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Rząd Baldwina, który przez
cały
kwiecień przypatrywał
się
rokowa.
niom z robotnikami węglowemi z rew
nie czynnie
ka ZErwą, wkroczył w
ostatniej chwili,
Zwołał
mianowicie
ze
konferencję wszystkich zainteresowaie- |
ег»
nych czynników i zapowiedział,
że
gotów jest przedłużyć
płacenie subаwerncyj węglowych jeszcze na jakiś
iekrótki czas (do połowy maja), o ile
będa szanse
pogodzenia
się obu

a

na jaw dwa
ogromne

które

wzburzenie

w

społe-

rząd Trade Unionów mimo nieukończonych jeszcze
rokowań
poczynił
wszelkie przygotowania do rozpoczę:
cia strajku generalnego, ustanowiwszy
jego termin na wtorek i „wydawszy
organizacjom
szczegółowe
instrukcje; 2) zecerzy w
dzienniku
„Daily

|

b»,
ni

— Związek Ziemian

|

oraz

przed

tem

6.V.

wyprawy

do Belwederu.

(tel. wł. Słowa).

Marszałek

у

Rataj, pos,

i pos. Dębski odmówili wczoraj p.Prezydentowi Rzeczypospolitej przyjęcia
misji tworzenia rządu. Poseł Witos zastrzegł sobie czas do namysłu.

zadaniem

Dziś rano zebrał się o godzinie 9-tej klub

godzinnych obradach

Piasta,

poczem

po

1 i pół

wydano następujący komunikat:

4
|

oburzeniem.
Konferencja

|

1

obradująca

z

W

inicjaty-

dniu wczorajszym

| wy rządu zajęła się też temi obu fak: koncepcja

lo-

tami. Baldwin zażądał od przedstawicieli górników,

"7,

mowy

aby

wego.

rządu

upaść

miała

Wpłynęła

na to demonstracja,

ogłosił rząd-w niedzieję

pisemne do

przewodniczącego

o:

4

udział

wszystkie

trzy kluby ósemki i Piast.
dziwnie wygląda późniejsza

konPruha. połączenia

Artura

gresu Trade unionów

póź: i solidarnie wzięły

uliimaium

wystosował

Taz z miejsca

Możliwość

Stad
tak
koncepcja

centroprawu

kierunku,

Zabiegi

becnie

uczynić

próbę

miast

odraczać

za- byłby to gabinet naigorszy, Ci, którzy

siły,

PEZET

strunę.

, która pozwoli
1 małe

mu wytrzymać wielkie

przykrości, związane

ze Stiaj-

S

Niektėrzy
nie podzielają zdania
IZądu, tak np. Lloyd George w parlamencie występywał przeciwko taktyce

й

rządu, a później

wysuwany

byt

na

pośrednika celem nawiązania rokowań
z powrotem.
3
Strajk generalny
nie ma jednak

p

charakteru

antydynastycznego.

to stwierdzić

w
ne

ty

kar

_

Aby

wyraźnie

6ł-

Celował swobodnie

następca

wczorajszego

donoszą, że

nadzieja na
załatwienie zatargu upadła.
са górników Cook wręcz

pokojowe
Przywódnawet OŚ-

porozumieniu

są bezpodsław-

Mnóstwo jednak objawów wskazuje, że klasy burżuazyjne angielskie
| Sprężyściei ofiarnie stawiają
czoło
Straįkowi. Oto komunikacja osobowa
się z
polepsza
/ na ulicach Londynu

godziny na godzinę.

Wczoraj kurso-

taksometrów.
wało już tysiące
pocągi
kolejach
podziemnych
chodzą co 10 minut.

Na
0d:

jest zapew*

Aprowizacja Londynu

cy. Doskonale

do pra-

funkcjonujące komite-

1nš
| zVyrobienie sportowe tak powszech
ne w Anglji sprawia, że młoczież
w bardzo krótkim czasie
angielska
ku,

m,

porafi zapanować nad każdem zada:

niem, wymagającem zręczności fiżycznej,
strajk nie objął Irlandji, Flota An-

tlantycka, która

miała

wypłynąć

manewry, nie wypłynęła.

może,

że będzie

na

gabinetu,

tworzyć

dobieństwo

tej robo-

przedstawicieli P. P. S. Dr. Marka

i pos.

oraz innemi ugrupowaniami

koncepcja
Sejm

opartego

o

w

tym

centrolew.

Niedziałkowskiego dały

lewicowemi

i mniejszościowemi

REZ ROTO ZOO OT APE NOA EOS
STRAJKU W ANGLJI.

Gwałty
LONDYN,

na

obraz

6.V. PAT.

W/ obecnej

się stawianym przez rząd
strajku generalnego.

warunkom

kowi. Dostarczy specjalistów w wielu

go
p

dziedzinach

W

strajk

ten

pracy technicznej.

sposób

generalny,

zwalcza

spółki handlowej

nie chce jednak poddać

zaprzestania

Ogół strajkujących stosuje się do - postanowień
Rady dotyczących
powstrzymania się od gwałtów, nie mniej jednak w Londynie w wielu
miejscach dochodziło do zamieszek. W dniu wczorajszym uszkodzonych
zostało 80 autobusów, dzisiaj zaś jeden autobus został podpalony. Podczas
zaburzeń w

Edinburgu

osób cywilnych.
W
,

Komunikacja

sk

e

ranionych

zostało

ośrodkach granicznych

kolejowa

rzy

pomiędzy

NA

dalesstern

illand

Chaos

do ograni-

pięciu

policjantów

i

panuje spokój.

Londynem

a

prowincją

szereg

stopnicwo

Company wypuściła dzisiaj 344 pociągi,

odeszło
eszło

z górą 250 ' pociągów
i
, zaś z Nord -

na kolejach

opanowany.

gabinet

taki stabilizowałby

Być może. Ale
paściłby

republikę.

niewątpliwie

złotego.

Byłby

zaprze-

to gabinet

nie tego strajku w Polsce,

względnie

Popiera:

"Wyrażanie mu sympatji jak to lczy*
niła nasza PPS. jest równaznaczne z
opowiedzeniem się po stronie Sowie-

tów w walce, kiórą

zy

Sowiety

cywilizacji europejskiej.

wypo:

zewnętrznym ruchu kolejowym znikł już chaos widoczny w
pierwszych
dniach strajku. W dniu wczorajszym osiągręto już normaln
e połączenie
Londynu prawie ze wszystkiemi częściami kraju.

Odezwa Baldwina;
LONDYN. 6.V. Pat. Dzisiejszy numer „British Gazette" zamieszcza

inflacji. Na pierwszą też wieść o nim
га1ег ujemny.
Gabinet
koncentracji

pozostawiałby za burtą

czas
kieś
decję

lewicowej

pracy

pań-

następującą odezwę premiera Baldwina:
Rząd konstytucyjny został zaatakowany.
Obywatele! Rząd zwiaca się do was o poparcie i współpracę w
wykonywaniu
zarządzeń podjętych
w obronie
i dla zachowania praw i

wolności mieszkańców tych wysp. Prawa zdobyte przez kraj
są

podstawą
sejmo- bytu jego obywateli. Prawa te dzierżycie w swoich rękach, a strażnikiem
Ch.-N. i Zw. lud.-nar. Dotych- ich uczyniliście parlament brytyjski, Strajk powszechny. jest wezwaniem
oo
strażnikowi waszych praw i prowadzi na drogę anarchji i ruiny
jednak ten ostatni klub miał ja.
okultystyczne wpływy i na chaPrasa codzienna.
i na Piasta.
Miejmy więc
na-

stwowej

wej,

w sposób

dwa

że teraz

dzieję,

Na

kluby prawicy

podobnej

ich

użyje

kombinacji

MAJ

aby te

LONDYN, 6 V. PAT. Oprócz organu oficjalnego
r.
iti
pow- Gazette“ wychodzi codziennie kilka wielkich
dzienników
Zinai
zmniejszonym formacie z obszernym działem reporterki miejskie
Cat.
j i kroniki
wypadków w całym kraju. Dzienniki
te zawierają
również
liczne
ogłoszenia, Wszystkie dzienniki są rozchwytywane,
„„ Rada kongresu Trade Unjonów zaczęła wydawać
własny organ «The

=

miesiąc Solenizantek
= i Solenizantów =

uz Worker», Pierwsży numer tego dziennika ukazał
się dziś rano.
W artykuie wstępnym redakcja pisma dowodzi, że wezwanie do strajku
powsze
chnego

awe eko

w

upominki
poleca

Księgarnia Stowarzyszenia
Polskiego
Nauczycielstwa
© Wilnie, ul. Królewska Nr I.

znalazło wśród

mas robotniczych

posłuch

go się spodziewano oraz zapewnia, że Trade Union
S

,

ciągu

kaja

całego trwania

ED IES SET

rozdziału

že robotni

ET ATS ST IAR

Kora,
IST

i tenokai

aniżeli

Dziennik

i

badać

TS EURAS

Polsko-rumunska
BUKARESZT,

mleka

i

większy

bynajmniej

yo
TNS KEN

nie zadaje

JJ

SS ini

GYIARUAINESIA

konterencja prasowa.

6.V. PAT. Prasa rumuńska podkreśla znaczenie гохро-

czynającej się dziś w Galacu polsko-rumuńskiej konferencji prasowej. Konferencja ta zdaniem pism jest normalnym przejawem solidarności
wiążą-

cej oba zaprzyjaźnione kraje. Plan zwołania podobnej konferencji był rozpatrywany już w ubiegłym roku na konferencji prasowej państw Małej
Ententy

w

Sinaia, gdzie przyjęto

jednomyślny

wniosek

42

postanowiło

punkty

ugody.

którzy zawarli

„ugodę“,

odbył półgodzinną
naradę.
Po
tej Zawierając
konterencji pos. Chaciński
udał się ci wywołali
do lokału klubu sprawozdawców par- sce intencje
lamentarnych i oświadczył,
że w ro- niać mogą

z

zaczyna

taką

ugodę,

wrażenie,

p. Rei-

Owocowač.

ministrowie

jakoby

w

polityczne :ządu
prawa i obowiązki

Pol-

zmieczęści

obywateli bez ustawy, W ten sposób

Wojciechow-

rząd przywłaszczał

skim zastrzegł sobie czas do namysłu do dnia jutrzejszego czy
będzie
mógł
utworzyć
gabinet
parlamentarny.
Pos. Chaciński
przypuszcza,
že
już w dniu dzisiejszym po naradach

lamentu, innemi

w

kierunku

sobie prawa

słowy

par-

szedł zadaleko

stwierdzania,

że

parla-

ment polski niezdolny jest do żadnej
pracy.

Powstało później namiętne
oburzenie koła żydowskiego
z powodu
mógł zdecydować, czy podejmie się punktów ugody. Pan Grabski pamięmisji tworzenia
gabinetu
lub
nie, tai tylko o 12 punktach
omėwionej
Bezpośrednio po tem oświadczeniu ugody, członkowie delegacji żydowpos. Chaciński poinformował klub skiej, która z nim pertraktowała przyCh-D o przebiegu wypadków w cią- pominali, że było tych punktów aż 42.
Pos. Reich uważany za ugodowca
gu dnia, a następnie rozpoczął konferencje
z przedstawicielami
stron- bawił w Londynie, gdzie
wyrzekał
dość nieprzyjemnie na Polskę. Został
nictw.
jednak w czasie
swej
zagranicznej
Projekt uposażeniowy.
podróży obizucony szeregiem ciężkich
WARSZAWA 6 V Pat. W zwią- wyrzutów. Aby
zku z pogłoskami o rzekomych
pro- wstąpił na trybunę się zrehabilitować
sejmową,
jektach ustawy uposażeniowej
opraTutaj jednak stała zię rzecz nadcowanych jakoby obecnie przez
Mizwyczajna. Członek jego klubu, jego
nisterstwo Skarbu
dowiadujemy się,
kolega
z koła
żydowskiego
pos,
że po za propozycjami zawartemi
w.
znanym
i Sejmowi
przedłożonym Griiabaum przerwał jego przemówieprojskcie ustawy o środkach zapew: nie w sposób ordynarny. Dotychczas
z klunienia równowagi budżetowej,
który w Sejmie koledzy z jednego
sobie
podczas
w artykule 30 i 31 ustala uposażenie bów nie wymyślali
funkcjonarjuszy państwowych w zło: posiedzeń plenarnych.
Poset Giūnbaum krzyknął z miejtych przy mnożnej 43 i równocześnie
sca:
utrzymuje
obecnie
obowiązujące
«Taki jest los wszystkich ugodowzmniejszenie o 6 względnie 5 proc. w
są oszukiwani i wygrupach
uposażeniowych
od 1
do ców, zawsze
XI tylko do końca roku 1926
(prze- chodzą na durniów».
„Dotknięty
tym okrzykiem,
widuje się również możność
wcześpos.
niejszego zniesienia tych zmniejszeń,) Reich zainterpelował prezydjum Koła,
żadne inne
projekty uposażeniowe czy i jak zamierza: zareagować
na
wypadek,
niesłychany $w dzieani nie są rozważane, ani też układa: ten
ne, wszelkie zatem pogłoski o rzeko- jach parlamentaryzmu.
z przedstawicielami

stronnictw będzie

projektach

„ Pos. Reich dodaje, że mógł odpo-

niekorzyst-

pos.
państwo: wiedzieć z trybuny
Grynbau
wych niższych stopni siužbowych są mowi, nie uczynił tego
jednak,
nie
chcąc wywoływać widowiska, które:
na niczem nie oparte.
by podkopywało powagę
Koła
2уBarometr giełdowy.
dowskiego.
WARSZAWA,
6-V. (fel. wł. Słowa).
Na
tę interpelację zareplikował
Dziś dolar
na czarnej
giełdzie
zwyż:
kował w dalszym ciągu. Przy
mocnej natychmiast pos. Grynbaum, oświadtendencji płacono 10.675. W obrotach czając,
że cała
mowa
pos. Reicha
międzybankowych w płaceniu 9.90. To robiła na nim
wrażenie
lamentu usamo płacił za dolara Bank Polski,
wiedzionej
dziewczyny.
Pos. Reich

dla

BATE

funkcjonarjuszy

WEEOZTR

biadał przedcałym światem, że został

PAAS A ASEE

W zwierciadle prasy.

oszukany

miecka

pos. Reich nie zaatakował w swojem
przemówieniu tych, którzy ze strony
wt
występowali przeciwko „ugo-

i uwiedziony.

„Jednak—powiada pos. Grynbaum
„Temps” o traktacie berlińskim —Prasa nie- nie byłbym
na to reagował, gdyby
o przesilenia rządowem

w Polsce.

Ciekawe uwagi na temat traktatu rosyjsko-sowieckiego zamieszcza w jednym z osta*
między

Ei

RAE

paryski

innemi

aniej bada się

z 24 kwietnia,

Czytamy

co następuje:

Traktat Berliński

tem bardziej się stwierdza, źe

pod łagodnemi pozorami sprzeciwia się akcji
normalnej Ligi Narodów. Wczoraj p. Cham-

p. Vardevelde zdradzili swe niepokoberlaini
je w tym względzie. Od roku 1919 rząd
brytański zamyka oczy na niebezpieczeństwo

ogólnego

położenia

i buduje

euro-

politykę

zie”.

2

<Powiedziałem

i powtarzam—po-

wiada Grynbaum — że istnieją tylko

dwie możliwości:

albo

pos.

Reich

wprowadził nas w błąd, albo—dał się
oszukać przez tych, z którymi rokował».
Temperamentowy
ton pos. Gryn-

pejską na piaskach ruchomych.

bauma zrobił swoje. Obrady koła ży-

ści sojuszniczej prowadzi Wielką Brytanję
do fiaska. Chamberlain od chwili dojścia do

końcach

Dziś, z jakiejkolwiek
strony patrzymy
widzimy, że Sprzeniewierzenie się solidarno-

dowskiego

dają się

korytarza.

słyszeć

w obu

Posłowie

żydow-

scy wskakują z miejsc i wice-piezes
koła, przewodniczący
Farbstein zaocalić Świat. Zło jednakże już przed nim myka posiedzen'e.
Traktėty w Locarno wyPo
incydencie,
było bez ratunku.
po ochlonigciu
tworzyły chwilowe +ylko odprężenie.
iemperamentowych mówców, jednym
W dalszym ciągu autor artykułu określa, słowe
m po zamknięciu scenki rodzaże traktat niemieczo-rosyjski wymaga inierjowej
tak mile przypominającej rynek
jednobardzo
tak
Locarno
w
pretacji paktu
stronnej, że jeżeli gabinet berliński nie zmie. w Berdyczowie,
czy wnętrze Sdomu
Ligi
głosi przy każdej sposobności, że
władzy
tylko bliskie związki Anglji z Francją mozą

ni jej

urzędowo,

wejście Niemiec

do

Rząd francuski
sparaliżuje Radę.
Narodów
musi się wyrzec złudzeń. Już dawno Ro-ja
przygotowywała rozstrój porządku społecz:-

w

Wołożynie,

zaczęły się

z powrotem

obrady.
„Pos. Lewinson (Hilachdut) ponouznał wił zgłoszony na jednem z poprzed-

nego we Francji, jednakże, !ieiriot
rząd sowiecki. Skądinąd wiadomość dosyć

prawdopodobna % Londynu głosi, że Niemcy
i Rosja zawarły z Litwą układ przewidujący
owiót Kłajpedy
do Niemiec i przyznanie
itwie Wileńszczyzny, wciejonej do terytor-

nich

posiedzeń

miastowe

wniosek

ogłoszenie

o natych-

tekstu

„ugody”.

: Przeciw temu wnioskowi
natychmiast opowiada się wielu
posłó
w.
jów naszej sojuszniczki Polski, Koulecz:e są Jak się okazuj
e, zjazd sjonistów nie
iu wyjaśnienia»,
DysPrasa niemiecka z wielką uwagą śŚledzi pozwolił na ogłoszenie ugody.
przebieg kryzysu gabinetowego
w Polsce, kusja znów nabiera temperamentoweWśród

szeregu artykułów i informacji zwia-

ca uwagę głos «Kónigsberąer

gdzie w artykule
neit krisis”
wie już od

tycznie
dów.

p. t.

czytamy:—<iż w Polsce właścilat nie istnieje możliwość fak-

parlamentarnego

Obecny

Mart. Zeitung»

«Die polnische kabi-

rząd

Sprawowania

kadłubowy

rzą-

nie jest

po-

mysłem Prezydenta Wojciechowskiego, iecz
Premje:a Skrzyńskiego, Jakiekolwiek rozwiązanie znajdzie obecna przesilen'e rządowe,
(nowa koalicja lub gabinet urzędniczy), Pol:
ska nie uzyska tego, co jest najbardziej dla

go charakteru.
Dochodzi do głosowania:
W głosowaniu wniosek
winsuna o natychmiastowe

nie

„ugody“

11 głosów,

przeszedł

przy reszcie —

jących się od głosowania.
wnioskiem

pos:. Grynbaum,

pos. Leogłosze-

uzyskawszy

wstrzymu-

głosowali

Schipper,

pos,

Stuczyń-

niej konieczne, t. j. silnego rządu, któryby
móżł zwalczyć katastrofalną obecną sytuację
gospodarczą. Autor akeentuje, iż liczne dz en:
niki w Polsce, zwłaszcza krakowskie, głoszą,

ski, Frostig,

iż sanacja nie będzie mogła być przeprowadzona bez pomocy zagranicy. Możnaby dokonać uzdrowienia gospodarczego
przy pomocy radykalnych zarządzeń, lecz przeciw-

sowania pos, Reich wystosował do
prezesa Sjon Rady Naczelnej p. Le:
witego, pismo, w którem nazywa-

stawiają się im poszczególne ugrupowania
parlamentarne. M. i. polityczne
względy
uniemożliwiają dojście do ssutku <zbawiennego» traktaiu handiowego z Niemcami.

po raz pierwszy

delega-

zapowiada ciężkie przesilenie wewnętrzne w
Polsce, kiórego oczekiwać należy już w naj:

w Galacu

żydowskiem.

Temniemniej jednak nietakt dwuch

ministrów,

go mieszkania marszałka Rataja gdzie chem

czynienia u polskich stowarzyszeń prasowych kroków w celu pozyskania
prasy polskiej do wspólnej akcji Rumunja czuje się szczęśliwą mogąc po
powitać

świątecznych

Ze względu na pizesilenie ministerjalne uwaga publiczna odwróciła
się od koła żydowskiego.

Rzeczypospolitej pos. Chaciński przybył o godzinie 5 i pół do prywatne-

do po-

w Sinaia

n-ch

żydowskie

ogłosić

Po dłuższej rozmowie z Prezydentem

wzywający

konferencji prasowej
cję prasy polskiej.

na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
40 gr. W

Kole

Koło

zmowie z Prezydentem

Mickiewicza 24

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

WARSZAWA, 6. V. (żel. wł, Słowa)

tam

„ „LONDYN, 6 V. Pat. Elektryczne koleje
podziemne wyjąwszy
kil
mniejszych linji doprowadzone zostały do Seieego ażyóięcia. "Tabor
że do ochotniczy na tych kolejach
łącznie z brygada
Repu- obecnie trzy tysiące osób. Należy się spodziewać,mi maszynistów liczy
że dziś jeszcze uru:
powiedzieć, że chomiona zostanie
reszta nieczynnych dotąd linji tych kolei. W

Anglija

idea jest

lub nadesłane

W

tnich numerów

o nie-

4

którego

filiją propagandy sowieckiej,

— Nowy Świat 46—14

POWIATO wA—ul.

reklamowa

z prowincji o 25 proc. drożej

nych

chwili niema

co do natychmiastowego

i po-

straj.

użyta przeciw

Kronika

‚

— ul. Rynek 9 8

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy

10 groszy.

"mych nowych

strajkujących.

ustępliwą i jest gotowa do rozpoczęcia rokowań,

doprowadzić do ae

go

Bardzo być

ie,

vi

cie. One by chciały

grupy od
niona. Zaopatrywanie w mleko nie u- strzymać.
Stało ani na chwilę. Tysiące
ochot-

ty antystrajkowe natychmiast znaj.
dują pracę dla każdego ochotnika.

jał
jej

klajstrem w

wiądczył, że wszelkie pogłoski o rze- giełda polska zareagowała

komem

lali

Iė-

są niewątpliwie

tronu, bjikanie mogą nam

ników zgłasza się co chwila

al?

właś-

Pod względem ideowym takie połączenie chadecji z Brylem, socjali«
stów z Piastem i t. d: jest niemożliwe. Ale w każdym klubie sejmowym
spotykamy jednostki ideowe i nieideowe. О:62 te nie-ideowe jednosiki

maja przechadzał

za”

yłę

rządu

poruszyła

się czonych interesów.
Miejmy jednak nadzieję,
po ulicach Londynu z żoną, bez żadnej eskorty policyjnej. Taksamo spa- takiego gabinetu nie dojdzie.
dniu 5-tym

ne,

zde

Niestety, musimy to powiedzieć,
nie najgorsze pobudki.

ograniczonej kompetencji
król angielski

| ks, Walji.
Wiadomości z dnia
|

а:
га-

ję;

Witosa

jeszcze żadnych daza- ks. likow). Co może łączyć te grupy? nych na rychłe podjęcie rokowań. Rada Trade Unionów stała się bardziej

Stosunki

kiem generalnym.

tę

i fiasco jakiego doznała

posła

że aktualną staje się koncepcja

PETRO
PRZEBIEG

przesilenie

' graniczne są w tej chwili względnie
na wy_ pomyślne i pozwalają Anglji
_ wołanie wewnętrznego kryzysu. Rząd
J liczy zaś na odporność społeczeństwa,

tej
ciu

przez

w celu utworzenia większości.
Większość ta obejmowała
by wszystkie
Jeszcze w ciągu tej samej
nocy, chadecją i Piastem.
na lewo.
począwszy
Chadecji
od
stronnictw
a
bo o wpół do czwartej rano w po- — Zanim przejdziemy do możliwości
W razie rozszerzenia tej większości na Żydów i Niemców przybyłoniedziałek, nadeszła do jego rąk od- tak pojętego centrolewu powiedzmy, że *
powiedź odmowna.
ze wszystkich możliwych gabinetów by dałszych 51 głosów.
оRząd
zdecydował
się już

| iż przeciągają

łat

w sytuacji

pewien rezultat, a mianowicie udało się nakłonić przywódców Wyzwolenia
do przyjęcia propozycji wspólnej akcji przedewszystkiem ze Stronnictwem

widzieć
na go projektują chcą w nim
konrząd
Widocznie
P.P.S.,
związek
chłopski
(Bryl—
Dąbski)
czas.
jakiś
Serwatywny
liczy, że obecnie ma Wyzwolenie, N.P.R. Piast i chadecję
wszelkie szanse wygrania wojny wenętrznej i udowodnienia robotnikom, oraz grupy pomniejsze (Matakiewicz,

i

zwrotu

reprezentowana

skrajnej lewicy z Chłopskiem

klubów

centrolewu.

6.V. (żel. wł, Słowa).

WARSZAWA.

zapowiedź

> ną nocą rokowania za przerwane,

Or )
ul,
8»
6.

Koncepcja szerokiego

centrowo-prawico-

siraj- którą komisja wojskowa Senatu skieku na wtorek zawiesili, a pogwałce- rowała przeciw min. Żeligowskienie wolności prasy potępili, Tego mu
tej jednocześnie
odmówiono. W następstwie tej od- mu. W demonstracji

ia:
n"ūść

OGŁOSZEŃ:

28

ul. 3-go Maja 5

Pos. Chaciński namyśla się.

Chaciński

mundur i chodził w Warszawie do dejmie się. Po tem oświadczeniu pos. Witosa inicjatywa przechodzi w ręce
biura armji ochotniczej, O p. Chaciń- Prezydenta Wojciechowskiego.
mą
skim nikt zresztą źle nie mówi, ani
O godzinie 12 minut 25 pos. Witos powrócił z Belwederu do Sejmu
L.
Osoba
jego
potwierdza i zakomunikował:
ar“ | Mail* odmówili w sobotę składania nie myśli.
я 4
Byłem w Belwederze aby oświadczyć, że ofiarowanej mi misji twoartykułu
wymierzonego — przeciw tylko znany fakt, że koalicja wysuwa
/ strajkowi (p.t. „Przeciw królowi i oj. zwykle jednostki
niedorosłe do po- rzenia rządu nie podejmę się. Na pytanie zadane przez dziennikarzy:
Co
Czyźnie*) i zażądali jego przerobienia. wagi zadań i odpowiedzialności, któ- dalej? pos. Witos odpowiedział: P. Prezydent wezwał do Belwederu posła
Oba fakta przyjęto w całej Angiji z re nakłada na nich chwila.
Chacińskiego.
cją
ną |

CENA

za tekstem

—

WILEJKA

Mackiewicza 63

— „Wskutek
oświadczenia, że poseł Witos
nie przyjął propozycji
państwowej ósemki. Urodził się w czterech stronnictw dotyczącej jego kandydatury na szefa rządu, a to ż
r. 1889. Skończył szkołę handlową uwagi na zastrzeżenia jakie niektóre z tych stronnictw poczyniły, po dyw Warszawie, maturę zdawał w Li- skusji uchwalono:
j
bawie, fakultet
prawny
przeszedł w
Klub Piasta przyjmuje do wiadomości sprawozdanie posła Witosa o
Kijowie. Był redaktorem tygodnika Sytuacji wytworzonej przez przesilenie i wyraża mu pełne zaufanie oraz
„Hasto“.
stwierdza, że dla uzdrowienia ciężkiego położenia
finansowego i gospoOto i wszystko co w jego życio- darczego państwa koniecznem
jest utworzenie siinego rządu parlamentarrysie wyczytać
można,
Feroizm p. nego*.
Chacińskiego reprezentuje fakt, że w
Z tą uchwałą klubu
pos. Witos udał się do Belwederu o godzinie
1 1920 przez dwa miesiące nosił 12 tej aby oznajmić panu Prezydentowi iż misji tworzenia rządu nie po-

wywołały
łonie

czy

się nie cofnie.
Pan Chaciński
wszedł do Sejmu
jako demokrata «chrześcijański z listy

czeństwa, a także wśród rządu: 1) Za-

sik:

rej,

fakty,

WARSZAWA

ui. Majora

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
|

WARSZAWA.

stworzyć gabinet. Jutro okaże, czy, mu
się to uda,

się pokazało, wkroczenie rządu przySzło za późno.
Bezpośrednio przed zebraniem się
konierencji oraz podczas
obrad
jej
(w dniu 1 i 2 maja) wyszły bowiem

|

KOSZYRSKI

LIDA
228, drukarni 262

Nieudane

Wczorajsze nasze wiadomości urwały
się na p. Chacińskim.
Ma on

stron do tego czasu. Tymczasem, jak

dz.

KAMIEŃ

ST. ŚWIĘCIANY
ŚWIR

:

— ul. Piłsudskiego

Możliwość gabinetu najgorszedo.

Strajk w Angliji.

ca

GŁĘBOKIE — ш, Zamkowa 80
GRODNO — Piac Batorego 8

STOŁPCE

—

|

— ul. Mickiewicza 20

_ NOWO ŚWIĘCIANY —.ul. Wileńska
POSTAWY — ui. Rynek 19

DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1

Wilno,

ul. Ratuszowa

NOWOGRÓDEK

Wszystko

Łstyca

powyższe— zdaniem

10534 146119

autora—
Ё

Helier, Lewinson, Siłber-

schejn, Farbstejn, Wiślicki,
sen. Koerner.
Zaraz po ogłoszeniu

Truskier,

wyniku

gło-

głosowanie pewnych członków frakcji

sjonist, za natychmiastowem ogłoszeniem „ugody* wyłamaniem się z
pod dyscypliny partyjnej i zastrzega
sobie wyciągnięcie
z tego konsek:

wencji.

12

w

Głębo-

tej zasady i dalsze
więc osiedla za:
pewnioną mają obronę
od straszne”

kiem.

W

drugim

świadków.

dniu

procesu

„Pogo-

towia Patrjotów Polskich" odbyłojsię

go żywiołu. — Straż posiadająca do* przesłuchanie świadków.

Z.

szeregu

skonały tabor, konie na zawołanie, zeznań na uwagę zasługuje zeznanie
uprząż, a w dodatku podlegająca ry- gen. St. Szeptyckiego, który stwierGłębokie, 4+g0 maja, gorom wojskowym, jest dla Nieświedził, że już w lecie 1923 roku otizy-

—

Korespondencja

Słowa.

—

Dzień trzeciego
maja
święcono
uroczyście. Komitet obchodu opracował już oddawna obszerny program,
który wypełnił szczelnie
cały dzień.
W _ niedzielę
wieczorem
orkiestra
Straży Ogniowej odegrała
capstrzyk
na ulicach idąc pochodem, w którym
wzięli udział członkowie
przysposo*
bienia
wojskowego,
głębockiego
Klubu Sportowego, straży ogniowej i
publiczność, samorzutnie przyłączająca

Zeznania

Dalsze prześladowania

sądem,

się

do

pochodu.

Sygnałem do wyruszenia pochodu
była pobudka z wieży
kościelnej i
rakieta. Z chwilą,
gdy się rozległy
pierwsze tony capstrzyku w mieście
zapanował nastrój
podniosły. Myśli
i serca wszystkich skierowały się ku
wspomnieniom _— przeszłości,
kiedy
twórcy konstytucji trzeciego
maja w

trosce

o

dobro

dali przykład

narodu i państwa

wysokiego

obywatelskiego,

układając

wyrobienia

ustawę

konstytucyjną,
z której
teraz my,
na przyobyśmy czerpali wskazania

Szłość.
Uroczystości
maja otworzył

:
w dniu trzeciego
hejnał z wieży ko-

ścielnej. Przez parę dobrych godzin
na plac 3-go maja ściągały odświętnie przystrojone szkoły, wojsko, policja, straż ogniowa, organizacje spoi związki

łeczne

a wreszcie

przedsta-

wiciele władz państwowych i komunalnych oraz liczne tłumy mieszkańców Giębokiego i okolicznych majątków, wsi i zascianków, którzy przybyli, aby wziąść udział w radosnem
święcie majowem.
Punkiualnie o godzinie
11 rozmsza św. przed
poczęła się polowa
kościołem parafjalnym.
Po nabożeń:
rotę, a następnie
stwie odśpiewano
na trybunie ukazał się p. Grudziński

nauczyciel z Sorok gm. Głębockiej i
wygłosił krótkie, ale jędrne przemó-

konstytucji trzewienie o znaczeniu
przemówieciego maja. Z kolei po
skupieniu,
niu, które wysłuchano w
uformował się pochód i ruszył ulicami Zamkową, Warszawską, Jatkową
na plac 3:go
i znowuż Zamkową
„Boże
maja, gdzie po odśpiewaniu
coś Polskę* pochód
się rozwiązał.
Ulice i domy przybrane w sztandary
państwowe i zieleń tworzyły ładną

ża i okolicy świetnym
nabytkiem —
Jest to trzecia straż
w
Nieświeżu;
prócz
niej istnieje dawna miejska i
nowa sermninarjalna — teraz może ludność spać znacznie spokojniej.
— Spis ludności.
W ciągu ubiegłego tygodnia zakończona została

w Nieświeżu

rejestracja

mał odezwy

i program

P.P.P., które

wrzucił do kosza.Po kilku tygodniach

prosił go telefonicznie o posłuchanie
pułk. „Czołowy”, którego przyjął w
prywatnem
mieszkaniu,
a którego
zewnętrzny wygląd zwrócił szczególną

uwagę

świadka,

stałych mie- jasnych

gdyż

zjawił

się w

Polaków

Polacy, Bronisław Pancewicz i Stanisław Szocyk, stali mieszkańcy tegoż powywiatu, pod zarzutem uprawianie szpiegostwa, w rzeczywistości zaś
mienieni agitowali tylko za polską listę wyborczą.
«Dzień kowieński» donosi, że w niedzielę dn. 2 maja, podczas nabożeństwa w kościele karm:lickim, ksiądz Litwin ogłosił z ambony,
że kto będzie

głosować na polskie listy nr. 21 i 12, nie otrzyma rozgrzeszenia.
Organ «szaulisów», „Trimitas* zamieścił artykuł, w którym dowodzi, że
Litwa

nie przestanie prześladować

Polaków,

dopóki

Dookoła

traktatu

Wielkie

sowiecko-kowieńskiego.

manewry

na

Białorusi

Rozpaczliwy

Środek.

fp.

razem z Pękosławskim stworzyli P.P.P.

—

Nadužycia

Funduszu

w

Obw.

Biurze

Bezrobocia

Celem

organizacj

było

stworzenie

Ks. Konstanty

Stepowicz

cioła ćw. Mikołaja, nastąpi 7:V o g. 5:ej po poł.

organizacji

śmierci. W

przewidziana

myśl

zeznań

była

kara

złożońych

przez Gorczyńskiego
go przez świadka,
fowie sztabu P.P.P.
swą działalność na
akcji. Szefem sztabu

w. trakcie badania
komendanci i szemieli rozpocząć
wypadek zbrojnej
był pułk. Łubień-

ski, jego zastępcą

Michałowski.

Kie-

iownicy okręgu
werbowali
nowych
członków dla P.P,P. i agitowali. Inż.

Pauly zbierał pieniądze na cele orga:

nizacji. Na pierwszej liście składkowej figuruje ofiara Pękosławskiegow

sumie

5 miljonów marek. Rada głów:

na i wojenna P.P.P miała być uzbrojoną w rewolwery, szeregowcy w kastety i pałki. W zrozumieniu świadka
celem organizacji było «wprowadzenie
dyktatury w Polsce, choćby
nawet
drogą walki z wojskiem, gdyby woj-

tych. jednocześnie skonstatowano, iż sko nie przeszło na stronę P.P.P,
Sosnowski pełniąc obowiązki urzędOs:. Gorczyński składa w. tem

NIEŚWIEŻ.

garnizono- nika B. Obw. Fund. Bezr. w sposób miejscu oświadczenie, że dyktatura i
zorganizował brutalny obchodził się z osobami do zamach stanu
były
projektcwane
składa zapomóg uprawnionemi i odmawiał tylko na wypadek przewrotu bolszestraż pożarną;
garnizonową
się-ona 2 60 ludzi Szkoły Podoficer* częstokroć wydania należnej legityma- wickiego — a caly ten projekt
zrointe- dził się po wypadkach krakowskich.
Straży, por. cji, robiąc natomiast kokosowe
skiej pod naczelnikiem
— Straż ogniowa
wa. 27 Pułk Ułanów

Andrzejewskim i posiada dwa komp:
z maszynami
letne tabory strażackie
najnowszego typu. — Straż obowiądo
zańia jest w zasadzie wyjeżdżać
pożarów w promieniu 4 klm. od siejednak
zapewne
garnizonu,
dziby
mywała
przytrzy
ściśle
się
nie będzie

resa na ich sprzedaży.
Jednocześnie
na podstawie uzyskanego w powyższej sprawie materjału odnośne
władze zawiesiły w
<zynnościach
paru
urzędników miejscowego
Magistratu
zamieszanych w aferę.
:

Daisze zeznania
W

ciągu

Świadkowie:

Żukowsk'
Jewski

dnia

świadków.'

zeznawali

Halina

Bauer,

nic istotnego

Podczaska,

Hryczko

jeszcze
gen.

i Pach-

do sprawy

nie

imię, i wysmukłe omal nie kokieteryj*
nie wycyzelowane kształty statku,
i
te białe żagle wydęte w silnym wieprowadzących do przechadzać się tam
drzwiach
We
jej strojnego
i z powrotem trze niby faliste zarysy
kabiny porucznika Koreckiego, dru- po łagodnie
kiwających się na fali w różane pąki biustu...
giego oficera na „Marji”, stanął ocie- drewnianych deskach pokładu.
— Panie poruczniku! 3 rumby od
kający zlekka wodą marynarz Służ' Jesienna noc na morzu
Północ- dziobu na sterburcie *) jakieś światło,
:
bowy.
nem. Taka ciemno-szara od lekkiej zameldowało „oko*.
— Dziękuję.
— Panie poruczniku! klank *) już mgły wiszącej w powietrzu, taka
Podniósł do oczu lornetkę
— Tak,
wybity!
chłodna
i przenikliwa,
taka mrząca
drobnym kapušniakiem
przechodzą- to jakiś parowiec, zbliżający się kontr— Dobrze. Dziękuję.
Korecki przetarł zaspane oczy, za- cym co chwila w coraz to rzęsistszy kursem do nas. Niema się czem przejprzecież
dać
palił zwisającą ponad łóżkiem lampę deszczyk, taka nieodrodna siostrzyca mować — on musi
‚
tych długich jesiennych
i zimowych drogę.
i zaczął się szybko ubierać.
Spuścł znowu powieki — Co tezaklął pocichu nocy.
-- Psia pogoda!
raz
robi „Ona*?
ceracz
e
płasz
eszni
pośpi
Korecki
przystanął,
zapatrzony
w
ając
naciąg
Śpi
pewnie smacznis w swem biadłui
sz
daleki
łuk
widnokręgu.
Wytężył
oczy
kapelu
alny
zemak
niepr
towy,
A może
Poczem narzucił i rozejrzał się w koło. — Nic, nawet łem mięciuchnemi łóżeczku.
gie gumowe buty.

puściwszy

co

piero

zwolna na

Potknął

szybkość i ilość rozpiętych żagli, po:
czem
przyjął ostatecznie
służbę od
3-g0 oficera
i jął szybkiemi krokami

wachta.

dymu

rzucił pod
ciemności,
o które
łków,
i pacho

zaczepił nogą, parę słów bardziej do-

sadnych niż tchnących serdecznością
i wdrapał się po schodkach na rufę.

—

Dam-dam! dam-dam! dam-dam!

wydzwonił radośnie szka:
dam-dam!
futowy godzinę dwunastą, a po chwili
również radośnie odkrzyz dziobu

knęło „oko* swoje „lampy się palą!"

do dziennika,
zajrzał
Korecki
ł o kurs,
zapyta
ę,
pozycj
sprawdził
A

*)

wolujące

Pojedyńcze uderzenia dzwonu,
wachtę

na zmianę.

wy*

(Kaz.
młody

poeta

białoruski,

Eksportacja
Nabożeństwo

zwłok

w

Zašwirzu

aa:

w

Bogu

at

35.
Kliniki Litewskiej

z

żałobne

eksportacja na Rosę.
© tych smutnych
i znajomych

Swajak)

proboszcz

odbędzie

obrzędach

się

po długich

6-V-1926 r. w wieku

(ul. Wileńska

8-V.

o godz,

powiadamia

cierpieniach

28)

do

10 rano,

krewnych,

poczem

przyjaciół

lampy

prasy

białoruskiej.

Jeszcze pos. Miotła o Mińsku
Pos. Miotła,

który

jak

wiadomo

był w Rosji Sowieckiej jako członek
«wycieczki parlamentarnej» po powrocie opisuje

mach wileńskiej

swoje

wrażenia na

prasy

ła-

białoruskiej.

Ciekawy i charakterystyczny ustęp
znajdujemy w Nr.6 Be'aruskoj Sprawy z dnia 6 b.m, w
którym
pos.
Miotła opisuje wrażenie ze
„stolicy*
Mińska
i Mińszczyzny. „W
stolicy
Białorusi
w Mińsku
pisze
widzimy szyldy pisane w języku białoruskim jedynie
na urzędach pań:
stwowych, a gdzieindziej
nawet na
szyldzie

widzimy

Związków

napisy

w

—

A czy na długo?

|

|

rosyjskim

lub polskim, Szkoda, stolica Białorusi
musi

nareszcie

pokazać

swoje

|

obli- «

i Kijów.
cze, jak to zrobił . Charków
Jeżdżąc po
Białorusi Sowieckiej
zdarzało
mi
się odczuć
boleśnie
fakt iż język białoruski nie jest częstokroć nawet rozumiany jak naprz.
na stacji w Mińsku, gdzie w kiosku
z gazetami na zapytanie moje skierowane w języku białoruskim
odpowiedziano mi, iż język ten nie jest tu
zrozumiały. Na stacji Orsza nie zna-

|

©
|

lazłem ani gazet ani książek biało:
ruskich — \№ Niegoretoje
urzędnik

|
©

przyjmujący depeszę zestrzegł się, iż
depesze w języku białoruskim nie są
w urzędzie przyjmowane...*
MEJ

Sensacyjna rewizja.
Kompromitujące
dokumenta
u męża
zaufania
i kierownika
grodzieńskiej

filji Białoruskiej Robotniczo-Włościańskiej Gromady.

W tych dniach grodzieńskie organa policji politycznej dokonały rewizji u miejscowego męża zaufania i kierownika Grodzień:
skiej filji Białoruskiej Robotniczo:Włościań«
skiej Gromady.
Przy

rewizji

kompromitujących

Nowcšci

znaleziono

cały

szereg

|

‚

wydawnicze.

— Numer Wileński <Comoedias

dniu 8 b. m. ukaže

-

listów 1 wydawnictw.

się numer

W

|

«Comoedia»

(12) poświęcony sztuce teatralnej i muzyce
wileńskiej, bogato ilustrowany. Zawierać on
będzie szereg prac wybitnych sił wileńskich

i mieć będzie charakter iniormacyjno-sprawozdawczy. Opracowany został przez redak*
cję wileńską

KERS

«<Comoedia».

SIA

RE

USNS I

Wystawa „Nasze
rze i rzeki,
Liga morska i rzeczńa

SAS IRA

1

mo-

przystępu”

je do zorganizowania w Wilnie wystawy której celem jest jaknajszersze
zainteresowanie

społeczeństwa

nasze-

Li

zajdzie, to sterujcie bejdewind, tylko
nie za ostry, żeby nie złapać go czasem cd przodu!
— Dobrze.
Korecki znów
przystanął,
Przypomniały mu się pierwsze chwile: ich
poznania. Te jasne, słoneczne dni
czerwcowe spędzane razem
na
plažy, te ciche księżycowe wieczory
pełne roztopionego srebra, kąpiącego

|
|
|

Zawodowych

języku

go koniecznością
posiadania
silnej
floty wojennej i marynarki
handloRodzina i Koledzy.
wej, należytego rozwinięcia
żeglugi
rzecznej oraz zaznajomienia ze zdobyczami, które już
w tym
kierunku
wnosząc, natomiast bardziej charakteW tych warunkach zmuszony był częściowo zostały osiągnięte.
rystyczne i oświetlające
sprawę
ze- podać
się do dymisji. Organizacja
Na wystawie tej dość bogato bęznania złożył św, Pauly, który po P.P. P. liczyła w Warszawie około dzie reprezentowany:
1. Dział fioty
powrocie z Rosji w roku 1920. wstą- 1500 ludzi. Celem organizacji było wojennej, 2. marynarki handlowej,
3
pit do „Sokoła*.
Pewnego
razu po wprowadzenie dyktatury. Gorczyński
rybołówstwa, 4. rzeczny, 5. sportu
dyskusji nad fatalnemi stosunkami w otrzymywał gażę w wysokości 100
wodnego,
6. artystyczny
z życia
Polsce zgłosił się do niego Gorczyń: zł. miesięcznie,
Pękosławski mawiał: nadmorskiego.
ski i okazał mu program,
dodając, „wyjdziemy
na ulicę, pociagniemy
Otwarcie wystawy
projsktowane
że-do organizacji
należą: . Korfanty, tłumy i obejmiemy władzę”. Świadek
jest
na
dzień
22
maja
br.
w !okalu
Stroński, Trąmpczyński i inni. Złożył był zdania,
by do organizacji nie Kasyna Oficerskiego przy ul. Mickieprzysięgę, przekonał się jednak wkrót- wciągać
wojska i młodzieży,
lecz wicza Nr. 13 i trwać
będzie
do 5
ce, że wymienione czołowe osobisto- Pękosławski tego nie podzielał.
czerwca br. W czasie
wystawy
zaści nie należą do organizacji, co go
W tym momencie
następuje go- proszeni prelegenci wygłoszą
szereg
odstręczyło od pracy
w. organizacji. rąca wymiana zdań pomiędzy świad. odczytów z tej dziedziny życia:
Wraz z Kosiewiczem starali się o kiem a Pękosławskim.
ujawnienie organizacji. Termin ujawRozprawa zapowiada
się na dłunienia wyznaczono
na 1 listopada. go, w drugim
bowiem dniu. roz- t>**>--0
Terminu tego jednak nie dotrzymano. praw zdołano przesłuchać
załedwie
Istniały uzasadnione
podejrzenia, że minima ną część obszernej listy świad
T-wo Hand!.Zast.
do organizacji dostali się komuniści, ków, odkładając resztę do dnia napoza tem dewizą
Pekoslawskiego stępnego. Zainteresowanie publicz
(LOMBARD)
było przyjmowanie do P. P. P. ludzi ności. nadal bardzo duże.
Sale Sądu przeniesione na ul. Biskupia 12 (pl. katedr.)
wszysikich obozów
politycznych od wypełnione po brzegi.
skrajnej iewicy do skrajnej
prawicy.

sterem i manewruje żaglami, ona siePodniósł teraz na nią swoje zadzi zadumana przy maszcie i patrzy kochane w niej oczy i utopił <je w
— Do... braaa.
w milczeniu na mieniącą się złotem jej błyszczących źrenicach. Zapłonęta
„Przed chwilą śniła mu się żona.
O, już pół do drugiej — jeszcze wodę.
gorącym rumieńcem i spuściła poTa jego droga czarnowłosa Marylka,
— Panno Marylko! o czem tak pa- wieki, chyląc się bezwiednie ku nietak zakochana na zabój w swoim Ta- tylko 2 i pół godziny do końca.
Wiatr. załopotał głośniej: żaglami. ni myśli?
mu. A on muskał ustami
jej czarne
dziu i z utęsknieniem
wyczekująca
i ru— O czem? O wszystkiem io sploty włosów i wdychał z roskoszą
go gdzieś w ich małym, ale tak. mi- Korecki wyrwał się-z zadumy
ich zapach. Potem tulił swą zagorzaniczem...
tym i zacisznym domku w Gdyni, szvł szybko do steru.
— Na kursie?
Następuje chwiła milczenia. Z da- łą w słońcu i wichrze
twarz .do jej
Całował jej drobne
ale spracowane
— 2 stopnie w prawo.
leka dolatuje ostry gwizd. wyruszają- różanych policzków i szyi i chłonął
nieco
paluszki, gładził jej krucze
— No, nie puszczajcie: tylko na cego na moize torpedowca.
oczyma czar jej falujących szybko
włosy i tulił całą mocno do siebie,
Czy
— Co to takiego?
piersi,
spijając rozkosz miłości z jej rozchy- wiatr zbyt daleko. Ale co to?
nie wiatr czasem zachodzi?
— To «Kujawiak» odbija od brzeNie—nie śmiał! On, dla którego
lonych do pocałunku usteczek.
— A tak — trochę zachodzi.
gu.
kobieta była rzeczą omał nie powDlatego też tak
lubił tę swoją
— No, to jeżeli jeszcze bardziej
— To i pan tak za parę dni od- szednią, on, którego
cała młodość
cicho teraz prującą czarne fale fre"
b je?
była jednym gordyjskim węzłem
migatę „Marję“, 2е tu mu
wszystko
*) 349 na prawo.
— Pojutrze.
łosnych przygód i upojeń, on, który
przypominało jego żonę. I samo już
*

dam! —

Z

koś-

,— Sam nie wiem. Ale w każdym
razie chciałbym na jaknajkróciej.
— A czy
można
wiedzieć dlaczego?
— Niechże się pani domyśli choć
raz sama!
— Nie domyślam się.
— Więc mam powiedzieć?
Skinęła potwierdzająco.
się w lustrzanej tafli zatoki.
Zamocował liny od żagli, zdając
A wreszcie ten spacer we dwoje ster na łaskę losu i przysiadł się do
małą żaglówką na morze,
Sami pod niej. Zarumieniła się zlekka, ale ustąbłękitnem,
šmiejącem
się do nich piła mu na ławeczce trochę miejsca,
sklepieniem, sami wśród lekkich po- obrzucając go pytającem spojrzeniem.
wiewów cieplutkiego wietrzyka, nioUjął jej rączki
w
swoje silne,
sącego od lądu łagodny zapach pól marynarskie dłonie i pochylił zwolna
i kwiecia.
ku nim głowę. Zrazu delekatnie, poo mnie? E, gdzieby
Mijają zwolna piaszczyste
wy- tem coraz to silniej, corąz
to na:
do urwi- miętniej jął wycałowywać
po kolei
u nich o godzinę
jest brzeża Gdyni, podchodzą
stych zboczy Orłowej. On kieruje wszystkie ich drobne paluszki.

na szyję i, najdrobniejszego świetlnego punkcika. myśli jeszcze
z doPoprawił kołnierz, za który wpa- tam! Pizecież
fajki, wyruszył dła zimna kropla: wody, i oparłszy się później!
zapalonej
3
— Dam — dam!
o barjerę
przymknąt. strudzone popokład,
się pałą!
się parę razy wśród ogar: wieki.

go
niających
adresem ich

sow.

Sprawa odszkodowań dla b. panujących

tury materjalnej.
Wobec
niezbitych
dowodów na olbrzymią skalę zakroświęto radości i wesela, zgodnie jonej afery, organa policyjae dokonawięc z tem po południu odbyły się ły w dniu przedwczorajszym aresztu
w ogrodzie miejskim przy dźwiękach osób zamieszanych w aferę. Między
orkiestry igrzyska ludowe i zawody innemi aresztowano głównego sprawdnia w cę i inicjatora afery urzędnika « Obw.
całego
sportowe. W ciągu
mieście odbywała
się zbiórka
na Biura Fund. Bezrobocia w BiałymstoB
ku Sosnowskiego.
Przeprowadzone
Polską Macierz Szkolną.
W Domu Kresowym
o godzinie śledztwo ustaliło, iż Sosnowski wy2-giej odbył się wspólny obiad z dawał legitymacje potrzebne na utrzyod
bezrobocia
udziałem p. Starosty, wyższych miej- manie ubezpieczenia
tego ro:
członków sej- osobom do otrzymywania
scowych urzędników,
miku i ziemiaństwa. Wieczorem, gdy dzaju zasiłków nie uprawnionym, po»
już zmrok zapadł rozpoczęła się. w. bierając za każdą legitymację tego rotymże domu wesoła zabawa taneczna dzaju 10 złotych. Stwierdzono, iż fna
sympatycz- podstawie takich: wystawionych przez
która przeciągnęła się w
Sosnowskiego legitymacyj Kasa: Pańnym nastroju do późna w noc.
KZK
stwowa wypłaciła paręset tysięcy zło-

parę kłębów

Ziemi

popielatych spodniach,
żółszkańców,
przeprowadzona
w celu tych sztylpach, buty z ostrogami, w
KRÓLEWIEC, 6 V. PAT. „Kónigsberger Allgemeineztg" stwierdza,
masowego
nadania
obywatelstwa i ręku miął stek i sportową czapeczkę. że Litwa prowadzi obok ogólnych rokowań
bałtyckich tajne rokowania z
w konsekwencji dowodów osobistych „Czołowy* opowiadał o
w celu przyorganizacji Rosją, spodziewając się stworzyć punkt oparcia przeciwko Połsce
w uproszczonym trybie. — Spisu do- P.P.P.,, o różnych oficerach,o których śpieszenia pomyślnego dla niej rozstrzygnięcia sprawy wileńskiej. O ile można
konywał Magistrat.
Po stwierdzeniu jako minister wojny
Rosja miała
odmówić
zagwarantoświadek
chciał było się dowiedzieć, pisze dziennik,
stałego
miejsca
zamieszkania przez wiedzieć by ich ostrzec. Po
paru wania Litwie Wilna, wyraziła natomiast gotowość gwarancji Kłajpedy. |
Magistrat i po
zatwierdzeniu list dniach przybyli do świadka pułk.
Tajne rokowania między Moskwą z Kownem wywołały żywe zanie:
przez Starostwo, wszyscy mieszkań- „Czołowy* z Pękosławskim i oświad- pokojenie w Rydze i Tallinie, naruszają one bowiem dotyczasową solidar:
cy Nieświeża
podzieleni
będą na czyli mu, že P.P.P, działa
Może dlatego
przeciw ność państw. bałtyckich w dziedzinie polityki zagranicznej.
trzy kategorje: do pierwszej należeć organizacjom komunistycznym i urze- właśnie Reinys musia,ł podać się do dymisji.
będą ci, którzy przed wojną byli za- czywistnienie
W każdym razie zaznacza
dalej pismo, istnienie - państw bałtyckich
programu organizacji
pisani.do ksiąg stanowych, posiadali wymaga
zaaresztowania i
obałenia jest dla Niemiec koniecznością. Zlanie się państw bałtyckich ze związkiem
nieruchomość i urodzili się na terenie rządu, kiedy zaś na pytanie św adka, sowieckim oznaczałoby
dla Niemiec
bezpośrednie zetknięcie się z Rosją
obecnego
państwa
polskiego;
do czy i jego
aresztują, odpowiedzieli i wzmocnienie presji Sowietów na Niemcy i na Zachód. Również ludność
drugiej
kategorji należą tacysami jak twierdząco, Świadek parsknął
šmie- niemiecka na Łotwie i w Estonji byłaby bardzo zagrożona.
do pierwszej, którzy jednak w czasie chem i od tej chwili uważał obu tych
Z tych względów utrzymanie status quo na Bałtyku jest zasadniczym
wojny wyjeżdżali do Rosji; d“ trze- panów za śmiesznych. Gen. Szeptyc- postulatem polityki niemieckiej.
ciej wreszcie zapisani ci, którzy nie ki starał się im wytłumaczyć, że ich
mogą
udowodnić swego
pochodze- konspiracyjna
działalność
i środki
nia. Pierwsza i druga kategorja do: gwałtowne mogą doprowadzić tylko
Z Mińska donoszą, że w początkach lipca odbędą się wielkie
mastanie odrazu obywatelstwo i dowo: do tryumiu komunistów, którzy waldy osobiste, trzecia zaś w takim try- czą tymi właśnie środkami. Dalej do- newry armji czerwonej, w bliskości Smoleńska. W manewrach wezmą udział
bie jak i dotychczas: — Podobne listy wiadujemy się z zeznań, że cała spra- wojska okręgów wojennych: Witebska, Mińska, Smoleńska i Moskwy.
żostały obecnie
sporządzone
i w wa była referowaną na posiedzeniu
Klecku;
gminy już parę miesięcy ie: komitetu politycznego rady ministrów.
mu załatwiły tę robotę,
|
i
wiadek na zapytanie przewodniczą:
MOSKWA, 6.V. PAT. Dziś rozstrzelano trzech wyższych
urzędni:
. cego poznaje w
oskarżonym
Gor- ków działu walutowego komisarjatu finansów. Stali oni na
czele
grupy
BARANOWICZE.
czyńskim pułk. „Czołowego*,
który spekulantów giełdowych, którzy spowodowali obniżenie
kursu papierów
— Pręzydent Rzeczypospolitej go w miesiąc po swej wizycie prosił państwowych przez wzmożenie popytu na złoto i waluty zagraniczne.
Białoruskiej... w Baranowiczach. o przyjęcie do armji. Następnie stwier*
ei
i
I TAR LK S
WA
O
A SAS ES
Po terenie
Województwa
Nowo- dził Świadek, że gen. Wroczyński za- OŁ AGARZE
gródzkiego
grasują jacyś podejrzani pewnił go, że do P.P.P. nie należy.
„politycy*,
zaręczający,
że na 1-go
Osk. Pękostawski; Pułk. «Czołomaja proklamowana
będzie niezależ- wy» mówił mi, że pan «w ostatniej
poddana zostanie plebiscytowi.
na Białoruś
z rezydencją prezydenta chwili» stanie na czele naszej
orgaBERLIN, 6—V, Pat Reichstag odrzucił dziś w drugiem czytaniu 236
i rządu republiki... w Baranowiczach. nizacji, to samo pan i mnie
powtógłosami przeciw 142 prujekt ustawy o odszkodowaniach dla byłych panuTrzeba przyznać, że aspiracje przysz- rzył.
lych mężów stanu
zbyt wysoko nie
Gen. Szeptycki: Nie mówiłem te- jących. Przewodniczący Reichstagu stwierdził po głosowaniu, iż wobec
sięgają. Tymczasową siedzibę znajdą go i nie mogłem
mówić, miałem odrzucenia wszystkich części projektu ustawy trzecie czytanie nie odbęzapewne za bramami więzień,
gdzie przecież jako minister wojny do roz- dzie się. Potem projekt odesłany zostanie rządowi Rzeszy celem przeprowadzenia plebiscytu.
miejsce dla nich znacznie odpowied- porządzenia całe wojsko.
niejsze.
wiad. Kom. Suchenek zeznaje, że
BIAŁYSTOK. osk. Gorczyński przyznał mu się, że

"Święto Trzeciego
maja w odrozostało za
uznane
Polsce
dzonej

rzemień lornetki:

ci nie opuszczą

Kowieńskiej i nie udadzą się do Polski,

opatrzony Św. Św. Sakramentami

jeszcze

Litwie.

Z Kowna donoszą o dalszych prześladowaniach Polaków. Urzędowe
zostali
aresztowani
źródła kowieńskie podają, że w pow.. Wiłkomirskim

w Białym- rządu w Polsce przez P.P.P.
drogą
stoku. W tych dniach w Obwodo- zamachu Start.
wem Biurze Funduszu Bezrobocia w
Dla członków zaprzysiężonych w
oprawę do posuwającego się w po- Białymstoku wykryto przy pomocy P.P.P. którzyby zdradzili tajemnice
ważnym nastroju pochodu.
organów policji śledczej nadużycia na-

Nocna

na

1
—

|

e

maj

P.P.P. przed

jak roślina bez słońca nie mógł
się
obejść bez pieszczot i ust niewieś.
cich, on teraz siedział stropiony
jak
żak dwunastoletni, nie wiedząc
co
dalej z sobą począć.

J san z kolei spuścił w

ke
i ASD
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2

zakłopo-

taniu oczy. Nie śmiał
bowiem, jak
zwyk
to le
czymił z kobietami, otoczyć
jej ramieniem, by dosięgnąć jej purpurowych usteczek. Nie Śmiał. wpić
się w ich rozchylone, wilgotne i gotowe na wszystko wargi, nie šmiai,
zagarnąć z nich bodaj słodyczy jakiegoś moiylego, zwiewnego pocałunku.
Nie śmiał, bo to była «Ona»;
a on
sam był dziwnie inny niż zwykłe...

A w sierpniu —już była jegojżoną..
Silniejszy poryw wiatru
zajęczał

nagle wśród masztów i rei. Korecki
otrząsnął się ze swych rojeń i rozejrzał się w koło. Czarno, głucho, tyl-

|

kó przed dziobem rozbija się z pluskiem iala. Parowiec, który przed go-

dziną ukazał się na sterburcie,
ginął
teraz gdzieś w dali w
przeciwnym
krańcu horyzontu, coraz to niewyrażnie] jarząc swem tylnem światłem. A
prócz niego, jak okiem
sięgnąć, ani
jak ejś żywej duszy.

Wszedł do rubki*), zapalił fajkę i

znów wyszedł na pokład, włożywszy
ręce do kieszeni i 'maszerując
tam i
przewalaz powrotem monotonnym,
*) Rubka—nadbudówka dla wachtowego oficera, gdzie leżą mapy i przyrządy

nautyczne,

|

„

„PE:

Nr

Y
Z
C
R
A
D
O
P
S
O
G
KURJER
ZIEM

Rzym,

30 kwietnia 1926 r.
Uczęstnicy, zdążający na Międzynarodowy Kongres Leśny w Paryżu,
zaproszeni zostali na zamknięcie wyprzemysłostawy Międzynarodowej
27
na dzień
Mediolanie
w
wej
kwietnia.
Podejmowano
nas barkietem-obiadem, urządzonym w restauracji na
wystawie. Przy głównym stole, obok
ministra ekonomji narodowej
Włoch
p. Baluczi zajął miejsce
szef d-tu
łeśnictwa w Warszawie p. |. Miklaszewski,
który krótko lecz treściwie

nośne

prace

między

Warszawską

W końcu posiedzenia zebrani wy
pogląd,

że

konferencja

miała

na celu
wyłącznie ustaienie
zasad
ogólnych,
nie przesądzając narazie
szczegółów konstrukcyjnych.

O

sięcznie, umarzania podatków i t. d.
. Ministerstwo
przyrzekło . wydać

i

Wileńską Dyrekcją Dróg wodnych.
Następnie, na podstawie referatu
inż. Tadeusza Tillingera
w sprawie
projektowanego
kanału
WarszawaBug-Prypeć,
omówiono
techniczne
zasady dla budowy tej drogi wodnej.
razili

n
y
S
i
a
d
n
e
l
o
M
w
a
t
Gus

WSCHODNICH

tów studjów i pomiarów
hydrotechnicznych na Polesiu rozdzielono. od-

Kongres leśny w Rzymie.

wo

ВЕО

103 (1113

ulgi w zakresie
podatku
przemysłowego od obrotu,

zarządzenie 'o przesunięciu
płatności zaliczki na poczet

FABRYKI
SUKNA
w BIELSKU
(ŚLĄSK

obrotowego za rok 1926 w wysoko:
ści dwóch piątych wymiaru Il półrocza 1925 roku, płatnej ustawowo do
dnia 15 maja
r. b. — do
dnia
15
czerwca r. b.
Wskaźnik cen hurtowych
października
ub. r. do

od

W . kongresie bierze udział około
600 przedsiawicieli
56 państw i ko:

łonji,

a

mianowicie;

Włochy
— 88,

Hiszpanja—83, Francja
— 66,
Jugosławia—60,
Stany Zjednoczone—57,

Czechosłowacja — 55, Polska — 46,
Anglja—28, Szwecja—21, Finlandja—

dania zaległości ria raty, obniżania
odsetek za zwłokę do 1 proc. mie-

"KRO
PIĄTEK
—Рав
7

19, Rumunja—15, ZSSR—14,
Niderlandy—13, Norwegja—12, Szwecja—

11, Niemcy—11
a inne po 1 do 9
przedstawicieli.
Dełegowanych od rządów właści:

Domiceli p.
Jutro
Stanisława b.

Zach. sł © g. 7 m. 01

wie jest 118 (od Polski 5), reszta są
to
przedstawiciele
przemysłowych
firm, uczeni, prasa i osoby prywatne
uczestniczące z własnej inicjatywy.
-'Od Polskiego Leśnictwa mają być
wygłoszone
na ' Kongresie
reteraty
przez prof. Jedliūskiego, pr. Szwarca,
pr. Paczoskiego,
pr.
Mokrzeckiego,
p.

Frommera,

p. Sokołowskiego,

Związku

kół

się

— Adoracja
przenajświętszego sakramentu. Zarząd Katolickiego
Związku Polek przypomina, że 7-go
jako w pierwszy piątek mie:
b. m.
siąca odbędzie się w Kaplicy Serca
Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2)
adoracja
Przenajświętszego Sakramentu,
Krzyżanowskiego,
która
się
rozpocznie o 4.ej a zakończy
p. Bonasiewicza, i

p.

studentów

majowem nabożeństwem, które
codzień odbywa o godz. 6 ej.

leśników

polskich.

O
przebiegu
prac
Kongresu
i
wrażeniach z podróży podam po po-

wrocie do kraju.

—

ści władz

Leon Huszcza.
Nadłeśniczy.

się

URZĘDO WA.
stwo

dzialalno-

(1) Koordynacja

Spraw

2320

ziemskie przedw,

magają

KOŚCIELNA.

państwowych.

Minister-

Wewnętrznych

zawiado-

2275

na Polesiu i ogólnych

Zebrania te obradują

pod:

staw technicznych
dla opracowania
projektu przebudowy
drogi
wodnej
programu

starosty,

pod

prze

obejmują

nie

zwoływane
być
i winne
sędziów
przynajmniej 2razy do roku lub częśkosz ciej w miarę istotnej potrzeby. Zada-

Wisła-Prypeć.

Po ustaleniu

wodnictwem

oraz

jednolitego

to odbywać

jącym się z boku na bok, powolnym
krokiem.
— No, jak myślicie— jaka
jutro
będzie pogoda? zagadnął starego Kaszuba, który przed chwilą zmienił poprzedniego marynarza na sterze.

—

Oj, panie poruczniku

dziemy

— chyba

A kiedy

doj-

do Skagen?

— Pewnie jutro pod wieczór

w: nocy. Żeby to ten sud-ost

zaszemrały

kładzie, zapluskały na fali

— A'syn już rybaczy?

pieniąc

po

czął szarzeć potrochu, zwo!na nabiezarysów,
rając wyraźniejszych
oddzielających ciemne przestwory
„wody od zachmurzonego nieba. Deszcz
czasu.prawie zuustał od pewnego

po-

A szkwa-

kłębiący się bielą

tylko na chwilę.
| znów

statek

pod

wał wodny.
dźwignął

dziobem

Ale to
swe

ma:

szty do pionu, kiwając się jedynie w

dalszym ciągu
trochę
na boki.
Z
rozdartych chmur błysnęła swem migotliwem różowem Światłem Antares,

potem biała

Wega,

chmura zakryła
powrotem.

sobą

wreszcie

całą

ziemię

Wileńską

podaje niniejszym do ogólnej wiadomości, że chcąc uprzystępnić szerokiemu ogółowi
Pracowników Państwowych wszelkiej kategorji nabywania różnych wyrobów. sukiennych w najlepszych gatunkach na bardzo dogodnych warunkach spłaty ratami, pe

cenach fabrycznych, zawarła w tym celu z niżej wymienionemi

Urzędami

umowy:

specjalne

Dyrekcja Lasów Państwowych
Izba

skarbowa

а

ci

Kuratorjum

Okręgu Szkolnego
Izba Kontroli Państwowej
Bank

Polski

Dyrekcja

Poczi i Telegrafów

Koło Miejscowe Pracowników Dyrekcji Poczt i Telegraf.
Urząd Poczt i Telegraf. Wilno II.

Dyrekcja Dróg Wodnych
Dyrekcja Robót Publicznych
Województwo, Koło 13
Województwo ‚ Stowarzyszenie Samopomocy
«Dyrekcja Ceł i Urząd Celny
Okręgowy Urząd Ziemski .
:
S
Kasa Samopomocy przy związku Urzędn. Kolejowych
Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Okręgowym

Związek

Pracowników

Miejskich (Magistrat)

Bibljoteka Publiczna f Uniwersytecka
Zrzeszenie Asysteńtów Uniwersyteckich
. Sejmik pow. Wileńsko-Trockiego

postępowania.

drogą

Wobec. powyższego, firma uprasza zainteresowane osoby
gólnym wypadku zaopatrywać się w ordery
(asygnat

Ma

członków

swobodnej

odnośnych

Zarządów.

oświadczeń poszczególnych uczestników

zebrania, bądź formę

nych wniosków

do władz

nych.

rekcja wyżej

uzgodnio-

odmówiła

OREW

w każdym
żni

poszcze-

tasma

przetožo-

pożyczki.

wspomuianego

Banku

Dyrekcji

nianej

kategorji paczek.

WOJSKOWA
SAMORZĄDO

—B80%) Z posiedzenia

wydziału

Powiatowego,
pow.
Wil.-Trockiego.
W dniu 5 maja r. b. odbyło

się, pod przewodnictwem starosty p.
Witkowskiego, posiedzenie
wydziału
powiatowego.
Na
posiedzeniu tem
między
innemi
omawiano
sprawę
przystąpienia
w najbliższym czasie

Następne posiedzenie odbędzie się w dniu 15 maja.
MIEJSKA.

— (>) Z posiedzenia miejskiej

komisji technicznej.

Dnia 5: maja

się posiedzenie

miejskiej

ko*

Wileńskiej otrzymały polece

Magistratowi udzielenia tej nie wyjątkowego traktowania wspom:
Z PRASY

ŻYDOWSKIEJ.

— (x) Przegląd rocznika 1905
— (0)
„Wilner
Tog* contra
Z dniem
10 b. m. rozpoczyna
się
przegląd rekruta 'rocznika
1905,
w pos. Wiślicki. W dniu wczorajszym
odbył się
tym też celu zostały
wydane
oglo- w. lokalu teatru „Palace“
pos. Wišlickiego na temat
szenia, wskazujące miejsce i porzą- odczyt

08 ЗЕ

UROCZYSTOŚCI
I OBCHODY
— Uroczysty obchód ku czci
ś. p. J. E. Kardynała D. Mercier

odbędzie

się w niedzielę dnia 9 maja

b. r w Auli

Kolumnowej

nowa

wszystko

wyjaśniają,

iż

"poborowi

przytrzymywać

adiesów

przez nich w

swoim

według tych
do ogłoszeń.

adresów

mają

się źliwych
ać

podanych

uwag pod i adresem posta
i
innemi
w
: Oto między
:
Кя

Wislickiego.

nał Marcier a neotomizm, 4) Odczyt
Prof. Dr. Wincentego
Lut
i
utosławskiego
na temat: „Kardynałgo Mercier
jako
fi-

Nr. 103 „Wilner Tog*
znajdujemy |czo; i dajcie społeczny.*' Wstęp
się wysoce charakterystyczny dla nastro:
wolny, osobne zaproszenia rozsyłane
odpowiednio jów'panujących wśród naszych żydów
będą.
nie
ustęp:

czasie,

pizy re-

jestracji w Magistracie i stawiać

„Jeżeli opuścić w odczycie posła
Wislickiego te zdania, gdzie się skarży
jaki leży na
pu. Z powodu b. niskich cen, jakie- na ciężar podatkowy
mi Kop. opłacał wynajęte dla celów kupcach żydowskich, to pozostałe pow
służbowych
furmanki
cywilne,
w stulaty można znaleźć codziennie
„Rzeczpospolitej*
„Kur.
trudnościami
przy artykułach
„związku z tem
wynajmywaniu — D:two 6 Br. kop: Warszawskiego"'* „Gazety Porannej*
wprowadzenia 10 godzin
zwróciło się pismem do pana
woje- w OWA
dnią pracy, zniesienia urlopów,
wody z prośbą o podwyższenie o- nego

— (k)įPodwyžszenie
cen za
wynajęte furmanki dla 6 Br. ko-

płat za furmanki.

P.

wojewoda

takie

wypogodzenie

może

—

**) Szkwał—raptowny i silny wiatr.
***) Lewa strona okrętu.

wych,

Komisja

wodociągo:

Gi

robót kanalizacyjnych

dalszych

uchwaliła

przeprowa-

dzić w pierwszym rzędzie roboty kanalizacyjne,. przyczem polecono Magi:

można

przesiąknięte do cna wilgocią ceraty?
Dam!
„O, już klank! Trzeba -zapiszć do

dziennika. Szybkość 31/,, kurs 65 NO,

siła wiatru

tura -|- 9,

2, kierunek

z tym

warunkiem,

aby

w

koniecznie

przesuszyć roku bieżącym była: przeprowadzona

będzie chociaż odrobinę

SO,

czachmurzenie

tempera-

całkowite,

— A gdzie to mieszka wasza żo- oficera na. zmianę.

mi się, że w Rewie?

projektu

po

Po nabożeństwie urzędnicy Dyrekcji
'2jawili się w komplecie. $w gabinecie
p. Prezesa, składając
Mu serdeczne
życzenia, przyczem wręczyli Mu adres
Pan. Prezes wzruszony
pamiątkowy.

pełnie i niby zapowiadało s.ę na jakie stratowi sporządzić budżet dodatkowy tąfj niezwykłą szczerością,

х deszcz, żagle te same...
:
— Szkafutowy!
Obudzić

na? zwrócił
się Korecki
znów
do
sternika, chcąc chociaż drogą okrężną
wejść na „żoniny*
temat. — Zdaje

Po omówieniu

1 go

Witold Karpowicz.
*) Jak-praca będzie skończona.
**) On jest tłusty ale głupi.

kanalizacja

-—

w. śródmieściu.

(0) Sprawa

murów:

zyljańskich. : Jak się

)

po-Ba-

Kas Chorych
idzie nawet

it. p.

Pos.

dalej, radząc

Wislicki

wyszukać
w

Polsce męża któryby stał się polskim

ZEBRANIA
wy.

— Ze związku

i ODCZYTY.

oficerów rezer-

Sekcja Przysposobenia

pódzięko-

strony wszystkim pracownikom,
najlepszego

dowiadujemy, pracy.

Hpowodzenia

w

oiertę sen, Koskowskiego

w kierunku

Koła Żydowskiego".

ficerów

Rezerwy

członków

że:

Polskiej podaje
1. W

dniu

— (x) Bank Polski nie udzieli , — (X) W sprawie paczek wyMagistratowi pożyczki. Magistrat syłanych zagranicę Celem ułatwiem. Wilna ubiegał się w swoim Ccza- nia rychłej odprawy celnej paczek

odpowied

ich kredytów, naczelna Dy-

zagranicznych, co szczególne ma znaczenie przy nadawaniu większej ilości
paczek, za jednem świadectwem pochodzenia, urzędy pocztowe okręgu

O-

Rzeczypospolitej

do wiadomości swych
7 bm.

o

g. 19 m.

3

odbędzie się ćwiczenie a stole
stycznym

w koszarach

6 pp. Leg.

Pa

na

в

„

2, W: dniu 10 bm.

o g.

19 m.

30

odbędzie się w lokalu Związku (Mic„— (w) Kontiskata. W dniu wczo- kiewicza 13) odczyt p. płk, Popowirajszym p: Komisarz Rządu na m. czą na temat <Cel przysposobienia
Wilno zarządził konfiska
tę pisma żar:

gonowego „Tog* N 104 z dnia 6 b.n
L ześnie redakt<ОГ or odpow
Jednoc
с
iedzialny

Wojski

i

AC kai z

sesers
geimas
na aktualne i ba

w

Wilnie.

Konti-

Wezożnis

Skata nas ąpiła na skutek zamieszcze” Mieczysława
nia artykułu
<nowe życie
i
c
2

4

eko

rodzinne widaćz sam
w Rosji», zawierającego
aS
+. —będzie -ogień*
przestępstwa
z art. 73 część

liśmy. WARE c.
ŻYCIA

LITEWSKIEGO,

— (w) Zjazd litewski
w Wilnie

Szereg działaczy litewskich
włościan

wody. z

Litwinów

zwróciło się do

ziemi

Wi.

p. Woje-

jak zaw-

wywarł na

masy

projektowanego

rzenia

litewskich

zjazdu

z

na-

stępującym porządkiem: sprawa utwo+

kółek

rolniczego,

releakie

Smok — bohater

zl

_ Pewne niedowierzanie mas dające

SiĘ zauważyć

w. pierwszym dniu, pod

niło się nazajutrz

w

wrażeń

wesele.

prośbą o zezwolenie urzą. dzień był dniem* zbiorowej

dzenia

i związku

fsk Już

W. ładnem,

leńskiej. W tym'celu grono włościan wpływem rozważenia
Łitwinów

>

Eg

kiego

sze, przemówieniu szanown
gent opowiedział o sóRewiach,

w Wilnie „zdarzenia*.

postanowiło urządzić w. dniu 24 b.m.
zjażd

2

až

jest

6: 5 ES
=
S
poświęcony
byt
„zdarzeniu”,. którego
Świadkami xa

płciowe

Z

аКdalszej

Wojsko:

wego Koła Wileńskiego Związku

Antokolu obok Odwachu GarnizonoMussolinim. Odczyt pos. Wiślickiego wego pod
kierownictwem
k
tłomaczyć należy jako odpowiedź “na Zaborowskiego.
=
ge

wał personelowi za ten objaw ser=decznego stosunku, życzącze
swej

tocząca się sprawa pomiędzy konsy— (x) Ofiara na Dar Narodoa wy. J. E. ks. biskup
storzem prawosławnym w Wilnie
Bandurski z
Skarbem Państwa o gmach klasztoru okazji
imienin prezesa Wil. Dyr.
znajdzie: się na Poczt i Telegrafów p. Jana
po-Bazyljańskiego,
Popowi:
w cza złożył na
Apelacyjnego
Sądu
wokandzie
Dar Narodowy
3-go
Wilnie w dniu 11 sierpnia r, b.
Majagofiarę w sumie 50 zł.

sie- w -Banku-Polskim o pożyczkę, w
sumie 150000 zł na remont turbiny
braku
Wobec
elektrowni miejskiej

Uniwersy-

tetu o godz. 6-ejpo poł. Na program
uroczystości złożą się: 1) Orkiestra—
Hymn
Belgijski,
2) Zagajenie J. M.
Rektora
Marjana Zdziechowskiego,

dek rekrutacji. W
celu uniknięcia sytuacji gospodarczej w Polsce, Wie 3) Odczyt
Zast. Prof. Ks. Dr. Staninieporozumień, jakie mogą zachodzić leńska . prasa żargonowa . poświeca sława
Domińc
zaka na temat: Kardytemu
wiele
miejsca,
nie
szczędząc
zgryz tytułu powyższego, odnośne władze

tyle

=

= Nie = ou z

listy wiati**) pochylił zlekka „Marję*
na bakburtę***) i rzucił ją nieco szyb-

ciej naprzód,

Fabryczny

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, tei. 949

w

—

1850.

Że względu
Propo-yeja p. p. Worlmana i Kre: sonelu urzędniczego Dyrekcji Pocz- Tog'u został
pociągnięty do odpo: ciekawe šeima
dwa- chowieckiego 0. dostarczan
koniecznie
ie prądu z towej, uroczyste nabożeństwo w ko- wiedzialności sądowe
nasce roków.
hydro elektrowni w Werkach została ściele św. Trójcy. Nabożeństwo od- rowano do p, prokurj a sprawę Skie- najliczniejsze przybycie.
atora przy sSąsię
Gdzieś od wschodu horyzont po: uchylona.
(
į prawił | E. ks. biskup « Bandurski. dzie Okręg
ВУр
оЕ
owym

lub

nabrał

chociaż trochę więcej siły!
Jak na zamówienie posypały
krople bujniejszego deszczu, zabębniły po szybach,

na

misji do spraw technicznych,
Po rozpatrzeniu projektu opraco- rozpatrzeniu tej sprawy podniósł cepanie
— Nie,
warych przez sekcję techniczną Ma- ny o 50 proc. wyżej. Obecnie opłata
fajOksywji. Czy my mamy tylko
od
30—
gisiratu warunków konkursu na bu- za 1.klm. wynosić będzie
rant *), ja bede do niejidzony. Chcem dowę betoniarni dla potrzeb miejskich,
40 gr.
mojej
dia
zahalać dć domu sukne
POCZTOWA.
komisja uchwaliła przyjąć ten projekt
co
córki i neża dla mego znajomka
w redakcji zmienionej według wska— (x) Nabożeństwo
z okazji
ryboczy.
ы
zówek komisji,
przyczem
polecono
imienin
prez.
Dyr.
P.i
T.
W dniu
-- A dużo macie dzieci?
Magistratowi zasięgnąć informacji co wczorajszym z okazji imienin prezesa
— Ps ańć cólków i jednego зупа— do cen w tych krajach,
z którymi Dyr. P. i T. w Wilnie.
p. Jana
Poon je gróby, ale głópi. **)
zawarte są konwencje handlowe.
powicza odbyło się, z inicjatywy perporuczniku

ZAŁOŻFNIA

wymiany myśli, nie zaś drogą podejmowania uchwał, kióreby miały obowiązywać
wszystkich _ uczestników.
Rezultaty zebrań
mogą mieć
formę

odbyło

OZOCZYCTW WCWI CYCATA

nie lepsza niż dzisiaj.

Skład

23,85

mito władze wojewódzkie, że na zado budowy linji
telefonicznej na
uchwały
Rady
Ministrów z
sadzie
szlakach:
Wilno] —Rudomino, Jaszuny
Informacje.
dnia 13 stycznia r. b. w celu uzgod- — Turgiele
a działalności administracji pań- niki. Następniei Jaszuny — W.-SoleczDroga wodna Wista—Prypeč. nieniwej
zatwierdzo
w myśl zasadniczej linji po- uchwała Rady Magisiratu m.ną została
stwo
N.-Trok
wie
W. Ministerium Robót Publicznych lityki rządu starosto
mogą zwo: w sprawie
nabycia
własnego domu
odbyła się w dniu 23 kwietnia 1926 r. ływać zebrania naczelników
wiadz i dla tegoż Magistratu.
Na tem posiekonferencja w sprawie robót pomia- urzędów I instancji w powiałach.
dzenie zamknięto.

rowych

ROK.

się obniżył do 145,7. Ceny artyku-

niem zebrań jest koordynacja działal.
ności wszystkich władz i urzędów
państwowych w sprawach, które wy-

4 m. 02,

CIESZYŃSKI)

wzrósł z 127,7 proć. do 145,7 proc., 'czyli o
18 proc., przyczem najwyższy poziom
osią:
gnął wskaźnik w grudniu
ub. r. — 154,8,
w Styczniu r. b. spadł do. 142,1, w
lutym
znowu się nieco podniósł do 146,1, w mar-

NIKA

Wsch. sł, og.

KAMGARNOWYCH

w półroczu
marca
b,r.

Sfery gospodarcze wysuwają
po- łów rolnych wzrosły znacznie, gdyż od
października do marca ze 141—164,6, a naosobliwszego stulat, by ministerstwo skarbu wysto- o.
pozostawiła
jakiegoś
ich wynosił w grudniu ub. r,
sowało
do
wszystkich
izb
i
urzędów
78,6.
wrażenia,—ot, wystawa jak wystawa.
Ceny na artykuły
przemysłowe
wyka:
Oddział polskiego przemysłu leśnego skarbowych okólnik, któryby zawierał
zują mniejszy wzrost — z 122,1 (w paździer:
poniższe
zarządzenia:
urządzony
przez D. Leśnictwa
predo 138,7 (w marcu) a w grudniu wy1. Wniesione przez płatników od- nisn)
zentuje się pokaźnej od leśnych
odnosiły 145,7.
wołania zostaną fozpatrzone
przez
й _ poszczególnych grup towarowych
działów innych państw.
komisje szacunkowe przy współudzia- wskażnik cen zboża i żywności pochodzenia
wzrósł w omawianym okresie
pėlMalownicze
krajobrazy
Riwjery le rzeczoznawców Zz ramienia miejsco- rolnego
rocznym z 118,7 do 152,8, żywności pochowych
organizacyj
zawodowych,
urzęwłoskiej przemknęły przed oczami i
dzenia zwierzęcego z 172,1 do 180,8 towastanęliśmy wśród murów Wiecznego dy zaś skarbowe ograniczą egzeku- rów kolonjalnych i cukru z 138,2 do 1565,
cje do wysokości wniosku, jaki po- skór surowych i gotowych z 116,9 do 122,5,
Miasta.
i materjałów włóknistych z 165,3
Gorąco nie-jest (1-200 C), abory- stawi komisja szacunkowa przy współ - surowców
do 196,4, metali i węgla z 135,7 do 1595,
udziale
rzeczoznawców;
co
do
różni.
geni nawet
uskarżają się na zimno,
materjałów budowlanych z 968
do
106 3,
ь
jednak wszystko dokoła zielone i cy zaś egzekucja zostanie wstrzyma- chemikalji z 102,2 do 114.8.
na do czasu rozpatrzenia
odwołań
kwitnie.
GIEŁDA WARSZAWSKA,
29.kwietnia odbyło się uroczyste przez komisję odwoławczą.
2. Przedsiębiorstwa
handlowe,
otwarcie Kongresu w Teatro Quinzino
6 maja 1936 r.
Cztery piętra lóż, amfiteatr oraz par- prowadzące hurtową sprzedaż artyku- Dewizy i waluty:
.
ter zapełnione, uczęstnikami Kongresu łów spożywczych pierwszej potrzeby
Tranz.
Sprz.
Kupno.
i doborową publicznością miejscową. i w których księgi handlowe zostały Doiary
10,20
10,22
10,18
23,75
29,62
29,68
Q godzinie 10.50 do loży wszedł odrzucone względnie zakwestjonowa- Belgja
Holandja
410,70; _ 411,72 - 409,68
które
król Wiktor
Emanuel
z premjerem ne, lub też przedsiębiorstwa,
Londyn
49.60
49,73
49,48
Mussolini,
owacyjnie
witani przez ksiąg handlowych nie posiadają, lecz Nowy-York
—
—
—
mają
inne
dowody,
będą
opłacać
poParyž
Włochów oraz cudzoziemców —stron31,65
31,73.
31.57
30,27
30,35
39,20
ników
polityki obecnej
włoskiego datek od obrotu za Il półrocze r. ub. Praga
197,85
198.35 | 197.35
wedle stawki 1 i pół pr. od obrotu Szwajcarja
rządu (znaczna większość).
=
=
=
komunalnym)
a Stokhoim
Przemówienia inauguracyjne
wy- (wraz z dodatkiem
Wiedeń
144 30
144,66
143,94
nie
w
wysokości
2
i
pół
proc.
Włochy
głosili prezes
Instytutu Międzynaro41,25
41,15
40,92
3. Urzędy
skarbowe
otrzymają
dowego
Rolniczego w Rzymie p.
Papiery wartošciowe.
w
jaknajMichelis, minister ekonomji
narodo- polecenie do korzystania
Pożyczka dolarowa 75,25 (w złotych 729,92
Szerszej
mierze
z
upoważnień,
zawar*
wej Włoch p. Beluczi,
podsekretarz
m
kolejowa 156,00
—
tych
w
poprzednich
okólnikach
mistanu prof. Peglioni i inni.
5 pr. pożycz konw.
32,50
nisterstwa,
a
dotyczących
odraczania
Honorowy prezes Kongresu prempr. pożyczk. konw,
—
terminów płatności podatków, rozkłajer Musolini.
proc. listy zast.

Faktyczny przewodniczący senator
Raineri.

WYROBÓW

i

Wzrost cen hurtowych w Polsce.

cu znów

przemówił.do zebranych.
|
3
Wystawa, aczkolwiek ogromna, nie

terminu
podatku

niejako zbiorowego

sny:

Dzień <ten:

powitania

rozruszał

zmie-

Drugi

radości,
wio-

śpiące,

rolniczych zdezorjentowane masy i przekonał je

sprawa

| pro-

© bezinteresowności

pomysłu - arty-

jektowanego otwarcia banku kredys Stycznego, jakim było „zdarzenie*.
towego -dla rolników i sprava koopeWypracowywanie - „polskości
ratyw

w

i rzemiosł,

oraz wolne wnioski.

Pan wojewoda nie udzielił jeszcze
tej sprawie odpowiedzi.

Wilnie

w

przeciwstaweniu

w

wpływom

ze wschodu, uświadomienie mas drogą właśnie tego rodzaju zbiorowych

S

Rokowania

ludzi, z

„był

smok,

a

będzie ogień*, ogień, który rozrusza
śpiące, nietknęte, a pełne świetnych

tradycji Wilno by to

zastąpiło

UDŹDA,

6.V. PAT.

gacji Riffenów

Azerkane

postawione

Kazimiera

odpowiadając

w dniu

30 kwietnia

doniesień

gen. Simonowi

przywódca deleoświadczył,

udzielonych na

jest niemożliwe

ай, я

zerwane.

i dodał,

że

że po-

pytania

Riiteni

Windischgraetza

Uwaga

powyższa

tyką jednej z gazet

Nad program: «DZIKA

Lefniska

Ossendowski w Europie.

Wilno,
1)
2)

jest wywołana krywileńskich.
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Adamska

Prof. A.F.

arter 60 gr. Amfiteatr

Dąbrowskiego
przyjmowanie
Informowanie

się,

że jest nim

poseł

na

Teatr

i dyskretnie.

Piłka nożna w KOP'ie.

z klu-

Pan

Piłka nożna ciesząca się niestabnącem powodzeniami na całym świecie znalazła
zwolenników
i wśród

poseł KOP'u.

W

PE
:
te sprawozdanie, witając w niem nowopowstałą drużynę 21 K.O.P,, któг iewą
i wie poka
Ac że
ra niew
ątpltpli
iwie
poka
że się
się na nam w tym
ty
sezonie na boisku w Wilnie,

od g. 3—5

PoFeca
Szaty,
Stoły,
Otomany,
meblowe
i tp. Gobeliny,

po poł.

ranki

poseł

ubiegłe święto w Niemen-

z filo-

21

KOP.

sowieckiego klubu białoruskiego
tak
Drużyna 21 KOP. zorganizowana
sensacyjną czyni
reklamę
polskim dopiero w obecnym sezonie i rozpo:
wódecznościom.
Pos. Kochanowicz rządzająca
materjałem b. ambitnym
przyjaciel polityczny
p. Owsianniko- jednak surowym jeszcze, musiała u:

wa był też jego

dziedzinie pijaństwa

lowym

poprzednikiem
na dworcu

wileńskim.

Obecnie

w ledz legunom, którzy pokazali ładnąi

kole-

celową

czy

w

Moskwie,

gdzie

M.

Sz. prosi

rnając stała przewagę

trąbić

może

listu

żynka

nej,

w

:

21

KOP.

Boisko

В

P. M.

torowi za łaskawe ofiarowanie na cele
оświatowe Macierzy, w poniedziałek dn. 3.go

" składam podzięk owanie

Paniom 1 Panom
świetną grę. :
—

do

Komitet

wiadomości,

Macierzy

Artystom

pracę

dzieciom»

za

skarbniczkom

i zwraca

się

do

cinku
władz

Walnian z prośbą o dalszą ofiarność.
TEATR

i

tęsknoty ludzkiejdo wyrwania się z codzien:
nej szarzyzny życiowej. W niedzielę po poł,
przedstawienie
szkolne
(zniżki 75 proc.)

«Wesele

St.

Wyspiańskiego,

<Lekkoduch».
r
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D
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Р
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ktorego

znaczne
t

podczas
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reprezentacji

klubów
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1-2

na

Jeżeli więc kapryśna pogoda

Odmiany:

kryto potajemną gorzelnię. Właściciel
sym

Hardziej

który

wśród

jedna Ściana. Straty
— W nocy na

żołnierze

szerzył

dókonsto

napadu

od-

straży

na kupca

jadącego

bóstwa—narazie mig

Mow-

z Dumłowicz

do

Przyczyny samo-

pt

wynoszą 450 zł.
5 b. m. wskutek

Z

cuskim

i niemieckim

zwłaszcza

kuję książek wydanych

przez

zie

„pozbawić się

życia. Desperata w stanie ciężkim odwiezio-

— SU
Dn. 5
b. m. w alia
zajeźdz
*(Gościnna
Cakietaiai
1) wypiła wiki sm esencji

octowej

przybyła do Wilna z Wołkowyska

Bronisława Kiryłło.
Pogotowie

ratunkowe

szpitala żydowskiego.

odwiozło ją

do

н

A

:

‚

są

DOWIEDZIEĆ

j

i podeszwy

BERSGNA.
żadnej

innej

marki

fabrycznej,

w najlepszym gatunku, obcasy te są tańsze niż skórzane.
tylko
i
We
własnym
interesie
prosimy
żądać
prawdziwych

SIĘ

Bersonowskich
obcasów

— Wykrycie potajemnej gorzelni.
We wsi Studoniki gm. Kurzeniecziej wy:

i podeszw

BERSONA

KRASNOW

ki odrazu mogłem poznać, mimo słai
fizjologicznych
bych wiadomości
szczątk i
frenologicznych, że są to
europejczyka. Nagła myśl błysnęła mi
w mózgu. Postanowiłem
pochować
w ziemi ten szkielet. Wykopałem dół
za pomocą noża
myśliwskiego. Gdy

gumowych.

moją zwróciłniewielkipizedmiotciemny,

kanie

modlitwy.

Powieść.
XXXVI

usiadłeń na zie-

— Stało się to przed dwoma łaty. ukończywszy pracę

Polowałem późną jesienią na bażanty mi, pełen smutnych i ciężkich myśli
na wschodnich stokach grzbietu kold- o nietrwałości życia ludzkiego, uwagę
tego,

dnia

mi

Nie szło

prze” leżący obok kościotrupa. Na ile spoi- ły się te notatki od znanej mi dolrze mnieć!—oburzyła się Fanni.

ptactwa spotykałem mało i to

ważnie

kury. Posuwałem

się

wśród

wśród

traw stepowych

gęstych zarośli suchych traw i łozy, było rzeczą zwykłą,

Przed s0- kłem wydało

kryjących mnie całkowicie.

bą widziałem gęsto wyrastające łody- przedmiotu,
gi, otaczał mię szelest suchych liści, upadł.

а

‘гама,

nogi oplątywala mi

głową

błysnęło

białego. Zbliżyłem się
czaszka ludzka. Mimowoli

łem na niej wzrok.

—

na

jednego

iu W ten sposób rozwiązałem

zagadkę

na tyle niezwy-

się znalezienie

który

— Był to nieduży

się

wzrok

mój
-

pugilares skó-

coś Otworzyłem go, wypadło kilka monet

dalszy ciąg.

i oto, do jakich doszedłem rezultatów.
Iwan Pawłowicz wyjął kartkęi za:
czął czytać:
—

W

imię Ojca

Amen.

słudze

swemu,

Bożym

i stań tam

i

Syna

i Ducha

Błogosław
rycerzowi...

Panie
—

tutaj

była to rosyjskich z czasów Piotra |-go oraz bras dużego kawałka, a dalej ;— udaj
zatrzyma- dosyć duży kawałeczek złota, prócz Się na północ od góry zwanejtronem

Było to

ednak
jedn

tego
: znalazłem

w nim notes

zjawisko taku naszwykłejLudzie giną go papieru zapisany’ cały.

zgruve-

tutaj z rąk ludzkich w walce ze zwierzętami i przyrodą. Lecz z oślepiają-

— Przyniosłem to wszystko
do
I
domu : i tam starałem sięi
przeczytać

można
dawno,

wnioski, kim był ów tajemniczy podróżnik, którego szczątki zapomniane

z notesu, by z nich wyciągnąć
cej białości czaszki, która robiła wra- notatki

żenie maski gipsowej, sądzić
było, że leży już tu bardzo

Domyslitem

słowa, a wiedziałem już

ka. Podniosłem pugilares, ciężki był. Świętego.

błękit nieba,

— Nagle w trawie

па —

mi

szkieletu

niegdzie rzany. Skėra byłafzniszczona i szorst-

przebłyskiwał gdzie

wybieliły ją promienie słońca,
cze i śniegi obmyły. Niektóre

12 He

Natomiast

desz- pochowałem dzisiaj pośród traw.
Papier
T
| — Trud był ł toto niemały.
kości

gdzie duża rzeka,

pośród piasków żółtych,

swe

wody

i inne

mss:

zwierzęta, lecz

Wydawca Stanisław Mackiewicz

e

na letnisko, Można

46. m. 6
WZP Nr 63.

telet. 9—05

na-

licytację

spi-

ortepian
E

w Urzędzie
Monopolów

ul. Kalwaryjska

Nr 21 m, 6 codz. od

——

używany

piądu

Seca

wadzenie

mo-

pień, lub resztki korzeni, a jednak
nie było żacnego śladu. Rozumiałem,
że mogło się dużo zmienić w postarównież, czy
ci gór, nie wiedziałem
po
tak długim
cień ten musiałby
po

przeciągu czasu
miejsce?

upaść na

to

samo

Pociemniało,
postanowiłem
sobie
wyobrazić, że więc przenocować w górach.
RanPani mi o tem przy- kiem zabrałem się do poszukiwań. |
pomniała. Imię pani
przywiodło mi znalazłem pień drzewa
spilowanego
na myśl słowa, „w dzień sa
przed wielu laty, bardzo nisko, pradozji*,
zajrzałem
do
kalendarza, wie narówni z ziemią,
Oto «drzewo
kiedy to , będzie, okazało się że 29 niezmiernie w gałezie bogate,» które
maja. Pani nie obchodzi imienin, więc służyć ma za punkt wyjścia w mych
postanowiłem
skorzystać
Dalej poszukiwania
z tego poszukiwaniach!
przypomnienia.
poszły łatwo. Za murem łóz, wierzb
— Pani mówiła o złocie. Znałem i traw wybujałych, znalazłem łożysko
szedłem
od dawna już legendę o złocie, za- rzeki wyschnietej. | dalej
kopanem jakoby
w naszych górach, drogą, którą przebyliśmy
z panią
strzeżonem przez smoków.Nie wierzy- wczoraj, aż znalazłem ® «galerjj o
łem-oczywiście tym baśniom. Jednak ścianach z kamieni białych jako marznaleziony w pugilaresie kawałek zło- mur»,
ta zastanowił
mnie i wzbudził
na— Widzi pani, że znalezienie kodzieję.
palni złota zawdzięczam temu niezna— Proszę
zapomniałem.

za

gub.

Aiks
Aug gs
A

A

przez | Oddziat
Zap. p.p. leg. 10-X 20
roku na im, Rajmun-

i SKUTKI

ZATWARDZENIA

pozostać

(ewent.

na rynku w
Dunilowiczach
dn. 7-IV 26 r.
książ.
wojsk.,
wyd.
przez P,K.U, — Wilejka na im. Piotra syna

Z

LEPRINCE
LtCžY

musiałby

<Wawa»

wynagrodzeniem)
na
ul. Nadbrzeżną Nr 6,
m, 2,

nowy

da
Zminkowskiego,
unieważnia się,

i składach

VT TTT

|
|

G

щ

lat, lecz

suka—wil-

Łask.
znalazcę
uprasza się © odpro-

zmiennego,

Sprzedaż w aptekach

ingta

Z

CASCARINE

„ padł ostatni cień, lecz drzewa
tam
nie było. Nie zdziwiło mę to, wszaprzetrwać
kże drzewo
nie mogło

Wiądo*

dania.

g. 2—3 pp.

natychmiast

PRZYCZYNY

natych-

miast do sprze-

mošč

AN
iub

14,

Portowa

również |

narzędzia

dotyczące
na

taką tajemnicę przedemną.
— Nie chciałem pani się zwierzać?

— Nie

zaufania?

miał

wujaszek

— Nie. Nie chciałem

jako wspólnika,
— A teraz?
— Chcę bardzo!
— Cóż się zmieniło?

do mnie

mieć

pani

— Dużo wody
upłynęło, pud
soli zjedliśmy z panią, |... pokocha-

łem

panią...
ОЮю macie, wiedziałem z góry...
!
Drogi wujaszku,
proszę
pozbyć się
tej myśli — odpowiedziała, wstając
Fanni.—Nie do twarzy z tem
wu.
jaszkowi.
W głosie jej nie dźwięczał już
gniew, tylko smutek łagodny, a oczy
nie ciskały błyskawic, tęsknie spoglądając na czapkę kabardyńską i kąrabin,wiszący na ścianie, jakby żegna»
jąc swawolnego chłopaka,
oda
ustępował drogę kobiecie...

—

_ — Głupstwo

wszystko!
— zawołała

spokojne niesie.
W
dzień
Świętej
gwałtownie—ot, dogadali się! Jesteśmy wspólnikami i nic więcej.. DoTeodozji— zachodzące za góry słońce, ostatni cień, w chwili : konania 2
branoc.
rzuci,
wysokie
1 wielkiemi krokami,
swego, na drzewo
jak zwykle,
„— | nie mi wujaszek nie powie- nemu i pani...
gdy była niezadowolona z czegoś,
drze o niezmiernie w gałęzie bogate,
a stojące samotnie, Od drzewa tego dział, usunął mnie od takich ciekaprzeszła Fanni do swego pokoju.
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