: dzi o to, aby raz na prawdę — jak I 
Się to dzieje np. w Czechach lub 
Bejgji—każda jednostka, poczytująca 
Siebie za Polaka lub Polkę na tery- 
torjum Wileńszczyzny dała choćby 

( Gūziekolwiek się zdarzy: czy to 
zie kwesta uliczna, czy przedsta- { 

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80280. 1 

Tworzenie związku Bałkańskiego. 
BIAŁOGRÓD, 30—IV. Pat. Politika donosi z Konstantynopol, że 

usiłowania tureckiego ministra spraw zagranicznych Ruchdibeja ku Е utwo- 
rzeniu bałkańskiego „Lokarna” a nawet ewentualnie związku bałkańskiego 

przybierają coraz bardziej konkreine formy, : 
Pragnie on przedewszystkiem doprowadzić do porozumienia z Jugo- 

sławją, a potem z Bułgarją i Grecją. Jugosławia, zaznacza ten dziennik, 
z zadowoleniem wita inicjatywę iureckiego ministra spraw zagranicznych 
spodziewając się na tej drodze przerwać obręcz włoską, Wewnętrzne prze- 
silenie w Jugosławii było powodem, że rokowania utknęły, obecnie jednak 
król Aleksander ujął prowadzenie rokowań w swe ręce. Zdaniem dziennika 
polityka Jugosławji dąży do ścisłego oparcia się © Francję z równoczes- 
nem jednak nawiązaniem ścislejszych stosunków z Niemcami. 

Sowiety: w Genewie. 
GENEWA, 30—IV, PAT. Litwinów zawiadomił telegraficznie sekre- 

tarjat Ligi Narodów, że Sowiety wezmą udział w konferencji ekonomicznej 
w Genewie. W konferencji tej weżmie udział 53 państw. 

Pesymistyczny nastrój Moskwy 
MOSKWA 30-1V. PAT. Izwiestja omawiając decyzję rządu sowieckie: 

go o wysłaniu delegacji na międzynarodową konferencję ekonomiczną do 
Genewy podkreślają, że uchwała rządu sowieckiego jest najlepszym dowo- 
dem, iż sowiety nie pragną wcale znajdować się w położeniu samoizolo- 
wania i że gotowe są współpracować z państwami Europy. Niezważając 
na niepraktykowany dotychczas sposób zaproszenia za pomocą obwieszcze- 
nia w gmachu Ligi Narodów rząd sowiecki nie uchyła się od współpracy 
z konferencją genewską. Obecnie jest jasnem, że konflikt sowiecko-szwaj- 
carski nie był dla rządu sowieckiego pożądanym wykrętem dla 6dmawia- 
nia udziału w międzynarodowych konferencjach. i 

Decyzja o stanowisku sowietów nie oznacza jednak, iż ZSRR žywi 
optymistyczne nadzieje co do wyniku konferencji Rzeczywiste powody 
ciężkiego kryzysu gospodarki światowej zostały niestety z programu kon- 
ferencji wyłączone, „Izwiestja" zastrzegają się również przeciw temu jako- 
by udział delegatów sowieckich w konferencji genewskieiej miał być ko- 
mentowany jako możliwość jakiejkolwiek zmiany panującego w Rosji sy- 
stemu monopolu handlu zagranicznego. Również i przy bezwzgłędnem 
zachowaniu monopolu handlu zagranicznego możliwy jest rozwój stosun- 
ków gospodarczych między związkiem sowietów, a państwami kapitali- 
stycznemi. 

Neutralność Niemiec na Dalekim Wschodzie, 
BERLIN, 30. IV. PAT. Minister spraw zagranicznych Stresemann 

udzielił berlńskiemu przedstawicielowi amerykańskiej agencji United Press 
wywiadu, w którym oświadczył, że Niemcy nie są zainieresowane bezpo- 
średnio w wydarzeniach chińskich, a opinja publiczna Niemiec jest przy- 
chylnie usposobiona dia uprawnionych żądzń narodowych chińczyków, 
chociaż z drugiej strony w zupełności pojmuje troskę kupców europejskich 
wiChinach. Sireseman podkreślił w końcu, że Niemcy w całym sporze па 
Dalekim Wschodzie zachowują najścislejszą neutralność. 

- — EZEIEZESTZKZO 

Straszliwa powódź w Ameryce. 
MEMFiS, 30.:V, PAT: Wezbrane rzeki Arkanzas przerwały 

tammę w południowej części rzeki, zalewając niemal calkowicie po- 
łudniowo-wschodnie obszary stanu. Od kilku dni cała armja lu- 
dzi pracowała nad uratowaniem tamy, lecz przerwanie nastąp ło 
nagle o pół mili w górę rzeki od punktu, który uważano za naj- 
bardziej zagrożony. W niżej położonych okolicach głębokość wo- 
dy dosęgała od 10 do 30 stóp. Miasta leżące na drodze zagro- 
żontj przez masy wód zostały ewakuowane niezwłocznie po 
zerwaniu tamy. Aeroplany wzniosły się natychmiast w powietrze 
1 rozrzuciły wszędzie ostrzeżenia. 

Miljonowe straty, 
LONDYN, 30—|V. Pat. Z Memfisu donoszą, że straty w zbiorach 

bawełny wyrządzone przez powocź wynoszą 1 miljon beli. Koleje ponio- 
sły również dotkliwe straty. Linja Missar! Pacific oblicza swe straty na 6 
miljonow dolarów a kolej Texsas Pacific na przeszło miljon dolarów. 

Saksonja pod wodą. 
BERLIN 30-IV. PAT. Z całej Saksonji nadchodzą alarmujące wiado- 

mości o olbrzymich rozmiarach powodzi. Dotąd zalanych zostało przeszło 
300 tysięcy morgów ziemi, w tem 140 tysięcy morgów ziemi ornej. = 

Powodzenia Czeng-Kai-Szeka. 
LONDYN, 30—IV. PAT. Korespondent Chicago Tribune z Szangha- 

ju donosi, że „wojska generała Czeng-Kai-Szeka na południe od Nankinu 
odcięły i rozbiły zupełnie trzy dywizje wojsk nacjonalistycznych. Również 
pod Wu-Hu i Kiu-Kiang rozbrojone zostały oddziały nacjonalistyczne. 

W podziemiach Paryża. 
Olbrzymia organizacja komunistyczno-kryminalna. 
PARYŻ, 30.IV. PAT. Policja wykryła szeroko rozgałęzioną 

organizację rewoiucyjną w której skład wchodziło 1500 przestęp- 
ców międzynarodowych przeważnie Włochów i Hiszpanów. Szli 
oni ręka w rękę z komuns'ami Qrganizacja ta finansowała róż- 
ne wydawnictwa anarch styczne z pieniędzy pochodzących z gra- 
bieży dokonanych w Paryżu i okolicy. Organizacja miała zapas 
broni i amunicji, mędzy innemi 3200 bomb, z których 600 odna- 
łeziono. Są poszlaki, że organizacja rzeczona dokonała szeregu za- 
machów. ` 

2 i « į 6 Wyrok w sprawie „Wikinga* i „Olimpji*. 
BERLIN, 301V. PAT. Trybunał stanu w Lipsku ogłosił wyrok w sprawie organi- 

zacyj militarystycznych t. A Wikingów i Olimpja. Trybunał zatwierdził rozporządzenie 
rządu pruskiego o rozwiązaniu wikingów natomiast zniósł rozporządzenie rozwiązujące 
Olimpję. W uzasadnienie wyroku trybunał stwierdził, że organizacja wikingów była tyl- 
ko dalszym ciągiem dawnej organizacji nacjonalistyczno-przewrotowej, t. zw. Consul, 
pozatem wikingowie zmierzali do wprowadzenia w Niemczech dyktatury drogą gwałtow- 
ną oraz stosowali w wewnętrznem życiu organizacji samosądy. 
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denina pusta do zębód 
KREM PERŁÓGY 

RNATOGICZ, Lwów. 

ćwierć złotego. Ale to każda, bez wy- 
ątku! 

Piękny byłby to rekord patrjoty- 

cznej ofiarności, | EE 

Czyżby się Wilno zdobyć nań nie 
mogło! 

W sprzedaży detalicznej cena po edyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa uiszc:zona ryczałtem. 
Redskcja rę «opisów niezamó wionych nie zwraca. 

  

) W. przeci 
! stało, dn stnienia gabinetu p: Wal- 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 

Coraz to 
Gdy po przewrocie grudniowym 

w Kownie, wykonano tam kilka wyro- 

ków śmierci na skazanych komunistach, 
odgłos tych strzałów odbił się jedy- 

nie głośniejszem echem w Moskwie. 
W wyrokach tych nie było nic "nad- 

zwyczajnego. Chodziło o prawdziwe, 
czy rzekome, ratowanie państwa przed 

niebezpieczeństwem bolszewickiem. Na 

takie niebezpieczeństwo narażone jest 

przecie niemał każde państwo w Eu- 
ropie. Zupełnie inaczej rzecz ma się 

z ostatnim wyrokiem przeciwko po- 

słowi Pajauisowi i reszcie oskarżo- 

nych. W danym wypadku chodziło p. 
Waldemarasowi o zastosowanie re- 
presji w stosunku do wszelkiej opo- 

zycji, o odstraszenie, o przykład. 

Wałdemaras aresztując posła na sejm 
Pajauisa, ważąc się na krok niekon- 

stytucyjny, nię mając dowodów w rę 

ku, nie przypuszczał nawet jakie ten 

krok pociągnie za sobą honsekwencje. 

Nie spodziewał się ani on, ani jego 
rząd, iżby sejm ośmielił się wyrazić 

votum nieufności i to w obliczu jaw- 
nej groźby, że będzie natychmiast roz- 
wiązany.—Tak się jednak stało. Od 

tej chwili widzimy rząd p. Wałdema- 

rasa i Smetony, jak trzeszczący W po- 
sadach kroczy naoślep dalej w roz- 

paczliwej, ale beznadziejnej walce. 

W ślad za rozwiązaniem sejmu 

jako aktu wynikłego pośrednio z a- 

resztowania  Pajauisa, należało pow 

tórnie złamać konstytucję przez nie 

wyznaczenie wyborów nowych. Rząd 

Waldemarasa stanął oko w oko wo- 

bec opinji jaką o nim posiada szero- 

ki ogół. Zrozumiał dobrze, że jako 
rząd awaniurniczy, rząd opierający się 

na znikomej liczbie zwolenników w 

masach chłopskich i tna zaledwie 
przeważającej liczbie armji, nie może 

liczyć na zwycięstwo w wyborach. 

Wreszcie nadszedł cios największy, 

najbardziej groźny i charakterystycz- 

ny tak dla podziału obecnego sił po- 

między rządem i opozycją, jak dla 

horoskopu przyszłego zwycięstwa: 

Najsilniejsza partja na Łitwie, najsil 
niej też reprezentowana w masach, 

chrześcijańscy demokraci śladem 
współkolegów z bloku prawicowego, 

związków włościańskich — przeszli 
do opozycji 

Od „tej chwili występuje « szereg 

ministrów z gabinetu i od tej chwili, 
aż do ogłoszenia dyktatury przez 

Waldemarasa lub obalenia jego rządu, 

na Litwie faktycznie zapanował chaos. 
Obecnie charakterystyka życia ko- 

wieńskiego to — z dnia na dzień. 

Jakichże to planów porywa się 
p. Waldemaras w obronie własnej 
i utrzymania swego regime'u? Widzi- 

my, że broni dalej, jak to mówią: 

„na całego", Każe rozstrzełać iposła 

na sejm, co do którego większość 

sejmu opowiedziała się, że jest nie- 

winny; skazuje;na karę śmierci jeszcze 
dwóch oficerów, dziesiątkami osadza 
w więzieniu i doprowadza represje 

wewnętrzne do rozmiarów niebywa 
łych. 

Dziś dowiedzieliśmy, że prezydent 
Smetona ułaskawił skazańców. Skłonni 
jesteśmy7przypuszczać, że ułaskawienie 
to nie było aktem przypadkowej łaski- 

a rozmyślnym krokiem rozsąd“/ м 

'estatniej chwili, Ten akt tero” slepe- 
go nie uszedłby na sucho rządowi. 

Można było myśleć o sile rządu p: 

Waldemarasa, gdyby: wszystko wo» 
kół siebie burząc, stworzył c  no- 

wego; poprawił byt gospodarczy kraju 

wewnątrz; umocnił stanowisko Litwy 
na zewnątrz i — wrzeszcie, gdyby 

„krikszczionie* nie przeszli dolopozycji. 
ym razie, a tak się też 

/ 

demarasa a policzone. Co potem 
; nastąpijtrudno powiedzieć. W każdym 

razie nadchodzą do nas z Kowną 

coraz bardziej alarmujące pogłoski 
>< Dn. 28 kwietnia, radjo_ litewskie 
ogłosiło komunikat rządu ©  zamia- 
rach jego w kierunku reform we- 

wnętrznych. Komunikat ten stwierdza 

przedewszystkiem, że Litwa posiadała 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-70 Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ODDŻŁIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 
80 

ST. 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁ "CE — ul. Piłsudskiego 
WIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚW R— u 3-go Maja 5 
W LEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz mitimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej I 3—ej 30g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Ogło: 

„Ilepiej“. 
dotychczas 13 rządów i 4 razy od- 

bywały się wybory do sejmu, bardzo 
kosztowne. Agitacja przedwyborcza 

zdemoralizowała zupełnie ludność. 
Ministrowie w tej grze byli aktorami, 
a państwo rządzone nie przez więk- 

szość reprezentacji narodu, ałe przez 

interesy partyjne. Nikt z obywateli 
nie mógł wiedzieć kto będzie głową 
państwa, albowiem prezydenta wybie- 
rał sejm w swym kółku, Obecny rząd 
stoi na stanowisku, że bez gruntow- 

nych reform, bez zmiany konstytucji 

i ordynacji wyborczej, o nowych wy- 
berach mowy być nie może, 

Na czele obecnego rządu — głosi 

dalej komunikat — stanęli wreszcie 
ludzie pozapartyjni, myślący katego- 

rjami narodowo-państwowemi, którzy 

n W n—ch świątecznych 
szenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc, dr e 

  

Sejm i Rząd. 
Nieusprawiedliwiona zwyżka 

cen żelaza, 
WARSZAWA, 30 IV. (źel.wł, Słowa) 

Minister Przem. i Handlu p. Kwiat- 
kowski przyjął przedstawicieli hut że- 
laznych z którymi odbył dłuższą kon- 
ferencję. Po zaznajomieniu się z prze- 
dłożonym memorjałem minister uznał 
za nieusprawiedliwioną zwyżkę cen 
żelaza i postanowił obniżyć cenę że- 
laza handlowego do 345 zł. za tonnę, 
zobowiązując równocześnie przemy- 
słowców hutniczych do udzielenia od- 
powiedzi w terminie 10 dni. 

Z Rady Finansowej. 
WARSZAWA, 301V.PAT. Na dzi- 

siejszem posiedzeniu Rada Finansowa 
ustaliła regulamin swych prac, przy- 
jęła w zasadzie projekt stałego po- 
daiku majątkowego zastępującego do- 
tychczasowy, oraz wyłoniła jedno- 
cześnie podkomitet dla opracowania 
szczegółów tego podatku. W skład 
tego podkomitetu weszli Jerzy Michal- 

nie potrzebują zaskarbiać sobie zau- ski, Łypacewicz, dyr. Epsztejn i Ho- 
fania poszczególnych partj, bowiem łyński, Pozatem jednogłośnie powzięto 
cieszą się zaufaniem ogółu chłopów uchwałę co do konieczności zawarcia 

„dla Litwy. 

litewskich i opinji społecznej. 

O swych zagranicznych „sukce- 
sach”, obszerniej wypowiedział się 
Waldemaras, ;na zjeździe «tautinin- 
ków», — Sprawozdanie zamiesza «Lie- 
tuvis». — Na pierwszy plan wysuwa 

Waldemaras upadek wpływów  pol- 

skich nad  Bzłtykiem, a zbliżenie 

tych państw do Litwy. Z Niemcami 
- — mówi Waldemaras — stosunki pa- 

nują «jaknajlepsze», jakkolwiek spra- 
wa kłejpedzka «sztucznie przez Niem- 
ców kłajpedzkich podsycana», zda 

się -zaogniać coraz bardziej. Traktat 

sowiecko-litewski, zdaniem premjera 

daje Kownu małe korzyści. Jednak 
wyraził się Waldemaras że «Coraz 
to lepiej». Podobno nawet Francja i 
Anglja konkurują pomiędzy sobą i 
ubiegają się 0 udzielenie pożyczki 

4 

Ten ostatni ustęp traktowany jest 
podobno w Kownie poprostu hu- 
morystycznie. 

Na tle tego wynikł nawet śmieszny 
epizod na łamach „Memeler Dampf- 
boot*.Pismo to podległe, jak i każde 
na Litwie, szalejącej cenzurze woj- 
skowej, otrzymało zakaz wydruko- 
wania mowy Waldemarasa (I!) z przy- 
czyn zupełnie niepojętych, a prawdo- 
podobnie skutkiem nieporozumienia, 
Artykuł został skreślony, ale tytuł po- 
został i przypadkowo dano pod nie- 
go inną wzmiankę. W ten fsposób 

powstało curiosum: „Coraz to lepiej”. 

Do Kowna ma przybyć menażerja z 
Niemiec, około 15 zwierząt”, 

Bistras i Karwelis ustąpili о- 
_ statecznie, 

BERLIN, 30 IV. PAT. Biuro Wolfa 
donosi z Kowna, że minister oświaty 
Bistras i minister skarbu Karwelis 
zgłosili swoją dymisję. 

Dlaczego odwołano  Aleksan- 
drowskiegu. 

BERLIN, 30 IV. PAT. Do Vossi- 
he Zejiung nadsyłają z Kowna po- 
twierdzenie wiadomości, że poseł so- 
wiecki w Kownie Aleksandrowskij 
został odwołany ze swego stanowiska. 
Odwołanie nastąpiło na żądanie li- 
tewskiego prezydenia ministrów Wal- 
demarasa, który zwrócił się w tej 
sprawie wprost do sowieckiego ko- 
misarjatu spraw zegranicznych. 

BBAGALASAGAAAZZU 
E, Mieszkowski 

Mickiewicza 22 

Najnowsze mcdeje CZAPEK i 

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

е ФФФФ еФФ 

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy uticy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art, 1030 U. P. C, 
obwieszcza iż w dniu 7 maja 1927 
roku, o godzinie 10rej rano, w Wilnie, 
przy ulicy Jagiellońskiej Nr 8 m. 15, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego ta- 
dysława Halło składającego się z 
umeblowania mieszsania, oszacowane- 
go na sumę 950 ziotych, na zaspo- 
kojenie pretensji Stefana Zarubo- 
Zarębowskiego. 

Komornik Sądowy 
Nr. 249-1V. (—) A. Sitarz. 

  

pożyczki zagranicznej na zasadzie u- 
stalonych warunków, uważając po- 
życzkę za nieodzowną dla  przyśpie- 
szenia tempa rozwoju gospodarczego 
Państwa. 

"Wybory w ;Ostrołęce. 
WARSZAWA, 30I:V. PAT. W ubie- 

głym tygodniu przeprowadzone wy: 
bory do Rady Miejskiej w Ostrołęce 
zmieniły zasadniczo dotychczasowy 
wygląd tamtejszych władz miejskich. 
43 proc. wszystkich głosów otrzy- 
mała partja Pracy, uzyskując na 23 
mandaty 11. Dwie połączone listy na- 
„rodowo - demokratyczne otrzymały 4 
mandaty, reszta mandatów przypadła 
w udziale drobnym ugrupowaniom 
PPS i żydom. Komuniści uzyskali 
1 mandat. 

ER ETS KASOS TE TIA SAF АЛЕ РЕСЕ 

Straszny wypadek sportowca 
w Zakopanem. 

ZAKOPANE 30-1V. PAT. Wczoraj 
pe „poł, uległ wypadkowi znany spor- 
towiec i narciarz Bronisław Czech. — 
Kiedy jechał na rowerze ulicą Koście- 
liską, złamała się nagle kierownica i 
odleciało przednie koło. Czech upadł 
na bruk i utracił przytomność. Leka« 
rze stwierdzili prawdopodobny wstrząs 
mózgu. Chorego przewieziono w bez. 
przytomnym sianie do szpitala. 
EBPO ENG TEISINĘ 
Niech każdy Poiak dobrze so- 
bie uświadomi, że anarchja, bol- 
szewizm i antypaństwowość, że- 
rują tylko na organizmach mart- 
wych; że tam gdzie pulsuje zbio- 
rowe życie kuliuralne, czynniki 
rozkładu giną same przez się. 
To życie kuturalne obowiąza- 
nem jest dać kresowej wsi i 
miasteczku polskie spoleczen- 
stwo za pośrednictwem Rady 
Opiekuńczej Kresowej. Czy jesteś 
już członkiem? (R. O. K. zapisy 
przyjmuje ód 6 do 8 ul. Zygmun* 

towska 22). 
  

Chcesz być dobrze 

» ogołonym, 

a
i
 

CI
 

używaj tylko 

mydła do golenia ; 

„Tlen. 

Daje obfitą 

  

    
  

PRZECIW OBSTRUKCJI, 
HEMOROIDOM, 

zaburzeniom w žolądku i kiszkach, 
zastoinie w wątrobie i śledzionie, bó - 
łom krzyża, zaleca się picie nalurał- 
nej wody gorzkiej „Franciszka-jó- 

zefa* kilka razy dziennie. 
Badania lekarskie chorób podbrzusza 
stwierdziły, że woda „Franciszka- 
Józefa» działa zawsze pewnie, lee 

godnie i skutecznie. 
W. Z. P. Nr. 49. 12. IV.27 r 

OO00000000000000)00000 
5 mA rango z 8 

wna rezyčencį i 4 

a 9 
Urocze <Werki> pod Wilnem O 

o Komunikacja stała statkami i autobu. 5 
sami od 15 maja z Placu Orzeszko- A 
wej, co godzinę. Na złacenie lekarzy 6 

stół witaminowy. O 
Otwarcie 15 mają 1937 roku. Zarząd Q 
w Wilnie, ul, Dąbrowskiego 10 m, 4, О 

osobiście od 1—4 po poł. 

6 Helena Pietklewiczowa. 
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, Lisf pasterski 
Wielebnego Duchowieństwa i wszystkich 
umiłowanych w Chrystusie Archidiecezjan 

Wileńskich. 
Pozdrowienie w Panu. 

Najświętsza Marya Panna w chwili Zwiastowania przez Gabriela 
Archanioła, że została wybrana od stwórcy na Matkę Zbawiciela, w radosnym 
hymnie „Magnificat* obwieszcza światu: „Odtąd błogosławioną mię zwać 
będą wszystkie narody, ałbowiem uczynił mi wielkie rzeczy, który możny 
jest i święte imię Jego” (Św. Łuk. I, 48—49). I rzeczywiście błogosławioną 
i wielką została Marya, Świadczą o tem całe dzieje Kościoła Św, Katolic- 
kiego, wielką przez wzgląd na to, że na górze Kalwarji w testamencie 
Chrystusowym wszyscyśmy zostali oddani jej za dzieci w osobie św. Jana 
Ap.: „Synu, oto «Matka twoja", wielką i stokroć błogosławioną — ze 
względu na czułą i troskliwą opiekę, jaką stale nas otacza, i liczne laski, 
dobrodziejstwa, jakie za Jej przemożnem pośrednictwem na nas od Boga 
spływają. Śmiało można powiedzieć, że niema kraju, niema narodu kato- 
lickiego, któryby tego nie wyznawał, Świadczy oj tem wieniec wspaniały 
licznych wezwań w Litanji Loretańskiej, uwielbiaących N.;Marję P. Z tych 
uwiełbień te naibardziej czule przemawiają do serca naszego, które N. 
Maryę P. nazywają naszą Królową, naszą Matką, Matką Miłosierdzia, 
Pocieszycielką strapionych, Ucieczką grzeszników, gdyż wskazują nam, 
gdzie mamy wśród utrapień i niebezpieczeństw dusznych szukać ratunku 
! ukojenia. Kościół św. nam stale to przypomina w modlitwie znanej 
„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodkości i nadziejo nasza, 
witaj”, Pod tem czułem wezwaniem „Matki Miłosierdzia" czci kraj masz 
cały już od paru stuleci Matkę Najświętszą w cudownym obrazie Ostro- 
bramskim, a wielki wieszcz Adam Mickiewicz sławił Matkę Boską Ostro: 
bramską narówni z Jasnogórską: „Pannoświęta, co jasnej bronisz Często- 
m iw Ostrej świecisz Bramiel... nas powrócisz cudem na Ojczyzny 
łono". 

O łaskach doznanych za przyczyną Matki Boskiej Ostrobramskiej 
świadczą bardzo liczne wota w kaplicy porozwieszane i ogólna cześć przed 
W okazywana nietylko przez wszystkich katolików, ałe i inno-- 
wierców 

Oddawna pobożni Wilnianie marzyli o uwieńczeniu swych  serdecz- 
nych uczuć ku Maryi przez uroczystą koronację jej Obrazu Ostrobram- 
skiego, a gdy niepomyślne czasy ustawicznych wojen i najazdów nieprzy- 
jacielskich ma to nie pozwalały, prywatnie ukorokowano obraz ten 
prowizorycznemi koronami. Teraz dopiero z woli Bożej danem jest nam 
przystąpić do urzeczywlstnienia tych szczerych i słusznych pragnień serc 
naszych. Ukochany nasz ojciec Święty, Pius XI, łaskawie przychylił się do 
piośby Wiłnian i dekretem z dnia 9 lutego rb. pozwolił na uroczystą 
koronację Obrazu M. B. Ostrobramskiej, która to uroczystość odbędzie 
się w roku bieżącym 2 iipca. 

Wiądomość ta znalazła miły oddźwięk w sercach wszystkich wiernych 
czcicieli Maryi zarówno w kraju naszym jak i zagranicą. Zapowiadają 
swój przyjazd ma tę uroczystość prawie wszyscy nasi Najdostojniejsi , 
Księża Biskupi, spodziewani są najwyżsi Dostojnicy Państwa, w tym 
celu organizują się też w kilku miejscowościach całe wielkie pielgrzymki. 

Pragnąłbym gorąco, aby wszyscy masi ukochani Archidiecezjanie 
Wileńscy mogli przynajmniej w duchu uczestniczyć w tej uroczystości 
ku czci Maryi, aby wszyscy ożywili w swych sercach szczerą miłość j 
ufność ku Matce Boskiej i aby Ta, co w Ostrej świeci Bramie uleczyła 
wszystkie nasze niedomagania i cierpienia duszne, powróciła nas wszyste 
kich na Boga łono, na łono żywej wiary świętej katolickiej, na łono mi. 
łości Boga i bliźniego, bratniej zgody i jedności. ‚ 

Nie wszyscy mogą się przyczynić materjalnie do ušwietnienia Uro- 
czystości Koronacyjnej, nie wszystkich stać na to, i Matka Boska tego 
nie wymaga, ale wszyscy możemy i powinniśmy złożyć Królowej Niebieskiei 
w darze koronacyjnym szczerą uiiłość, pokorę i niewinność serc naszych 
stwierdzane stale czynami, a te będą z naszej strony najcenniejsze ozdoby 
w koronie Maryi, zawsze jej miłe. 

Na upamiętnienie uroczystości tej koronacyjnej postanówmy zawsze i 
ściśle iść za głosem sumienia, całkowicie się poddać prawu Bożemu, woli 
Bożej, zawsze pamiętać o przykładzie Maryi: „Oto ja slużebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twego”, abyśmy czynami mogli zazna- 
czyć ze św. Pawłem Ap.: „A żyję już nie ja, a żyje we mnie Chrystus". 
Efez. II, 20. : 

Wpisani jesteśmy do bractw Marjańskich, do szkapierzy, do różańca, 
do sodalicji, ale pamiętajmy, że wszystko to, jak i zamierzona koronacja 
Obrazu Ostrobramskiego, o tyle będzie pożyteczne, zbawienne, o ile przy 
tych okazjach będziemy się starali na znak czci ku Matce Boskiej podnieść 
się duchowo, uszlachelnić postępowanie nasze i uświęcić dusze nasze. 

Obyśmy to mogli w całęj pełni osiągnąć. 
'W tym celu usilnie załecamy: 3 
1) We wszystkie niedziele i święta w maju rb. Wielebne Duchowień- 

stwo Archidiecezji Wileńskiej głosić będzie na sumie nauki okolicznościo- 
we „O czci należnej Matce Najświętszej, a po tych naukach wraz z 
ludem będzie odmówione „Zdrowaś Marya" 3 razy. 

2) Ws wszystkich kościołach w m. Wilnie będzie odprawione przed 
dniem Koronacji Triduum do Mktki Boskiej Ostrobramskiej: 29-.i 30 czer- 
wca a także 1 lipca po uroczystej Mszy św. będzie odmówiona Litanja 
Loretańska, śpiew „Pod Twoją Obronę*.i pięć razy odmówione <Ojcze 
nasz» i „Zdrowaś Marya", a na zakończenie śpiew: „Serdeczna Matko*. 
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COLAT SUCHAI 
_%5 Maj. 

W dniu. Święta Narodowego, 3-go maja, odprawiono zostanie w 
Bazylice przez J. E. księdza biskupa Michalkiewicza, 
stwo punktualnie o godz. 9 min. 30 rano. 
biskup Bandurski. 
nych zostaną jak zwykle 

Dia szefów władz, urzędów i 
zarezerwowane miejsca 

uroczyste nabożeń: 
Kazanie wygłosi J. E. ks. 

organizacyj społecz- 
w „prezbiterjum. 

Po nabożeństwie odbędzie się defilada wojska oraz organizacyj przyspo- 
sobienia wojskowego, pochód organizacyj społecznych, następnie popisy 
i zawody sportowe wedle ustalonego programu. 

Zarząd Okręgu Wileńskiego Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń podaje do wia- 
domości, że zbiórka wszystkich organizacji biorących udział w obchodzie Święta Naro- 
dowego we wtorek, dn. 3 maja wyznacza się punktualnie na godz. 9 rano przy Katedrze, 
celem wzięcia udziału w uroczystem Nabożekstwie oraz ogólnym pochodzie. 

Porządek zajęcia miejsca na płacu, oraz w pochodzie będzie wskazany przez przed- 
stawicieli Z. P. S. z opaskami o barwach narodowych na rękawach z literami Z. P. S. 

e 

Zarząd Stow. Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Wiinie-wzywa wszystkich 
kupców i przemysłowców Polaków do jaknajlicznielszego stawienia się w dniu 3 maja 
punktualnie o godz. 9 rano na Placu Katedralnym, (zbiórka przy wejściu do B-ku Zwią- 
zku Spółek Zarobk.), celem wzięcia udziału w nabożeństwie i w pochodzie wszystki: 
polskich organizacji pod sztandarem Stowarzyszenia. 

Zarząd Centrali Chrześc. Zw. Zaw. w Wilnie, wzywa członków Zarządów Chrze- 
ścijańskich Związków Zawod. o przybycie wraz ze sztandarami* w dniu 3 go maja 
o godz. 9-ej rano punktualnie do lokalu Centrali, w celu wzięcia udziału zwyczajem lat 
ubiegłych w obchodzie Święta Narodowego. 

Zarząd Związku Cechów wzywa wszystkich członków Cechów wileńskich do jak- 
najliczniejszego wzięcia udziału w Święcie Narodowem 3:g0 Maja, 

° Zbiórka wszystkich cechów wraz ze sztandarami d. 3 maja we wtorek o godz. 9 
ze w lokalu cechów Wielka 64, poczem wszyscy udadzą się do Bazyliki na nabo- 
eūstwo. ` — 

Zai Okręgowy Związku Kolejarzy ZZP w Wilnie zawiadamia o przyjęciu udzia” 
łu jw anais Uroczystošci 3-g0 Maja delegacji Związku ZZP ze sztandarem. 

Zarząd Okręgowy Związku Oficerów Rezerwy wzywa członków oraz niezrzeszo- 
nych pp. oficerów rezerwy do stawienia się w dnfu 3 maja o godz. 9i pół rano w Do- 
mu Oficera Polskiego (Mickiewicza 13) dia wzięcia udziała w uroczystościach Święta 
Narodowego. 

Związek Dowborczyków wzywa wszystkich członków Oddziału Reprezentacyjnego 
Stowarzyszenia Dowborczyków do stawienia się w pełnych historycznych unifermach 
Dowborowskich (w długich butach) we wtorek dn. 3 maja r. b. punktualnie o godz. 8 
rano, w lokaju Sekretarjatu, przy zauł. Św. Michalskim pod Nr 2 m. 23, w celu wzięcia 
udziału w uroczystościach z powodu Święta Narodowego. 

* į 

Program zawodów w dn. 3 maja. 

Program uroczystości w dniu 3 maja Qd godz. 12.30—13.30, Turniej tenisowy 
obliiuje w cały szereg imprez sportowych, w gz. Bernardyūskim, m 
jak popisy i zawody. e d godz. 12.30—13, tamże popis So- 

ołów. Uroczystości te rozpoczną się o godz. A 
11.30 rewją z udziałem młodzieży, tow. Od godz. 14—15. Marsz harcerski 10 ki- 

łom. naokoło Wilna. | sportowych i stowarzyszeń p. w. Zbiórka zi 
odbędzie się w ogrodzie Bernardyfńskim po- „Od godz. 14—15.30. Turniej szóstkowy 
czem  defiladą ejazie ul. Mickiewicza. piłki nożnej, na Pióromoncie. 
Przed Bankiem Polskim nastąpi przemarsz ld godz. 15—16. Rewja wioślarzy. 
uczestników rewji przed przedstawicielami Od 15—19. Gry ruchowe w różnych 

punktach miasta. władz. . 
Od 17—18. Wyšcig szosowy cyklistow, Od godz. 11—12 odbędzie się 18-to kilo- Е 

metrowy bieg sztafetowy: Wilno—Nowa Wi- Start i meta w parku im. gen. Żeligowskiego. 
Wszystkie imprezy są zupełnie bezpłat- lejka. Start i meta w parku im. gen. Żeli- 

ne. Organizacja ich spoczywa w rękach po- gowskiego. i 
Od godz. 12.30—1330 Zawody bokser- szczególnych stowarzyszeń, większość Ośro- 

skie o mistrzostwo Wilna w ogrodzie Ber- dek wychowania fizycznego Wilno. 
nardyńskim. : : 

kościołach w Wilnie o godz, 7 lub 8 rano odprawione będą uroczyste 
Msze św. cum Exp. SŚmi, a po nich okolicznościowe przemówienia. 

4) W Kaplicy Ostrobramskiej przez całą Oktawę po Koronacji Obrazu 
odbywać się -będą zrana i wieczorem o godz. 6 uroczyste nabożeństwa 

W Kaplicy Ostrobramskiej w czasie Triduum codziennie o godz. 
18:ej odbędą się „Modły , wieczorne” 

przemówieniami. . 
3) W dniu Koronacji Obrazu M. 

ku czci M. B. z odpowiedniemi 

B, Ostrobr. 2 lipca we wszystkich, 

ku czci M. B 

Wilno, 22 kwietnia 1927 r. 

Romuald, Arcybiskup Metropolita, 

  

HELENA MATEJKÓWNA. 

0 zegarach Mistrza Andrzejt. 
— Ofgowieść mieszczańska. — 

Pierwszy to raz wstępuje w szranki li 
terackie nowy pisarski talent. Na dolę. 
niedolę .. . “ 

Szczęść Boże! | 
P. Helena Matejkówna jest rodowitą 

wilnianką. Tem milej mi ją powitać na pro- 
gu Literatury i Prasy. Urodzona w Wilnie, 

e tu, w szkole rządowej, rozpoczęła studja ma- 
larskie. Przerwała je wojna. Pracując w 
Mińsku w urzędzie państwowym, uczęszcza- 
ła do prywainej szkoły muzycznej Iwanow- 
skiego. Wojna oderwała p. Matejkównę i od 
tych początków karjery artystycznej. W la- 
tach 1920—1923 pochłonięta. jest całkowicie 
pielęgniarstwem w wojskowych  szpitałacki 
polowych gdzie też pełni obowiązki siosry 
ošwlatowej. Od roku 1923-g0 pracuje w Bi* 

bijotece blicznej i Uniwersyteckiej w 
ilnie. ъ : 

Na razie talent autorki całego cyklu 
opowieści mieszczańskich, z których oto je- 
dną mają czytelnicy «Słowa» pierwsi przed 
oczami, rozwija się w kierunku archaizują- 
cej stylizacji, przypominającej głębokością 
tonu i kolorytu np. obrazy ywiórskiego, 
bez rozkosznej groteskowości np. obu kronik 
mieszczańskich Or-Ot'a. : 

Jest to jakby pierwsze stąpnięcie na 
stały grunt twórczości literackiej, przed któ- 
rą wszelka już dalsza WY Węża 

z. d. 

i ' 

L 
O mistrzu Andrzeju i pięknej 

' patrycjuszce. 

Mistrz Andrzej ozwarł blonną za- 
worę w okieńcu i wzniż wyjrzał. 

Z mgieł chybotłiwych wynurzyły 
się lekkie w nadniebną  strzelistość 
urosle, a słońca przękrwionym blas- 
kiem zalane wieżyce gotyków, zalśni- 
ły powszędy szyb w ołów oprawnych 
szeroko rozwarte śłepia i zamajaczyły 
jako one zwidy pokraczne, — zw.dy 
chorobiiwe cienie zbliżającej się nocy 
swem rozkoiebaniem i chwiejnością 

równe-li tylko smugom po niebie 
rozsianym. 

Promień jedyny, radośnie rozchy- 
botany wydarł się z obłoków skłębio* 
nych, migotliwem ostrzem przesunął 
się przez gór szczyty, musnął w onym 
locie klasztorne mury i legł na twa- 
rzy Andrzeja,gasząc w dotyku pieści- 
wym jej zadumę tęskną i budząc w 
oczach w dal wpatrzonych myśl prze- 
mądrą, dostałą... A kiedy wrócił do 
łożyska swego: do ciemnej. chmury 
w dole rozrosły się cienie i ociężale, 
sennie jęły wysuwać się z kryjówek ta- 
jemniczych by w obleśnej pieszczocie 
otulić dachy domów i wchłonąć blask 
dnia ostatni, skryty. na najwyższym 
szczycie wieży ratuszowej. 

"W. powietrzu rozległ się miarowy 
rozdźwięk wieczornej dzwonu pieśni. 

Andrzej od okna odszedł. Oiulil 
go mrok, zatrzęsło nim zimno i zdra- 
dliwig weszła w serce pustka i за- 
motność ponura. žiai 

Ozępił się, zali wiedzial czego? 
Przebiegł szybkimi kroki małą izdeb- 
kę, zaczem po namyśle krótkim zla- 
pał za czapę i nasunął ją wielką, kła- 
pouchą na czoło przejasne i głowę o 
długich, złocistych kędziorach, że się 
uczyniła podobna do orlej: drapieżna 
i dzika, Chwilkę się zatrzymał w pro" 
gu nieruchomo wpatrzony w leżącą 
na stole „cechę*, oną ozdobną plytkę 
drewnianą z wzorzyście rzezanemi 
godłami i wizerunkiem patrona cechu 
złotników, do którego należał. Wzy- 
wano go na zebranie jakoweś, naradę 
walną, Zamyślił się chwilkę, poczem 
zawołał w kącie siedzącego ucznia i 

wskazawszy na cechę kazał ją innym 
mistrzom ku powiadomieniu rozesłać. 
I aczkolwiek wiedział, że sam na ono 
zebranie nie pójdzie i karę zapłacić 
zmuszony będzie — miał radosność 
wielką, radosność śmiało poczętych i 
świadomych swych przewin myśli. 

Z trzęsących się schodów zbiegł 
szybko na dół, Po wężowatych ściaż 
kach wiodących do nieznanych zda 
się wierzei, domostw nieznanych szedł 
z pochyloną głową. Jeno przed olbrzy- 
mim tumem kościelnym, z którego 
pieśń organów płynęła uroczyście— 
przystanął, zdjął czapę, że ta twarz o 
białości przedziwnej, lśniąca złotem 
rozproszonych wokół niej kędziorów 
zajaśniała niezwykłym jakowymś uro- 
kiem. 

Pieśń organów urwała się na nu- 
cie najwyższej. Ciężkie, mosiężne 
dźwierze rozwarły się naścieżaj i na 
'podcienie wyszła smukła białogłowa. 
Andrzej podniósł głowę, a zoczywszy 
jak <ię zbliżała krokiem wolnym, po- 
suwistym — znów! się pochylił ku 
ziemi, z podełba jednako nie ustawa- 
jąc przyglądać się tej wizji urocznej 
a nieziemskiej. 

"Nie spojrzała nań choć przyzywał 
ją całą mocą utęsknionego wzroku, 
nie drgnęłafjaawet wtedy, gdy w nie- 
zrozumiałym odruchu wysunął — się 
naprzód, zasłaniając swą wysoką po- 
stacią drogę ku miastu wiodącą — u- 
derzyła go Ko przeraźnym chłodem 
zapatrzonych przed się oczu, że się 
cofnąć musiał, Przeszła a w jego 
zgoła nieprzytomnych źrenicach ostał 
ból i udręka tęsknoty niewysłownej. 

Owo co wieczór, gdy na wieży 
dzwonicznej rozjęczała się pieśń dzwo* 
nów czekał na nią przed wejściem do 
fary i chociaż nie był wewnątrz, jed- 
nako zda się widział jej głowę w 

modlitwie pochyloną, profil hardy w 
obrzeżeniu białego kwefu i w wachla- 
rzowąty kształt ułożone fałdy dlugiej 
sukni; słyszał tajemny szelest bryży 
pozłocistych, brzęk drogocennych ma- 
neli i nieułowiony chrzęst ocierającej 
się o stalle kościelne ciężkiej materji. 
Nie szedł zasię do środka nie dlate- 
go-li tylko, że jej oczy patrycyuszki 
jasnej mogły spocząć na nim chudo- 
pachołku ze wzgardą i oburzeniem, 
jeno w uświadomieniu przeogromnem, 
że jego miejsce otl tam na progu 
podcieni kościelnych, pod skrzyžo- 
waniem dwóch pochylonych ku sobie 
SOSEN. 

Nie zmieniał nigdy  miejsca—jako 
nie zmieniała ona pory swej modlit- . 
wy nie mając Obawy, że jest śledzo- 
na uporczywie i ciągle. Przechodziła 
jednako dumna i jednako niedostęp- 
na, a za nią płynął Ów ciągnący k'so- 
ble z siłą nieodpartą urok, a jedno- 
cześnie nieosiągalność całkowita kła- 
dąca zaporę na zbyt pochobne i śmia- 
łe myśli. 

asyciwszy wzrok jej widokiem 
nasuwał czapę na czoło, gasił błysk 
radości i sprężyście, ochoczo wracał 
do ciemnej izdebki, zapalał świece 
w trójgrannym świeczniku i zagłębiał 
się w cichej zadumie. Plamy świetlne 
kładły się na ściany sklepione, na 
stosy żelastwa i śrubek rozrzuconych 
w nieładzie po stole i oświetlały dzi- 
waczny zwornik, zamykający w kształ= 
cie uśmiechniętej twarzy kobiecejinaj- 
wyższy punkt sklepienia. A ów u- 
śmiech napoły-zastygły, wejrzenie sze- 
roko rozwartych, jakoby mrugających 
w rozkolebaniu plam świetlnych oczu 
—wydało się mu niezwykie znane, a 
ni to bezmiernie utęsknionemu sercu 
bliskie. Oderwał wejrzenie od owe 
twarzy kamiennej, przygładził włos 

į zbratanych 

Święto 13 pułku uła- 
nów wileńskich. 

W dniu wczorajszym z okazji 
święta 13 p. uł. wileńskich odbyły 
się w Nowo-Wiłejce uroczystości о- 
kolicznościowe . 

Po mszy. Świętej celebrowanej 
przez j. E. ks. biskupa Bandurskiego 
podczas której ks: Nowak wygłosił 
podniosłe kazanie odbyła się wspa- 
niała defilada pulku we wszystkich 
szykach i tempach. Licznie zebrana 
publiczność miała możność podzi- 
wiać dziarską postawę ułanów, któ: 
rzy па skinienie swego dowódcy płk. 
Kunickiego sunęli kłusem, galopem 
lub wcwał. Przyjmował defiladę gen, 
Burhardt-Bukacki, prowadził jak już 
zaznaczyliśmy płk. Kunicki. 

Po defiladzie wszyscy zaproszeni 
zostali na żołnierski obiad, który w 
niezwykle sympatycznym  nostroju 
potrwał kilka godzin. 

Wieczorem w salonach kasyna 
odbył się bal, 

Wszystkie uroczystości odbyły 
się w nadzwyczaj podniosłym nastro- 
ju, przy licznym udziale oficerów re- 
zerwy przydzielonych do pułku i 
sympatyków. W najbliższym numerze 
o: sprawozdanie / szczegó- 
owe. 

KRIKA5EENIRIA 

W sprawie listu p. Steckiewicza. 
W jednem z pism wileńskich zamie- 

szczony został przed kilkoma dniami list 
otwarty, autor którego, kierownik gimn. bia- 
łoruskiego w Radoszkowiczach p. F. Stec- 

* kiewicz mówi w sprawie rzekomego głodze- 
nia i torturowania aresztowanego ucznia 
tegoż gimnazjum Włodzimierza Mozola. 

Qzynów tych miało dokorać 7 osób po 
cywilnemu w obecności aspiranta P. P. w 
lokalu Starostwa Mołodeczańskiego. 

W sprawie tej Wojewoda ileński za- 
rządził dochodzenie, które stwierdziło: 

1) że ustęp listu otwartego Kierownika 
Gimnazjum p. В, Steckiewicza, dotyczący 
rzekomego torturowania aresztowanego Mo- 
zola przez funkcjonarjuszy Pol. Państw. nie 
odpowiada rzeczywistości; 

2) że ustęp tegoż listu, dotyczący rze- 
komego <głodzenia» Mozola w areszcie nie 
jest ścisły i tendencyjnie przejaskrawiony, 
albowiem z akt dochodzenia wynika, że Mo- 
zol nie otrzymał pożywienia tylko w ciągu 
dnia 3 kwietnia, Powstało to wskutek tego, 
że Mozol został doprowadzony do aresztu 
w godzinach popołudniowych, wówczas gdy 
w myśl obowiązującego regulaminu zapro- 
wiantowanie aresztowanych odbywa się co- 
dziennie w godzinach p'zed południem. 

, Z powyższego wynika, iż list p. F, Stec- 
kiewicza nie jest oparty na faktach i był po- 
dyktowany chęcią rozmyślnego zaszkodzenia 
organom policyjnym w. opinii publicznej, 
wobec czego akta w tej sprawie zostaną 
skierowane do P, Prokuratora S. 0. w Wil- 
nie celem pociągnięcia p. Steckiewicza do 
Odpowiedzialności sądowej. 

Jan Bułhas ':; 
Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje 9—6. 
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wzburzony i jął się ochoczo pracy i 
przez noc całą do chwili, gdy na 
niebie zajaśniał błysk  różanopalcej 
jutrzenki, gmerał pośród stosu roz- 
rzuconych kółek, Szkieł, skrawków 
żelaza i drzewa; ostrym rylcem wyci- 
nał jakoweś kształty, łączył z sobą 
drwa w kawałki, wygładzał, heblował 
i pokrywał patyną błyszczącą wystru- 
gane pieczołowicie postacie, układał 
z cegiełek drobnych by -tego pałacu 
ściany, aż umęczony śmiertelnie, w 
promieniach budzącego się świtu za- 
sypiał snem zbożnym; i cichym. 

Il. 

O błędnych szczęścia drogach. 

W dzień pewien oczom mistrza 
wyzierającym ku pięknu zachłannie 
wydał się kościół farny w otoczy 
promieni słońca ni to zjawą nadziem- 
ską. Tak dumnie i ulotnie pięły się 
ostrzami iglic ku niebu samemu wie- 
žyce strzeliste,—tak błyskało i skrzy- 
ło się nad mosiądzem odrzwi okno 
gwiazdziste i wabiła k'sobie tajemni- 
cza głąb wnętrza, że jakoż się poku- 
sie było ostać, więc ruszył „ miej. 
sca i próg przekroczywszy zgiął kor- 
nie na 

isza była w świątyni i pokój. 
Przez szkła kolorowe, RR w 

bogate ramy kamiennych rzeźb, ostro- 
łukich okien sączyły: się promienie: 
słońca na stalle ciemne, na ołtarzy 
licznych przepych okazały i 'tęczą 
wielobarwną oświetlały twarze anio- 
łów i świętych; niepomierna zasię 
mnogość filarów i portali tworzyła by 
ten gaj święty, podtrzymujący strop 
setkami olbrzymich, / rozgałęzionych 
konarów. 

Wobec onych z niebem samem 
rzeczy odczuł mistrz w 

chwili jednej całą swą nicość i małość. 
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SPORT. 
Makkabi — Wilja 241 (1:1) 

„ Wczorajsze spotkanie tych drużyn przy- 
niosło zapełnie zasłużone zwycięstwo Mak- 
kabi, której gracze wykazali dużą dozę s»m- 
bicji. Od początku do końca gra prowadzo- 
na była w szybkim tempie. Początkowo nie 
dało się zauważyć wyraźnej przewagi 2ад- 
nej drużyny, jednąk po przerwie Makkabi 

wyraźnie: opanowała boisko, Nie obeszło się 
1 bez brutalaości, ale to rzecz zwykła w 
spotkaniach tych drużyn zwłaszcza gdy 
grają: Leszczyński, Nikołajew i Kugiel. Gra- 
cze ci z momentem wyjścia na boisko zapo- 
minają o kurtuazji obowiązującej w stosun: 
ku do swoich przeciwników, a będąc od 
wielu znacznie silniejszymi fizycznie, wyko- 
ZA? to. 

ierwsza bramka dla Makkabi padła 
zaraz w początku gry z karnego strzelanego 
przez Kugla. Wkrótce Nikołajew też z kar- 
nego, zdobywa wyrównanie. Po przerwie 
Kugiel strzela wolny. Bramkarz Wilji łapie 
piłkę, jednak zostaje razem z nią wtrącony 
do bramki. Ten trick pozwala Makkabi zdo- 
być dwa punkty i wysunąć się w tabeli roz- 
grywek mistrzowskich znacznie nap:zód. Za- 
znaczyć należy, że obydwie drużyny wystą- 
py kak „mali epazych — składach. co spra- 
wiło, ziom gry najzupełniej ni 

wysokości dobrych lat das z. 
Gdyby nie brutalne zachowanie się nie- 

których graczy, mecz pozostawił by po sobie 
Jaknajiepsze wspomnienie. Mówiąc o grze 
poszczególnych osób podkreślić należy do- 
skonałą grę Szmuklera, Birnbacha i reweie- 
wicza z Makkabi; Nikołajewa, Bernatowicza 
i Missiuro z Wilji. Słabo wypadł wiosenny 
debjut, zbyt seks . Leszczyńskiego 
oraz Szwarcberg i E iepėra z Makkabi, 

Sędzia „Por. Herhold, nie zadowolnit 
publiczności, którą domagała się surowych represji względem brutalnych graczy. Wy-' 
dalenie z boiska Ben-Oszera mogło mieć z 
powodzeniem zastosowanie i do innych 
graczy. T. 

— Wielki wiecz6r Autorski Poetycz- 
no Muzyczny. Na dochód Daru Narod, 
wego Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. ad. 
będzie się w najbliższą środę, dn. 4<go mu- 
ja w sali Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
(Dominikańska 5) pierwsza publiczna Środa 
Literacka, organizowana przez ruchliwy 
Związek Literatów Wileńskich. Udział w 
pierwszym tego rodzaju Wieczorze Autor- 
skitai Pa Re 

„ M. Rektor St Pigoń (zagajenie), p- 
W. Piotrowicz — konferencja literacka. Naj- 
nowsze utwory swoje czytać będą z rękopi- 
sów: J. Ronard-Bujafiski, W. Charkiewicz, 
W. Niedziałkowska- Dobaczewska, W. Hule 
wicz, T. Lopalewski, E. Masiejewska, H. Za- 
wadzka, J. Wyszomirski. Znani artyści pp. 
W. Hendrychówna, prof. A. Ludwig i Wł. 
Trocki wykonają szereg kompozycyj mło- 
dych muzykėw T. Szellgowskiego i St. Wę- 
sławskiego. Bilety sprzedaje wsięgarnia Ge- 
bethnera i Wolffa Mickiewicza 8 W dzień 
Wieczoru od godz 6 w. przy wejściu na sa- 
i O im. Mickiewicza, Dominikań- 
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Próżno szukał w sercu słów uwiel-- 
bienia i modłów. Zapatrzony w ja- 
kowyś kwiaton barwny, zdobiący na- 
czółek wieżyczki, trwał w bezruchu i 
smęcie, gdy w gwałtownem  drgnie- 
niu postąci całej odczuł czyjąś о* 
becnošė: Podniósł się szybko z ko- 
Jan. Het tam! daleko, zagubiona w 
filarach, znikomo mała i bezbarwna 
wśród pozłocistach rozjarzeń (świecz- 
ników i ołtarzy klęczała postać nie- 
wieścia W _ dziecięco bezbronnem 
oddaniu pochyliła się głowa na ramię * » 
prawe i drżały długie rękawa u suk- 
ni. «Nie odrywał od niej wzroku: 
„Wszak to ty jesteśl Wszak tyl — 
szeptał jeno wzruszonym głosem. 
Ona zasię z kolan powstała i szele- 
szcząc brokatem sunącej się za nią' 
sukni szłą środkową nawą kościoła. | 
Była więcej wyniosła niźli zazwyczaj , 
i więcej strojna. Jej dumna głowa w 
bogatej, perłami przetykanej bramce, 
spoczywała na skrzydłach szerokiej, 
muślinowej kryzy: z szyi wysmułkłej, | 
wzdłuż baniastej, upstrzonej złoto- 
mienaymi kwiaty sukni. spływały kar / 
mienie OPP iskrzyły się w 
załamaniu fałd sztywnych i rlastro- 
szonych; w kurczowem zac fa 
palców iśniła książka w kość Aioni 
wą 'oprawna i sznur ciężkiego 
Žanca. 
EM A kiedy stanąla na smudze šwie! 
nej, płynącej przez wierzeje uchyldfx 
gdy pod wiatru podmuchem długie 
muślinowe rąkawa uniosły się na” 
kształt skrzydeł srebrzystych — stała 
się podobną. -do świętości zeszłej z, 
ołtarza. 

Rozmodlił się do miej kornem mi“ 
czeniem zapatrzonych oczu. М 

Zbliżała się szybko, wonczas jak 
podcięty runął na kolana i wzrok W 
ziemię utkwił ,onieśnielony, a owe 
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KURIE 
ozszerzenie dotych= 
zasowej działalności 

kredytowej | 
aństwowego Banku Rolnego. 
Ostatnio odbyło się posiedzenie 

ady nadzorczej Państwowego Banku 
Rolnego, na którym zapadł szereg 
uchwał rozszerzających dotychczasową 
ziałalność kredytową Banku. Uchwa- 
ono uruchomić przejściowe kredyty 
ługo-terminowe na spłatę długów i 

isched familijnych oraz na inwestycje 
dla tych rolników, którzy ze względu 
ma brak uregulowanych hipotek nie 
mogą narazie korzystać z kredytów 
w listach, zastawnych wobec czego 

" pożyczkobiorcy obowiązani są do 
roku po otrzymaniu pożyczki przed- 
stawić zaświadczenie odnośnego wy- 
działu hipotecznego, że złożyli poda- 
nie o uregulowanie względnie wywo- 

danie hipoteki. Na pożyczki te - prze- 
Źnaczyła rada nadzorcza narazie zł. 

milį. й 
Następnie uchwalono projekt zmian 

przepisów o szacunku ziemi przy u- 
dzielaniu pożyczek w listach zastaw- 
mych, a to przez podniesienie cen 
szacunkowych i nowe ugrupowanie 
okręgów ekonomicznych. Projekt ten 
przedłożony zostanie do aprobaty mi- 
nistrom skarbu, rolnictwa i reform 
tolnych. 

W sprawie stosowania ulg przy 
udzielaniu pożyczek w listach za- 
itawnych uchwalono przepisy dozwa- 
lające ich stosowanie tyłko w wypad- 

-ku wyjątkowych trudności dłużaików 
(klęski elementarne i t. p. 

Na akcję kredytową przy zaopa* 
trywaniu rolnictwa w nasiona uszła* 
chetnione zatwierdziła rada nadzorcza 
sumę zł, £ milj. 800 tys. Kredyty te 
udzielone zasadniczo będą do wyso- 
kości różnicy ceny nasion uszlachet- 
nionych, a zboża konsumpcyjnego, 
producentom nasion na weksie wy- 
stawionę przez odbiorców ma okres 
dziewięć miesięcy. 

Wreszcie przeznaczono zł. 100,000 
na kredyty dla kółek i towarzystw 
rolniczych i tt p przy nabywaniu apa- 
ratów radjowych, co będzie miało do- 
niosłe znaczenie z uwagi na częste 
odczyty i komunikaty rolnicze. 

Wobec ogólnej tendencji zniżkowej 
stopy procentowej na rynku, rada 
nadzorcza uchwaliła również obniżyć 
stawki pobierane przez Państwowy 
Bank Roiny a mianowicie ustaliła je 
w dyskoncie na 9- proc. dla central- 
nych instytucji spółdzielczych, 9 i trzy 
czwarte proc. dła Spółdzielni kas 
gminnych, a 10 proc. dła przedsię- 
biorstw niespółdziełczych. W otwar- 
tym rachunku stosowana będzie sto- 
pa procentowa nieco wyższa. (—) 

INFORMACJE 
Ruch towarowy pomiędzy 
,Rosjąji Łotwą a Polską. 

„ Ruch handlowy pomiędzy Polską 
a Rosją Sowiecką i Łotwą ostatnio 
przedstawia się dość pokaźnie, % 
sprawie tej uzyskaliśmy garść cyfro- 
wych danych, które podajemy. 

W ubiegłym miesiącu przybyło z 
'Rosji 2373 wagonów różnych  towa- 
rów z czego przeszło połowę przypa- 

- Ча na rudę żelazną. i 
Do Rosji w czasie tym wywieziono 

460 wagonów. Liczbowo przedstawia 
się ten ruch w odniesieniu do Łotwy, 

. następująco: wywieziono do Łotwy 
887 wagonów (przeważnie węgiel) na- 
tomiast z Łotwy przywieziono 200 
wagonów. 3 

  

   
    

      

№__ 

pięknem nadziemskiem  zdruzgotany 
doznaku, gdy zasię uniósł głowę w 
uświadomieniu, że przejść musiała -- 
ujrzał mad sobą jej oczy uśmiechem 
roziskrzone. 

— Mistrzu .., 
Pochylił głowę, Niech wszystko w 

oną nierzeczywistą radość się obróci, 
a serce rozkolebane radośnie niech 
bije- dałej. 

R GOSPODARCZY 
Tranzytem z Rosji i do Rosji przez lają oczekiwać, że w roku bieżącym rolnicy— 

Polskę przeszło w tym okresie około 
dwóch tysięcy wagonów. 

Rozporządzenie o prawie prze- 
mysłowem. 

W tych dniach został zatwierdzo- 
ny projekt rozporządzenia © prawie 
przemysłowem. Projekt ten zawiera 
następujące ważniejsze postanowienia. 

Za przemysł uważa się wszełkie 
zatrudnienie zarobkowe lub przedsię- 
biorstwo, wykonywane samoistnie i 
zawodowo, bez względu na to czy 
jest ono wytwarzające, przetwarzające 
lub handlowe. Dla urządzenia zakładu 
przemysłowego jest wymagane uprzed- 
nie zatwierdzenie przez władzę prze- 
mysłową projektu tego urządzenia, 
Uprawniony do prowadzenia prze- 
mysłu wytwórczego ma prowo bez 
specjalnego zgłoszenia: a) wykonywać 
wszelkie prace potrzebne do zupełne 
go wykończenia i sprzedaży własnych 
wyrobów, b) sprzedawać wyroby da- 
nego rodzaju przemysłu także cudzej 
produkcji. 

Dalej ustawa reguluje sprawy prze- 
mysłu okrężnego, targów, jarmarków, 
uczniów przemysłowych. 

Pozatem znajdujemy w projekcie 
rozporządzenia rozdziały, poświęcone 
sprawie cechów, izb rzemieślniczych, 
władz przemysłowych i mistrzów rze- 
mieślniczych. Cechy nie mają charak» 
teru przymusowego. ь 

Amortyzacja przy podatku 
dochodowym, 

Ministerstwo . skarbu ma > skutek 
przedstawienia Centralnego Związku 
Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Han- 
dlu i Finansów  zarządziło, aby w 
roku podatkowym 1927 przyjmowano 
za podstawę norm procentowych od- 
pisań na zużycie (amortyzację) war- 
tość przedmiotów majątkowych, znaj- 
dujących się w bilansie w złotych 
parytetowych, przeszacowaną na złote 
obiegowe. 

Jednocześnie ministerstwo skarbu 
upoważniło urzędy skarbowe do od- 
roczenia na skutek indywidualnych 
próśb, podanych nie później aniżeli 
30 kwietnia r. b., termin złożenia ze- 
znania najdałej do 15 maja. Odrocze- 
nie terminu złożenia zeznania nie 
zwalnia od obowiązku wplacenia po- 
łowy podatku do 1-go maja r. b. 
Ewentualna dopłata winna być uzu- 
pełniona z chwilą złożenia zeznania. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— Z Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń 

Wzajemnych. Wobec zbliżającej się pory 
letniej t nadciągających wraz z nią fal gra- 
dowych, Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wza- 
jemnych przypomina, że jedynym sposobem 
uchronienia się od klęski gradowej ubezpie- 
Czenie ziemiopłodów od gradobicia, 

„ W dążeniu do jsknajszerszego krzewie- 
nia ubezpieczeń od gradobicia — ze wzęlę” 
du na ważne ich znaczenie w Polsce, jako 

‚ м kraju któreg « dobrobyt zależy w dużym 
stopniu od pomyślnego rozwoju rolnictwa— 
Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych 
stara się udostępnić te ubezpieczenia wszyst 
kim rolnikom, ustanawiając możliwie niskie 
składki. 

W roku bieżącym, niezależnie od zwy- 
kłych ubezpieczeń jednostkowych (rocznych 
i wieloletnich), wprowadzone zostają ubez- 
pieczenia zbiorowe, przy których oprócz do- 
tychczasowych rabatów, stosowana będzie 
specjalnie znaczną zniżka składki. 

Ubezpieczenia zbiorowe, mające szcze- 
gólnie wielką wartość dla mniejszych gos- 
TRA rolnych, mogą być zawierane w 
ażdym wypadku, gdy przynajmniej 10-ciu 

rolników zgłosi swoje ziemioptody do ubez- 
pieczenia od gradobicia systemem zbioro- 
wym. W tych razach gdy wieś liczy mniej, 
niż 10 gospodarstw, ubezpieczenie od gra- 
dobicia może być zawaite zbiorowo, jeżeli 

przystąpi do niego przynajmniej 80 proc. 
ty. Pas, 

yżej przytoczone udogodnienia pozwa- 

Mistrz Andrzej zbliżył się do głó- 
wnych odrzwi i zachwyconym wzro- 
kiem spoczął na pięknej rzeźbie wień- 
czącej podmurze, poczem pchnął 
mosiężne wrzeciądze i przez arkady. 
krużganków wstąpiwszy wewnątrz w 
niewytłumaczonym zalęku przesuwał 
się przez amfiladę komnat. W oczach 
jego  majaczyły .. niesamowite. barwy- 
kobierców  melikbaskich,  majoliki, 

— Mistrzu. . . powtórzyła głosem szkła weneckie, szafy ciężkie norym- 
miodnym i upojnym, 

* Drgnął i uniósł wysoko głowę. 
— ... mam pracę dla ciebie. Przyjdź 

jeno w przedwieczerz do pałacu me- 
go, a wskażę co masz czynić. 

Cofnęła mu dłoń z ramienia, roze 
dźwięczała się paciorkami różańca, 
zamajaczyła bielą muślinów i przeszła. 

On zasię z ziemi nie wstawał, nie 
odrywał oczu od ostatniego błysku 
pozłocistych brokatów, a myśląc o 
krętych ścieżkach nieludzkiej zaiste 
szczęśliwości drżał i uśmiechał się w 
obłędnym rozkoszy wyczuciu... 

III. 

O kapryšnem możnej patrycy- 
uszki sercu i wielkiej mistrza 

dufności. 
Pałac włoszki, nadobńej ' Katarzy: 

berskie, źwierciadła w żółwiowej sko- 
rupie i szkatuły srebrem kute; jed- 
nako najbardziej uderzyła go nie- 
pomierna ilość zegarów: jedne olbrzy* 
mie, w ośmiograniach, drugie znów 
mosiądzowe, z rzeźbą bóstw niezna- 
nych, — inne drobne, perłami zdob- 
ne, wyrabiane w gryfy — stały wszę- 
dy: na k>nsolach, kominkach, skrzy- 
niach wiśniowych, chowały się w za- 
łomach kilimów angurskich i wynu- 
rzały się z chust wzorzystych. Szcze- 
gólniej jeden z nich w kształcie оф 
tarzyka w hebanie — rzeźbą głów w 
oplacie za i kwiatów przykuł jego 
uwagę: Przystanął i jął go oglądać ze 
wszech stron, a rozmyślać jaka dłoń 
nieznanego mistrza stworzyć mogła 
owo piękno niezwykłe, Pochłonięty 
oglądaniem ktoków--za 'sobą-"nie_sły-- 

ny — wdowy po najbogatszym pa szał. 
trycyuszu miasta wyróżniał się z 
pośród wielu innych pomniejszych 
domostw bogatą architekturą i pysz- 
ny dekoracją: budowany z ciosu, cię: 
tego w przedziwne profilowane kost- 
ki, uwieńczony figurami, attykami, 
rzucający ostre koronkowe cienie na 
marmur krużganków wysuwał „się na 
samo czoło wąskiej uliczki złotników 
jako ów bogac. možny w najpięk: 
niejszy strój przyodziany, a wśród 
innej biedoty odartej panoszący . się 
dostojnie. 

— Witaj mistrzu! Oczekuję na 
ciebie tak dlugo, a ty snać pośpie- 
chem nie grzeszysz? | 

' Obrócił się i głowę przed jasną 
patrycyuszką pochylił zasromany ©- 
krutnie. Usiadła i wskazała miejsce 
obok siebie. 

— Pani—szepnął nieśmiało. 
Skinęła ręką by zamilkł więc dal- 

szego sprzeciwu okazać nie šmial. 
Usiadł i głodnemi oczyma przesunął 
się od stóp jej drobnych, w ciżemki 
pozłociste ujętych, po sukni bielą 

nie zwlekając — gromadnie zgłaszać 

к 
pieczeń Wzajemnych, 
wnioski ubezpieczeniowe. 

się 

w szacunkowych Polskiej Dyrekcji 

czeń Wzajemnych komunikuje, Że w 
szym ciągu prowadzi działalność w  zakre- 
sie ubezpieczenia żywego inwentarza na do- 
tychczasowych zasadach, tj. przez zakłada- 
nie lokalnych kół wzajemnych ubezpieczeń 
żywego inwentarza i przejmowanie od tych 
kół częściowej odpowiedzialności w drodze 

reasekuracji. х 
Wszelkie pogłoski o zaniechaniu jakoby 

przez P.DU.W. Gziałalności w zakresie ubez- 
pieczeń od ognia, od gradobicia i ubezpie- 
Czeń żywego inwentarza są najzupełniej 
bezpodstawne i z gruntu fałszywe. Dokona- 
ne ostatnio w dziaje ubezpieczeń żywego 
inwentarza przegrupowania personalne maj 
wyłącznie ną celu poczynienie oszczędności 
w wydatkach administracyjnych. 

do inspektorów powiatowych i  techni- 
Ubez- 

którzy przyjmują Szwajcarja 

Jednocześnie Polska Dyrekcja Upepgis: Włochy 
ai 

ŁO W O 

GEŁDA WARSZASWKA 
30 kwietnia 1927 r. 

Dewisp i waluty; 
Tran? Sprz. Kupno. 

Dolary 8,92 8,94 8,90 
Holandja 358,— 358,90 357,10 
Londyn 43.45 43,56 43.34 
Nowy-Yark 8.93 8.95 8.91 
Paryż 35,03 35,12 34,94 
Praga 26,50 26,56 26,44 

172,07 17251 171,64 
Wiedeń 125.88 126.19 125.57 

F 47.55 47,67 47,43 

Papiery Procentowe 

5 pr. pożyczka konw. 67,— —— —— 
polasamka 54,25 T 
ożyczka kolejowa — 

8 s listy zastawne Banku Gosp. Kraj. 92.00 
8 pr, Państw. Banku Rol. 92,— —— 
4 i pół proc. ziems. zł. 62,25 62,60, 
5 proc. warsz. 69,50 —,— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 30 kwietnia 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,93 8,911/, 

Listy zastawne. 
Wii. B Z zł 100 50,60 —, — 
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Ciśnienie \ 
šrednie fa 
Temperatura | 
rednia | FSC 
Opad za do- | 32 
bę w mm. 

Wiątr SE) zachodni 
U wagi: Pochmurno. Przelotny o- 

ad. Mgła. Minimum za dobę -l- ToC 
imum za dobę Ą- 129C. Tendencja 

barometryczna: wzrost ciśnienia: 

KOŚCIELNA. 

— Uroczystość w kościele Św. 
Jakóba. Dziś w niedzielę przypadają 
dwie doroczne uroczystości w Kościele 
św. Jakóba: M.B. Wspomożenia Wier- 
nych i tytuł Kościoła. Uroczystą su- 
mę odcelebruje J. E. ks. biskup Ban- 
durski; kazanie wygłosi ks. kan, Ja" 
sieński. W poniedziałek zaś 2-go 
maja w tymże kościele rozpoczyna 
się 40-godzinne nabożeństwo, które 
potrwa przez 3 dni (2, 3 i 4 maja) 
w mastępującym porządku: o godz. 
6 rano—prymarja, 8—wotywa, 10— 
suma i o -godz. 6 wiecz. nieszpory z 
kazaniem, które wygłosi O: Mirek T. J. 

URZĘDOWA. 
— Nowy podprokurator przy 

Sądzie Okręgowym w. Wilnie. W 
dniu 28 kwietnia rb. objął stanowis- 
ko podprokuratora IV rew. przy Są- 
dzie Okręgowym w Wilnie p. Kałap- 
ski dotychczasowy podprokurator w 
Nieświeżu. . 

— Z lzby Skarbowej. Prezes 
Izby Skarbowej ' p. Jan Malecki, po 
odbyciu: w Ministersiwie Skarbu sze- 
regu konferencji powrócił. w . dniu 
wczorajszym do Wilna, objął urzędo- 
wanie i przyjmuje interesantów jak 
zwykle od godziny l-ej do 21, w 
dnie powszednie (oprócz środy). 

MIEJSKA. 
— (x) W sprawie pożyczek 

na odbudowę. Magistrat m. Wilna 
zwrócił się w swoim czasie do mini- 
sterstwa skarbu z prośbą o interwen- 
cję w sprawie przedłużenia przez 
Bank gospodarstwa krajowego termi- 
nu spłaty pożyczek zaciągniętych 
przez petentów za pośrednictwem 

NIKA 
Wilna na odbudowę domów. 

Ministerstwo skarbu powiadomiło 
onegdaj Magistrat,. iż przedłużenie 
terminu spłaty nie leży w kompeten- 
cji ministerstwa, lecz Bank gospodar- 
stwa krajowego może poszczególnym 
dłużnikom przedłużyć termin spłaty w 
zalężności od zdolności płatniczej 
dariego petenta. : 

— (6) Sprawa opodatkowania 
kinematografów. juiro, dnia 2 ma- 
ja, odbędzie się posiedzenie miejskiej 
komisji prawriej w sprawie opodatko- 
wania kinemztografów. 

POCZTOWA 
— Strejku niższego personelu 

Poczt i Telegrafów nie będzie. 
W dniu 20, 21,b.m. odbyła się 
konferencja prezesów „okręgowych 

« związków niższych . pracowników 
Poczt i Telegrafów. Głównym  pun- 
ktem obrad konferencji było powzię- 
cie wyraźnego stanowiska w Sprawie 
'proklamowanego przez pewne ugru- 
powania strejku. 

Po rozpatrzeniu całokształtu spra- 
wy wyjaśniono brak powodów zmu- 
szających związki „da proklamowania 
so . \ 

obea takiego stanowiska strej- 
ku pocztowców nie będzie. 

— (x) W sprawie fałszerstw 
dokonywanych w urzędach pocz: 
towych. W ostatnich czasach w u- 
rzędach pocztowych m. Wilna doko- 
nano szeregu oszustw z książeczka- 
mi oszczędnościowemi P.'K. O., któ- 
re polegały. na tem, że właściciel ksią- 
żeczki oszczędnościowej po wpłace- 
niu kwoty zawiązkowej dopisywał w 
niej fikcyjne wkładki oszczędnościo« 
we na znaczniejszą kwotę pieniężną, 
fałszując przytem podpis urzędnika i 
stempel kalendarzowy innego urzędu 
pocztowego dla zmylenia czujności 
funkcjonarjuszów pocztowych co do 
tożsamości osoby, podejmującej do- 
raźdą wypłatę, a właścicielem ksią- 
żeczki. Fałszerz pobierał w urzędzie 
pocztowym, w którym wystawiono 
książeczkę oszczędnościową, najwyż- 
szą dopuszczalną kwotę przy wypła- 
tach doraźaych, 

W celu ustrzeżenia się przed no- 
wemi oszustwami Wileńska Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów  rozeslala do 
wszystkich podległych sobie urzędów 
pocztowych okólnik, w którym naka: 
zuje zwięk:zyć środki ostrożności i 
roztoczyć specjalną kontrolę przy wy- 
dawaniu należności na książeczki 
oszczędnościowe P. K. O. ; 

+“ UNIWERSYTECKA 
— W sprawie czapek studen- 

    

  

zasnęła w Bogu w klasztorze P 

działek 2 maja o godz. 9 

p<grążona w głębokim smutku 

  

  

Marja Jadwiga 

2 Westphalów Miłkowska 
wdowa po ś. p. adwokacie Kazimierze Miłkowskim 

z Grodna "A 
po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami 

„P Benedyktynek orm. we Lwo- 
wie, dnia 21 kwietnia 1927 r., 
Pogrzeb odbył się tamże w sobotę dnia 23 kwietnia 1927 r. 

o godz. 5-ej po poł. z Krypty Kościoła O.O. Bernardy- 
nów na cmentarz Łyczakowski. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w ponie.- 

przeżywszy lat 57. 

rano w kościele Św .Jana 
w Wilnie, na które przyjaciół, znajomych i życzliwych zaprasza 

Rodzina. 

_ 

Wszystkim tym, którzy wzięli udział w oddaniu, ostatniej 

posługi nieodżałowanej pamięci 

Lucjanowi  Łukaszewiczowi 
a w szczególności Przewelebnemu Duchowieństwu, Sądownict- 

wu, Apelacyjnemu i Okręgowem u Wileńskiemu i Grodzieńskie- 

mu, Prokuraturze i Adwokaturze składa serdeczne Bóg 

zapłać stroskana 

   
Batorego podaje do ogólnej wiado- 
mości, że używane dotychczas przez 
młodzież akydemicką czapki „Bato- 
rówki* mogą być przez młodzież tę 
noszone tylko do końca bieżącego 
roku akademickiego, z którym to 
terminem zostają one uchwałą Senatu 
jako czapki ogólnouniwersyteckie ska- 
sowane. Począwszy od roku akade- 
mickiego 1927—28 młodzież akade- 
micka nie będzie miała prawa nosze- 
nia żadnej specjalnej czapki jako od= 
znaki ogólnostudenckiej. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Posiedzenie Komisji 

Rozjemczej. W dniu 6 b. m. odbę- 
dzie się w' Inspektoracie Pracy przy 
ul. Ostrobramskiej posiedzenie Komisji 
Rozjemczej. : 

Na posiedzeniu tem rozpatrzony 
będzie cały szereg spraw dotyczących 
zatargów wynikłych między dozorcami 
domowymi a właścicielami poszcze- 
gólnych nieruchomości w Wilnie. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY. 
— Odczyt o Beethovenie. Dn. 

5 maja, (czwartek) br, w sali «Ognis- 
ka» akademickiego (Wielka 24) od- 
będzie się, urządzany staraniem Chó- 
ru akad. U.SB. odczyt p. W. Hule- 
wicza p. t. „Przybłęda Boży” (Beetho- 
ven). , 

llust'ację muzyczną wykonają pp. 
W. Hułewicz i dr. F. Szeligowski-dy- 
rygent chóru. Początek o godz. 8.15 
wieczór. 

— Próby chóru na uroczystość 
koronacji Obrazu N.M P. odbędą 
się: w poniedziałek 25 b.m. o godz. 
7 wiecz.—tenory i basy, we wtorek 
26 bm. o godz. 7 wiecz.—soprany i 
aliy w Sali prób przy zauł. Oranże- 
ryjnym 3—1. с : 

— Zabawa Kola Kownian. Pc- 
daje się do wiadomości, że „Kolo 
Kownian* pol. młodziezy akad. U S.B. 

Żona i Rodzina,     
rb. w sali Ogniska Akademickiego 
(Wielka 24) zabawę taneczną. 

Proszeni i mile będą widziani aka= 
demicy(ki) i goście przez nich wpto- 
wadzeni. $ 

— Kwesta Daru Narodowego 
3-go Maja. We wtorek dnia 3-go 
Maja od rana zasiądą ofiarne Obywa- 
telki Wilna ma posterunkach, zbiera- 
jąc ofiarne grosze na rzecz Daru Na- 
rodowego Polskiej Macierzy Szkolnej: 
Niechże.wzruszą się serca nasze Oby- 
wateli Polaków i wspominając roczni« 
cę Wiekopomnaej Konstytucji 31-go 
Maja, idźmy śladem Ojców naszych. 
Stwierdzajmy czynem naszą miłość 
dla rodzinnej ziemi, a w zrozumieniu 
jej potrzeb składajmy grosze na oświa« 
tę ludu. Niech hasło rzucone przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej; „Przez Oświatę i kulturę Oby- 
watela do potęgi Państwa” znajdzie 
oddźwięk w sercu każdego Polaka. 

— Prośba Fo'skiej Macierzy 
Szkolnej Z. W. Zarząd Centrainy 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 
zwraca się niniejszem z prośbą do 
Swych Członków, Zarządów Kół, 
Przyjaciół i Sympatyków, oraz całego 
Społeczeństwa wileńskiego o łaska- 
we przybycie w poniedziałek dnia dru- 
giego maja o godz. ósmej wieczór 
do Reduty, W. Pohulanka, gdzie 
przez ofiarny zespół Artystów, wysta- 
wiony będzie niezmiernie interesujący 
„Sen“  Kruszewskiej, Przedstawienie 
poprzedzi okolicznościowe przemó: 
wienie profesora M. Limanowskiego. 

Całkowity dochód przeznaczony 
na «Dar Narodowy 3go Maja» P, 
M. Sz. Bilety wcześniej do nabycia w 
księgarni św. Wojciecha, Dominikań: 
ska 4. W dniu przedstawienia w ka- 
sie Reduty, od godz 5-ej po poł. 

— Dzisiejsze demonstracje. W zwią- 
zku z proklamowanemi na dzień dzisiejszy 
pochodami organizowanymi przez związki 
zawodowe i P.P.S. dowiadujemy się, że p. 

Magistratu z komitetu rozbudowy m. ckich. Rektor Uniwersytetu Stefanaw Wilnie, urządza w dn. 2-go maja wojewoda Raczkiewicz dał zezwolenie па 

przeczystą lśniącej 
lewskiej, o obrzeżenie krzesła wspar- 
tej głowie. 

Nie wiedzieć skąd przyszła odwa- 
ga szeroko wpatrzonych źrenic. 

Przez witraż trójbarwny sączył się: 
do komnaty blask rozmigotany, ła- 
miący się wśród roślin i materji roz- 
słanych-po-ziemi, a w blasku owym 
jej twarz wydała się niezwykle bliska 
i dobra. 

— O Pani... Pani... powfŚrzył nie- 
dosłyszalnie i jął wyszukiwać imion 
najpieściwszych, by szeptać je w ser-- 
ca tajaikach mieprzerwanie i radośnie: 

— Słuchaj mię mistrzu. - Wezwa- 
łam ciebie, byś mię ratował przed 
nudą życia | pustką—zamilkła jakby 
chcą utrwalić w sobie ono zdumienie 
pięknej twarzy młodzieńczej. : 

Zgiął głowę w kornem zasłucha- 
niu, bowiem uwierzył w cud „maiące-. 
go spłynąć z jej ust zwierzenia. 

— .. byś mię ratował—powtórzv- 
ła i twarz jej rozelśniła się świateł- 
kiem wielkiej ufności. i 

— | nie dziw się żądaniu memu, 
bowiem nie ów jest szczęśliwy, co 
posiada wszystko, a ów jeno co błą- 
dząc po drogach niepojętych wyciąga 
dłonię -ku nieznanemu. ó jakże bez: 
myślne byłoby me życie, gdyby nie 
ona żądza poznania rzeczy niczwy- 
kłych i niecodziennych... 

— Cóż ja ci mogę o Pani Jasna, 
O Pani Kapryśna—pomyślał, 

A ona by zgadując myśli jego 
wskazała dłonią przed się. 

— Pojrzyj tam: widzisz tę mano- 
gość zegarów niepomierną. Błądząc 
po Italji krajach ojczystych skupywa- 
łam je u kramarzy, mistrzów sław- 
nych, na rynkach i w domach zubo- 
żałych a niegdyś możnych panów. 

Gdy zasię posiadłam ilość dosta- 

Przerwała, objęła skrzącym się 
wzrokiem jego wyniosłą postać, po- 
chyliła się nieco naprzód—zaczem. 

— Rzeknij —szepnęla — jesteś po- 
noć: najjesszym mistrzem starego mia- 
sta i nietyłko potrafisz zegary napra- 
wić, wyrzeźbić je, lecz takoż rozdźwię* 
czyć je melosją najpiękniejszą?... 

— Czyniłem to dotychczas Pani... 
— A teraz zali potrafisz melodję 

w.pierś stu zegarów włożyć i tak je 
wszystkie uzgodnić by dźwięk każdy 
nutka każda uderzając łącznie tworzy- 
ła*pieśń jedną uroczystą a wzniosłą. 

— Uczyaię to Panil zawołał pow- 
stając i taką moc i wiarę włożył w 
słowa swe, że dłoń wyciągnęła ku 
niemu i raczyła się uśmiechnąć łaska- 
wie, a wonczas z dziwną jasnością 
przypomniał mu się napoły zastygly 
uśmiech kamiennej twarzy zwornika, 

bezruchu zasłuchania. i 
h zegary W komnatach pałacowyci 

grają. BRE, $ 
Słucha ich piešni piękną wdowa, 

Słucha i myśli i od czasu do czasu 
ciekawie zerka na mistrza Andrzeja. 

  

i spoczął na kró: teczną nawiedził mię kaprys dziwny. ma sobie głowy wiotkie zamarły w krótkiej jak powiek mrugnięcie chwili 
pragnie uciec do swej izdebki ubo- 
giej, zatopić się w pracy twórczej I 
zasłonę rzucić na zbyt jaskrawe dla 
nienawykłych oczu światło szczę- 
ścia. 

A nieporadność jakowaś członki 
Wydaje się jej twórcą urosłym do ku ziemi przykuwa, myśli gmatwa, 
nieogarnionych umysłem rozmiarów, Pieśń stu zegarów zamilkia. Na 
a gby tak stoi nieruchomy, ze skrzy: urojonem okien, arrasie barwy mato- 
żowanemi na piersiach dłońmi, gdy wieją, gasną... Zlekka podnosi głowę 
oczy mu ..rozbłysły i twarz 
niła się ich blaskiem o jakże ). 
cu bliski i drogi. 

-omie- wdowa piękna i radosnym głosem 
wzywa ku sobie mistrza Andrzeja. l 
owo w jednej chwili rozbieżność my- 

„Na czworokąinym wykuszu kom- Śli niezrozumiała pierzcha i ostaje je- 
naty rozpostarło się barwami 
wiałych arrasów piękno dogasającego 
wieczoru, parku dal bezbrzeżna, pa- 

spło+ no szczęście nezmierne. 
— Dzięki ci mistrzul 
Bieży jak żak zapłoniony ku wy- 

wi wśród krzewów stądo zadumane ciągniętym dłoniom, pada ku stopom 
i jelenie smętne zasłuchanie. białym i usta do ciżemek drobnych 

Wsparty o okna wnękę 0 czem- przyciska. 
że iak myśli wielki mistrz  Audrzej? 

"który i wabił i odtrącał, obiecywał i Myśli o swej potędze twórczej, którą sobą twarz. 
A kiedy. owej podnosi widzi nad 

odną i wyraz pogardy 
Szydził i naigrywał się z czyichś jeno wyczuwał, a która w chwili jed. na ściśniętych wargach, 
zbyt śmiałych, dufnych i natarczywych 

myśli... V : 
IV. : , 

O pieśni stu zegarów i twórczej 
radości i mistrza. 

M komnatach pałacowych zegary 
grają... 

Przez okna rozwarte naścieżaj, na 
trawniki i gazony w  wielubarwnych 

ne] jego rojenia w czyn obróciła, — Po nagrodę do Skarbca się 
Jakże cudnie zegary. grająl Żaden udaj. Kazałam ci przygotować kamie- 
dźwięk, nutka żadna nie wyprzedzi 
siebie, nie zmięsza się, nie opóźni na 
jedno oka mgnienie. Jakże cudnie ze- 
gary. grająłl A twórcą tej pieśni, « któ- 
rą i niebo i ziemia słuchają w rozra- 
ZW jest on, mistrz Andrzej! 

n 
Pod naporem myśli owych coraz | 

nie drogocenne i złoto. 
- Powstawała. Musnęła mu czoło fał- 
dą sztywnej szaty i niedosięgła, wy- 
at zginęła za dźwierzami kom- 

На „A%* 5, 
Powoli powstał z ziemi. W chwili 

onej—o nigdy niezapomnianej! uczuł, 
że ck wielkiego "promień pali 

kwiatach tonące płynie pieśń miłoś- pyszniejsze staje się serce, wyczuwa równie mocno jak i, bólu, bowiem 
cią natchniona, westchnieniami by tej „posmak nagrody boskiej za dar niema między jednem i drugiem róż- 
piersi tysiącznej ziejąca, a słodka u+ wspaniały, napawa się, nią. i nasyca. nicy, i że duszy, gdy stanie na szczy- 
roczysta i wzniosła, że oto nawet pa- Pragnienia niezmierzone wyprzedzają cie uczuć wszystko inne małem i 
wie zamorskie, dumne swą bielą nie- wydarzeń bieg zwykły,—w oczach nikłem się wydaje. Więc nawet i to 
skalaną, rozpostarłszy na zieloności wpatrzonych w piękaą wdowę budzi wzgardliwe ust pięknej patrycyuszki 
traw soczystych długie ogony—w 
zdziwieniu wybałuszyły małe, krągłe 
oczęta; a tam opodal fontanny w 

się szczęścia ziszczonego zachłanność. 
potężna. Fa 

1 żal bezmierny za niebosiężnymi 

wykrzywienie, to szydercze i zimne 
odejście zadrąsnąć mocno nie może, 
gdyż jest jeno mikłym cieniem tego” 

rozbryzgach wód szmerliwych stanęły szczytami najbardziej oddalonych rą- co przeszło. 
samotwór jelenie cudne i wsparłszy jeń skowytem rozpiera piersi. W D, C, N.  



wa pochody z wyraźnem og'aniczeniem 

4 

zasu trwania ich i marszruty. 

dwa pochody: t. zw. 
Ustalono zostało definitywnie, že D 

się akademia. 

mi: 

Lewica PPS., 

Wileńska, Niemiecką do Ratusza. 

temat o rewolvcji chińskiej nie odbył się. 
Jak się dowiadujemy, związek urządzeń 

użyteczności publicznej (elektrownia, wodo- 
ciągi, kunalszacja i t. d.) udziału w pocho- 
dzie nie weźmie. 

— Czarna kawa. 

ą 
prawicy P.P.S., który 

wyjdzie z lokalu przy ul. Kijowskiej Nr 19 
i pójdzie przez ulice: W.Pohulankę, Trocką, 
Niemiecką do Sali Miejskiej, gdzie odbędzie 

«Bund», <Poslej-Sion> 
sformują pochód na dziedzińcu domu Nr 4 
przy ul. Ludwisarskiej, poczem ruszą Rd 

u 
zostanie rozwiązany. Plan ten uzgodniony 
zostai przez władze bezpieczeństwa z przed- 
stawicielami wspomnianych ugrupowań. Wo- 
bec niezezwolenia władz, zapowiedziany na 
dzień 30 kwietnia odczyt dra J. Kruka na 

Dnia 1-go 

20 wo S 

  

Kino- tear. „Helios“ 
nl. Wileńska 38, 

DZIŚ 
Monumentalny film 
Sceny w naturalnych kolorach, Na scenie pierwszy raz w Wilnie, 

Polsca Imitatora muzycznego, nesladowcy ptaków, zwierząt i t. d. p. MIRO MALTANI. 

* i k! je 

p... „Przez miłość dó Sławy nisych wystów Paryża 
gościnne występy jedynego w 

  

Tex: „Polonja' 
ml. A. Mickiewicza 22, 
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„Wielka Parada“ 
arada šmierci. — Parada Wspomnief, — Parada mižošci. 
umorysta-tancerz MAKSIO BOCZKOWSKI w nowym repertuarze. 

Dziśl KORONA NASZEGO REPERTUARU! Arcydzieło przewyższające wszystkie z dotych- $ 

czasowych! Film, który otrzymał 8.000000 głosów więcej od <Ben-Hura» 
i pierwszą nagrodę Świata e 

PZA tragedja, którą przeżyliśmy e 
wszyscy! Która znajdzie oddźwięk w $ 
każdem ludzkiem sercu. 

Nad program: Na scenie znany 5 
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Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

maja odbędzie się Czarna kawa w €©$ Sala Miejska (ut. Ostrobramska 5). 
Klubie Szlacheckim pod protekiora- 
tem p. Mieczysławowej Jeleńskiej, 
początek o godzinie 8-'mej — koniec 
punktualnie o 2-giej. 

TEATR i MUZYKA. 

niówka «Bajki». Dziś o 
— «Reduta> na Pohulance. Popołu 

© 

Dziś będzie zy х „66 dramat w 9-clu aktach, W roli 
wyświetlany film „Kadet Marynarki głównej Ramon Nowarro. 
Akcja się rozgrywa na tle morza, okrętów wojennych i szkoły kadetów morskich. 
Scenarjusz w:g powieści Guy Maupassanta. Nad program: <CIĘŻKO i GORĄCO» 
komedja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza p. W. Szczepańssiego, 
Ostatni seans o godz. 10. W Poczekalniach koncerty radjo. Początek seansów: w nie- 
dzieję i święta od godz, 3, w sobotę od godz. 4 1 inne dnie od godz. 5. Kasa Czynna: 
w niedzielę i święta cd godz. 2 m. 30, w soboty od sodz. 3 m, 30 iinne dnie oa 
godz. 4 m. 30. Cena biletów: parter—60 gr., balkon-- 30 gr. 

m 
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d 
g. 4-ej pp. przed- 

stawienie popularne «Bajki», którą Reduta 
zainecenizowała w myśl założeń bajki, gdzie 
usunięto wszelkie rekwizyty, realne oznaki 
rzeczywistości, jako nieharmonizujące z na* 
strojem utworu. Ceny miejsc od 15 gr. 

— Przedstawienie robotnicze <Cy- 
da». Dziś, jako w dniu święta robotniczego 
0 g. S'ej wieczorem przedstawienie zakupio- 
ne przez Związki Zawodowe. Odegrarą zo- 
stanie tragedja w trzech aktach Corneiile'a- 
Wyspiańskiego <Cyd>». 

Słowo wstępne wygłosi prof. M. Lima- 
nowski. Pozostałe bilety po cenach najniż- 
szych od 15 gr. nabywać można w kasie 
teatra od godz. 5-ej popołudniu. 

— Przedstawienie popularne <Cyda>. 
We wtorek w dzień Święta Narodowego o 
godz. 4-ej pp. odbędzie się przedstawienie 
popularne dla najszerszych warstw i mło- 
dzieży szkolnej  Corneille'a- Wyspiańskiego 
Cyd». Ceny miejsc najniższe od 15 gr. 

— «Mąż z grzeczności». We wtorek 
o godz S-ej w. wesoła komedja w 3-ch ak- 
tach Abrahamowicža i Ruszkowskiego <Mąż 
z. grzeczności». Ceny miejsc od 20 gr. 

— Premjera <Juniora>. W czwartek 4 
b, m. po raz pierwszy wystawia Reduta ko- 
medję w 3-ch aktach B. Winawera p.t. <Ju- 
nior». 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 
og. 8ej m. 15 w. ostatni sukces Teatru Pol- 
skiego, świetna, pełna uroku komedja Deva- 
la «Simona» z p. M. Malanowicz-Niedzielską 
w roli tytułowej. «Simona» po dzisiejszem 
przedstawieniu schodzi na czas dłuższy z re- 
pertuaru. 

o g. 3 m, 30 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dzi 

PP- 
iś 

grana będzie sensacyjna 
sztuka Bernauera i Oesterreichera <W raj- 
skim ogrodzie>, 

— <Złota ciocia» —Gavaulta. Jutro w 
poniedziałek wraca na repertuar Teatru Pol- 
sklego <Złota ciocia» — Oavaulta, na której 
publiczność wprost się zaśmiewa. 5 

— «Nie trzeba się niczemu dziwić», — 
znakomita komedja St. Kiedrzyńskiego, któ: 
ra obecnie w Teatrze Małym w Warszawie 
Lig graną z olbrzymiem powodzeniem po raz 

z rzędu, grana będzie w Teatrze Polskim 
raz jeden w środę. 

3 go maja. 
Uroczyste przedstawienia w dni 

We wtorek na rzecz Koła Stu- 
dentów Prawników, Teatr Polski daje dwa 
przedstawienia t.j. o g. 3 m. 30 pp. <Damy 
i huzary»—Al. Fredry i o g. 8 m. 15 wiecz. 
«Radziwiłł Panie Kochanku», poprzedzony | 
okolicznościowem przemówieniem рго! J. | 
Wierzyńskiego. 

uczczeniu pamięci 

Ofiary. 
— Na Macierz Szkolną w Wilnie: Ku 

ięci 5. p. Lucjana Łukaszewi- 
cza W. Dmochowski złotych dziesięć. 

— J. Mł. Schronisko naucz: cielek wet 
ranek zł. 10, na szpital nieuleczalnych zł. 10, 
na Żłobek «Dzieciątka Jezus» zł. 10, na Sa- 
natorjum T-wa przeciwgruźliczego zł. 10, na 
Bratnią Pomoc studentów U. S. B. zł. 5, na 
nędzę wyjątkową zł. 5. Razem zł. 50. 
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SKŁAD MEBLI spółdzielni 

„Zjednoczeni Stolarze“ 
w Wilnie, ul. T:ocka Nr 6. 

Wielki wybór różnych mebli wła: 
snych warsztatów. Przyjmuje zamó' 
wienia na Całkowite urządzenia biur, 
urzędów, różnych instytucji, banków 
oraz wykonywa wszelkie pojedyficze 

meble, Ceny umiarkowane. 
Rysunki i kosztorysy na żądanie. 

5 R MA A 1 1 7 A A NA 1ЕЛ 1 13 13 1 
  

PRACOWNIA : 
GORSETÓW „Janina“ 

й ul. Š-to Jafska Nr 2. 
Najnowsze modele pasów gumowych, 
kombinowanych z gumą i z nogawka 
mi, bandaże do stanu odmiennego i 

  

według rrzepisów p. 
  

  

roślin pastewnych 
Koniczynę czerwoną w cenie za 

: kilo Zi. 4.20—4.50. 
Koniczynę białą w cenie za kilo 

ZŁ. 3,50, 
Koniczynę szwedzką w cenie za 

kilo Zł. 6— 6,50 

w cenie za kilo Zł. 
э 
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ski ząD 
Łubin niebieski 8 M 

n Ż6ły „ nom »„ » 0. 
oraz różne inne nasiona poleca 

Ljommt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zaw:faa 11-a 

Zamawiają.y raczą nadsyłać zadatek. 
Posyłki wagi do 20 kllo (50 funtów) 

mogą być wysyłane pocztą. 
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<NBLETĄ 
KEFIROWE 
DO UŻYTKU DOMOWEGO 

SPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY DO 
KAŻDE60 PUDEŁKA 

PABR. CHEM. FARM 

NL aulai 
WARSZAWA 

. lekarzy. 

jw 

      

Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 

wości wątroby, nerek, kamienie żół- 

ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 

nia hemoroidalne są spowodowane 

złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ladzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 

a przedewszystkiem uzdrawiają żołą- 

dek i powodują regularne działanie 

wątroby 1 nerek, Oraz usuwają 
obstrukcję. 

Zioła z gó! Harcu d:ra Lauera 

usuwają z organizmu zbyteczne nie- 

użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 

się osadów, następstwem których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła z gór Harcu zyk paca 

usuwają i zapobiegają tworzeniu się 

a żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 

Cena pół pudełka Zł. 1.50, 

podwójne pudełko Zi. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

> Generalne Przedstawicielstwo 
okolice odda poważna fi 

Przetworów” Chemicznych, * 
na Wilno i 
Fabryka 
towar dobrze z. 

) utrzymania większego 

sygnacyjnego gotówka 3.000 zł. 

nieczna. Zgłoszenia sub: <Zapewniona 

Celem 

ko- 

$ egzystencja» kierować do Centralnego $ 

O;łoszeń L. Meizl 1 S-ka, 

Warszawa, Jasna 17. 

NAJLEPSZA JET PAŃARYNA | 
BIELIZNY & 

) Biura 

  

      

    
SŁYNNA 

WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
rawnuczka Lenorman, ktėra 

TOK Napoleonowi, PRZYJMUJE 

DZIŚ OSTATNI DZIEŃ. Przepowiada 
rzyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

PE d. Kto chce poznać przyszłość; 

należy pośpieszyć, ponieważ wkrótce 
wyjeżdża,, lub zupełnie 
wróżyć. Ui. Młynowa 21 m. 6, schody 
na prawo, (Zarzecze) naprzeciw Krzyża 
LND = 
a Lu w uroczej m csco-$ ь 1 o 

pm zera „git $ „Ekstralit ss 
(1, 2, lub 3 pokoje.) Blisko las sosno- DEFVZOL!, ALA 

A TI ее 
$ Iovicaies ię można postę zdreau $. Ra T 

PRZETARG. 
D. K. P. w Poznaniu zwraca uwagę na 

mający się odbyć w dniu 20 maja 1927 r. 

rzetarg publiczny na dostawę około 

12.000 m3 kloców sosnowych (okrągiaków). 

szczegóły przetargu ogłoszono w 

nitorze Pojskim Nr 96—27 kwietnia i w 
Epoce Nr 113—26 kwietnia. | я 

Prezes Dyrekcji Kolei Państwowych. 

385 25-1V. 

= Pierwszorzędny Zaktad Krawiecki 

= L. Kulikowskiego “52 
5 Poleta GOTOWE ubrania—przyjmuje 

u OBSTALUNKI z własnych i powierz. 

u maferjałów — wielki wybór PALT 
“ 

1 

Kaucjonowany i Koncesjonowany 

DOM KOMISOWY ZLECEŃ 

Ignacego BERGERA, 
ul. JASNA Nr. 22. 

INFORMUJE we wszystkich sprawach 
w sądach, urzędach pańsiwowych, 

komunalnych oraz hipotekach, przy: 
czem przyjazd zainteresowanych do 

Warszawy zbyteczny, 

składu kon: 4 

  

Paa r 

letnich, gabardinowych i jesiennych. 

4904144046466004
0046446640406460

8 

w WARSZAWIE S 

  

BIURO | 

Techniczno-kandlows A RAWENOR|--InżyNier 
Wilno, ul. Kolejowa 9, telefon Nr. 1047, 

: dostarcza wyłącznie wyroby fabryk: 

„DEUTZ* w Kolonji: silniki ropowe Diesel'a od 6 KM, na gaz ssany 
z wilgotnego drzewa, torfu i koksu od 10 KM, loko- 
motywy i lokomobile ropowe, 

F. W. HOFMANN w Wrocławiu: traki ramowe (gairy), maszyny do 
wyrobu klepek i wszelkie inne maszyny de obróbki drzewa. 

„HUMBOLDT* w Kolonji: turbogeneratory, patentowane kotły do 
60 atm., kompresory, maszyny do wyrobu lodu 
sztucznego i jadalnego, pompy i t p. 

„MIAG* (zjednoczone fabryki: „Seck* w Dreznie, Kapler w Berlinie, 
„Amme-Giesecke” i „Luther* w Brunswigu, oraz „Gref- 
fenius" we Frankfurcie n/M): wszelkie maszyny młyń- 
skie, turbiny wodne, maszyny do wyrobu masy 
drzewnej, tektury i inne. ' 

Oferty, kosztorysy i projekty na żądanie BEZPŁATNIE. 
  

  

UWAGA!!! Е 
Żądajcie we wszystkich aptekach, drogerjach i t. p. 

jedynie niezawodnych środków 
TANATOL przeciw karaluchom i prusakom. 
ORWIN przeciw myszom i szczurom, 
MO GIL przeciw pluskwom. 
SINTiN przeciw molom, pchłom i t. p. 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. 
W użyciu od 1911 roku. 

LABORATORJUM CHEMICZNE 

J) SROCZYNSKI i 
Warszawa, Elektoralna Nr. 21, tel. 65-11. 

S-ka 

    

„ „Fabryczny sklad maszyn i kamisni mlyūskich 

iirmy G. KULIK 
Lublin, ul. Zamojska Nr. 18. telefon 7-61. 

Oddział w Wilnie, ul. Miekiewieza 9. 
Reprezentant Technik ST. STOBERSKIi S-ka. 

Zastępstwo firmy „Bracia Biihler* Ucwil Szwajcarja. 
Kompletna budowa młynów zbożowych, 

Specjalne urządzenia nowoczesnych kaszarń, 
Fachowe porady, projekty, kosztorysy, 

Plany, kalkulacje rentowności. 
Są na składzie i dostarcyamy niezwłocznie: 

Postawy walcowe pojedyńcze i podwójne, 
Aspiratory, wialnie ziarnowe z dolnem sitem, 

Maszyny szmerglowe i szczotkowe. 
Perlaki automatyczne „Mars“. 

Odsiewacze płaskie „Planzichtry“, cylindry mączne zwykł 
Maszyny do odsiewu grysików „Reformy*, Oandakas (Filtry; 

ssące i tłoczące, Wentylatory „Ekshauzatory“ Trieury. 
Kamienie sztuczne i francuskie. Okucia do kamieni, cylindrów. 
elewatorów, kompletne. Pędnie, ślimaki, łożyska samosmarowe, 

Odlewy żeliwne i metalowe, . 
Dostawa natychmiastowa wszelkich artykułów: 

Gaza Szwajcarska, siatki druciane, blachy dziurkowane pasy 
skórzane Mparciane, oskardy, perliki. į 

Motory ropne ii na gaz ssany, turbiny wodne po cenach 
fabrycznych. L 

   ' REUMATYZM 
ARTRETYZM-ISCHIAS-PODAGRE 
NAWET W STADJUM ZASTARZAŁEM LECZĄ SKUTECZNIE      

        

     

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 

spondencyjne _ prof. Sekulowicza, 
arszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 

Czają listownie: buchalterji, rachunko- 

wości kupieckiej,  korespondeacji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
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NA RATY, 
solidny sprzęt radjo 

amatorski. RADO 
$ Kompletne instalacje 'z nowo- 

czesnych odbiorników. 

$CENY NISKIE 
Bezpłatne porady poleca 

najstarsza firma Radjowa 
w Wilnie. 

© wileńskie B'uro Radjotechniczne 

| Mickiewicza 23. Tel. 405, 

    

  

    

  

(grempio- 
wanie), , Dekatyzowanie 

ŽĄDAJCIE P ROSPEKTOW! 

     

nia, 
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a 
ou аннн inte i 

Gotówkę 
posiadamy w więk- 
szej kwocie do 
ulokowania pod 
pewne zabezpie* 

czenie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo- Handlo- 
we kauojonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

„tel. 1524 8 

FORTEPIAN 
tirmy „Szredera“ 

okazyjnie do sprzeda- 
onifraterska | 6, 

m. 2 

    

MASZYNY 
do dachówki, pusta- 
ków i cegły cemento- 
wej sprzedam. War- 
szawa, Jerozolimska 17 

Chojecki. 
    

chmistrz - ogrod- 
Ko: rutynowany 

posiada dobre 
świadectwa poszukuje 
posady do majątku, 
peńsjonatu, restauracji 
it. p. Krakowska 32 

  

  

  

muje 

„Р 
nych i przedświętecz- 

  

  

  

rzyjmuje od godz. 9 
8 Ё{іі 19.1 Mickiewicza L---- 

46 m. 6 
WZP. Nr 63 

tel. 152, 
  

  

rócz dni śŚwiątecz-   
Za 4.000 

nych, 
eligowskiego 5 

wy murowany 
dochodowy   

Lekarz-Dentysta 

  

  

upię plac na 
K przedmiešciu, 

lób parę Ai 
i + rów za miastem. 

Dr W.Umiastowski zgłoszenia: ul. Mickie- 
choroby płuc, przyj: wicza 5 m, 8. Pośred: 

od 6—7-ej wiecz, nicy niewykluczeni. 

dolarów dom do 
sprzedania 3:piętro- 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

  

    

    

  

PLISOWANIE i KARBOWANIE m. 5, Moszko. 

materjałów przyjmuje się: ul. Jakóba ' 
$ Jasińskiego Nr 1 m, 10 — parter. OKÓJ _ umeblo- 

ykonanie sumienne» p wany do wy- 

najęcia. 
Z arzecze 16 m. 17, 

DOKTÓR Poszukujemy 
domów d cią 

D, ZELDOWIGZ || "m gotówkę” O SPRZEDANIA 
chor.WENERYCZ- || Wileńskie Biuro 0 z > 

NE, MOCZOPŁC, || Komisowo. Handlo" | „emi на 

SKÓRNE. Ma tel, i kretowym. Dowied. ul, 

od 10-1, 0 m Lwowska Nr 11—8, 

DOKTOR Do sprzedania 

10 — 12 ha Do ulokowania 
8.Zeldowiczowa ziemi. 9 kil. od Wilna, 1000 dolarów 

KOBIECE, WENE:. | gzosą lidzką, folw. a wskaz isotek 

RYCZNE i chor. Pyszno. Hazpier wb UCZA, 

DRÓG MOCZ. pośrednistwo wyklu- 

prz. 12 i od 46 czone: Adres w adm. 

ul.Mickiewicza 24 Majątek <Słowa>. 

ELLE ładnie | položon 
W, Zdr. Nr. 3:. tanio". 26 aż: SOBA w średnim 

dania 0) wieku, umiejąca 

* Akuszerka mówi reni у dobrze e: 

i 1 Komisowo-Handlo- Į praė, prasować, pos 

Wi Smiałowska we: Mickiewicza 21, |Szukuje posady do 
wszystkiego. Posiada 

rekomendacje, ul. 
Jakóba Jasińskiego a 

m. 5. 

Samochód 
«Delaze>» osob., 6 cyl. 
w zupełn. porządku 
do sprzedania. Wia- 
domość: Biuro Rekla- 
mowe S$. Grabowski, 

Garbarska 1. 

BUCHALTERJI, 

  

  
  

MARYA we kaucjonowane | STENOGRAFJI  pol- 

0ż r k $ Isk ul. ni cz 24; ok oootezcwich, 

e tel. 152. orespondencji, języ* 

zyns 4 MOS ū ków dka praktycz- 
Choroby jamy ustne ==———=—======= па 10 . пиезесгше. 
Plombowanie i usu- Lokatę ; Zamiejscowi listownie, 

wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr. Nr 3 

bez ryzyka 

we 

tel. 152. 
  

Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 

i krajowych nowe i używane 
sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6 

gotówki załatwia- 
my najdogodniej i 

Wileūskie Biuro 
Komisowo-Handio- 

kaucjonowane 
ul. Mickiewicza 21, 

  

pierwszorzędnych firm zagranicznych 

Programy gratis. 
Świętokrzyska 17 w 
Warszawie. Kursy 

Gracjana Pyrka. 
22.gi rok istnienia, 
    

    

Gotówkę 
w każdej sumie na 

oprocentowanie 
lokujemy _ najdo- 

godniej 
Dom Handl.:Kom, 

„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6, 1 piętro 

tel. 9—05.   

IE st 

= 
Vica DOBRA 6. 

   
   

    

KOPJOWANIE 
PLANOW į 
SWIATLODRUKI 

DRUSKIENIKI 
ul. Mickiewicza 9, 

1—2—3 pokoje Z ca- 
łodzennem — utrzyma: 
niem, w pobliżu ;Łą- 
zienek. Kuchnia w» 
kwintna, cen; jrz. 

st,pn. S 
do p. Heleny Prty- 

„ godzkiej. 

Okazyjnie 
sprzedeje się fabryka 

pudełek w 
pełnym biegu. 

Dowiedzieć się: Wel» 
ka 12 m. 39, od 14. 

— 

Do sprzedania 
folwark 54 ha, doireį 
ziemi, trzy kilomdry 
od Nowogródka i ko- 
łei wązkotorowej, w 
tem przeszło 5 hala» 
su, przeważnie dQ0. 
wego. Zabudowaia 
dobre. Dom mieszfl- 
ny. Duży ogród oy0- 
cowy. Cena za heliar 
500 zł. w złocie. Wa: 
domość: Nowogrótk, 
Urząd Prokuratoa 

Wi. Sieticki. ii nn 
Majątek 

z dobrym młynet 
wodnym kupimy 

natychmiast pri 
10.000 dolarów В 

gotówki 
Dom H.-K. <Zach 
ta»  Gdańsxa į 
1 piętro tej. 9—0 

Pod Bulię 
poszukuję koło Wna 
lub blisko st. Kei 
dwie dziesięciny <b- 
rej złemi z warunkm 
uprawy jej za optę 
ryczałtową. w ten ior 
sób każdy może Teć 
następnie darmo pn- 
tację bulwy. Wiś. 
mość osobiście: Wo, 
Bankowa (od Mób- 
wej) dom Nr 1 m4, 
W. Kozłowski, odQ 

do 12 zrana. 

  

t 
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UWAGA! 
Kto žyczy poznatį 
i odczytać tajemni: 
ce ręki, može nait 
być ilustrowany 

podręcznik p. 
<Chiromancja> 

A, Wasilewskiego. 
Cena egz. 1,25 gi; 
Do nabycia w księ- 
gatniach oraz U 
autora (Wilno, ul. 

Połocka 4 m. 7). 
Zamiejscowym + 

książka wysyła się 
tyiko po otrzyma- 

niu 160 gr. 
LL САа 
— — — 

2 pokoje 
z kuchnią umeblo- 
wane, z usługą i 
telefone » przy uli- 
cy Mickiewicza od. 
najmę na 4 miesią- 
ce poważnej osobie 

lub rodzinie. Wia-     I domość: tel 12—48 

gubiono książkę 
wyd. „przez P 
K. U. Święciany 

rocznik 1885, na imię 
Jana Na iwajko, zam. 
we wsi Kurakulicze 

gm. Szemietow- 

` 
M.Wilenkin 

i S-ka 
ka z ogr. odp, 

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

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
biurka, krzesła 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
na raty. 

S 

SZCzyzna 
— 

  

    

  

    

     

      

  

           

       

  

   

   = NYM UŻYC POWYŻSZYCH PREPARATÓW. 
  

' 

   SPOSÓB UŻYCIA ZAŁĄCZONY PRZY FLAKONACH = 
DO NABYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH i SKŁADACN APTECZNYCH. 

—н * 
ENTOWANE w POLSCE, ZAREJESTROWANE | ZATWIERDZONE Bój 

PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA PUBLICZNEGO. 
ŚwaAD Główny rinmy.EKSTRALIT. LPAJERSKIEGO 1. 

w faoatxent Fan. KROGULEC, WARszAw, OGRO0OWA 593 Tet.20-21,. 45-08, 
о- 

W. Z. P. W. 54, Wilno dn, 7 X 1926 r. 

Szczęście często jest olbrzymie, 
Więcej niź 1 miljon złotych. 
750.000 szył. można przez ciągnienie na łoterji wygrać. 

„ DOGODNA LOTERJA SWIATA 
100.000 Losów. 50.000 wyeranych. 

Ciągnienie (I Kiasa) 21 i 23 czerwca 1927 r. 
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Ceny Losów  1/ A 1/ą 1/1 
Zi 6— Żł 1227 ZE'2A 2) ABS 

s. 440 s.840 s. 16.40 s. 3240 

  

ZAMAWIAJCIE NATYCHMIAST! 

- Obwieszczenie o przetargu. 
Niniejszem podaje się do wiadomości zainteresowanych, iż w dniu 10 maja b. r. 

o godz. 12-tej odbędą się w lokału 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 meja złożyć 

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

gotówce, ewentualnie wekslami gwarancyjnemi. ! 

Warunki možna przeglądač w Magistracie od dn. 5 maja b. r. 

m. Glebokie, dn. 27 kwietnia 1927 roku. 

Magistrat m. Glębo 

ETEEIEEIEEIEREIE| EIELEIEEIEHEE HI 
  

     

    

   

      
    

      

' Po otrzymaniu zamówienia, wysyłamy oryginalny 
urzędowy plan gry. 

Regiilowanie należności 
losów. 

Zamówienia kierować w zamkniętej kopercie: 

LUDWIK FRIEDMANN 
Wien, Salzgries 12/ 68, 

Główna wygrana V Kiesy s. 100.000 (zł. 150 000) 

odbywa się po odbiorze 

  

A © 

NAKŁAD OGRANICZONY. 

wprost u wydawcy T. GROUSS, Poznań, Gwarna 9 
Konto czekowe „P. K. O. 208-703. 

wyszedł z druku prakt. podręcznik prof. NILS HANSSONA | 

w przekł. na język polski z przedm. prof. d-ra Z. Moczarskiego 

p. t« „ŻYWIENIE ZWIERZĄT DOMOWYCH* 
Cena tylko zł 8.— w opr. zł 11.— z opak. i przesyłką za got. 

Zamawiajcie zaraz. 

kiego. 

    

  
padła na ios Nr. 54524, kupiony u mnie. 

| МЕЧ АИА СОНМ PY АСАИ ЗН TEATRAS 

    

  

  

a Bta <aflaw M-oklewicz Redaktor w/z Czeslaw Karwowski, =— Odpowi tozasy ż ozłusegnia Zenon Ławiński. Drukarnia « Wydawnictwa „Waaskies Kwaszeina 23 
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