
16 ( > HM / 

ROK V. Nr. 104 (1414) 

    
Wilno, Niedziela 9 

Redakcja i Administracja ni. Ad Mickiewicza 4, oiwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

«= 

   
PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł. 

zagranicę 1 zł. Konto czekowe w P, K. 0. Nr. 80259 

  

WO 
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GRODNO — Plac Batorego 

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

  

Pam Wład. Grahski powraca z ucieczki, 
Część pierwsza naszego wczoraj- 

szego horoskopu spełniła się dokład- 

nie. Kluby lewicy zwróciły się do 

Marsz. Piłsudskiego o czynry udział 
w gabinecie. Ze względu na jego in- 
dywidualność znaczyło to właściwie, 

że kluby lewicy proponują Piłsudskie- 
mu, aby powołał do życia „swój* 

gabinet. 

Marszałek Piłsudski odmówił. 
Dlaczego? 

Linja polityczna marsz, Piłsudskie- 
go idzie zygzakami. Trudno za nią 

podążyć. |Jednakże odróżniać można 
kilka możliwych przyczyn, dla których 
marsz. Piłsudski mógł odrzucić pro- 
ponowaną mu ofertę, 

Być może, że pragnąc dla siebie 
jedynie stanowiska inspektora gene- 

ralnego armji, nie chcąc się rozstać 

z ulubionym przez siebie zawodem 
wojskowym nie życzył sobie wracać 

do polityki. 
Być może marsz. Piłsudski uwa- 

żał, że czas jego nie nadszedł, że 

Sejm jako instytucja zamało się jesz- 

cze skompromitował i że jego prze- 

ciwnicy polityczni posiadają \№  par- 
lamencie zbyt wielkie siły. 

Być może, że ci którzy do niego 
przyjechali chcieli mu narzucić jakieś 
warunki czy co do personalnego skła- 
du gabinetu, czy co do programu 
pracy przyszłego rządu, których mar- 
szałek przyjąć nie chciał. 

Być może wreszcie, że marsz. 
Piłsudski nie chciał" starać się o po- 

parcie grup mniejszościowych w par- 

iamencie — nie chciał nawewnątrz 

kraju wywoływać wrażenia, że gabi- 
net im. Piłsudskiego zawdzięcza swe 
istnienie głosom mniejszości narodo- 

wych. 

Jeżeli jednak marsz. Piłsudski is- 

totnie dąży do objęcia władzy w 

Polsce, a nie chce w. niej umrzeć 

- człowiekiem prywatnym, czy też 

tylko inspektorem armji — to objek- 

tywnie przypuszczać można, że w 

dniu wczorajszym się pomylił. Kto 

wie, czy prędko będzie miał taką o- 
kazję do stworzenia gabinetu. 

Po odmowie marsz. Piłsudskiego 

zapanowała konsternacja. Bajaźliwość 
większości sejmowej jest tak wielka, 

że bez ministra Skrzyńskiego w żaden 
sposób nie myśli o tworzeniu rządu. 

Już taki: fakt wzięty odrębnie sta- 

nowi o nieudolności tej większości i 
o bankructwie systemu rządów  par- 

lamentarnych w Polsce. 

Pan Prezydent Wojciechowski 
oświadczył, że sam się zajmie 

znalezieniem następcy p. Skrzyńskiego. 

Wymieniano nazwiska konserwa- 

tystów Bobrzyńskiego, Steczkowskiego 

Kucharzewskiego. Specjalnie jednak 

poważnie liczono się z kandydaturą 

min. Raczkiewicza. 
Jednakże prezydent Wojciechow- 

ski zdecydował inaczej i idąc za 
głosem swego serca i sentymentu 

(tak jest, właśnie serca i sentymentu) 

powierzył misję tworzenia gabinetu 
p. Władysławowi Grabskiemu. 

Nie wiemy co więcej podziwiać, 
czy stałość przywiązania Pana Prezy- 
denta do osoby p. Grabskiego, czy 

też ogrom nieszczęścia, którem zagra. 
ża Polsce ta kandydatura, ta nie- 

Szczęsna kandydatura. Pan Wład. 
Grabski za czasów Swych rządów 
zrujnował Polskę. Gdy sam zobaczył, 

że wszystko go zawiodło to— uciekł. 

Nie ustąpił, nie odszedł, lecz uciekł 

w rozdrażnieniu chorobliwem. 

Wszyscy ludzie pracy w całej Pol: 

sce, zaczynając od właścicieli wiel- 

kich fabryk, czy gospodarstw rol- 

nych a kończąc na maiych sklep ka- 

rzach czy świadomych robotnikach, 

cały świat pracy pożegnał p. Grab- 

skiego z uczuciem wielkiej ulgi. A oto 

p. Grabski powraca! 

Wiek żiwi, wiek ucziś, powiada 

przysłowie rosyjskie. Gdyby Polska 

wiedziała, że p. F rezydent na swoje 

imien'1y zechce jej isprezentować p. 

Giabskiego z powrotem, — tobyśmy 

do codziennych litanji dodawali jesz- 
cze jedną prośbę: „od powrotu Wi. 
Grabskiego wybaw nas Panie*. Nie- 
stety myśl, aby p. Grabski po swo- 

jej ucieczce mógł powrócić na fotel 

prezydjalny, nikomu nie przychodziła 
do głowy i zaniedbaliśmy tego jedy- 
nego może sposobu, który mógł za- 

pobiec sentymentowi i bezwytycz- 

ności, z którą p. prezydent Rzeczy- 
pospolitej traktuje osobę p. Wiad. 

Grabskiego. 
Cat. 

W zwierciadle prasy. 
Pod innym kątem. 

<Dentsche Allegemeine Zeitung» zamie' 
szcza artykuł posła v. Freytagh Loringho- 
ven o traktacie berlińskim, Autor poddaje 
traktat ten oraz politykę zagraniczną Nie- 
miec gruntownej krytyce, uważając, iż obo- 
wiązki Niemiec wypływające z jednej strony 
z traktatu z drugiej zaś z pakiu Ligi będą 
w sprzeczności wzajemnej; ponadto Niemcy 
nie uzyskały równowaitości Za swe zobo* 
wiązania wobec Rosji. Pierwszy swój zarzut 
autor uzasadnia w sposób następujący: Pakt 
Ligi nie jest ogólnie obowiązującem prawem 
międzynarodowym, w'ąże on tylko członków 
Ligi. Juź z tego wynika, iż Rosja ma prawo 
odrzucić wszeiką interwencję w swój spór 
z jakimkolwiek członkiem Ligi. Stanowisko 
to zajęła nawet sama Liga w wojnie rosyj. 
sko-polskiej w r. 1920. Z tego również wy- 
nika, že postępowanie egzekucyjne Ligi wo: 
bec Rosji przez tę ostatnią może być uwa. 
żane jako niesprowokowany aisk w sensie 
traktatu berlińskiego, aczkolwiek byłoby ono 
uprawnione z punktu widzenia Ligi. Podo- 
bna sytuacja, która mogłaby wyniknąć przy 
zatargu między 1 ją < Polską, Rumunją, 
lub JE z państw bałtyckich, oznaczałaby 
dla Niemiec 1:4r0zw „-aliiy konflikt powzię- 
tych przez nie zobowiązań Drugi zawód 
polega na tem. iż Niemcy przez obiecan: 
swą neutralność wobec Rosji na terenie Ligi 
oddały tej ostatniej dużą usługę. Natomiast 
neutralność Rosji wobec ew.ntualnego za: 
targu polsko-niemieckiego jest rzeczą samą 
przez się zrozumiałą, gdyż Rosja bynaj: 
mniej nie zainteresowana we wspólnem z 
Polską wystąpieniu przeciwko Niemcom. 
Przeciwnie, interesy Rosji w tym wypadku 
raczej skłoniłyby ją do wystąpienia przeciw- 
ko Polsce. 
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[Kupuję 
potrzebne mi do studjów 
dzieła filozoficzne 

w językach: polskim, rosyjskim, fran. 
cuskim i niemieckim zwłaszcza poszu- 
kuję książek wydanych przez Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie, 
przez Kasę Mianowskiego w Warszą- 

wie szczególnie zaś: 
1. W. James <Pragmatyzm» 
2. J. Gołuchowski  <Filozofja i 

ycie» 

3. Im. Kant <Prolegomena» do wszel- 
kiej przyszłej metafizyki...» 

4. tegoż  <Uzasadnienie Metafizyki 
Morainości». 

oraz polskiego przekładu Schopen- 
hauera <O poczwórnem źródle twier- 
dzenia o podstawie dostatecznej» 
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Księgarnia Stowarzyszenia 

Nauczycielstwa Polskiego 

w Wilnie, ul. rólewszaz Nr I. 
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ul. Jasna, Pensjonat Z, Glińskiej, 

Cena dzienna zł. 7 "gr. 30 — 9 zł, 

Czynna od 15 maja. 

ZUZBUBZSBESESSEB 

CZY JESTEŚ CZLÓWKIEK 
L 0. P. P 

Dlaczego p. Skrzyński zrezygnował. 

WARSZAWA. 8.V. (tel. wł. Słowa). Dzień wczorajszy zakończył się 

zaproszeniem pos. Marka do Prezydenta Rzeczypospolitej i powierzeniem 

temu ostatniemu misji tworzenia rządu wobec niemożności stworzenia no- 
wego gabinetu przez przedstawiciela stronnictw prawicowych posła Witosa. 

Na marginesie dnia wczorajszego należy zanotować "powody, które 

skłoniły p. Skrzyńskiego do odmowy wzięcia udziału w rządzie p. Witosa. 

Jak wiadomo odmowa p. Skrzyńskiego była główną przyczyną rezygnacji 

posła Witosa. P. Skrzyński postawił jak warunek sine qua non swego 
udziału w gabinecie p. Witosa obecność w rządzie przynajmniej dwóch 

ministrów pokroju liberalnego, prowadzenie polityki zagranicznej według 
dotychczasowego programu zgodnego z polityką P. P. S$. orzz obsadzenie 
teki Ministerstwa Spraw Wojskowych w ten sposób, aby nie stała na 
przeszkodzie jego programowi politycznemu, Według pogłosek w kulua- 
rach, głównym powodem rezegnacji p. Skrzyńskiego była jednak obawa, 
że w razie jego przystąpienia do rządu p. Witosa. P. P. S. będzie mu 
utrudniała sytuację na terenie międzynarodowym. 

Prowokacyjne projekty P.P.S. 

WARSZAWA. V (żel, wł. Słowa) Dziś w południu zebrał się klub 
P.P.S. w celu naradzenia się nad sytuacją, jaka się wytworzyła wskutek 
rezygnacji posła Witosa: Po dyskusji zdecydowano nie uchylać się od 
podjęcia misji tworzenia rządu, nawet gdyby w ewentualnych pertraktacjach 
z Ch-D, Piastem i N.P.R. z góry odrzucono próby nawiązywania  konta- 
ktu z P.P.S. Stronnictwo nie uchyli się od odpowiedzialności tworzenia 
rządu na podstawie mniejszości lewicowej, gdyż rzeczą Pana Prezydenta 
będzie koncepcję taką odrzucić lub Sejmu gabinet obalić, 

Jako kandydata na premiera P.P,S. początkowo wysuwała posła Mo- 
raczewskiego, który jednocześnie objąłby tekę Ministerstwa Spraw Woj: 
skowych. Ё > 

Próby wciągnięcia Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA.8. V (żel. wł, Słowa), O godzinie 1-ej obrady bloku lewicy 
zaakceptowały stanowisko klubu P.P.S, W międzyczasie przedstawicieie 
bloku lewicy z inicjatywy P.P.S. postanowili zwrócić się do marszałka Pił- 
sudskiego, bawiącego dziś w Warszawie, aby zgodził się wziąć czynny 
udział w tworzeniu rządu. Koncepcja rządu przy współudziale marszałka 
Piłsudskiego obejmowałaby udział Piasta i Ch-D. Wydelegowano dla po- 
rozumienia się z marszałkiem Piłsudskim posła Marka. Pos. Marek po 
krótkiej konferencji z marszałkiem powrócił z oznajmieniem, że marszałek 
Piłsudski odmówił czynnego udziału przytworzeniu rządu. 

Marek w Sejmie. 

WARSZAWA, 8. V. (żel. wł, Słowa) Po powrocie pos. Marka uchwa- 
lono na posiedzeniu 4 klubów lewicy (P.P.S., Wyzwolenia, Stronnictwa 
Chłopskiego i Klub Pracy) dać mandat posłowi Markowi do rozpoczęcia 
rozmów z N. P. R.;Ch.-D. i Piastem fw. sprawie stworzenia wspólnej 
podstawy dla nowego rządu. Pos. Marek natychmiast rozpoczął rokowa- 
nia z temi klubami. Rozmowy te jednak nie dały żadnego  rezul- 
tatu, skutkiem czego poseł Marek zrzekł się mandatu. Sprawa została 
przedstawiona Prezydentowi Wojciechowskiemu, który zdecydował iż 
misję tworzenia gabinetu powierzy osobie z poza parlamentu, 

WARSZAWA 8, V. (żel. wł. Słowa.) W godzinach wieczornych po 
rozmowie pos. Marka z p. Prezydentem do Belwederu został zaproszony 
marszałek Rataj. Pozatem Prezydent Wojciechowski z nikim innym nie 
konferował, Do tej chwili premjer nie został desygnowany. 

W kuluarach sejmowych wymieniano nazwiska Bobrzyńskiego, Ku- 
charzewskiego i Steczkowskiego jako ewentualnych kandydatów na stano- 
wisko premjera. 

Marszałek Piłsudski w Bełwederze. 

O godzinie 9 tej przybył do Belwederu marsz. Piłsudski i odbył 

krótką konferencję z Prezydentem Wojciechowskim. 

WARSZAWA, 9 maja godz. I min. 45 (tel, wł. Słowa), Misję 
tworzenia gabinetu otrzymał od Pana Prezydenta p. Władysław 
Grabski. 
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O barwy cesarskie 
BERLIN, 8.V, PAT. Pisma donoszą, że minister spraw wewnętrznych 

Rzeszy Kirtz podjął się próby złagodzenia zatargu, jaki powstał między 
kanclerzem a frakcją demokratyczną wskutek wprowadzenia barw cesar- 
skich do przedstawicielstw zagranicznych. Po konferencji odbytej z przed- 
stawicielami centrum i demokratów minister Kirtz odjechał do Dilsseldor: 
fu, aby spotkać się tam z kanclerzem Lutherem, Z powodu nawiązania 
w ten sposób rokowań „Tagliche Rundschau* wyraża powątpiewanie, 
aby kryzys obecny doprowadził do dymisji gabinetu. 

BERLIN, 8.V (PAT). Sytuacja polityczna w Berlinie pozostaje 
nada! bardzo niejasna. Nietylke prasa socjalistyczna, ale także 
demokratyczna i część katolickiej atakuje gwałtownie kanclerza 
z powodu znanego rozporządzenia o barwach narodowych. 
Jutro w całych Niemczech mają się odbyć demonstracje organi. 
zacji republikańskiej Reichsbanneru, pod hasłem „Precz z kanc 
lerzem, niech żyje rząd republikański". 

Z drugiej strony jednak pisma donoszą, że część posłów. 
zarówno demokratycznych jak i centrowych jest przeciwna wy: 
wołaniu w chwili obecnej przesilenia gabinetowego Kanclerz, 
który powróci w poniedziałek do Berlina, ma próbywać jeszcze 
orozumieć się z parijami w sprawie załagodze ia obecnego 

koniliktu. 
Los rządu należy do stanowiska, jakie zajmą partje rządowe 

we wtorek przy głosowaniu nad votum nieufności dla kanclerza 
zgłoszonem przez socjalistów. 

Klajpedzka jednostka kościelna. 
GDAŃSK. 8.V, Pat. Z Królewca donoszą: Z obszaru kłajpedzkiego 

podlegaiącego dotychczas jurysdykcji biskupstwa Warmińskiego utwo: 
rzona została samodzielna jednostka kościelna. Na jej czele stanął ks, 

Staugajtis, były marszałek Sejmu kowieńskiego. > 
Biskup Warmiński zaprotestował 'w Watykanie przeciwko takiemu 

rozwiązaniu sprawy Kłajpedzkiej organizacji kościelnej, protest ten jednak 
nie odniósł żadnego skulku. 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-g0 Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
- DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

| za tekstem 10 groszy. 

ODDZIAŁY: 

POSTAWY — 

8 

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

ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiege 
ST. SWIĘCIANY — ui. Rynek 9 8 
ŚWIR — ut 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATO wA—ui, Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

oraz z prowineji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

ś.p. 

Edward Aleksmnder Hrabia Raczyński 
przeżywszy lat 79 po długiej i ciężkiej chorobie opatrzony Św. Sakramen= 

tami zasną w Panu dnia 7 Maja 1926 roku w Krakowie. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, ul. Szpitaina 40, do kościoła 
parafjalaego Św. Krzyża w Krakowie nastąpi w poniedziałek dn. 10 b.m, 
o godz. 10 m, 45 przed południem, a po odprawieniu ianże nabożeństwa 
eksportacja na dworzec kolejowy w celu nrzewiezienia do grobów rodzin: 
nych w Rogalinie, gdzie pogrzeb edvglzie się we środę, dn 12 b.m, 
przed południem. 

Osobnych zawiadomień rozsyłać się nie będzie. 
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Teksi ngody polsko-żydowskiej. 

Rząd zobowiązuje się 

l. W dziedzinie gospodarczej. 
W najkrótszym czasie: 
1. W sprawie odpoczynku niedzielnego: 
A) Wydać zarządzenia, 
a) przedłużające dla Żydów, święcących 

sobotę, pracę w sklepach otwartych o 3 go- 
dziny ponad zwyczajną normę, 

b) potwierdzające istniejący już, a nie 
przestrzegany pizez niższe organy, okólnik, 
w myśł którego rzemieślnicy - pracujący bez 
czeladzi najemnej w warsztatach zamkniętych 
mają prawo pracować w niedzielę. 

B) Wnieść projekt ustawy, usuwającej 
lub conajmniej łagodzącej przymus odpo* 
czynku niedzielnego. (Uwaga: O le zgodzą 
się stronnictwa lewicowe), 

2. W sprawie rozporzą 'zenia Prezydenta 
Rzeczypospoliiej o rewizji koncesji monopo- 
lowych wydać rozporządzenie wykonawcze, 
wzgl. wnieść projekt noweli w porozumieniu 
z Kołem ży iowskic.1 przy uwzględnieniu 
tegoż postulatów. (Uwaga: Po zaczęciu sesji 
dla wszystkich). 

4 a W sprawie bandlowosprzemysłowej 
ząd: 

a) będzie przeciwdziałał przesuwaniu 
targów i jarmarków na sobotę, 

b) przeciwstawi się próbom, mogącym 
przez stworzenie cechów it. p. wydać się 
mającą ustawę przemysłową skonstruować 
na niekorzyść Żydów, wzgl. zabezpieczyć 
możność tworzenia związków zawodowych 
dobrowolnych o pełnych prawach cechów. 
(Uwaga: topize poprawki do wniosków 
ustawy przemysłowej, umożliwiające organi 
zacją cechów żydowskich), 

©) zwróci uwagę władz mu podlegają- 
cych przeciw odrzucaniu ofert żydowskich 
pizy rozdawaniu dostaw i robót państwo- 
wych, koncesyj monopolowych i t; p, oraz 
przy sprzedaży objektów państwowych, z 
tego tylko powodu, że odnośne oferty po- 
chodzą od Żydów i zażąda decydowania o 
Spiawie wyłącznie z punktu widzenia rzeczo- 
wego. (Uwaga: W miarę ustalania się współ 
działan'a Żydów z państwowym elementem 
polskim), 

9) okólnikiem wzgl. w inny sposób wy- 
stąpi przeciw antysemityzmowi instytucji 
«Rozwój» lub «Liga ojczyzny i wiary». 
‚ ©) м związku z reformą izb handlowych 
i przemysłowych wzgl. rzemieślniczych przy 
mianowaniu członków tychże izb względnie 
oznaczaniu związków zawodowych, mających 
prawo proponowania tych członków, rząd 
nie będzie się kierował momentami wyzna- 
niowemi ani narodowemi. 

4. Na polu podatkowo-kredytowem:; 
a) Rząd zwróci uwagę władzom podat- 

kowym, że wpływy narodowościowe [ub 
wyznaniowe nie mogą odegrać roli, tudzież, że 

b) ludność żydowska we wszystkich or= 
ganach uchwalającyct: wzgl. wy mierzających 
podatki winna być odpowiednio reprezento- 
wana, . 

c) zwióci uwagę dyrekojom pafńśtwo- 
wych instytucyj kredytowych, że przy roz- 
dzielaniu kredytów kierować się należy wy- 
łączńie względami rzeczowemi, nigdy z:ś 
wyznaniowemi lub narodowościowemi, 

a) w akcji odbudowy kraju, jak również 
w dziedzinie kredytu budowlanego, uwzglę- 
dni potrzęby ludności żydowskiej, 

‚ ©) zapewni żydowskim rzemieślnikom 
możność korzystania z kredytu ulgowego 
dla rzemiosła i drobnego przemysłu, 

1) poprze żydowski ruch spółdzielczy, a 
w szczegóinoŚći umożliwi korzystanie z kre- 
dytu w państwowych instytucjach kredyto: 
wych spółdzielniom żydowskim. 

5. Na polu instytucyj gospodarczych: 
„_, Rząd powoła Żydów w odpowiedniej 
ilości do rąd pozostających pod egidą rządu 
instytucyj gospodarczych i finansowych. 

6. Na polu reformy rolnej: 
Rząd przy wykonywaniu ustawy 0 re- 

formie rolnej, uchwalanej obecnie przez sejm, 
nie będzie się kierować antysemityzmem. 

Pierwotnie punkt ten był sformuło- 
wany inaczej, a mianowicie; 

<Rząd przy wykonywaniu ustawy o 
reiormie roin., uchwalanej obecnie przez 
Sejm, nie będzie się kierować względa- 
mi wyznaniowemi, ani narodowościo* 
wemi, a w szczesóln.Ści udzieli zwią- 
zkom żydowskich rolników upoważnie- 
nia do przeprowadzenia dobrowolnej 
parcelacji majątków swoich członków 
przy uwzględnieniu żydowskich rolni- 
ków, jako nabywców», 

Uwaga na marginesie: 
Odrazu *), 

Ii. W dziedzinie politycznej. 
1. Rząd ureguluje sprawę obywatelstwa. 

(Uwaga: W ciągu lata). 
2 Rząd zniesie istniejące jeszcze z cza- 

sów rządów zaborczych ograniczenia usta- 
wowe Żydów. (Uwaga: Na jesieni). 

3. Rząd stwierdzi, że przy załatwianiu 
spraw publicznych i obchodzeniu się z oby- 
watelami nie należy kierować się względami 
wyznaniowemi ani narodowościowemi, 

4. Rząd przyjmie pewną ilość Żydów do 

*) Punat ten ma ogromne znaczenie dla 
Małopolski i niektórych części Kongresówki 

gdzie większa własność żydowska obejmuje 
olbrzymie obszary. Przejście tych obszarów 
w ięce żydorolników zagraża Polsce, że bę- 
dziemy mieli kolonje żydowskie jakie dziś 
istnieją tylko w Palestynie i na południu 
Rosji. 

różnych urzędów wszelakich kategoryj i dy- 
kasteryj, zatem także do aplikacji sądowej, ze szczególnem uwzględnieniem „urzędników 
żydowskich ziehabilitowanych we Wschod. niej Małopolsce, jak rówież przyjmie Ży- 
dów w charakterza robotników Państwowych sa NN kolejowych. (Uwaga: 

niowo. u Now pe y Rok w. resorcie 

5. Rząd przeciwstawi się wszelkim pró- 
bom zmiany ordynacji wyborczej do ciał ustawodawczych „i samorządowych w kie- B we praw ludności żydow* skiej, waga: sprawy te - wez „dziennyw). as 1 1. „ , ©) Rząd celem umożliwienia emigracji Zydów do Palestyny zalegalizuje organizację sjonistyczną i udzieli jej koncesji na Bank emigracyjny, (Uwaga: Po usunięciu trudności 
prawno'skatbowych). 
„ , 7) Rząd przydzielsć będzie szeregowców żydowskich z odpowiednią kwalifikacją do szkół podoficerskich, w razie ukończenia tychże szkół z dobrym wynikiem, zamiano+ wani będą absolwenci podoficerami, Weryfi- kacja „Szarż oficerskich dawniej nabytych, jak również nominacje na oficerów nastąpi bez „względu na przynależność do narodowo. ści żydowskiej. (Uwaga: W miarę ustalania się współdziałania) 

8. Rząd wycofa wszelkie tajne okólniki, 
zwłaszczą w dziedzinie wojskowej, zwrócone przeciw Żydom. (Uwaga: O ile istnieją). 

1il. W dziedzinie kuituralnej, 
1. Na polu in <a: P gmin żydowskich, rząd 

A) Rozporządzenia: 
a) rozciągające dekret Naczelnika Pił. sudskiego na kresy, 
b) zmieniające okólnik b. min. Mikla- szewskiego w sprawie kierownictwa obrad w gminie żydowskiej w Warszawie, (Uwa- 

ga 2 ciągu la:a). 
©) wyda okólnik, zalecający zmianę or- dynacji wyborczej w Wn sę, - B) Wniesie projektu ustawy gmin. nej w porozumieniu z Kołem żydowskiem, Gar W Szczegėlnošci: 
a) rozszerzenie prawa wyborczego a ya prawa cłożowinia. = rozszerzenie kompet. ] ży- ао petencyj gmin ży. 

2 ui Związku gmin żydowskich w formie rady wyznaniowej, (U: „Naje- viet N w zimie). wama Va pol szkolnictwa rząd 
A) Rozporządzenia: „m. 

‚ а) zaprowadzające szkoły państwowe z językiem wykładowym polskim, zę znaczną ilością godzi judaistyki. 
b) przyznające prawo publiczności szko- łom powszechnym, średnim i seminarjom z językiem wykładowym hebrajskim i żydow- skim. (Uwaga: Przed nowym rokiem szkol- 

nym), 
‚ ©) uznające uczęszczanie do szkół reli- gijnych (chederów), jako spełnienie obowią- zku, wypływającezo z przymusu szkolnego, .. d) p zyznawające subwencje szczegól- niej na to zasługującym szkołom zawodo- wym. : e) w sprawie kwalifikacji n i pracvjących obecnie w stkolaca soo 

nych i średnich z językiem wykładowym hebrajskim lub żydowskim, a w szczególno: ści nauczyc.eli religji 1 judalstyki, przez u. 
© kus dokształcających 1 usta- nowienie państwowej komisji j- 

nej. Uys W 1926 r.), : Na 
) w sprawie wcielenia przedmiotów ju- daisiycznych „w szkołach Średnich sżydodć maż pos adających Sny program nauk judaistycznych, w s ła 1 

now maturalnych. R COMB 
B) Projekt rozporządzenia, ustalającego program szkolniciwa żydowskiego w poro- 

zumieniu z Kołem żydowskiem, 
C) Okólnik stwierdzający, że ogranicze- 

nia w przyjmowaniu uczni do uczelni wyź- szych nie mogą miec miejsca z powodów wyznaniowych lub narodowościowych, (U- 
waga, W ciągu lata). 
Ž reguluje sprawę przemawiania w językach żydowskim i hebrajskim na zgro- madzeniach publicznych, 

IV. W dziedzinie religijnej. 
1, Rząd wyda rozporządzenia: 
a) zwalniające młodzież szkolną żydow- ską od pisania w soboty i dni świąteczne. b) umożliwi młodzieży szkolnej żydow- skiej i żołnierzom żydowskim uczęszczanie 

na nabożeństwa. 
‚ ©) ściślejsze niż dotychczas przestrzega- nie przy niższych formacjach rozkazów wyż- 

szych komend odnośnie do zwalniania żoł. 
nierzy żydowskich we wszystkie dni świąt 
uroczystych. 

2. Rząd umożliwi wyżywienia rytualne 
dla żołnierzy żydowskich, cwentnalnie zarzą- dzi wypłatę strawnego żołnierzom, chcącym 
aan? się w wikt rytualny poza kosza! 

rami. . 

3. Rząd absolwentom państwowych se- minarjów dla nauczycieli religji mojżeszowej przyzna uigi służące kjerykom i kandydatom du. hownym wyznań chrześcijańskich, w szczególności przydzielanie ich w razie mos bilizacji do służby duszpasterskiej lub sani. iarnej. (Uwaga: Na jesieni jub w zimie). 
Warszawa, 7.7 1025 r. 

Е E Dr. León Reich. Uwagilczynione były przez członków rzą- du Min, Stanisława Grabskiego i Al. Skrzyn- skiego, — przypisek Red,
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Proby zakazanych manifestacji. 
— Korespondencja Słowa — 

W dniu I ym maja wszelkie po- 
chody i manifestacje uliczna zakaza- 
ne były w wojew. Nowogródzkiem, 
gdyż groziła ewentualność, że zamie- 
niłyby się w antypaństwowe wystą- 
pienia.— Zarządzenie zupełnie słuszne 
z uznaniem zostało przyjęte przez 
ogół społeczeństwa. Nie podobało 
się to jednak działaczom niby P.P.S 
z Baranowicz, postanowili więc „dzia 
łać”, — Prezes obwodowego komi: 
tetu P. P. S, na pow. Baranowicki, p. 
Machaj, rozpoczął wcześnie szereg 
nielegalnych wieców "przygotowaw- 
czych, za co został aresztowany 
jeszcze 28 kwietnia i osadzony na 
dwa tygodnie w areszcie. Jednakże 
pomocnicy jego i rozmaici agitatorzy 
działali dalej, nawołując ludność wiej- 
ską do tłumnego przybycia w dn. 
1-go maja do Baranowicz, gdzie bę: 
dą nadawać darmo ziemię, wynajmo- 
wać na roboty płatne po 10 zł. dzien- 
nie itd. 7bałamucona ludność niektó- 
rych wiosek uwierzyła bredniom agi: 
tatorów i postanowiła ich usłuchać. 
Wieczorem 30go we wsi Zapoie 
zebrało się koło 400 ludzi i ruszyli 
do Ostrowia. W Ostrowiu chcieli 
rozbroić posterunek policyjny, gdy 
się to jednak nie udało, tłum skiero- 
wał się do wsi Ucios, gdzie naprędce 
zorganizowano wiec, rozumie się z 
wykrzykiwaniem antypaństwowych ha- 
seł i podburzaniem w sposób dema- 
gogiczny tłumu. — W Uciosie inter- 
wenjowała policja, jednakże о 5-е] 
rano pochód znowu się sformował i 
ruszył w stronę Baranowicz. Tu 
jednak o 1 i pół klm. od miasta 
spotkał oddział policji pieszej i kon- 
nej, która tłum rozproszyła. 

Podobny pochód wyruszył ze 
wsi Grabowiec w liczbie około 300 
ludzi; policja rozpędziła o 3 kim. od 

Baranówicz. — Trzeci szedł z Czer- 
nichowa i Juszewicz w sle 500 

osób; zatrzymała go policja w Kro: 
szynie. Czwarty wreszcie sformował 
się w Nowej Myszy i doszedł do 

Koźlakiewicz. Tu widocznie nadeszły 
wiadomości o rozproszeniu innych 
grup i dzięki temu wszyscy spokoj: 

nie rozeszli się do domów. 
Aresztowano 26 osób, prowody- 

rów i tych kiórzy chwilowo okazy: 
wali bardziej aktywną działalność. 
Ciekawem było, że tak tłum rozpę- 
dzony, jak i druga kategorja areszto- 
wanych twierdziła że im wmówiono, 
że pochody są dozwolone, że nawet 

„z Sejmu* kazano im zjawić się w 
Baranowiczach i inne brednie opo- 
wiadali, w ostateczności jednak bardzo 
przepraszali policję i skarżyli się, że 
ich „oszukano*. 

Drobny szczegół 'w tem  wszyst- 
kiem rzuca ciekawe światło na całość 
zamierzonej akcji: za każdym pocho- 
dem szły puste podwody „na wszel- 
ki wypadek, może ranni będą”. (!!!) 
„Jaki tu był cel organizowania ma* 

nifestacji 1-sz0 majowych, każdy Z 

ubliczności, że otrzymaliśmy 
ileńszczyznę 

wszelkich 
na 

Niniejszem podaję do wiadomo*ci p. t. 

wyrobów firmy «Sociėtė Anonyme, 

La Soić» w Paryżu, oraz WEŁNY firmy 
Gubian Philippe % Cie w Paryżu 

Baranowicze, 7.g0 maja. 
nas domyśla się doskonale, ale czy 
zdają sobie z tego sprawę przewódcy 
P.P.S. w Warszawie? Czy wiedzą, że 
ich emisarjusze prowadzą na Kresach 
taką robotę, jak ci, do których w sto- 
licy P.P.S. sama strzelała, jak do lu- 
dzi z pod prawa wyjętych? — Czy 
wreszcie „wiedzą, że projektowane 
manifestacje miały podłoże wybitnie 
antypaństwowe i komunistyczne? 

Jeżeli nie wiedzą, to są mocno 
naiwni, jeżeli wiedzą i milczą, to... 

Е Z. D. 

NIEŚWIEŻ. 
— (ZD) L.O.P.P. Kilka razy 

zwoływał Zarząd Powiatowego Koła 
L.O,P.P. plenarne zebrania, niedo- 
chodzące do skutku z powodu zbyt 
małej ilości obecnych. Obecnie ze- 
brała się minimalna ilość obecnych 
choć na szczęście dostateczna, żeby 
zebranie doszło do skutku. Z najwię- 
kszą przykrością stwierdzić należy 
obojętność społeczeństwa, któremu 
nic nie mówią zastraszające popro- 
stu cyfry, dowodzące o grożącej nam 
w niedalekiej przyszłości klęsce, o 
ile nie zdobędziemy się na energję 
w przygotowaniu samoobrony lotni- 
czej. Zapatrzone pod nogi we własne 
codzienne, przyziemne sprawy i kło- 
poty, nie widzi społeczeństwo nadla- 
tującego z chmur niebezpieczeństwa. 
Przypominamy ślimaka zasklepionego 
w skorupie, obojętnie odnoszącego 
się do piorunu, którego grozy nie 
odczuwa w swej przyziemności. 

Otwierając posiedzienie, prze: 
wodniczący, p. Starosta Czarnocki 
wyraził ubolewanie z powodu małe- 
go zainteresowania sprawami.L O.P.P. 
i oświadczył, że w razie, o ile nie 
zajdą zmiany na lepsze, dotychcza- 
sowy Zarząd poda się do dymisji, 
nie chcąc ponosić moralnej odpo- 
wiedzialnošci za karygodną lekko- 
myślność społeczeństwa. 
ostrzeżenie wpłynie na obudzenie 
poczucia  odpowiedzialności  dzie- 
jowej. — Sprawozdanie Zarządu z 
działalności było bardzo blade, gdyż 

i tej dzialalności prawie nie było. 
Wybrano p. Z.ĄDomańskiego na 

delegata na zebranie Komitetu Wo- 
jewódzkiego, przyczem dano mu 
szereg instrukcyj i dezyderatów Ko- 
mitetu Powiatowego. 

Na zakończenie _ przemawiał 
instruktor Wojewódzkiego Komitetu 
L.O.P.P, p. Rymkiewicz. Przedstawił 
on rozwój L.O.P.P. w Województwie 
Nowogródzkiem, liczącem 62 koła, 
oraz zamierzenia Komitetu Wojewódz: 

kiego w dziedzinie propagandy, 
organizacji wystawy ruchomej, mo: 
delarstwa i t. @. poczem skreślił 
ogólny stan lotnictwa w Polsce, | 

W końcu prelegent zawiadomił, 
że w ogólnym planie organizacji 
lotnictwa przewidziana jest budowa 
pięciu lotnisk na terenie Wojewódz- 
twa Nowogródzkiego. 

wyłączną sprzedaż 

Dom Handlowy 

G A. U 
WILNO, ul. NIEMIECKA 26. 

  

Niniejszem podaje się 
zeticowej lirmy GUBIAN, 

tej wełay na jej gatunek i nadmienia 

—tirmy GUBIAN, P 

B 

į 

| ur E. 

do wiadomości Szanownych Odbiorców wełn 
PHILIPPE Cie w PARYŻU z marką BZ.E, 

że w sprzedaży ostatnio ukazały się masowo falsyfikaty tej wełny, 
Zaleca się przeto zwracać baczną uwa 

2 WILEŃSZCZYZNI wszystkich gatunków wełny z marką BZ.F. 
HILIPPĖ £ CIE w PARYŻU — powierzona została 

Domowi Handlowemu 

w WILNIE przy ul. Niemieckiej 26. 

Przeciwko fałszerzom wdrożone zostaną kroki sądowe 
Generalny Przedstawiciel 

firmy GUBIAN, PHILIPPE 8 CIE w PARYŻU 
PAULEN 

регу nabywaniu ę 
się, że WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
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Zanik czasopiśmien- 
nictwa. 

Jeżeli wyrazem życia kulturalnego 
danego narodu jest bujny rozkwit 
czasopism, będący wyrazem ruchu 

umysłowego — to stwierdzić wypada, 
że obecnie naprawdę ciemniej jest w 
Polsce, niż kiedykolwiek było. 

Jesteśmy świadkami dziwnego zja- 
wiska, będącego symptomatem czasu: 
nie może u nas rozwinąć się cza- 

sopismo, kulturze poświęcone : bez 

wyraźnego oparcia tego czasopisma 
o kieszeń prywatną jakiegoś mecena- 
sa, lub kasę państwową. 

Objaw towarzyszący rozwojowi 
cywilizacyjiemu państw i narodów 
zachodnio - europejskich — szeroko 
rozgałęzione czytelnictwo, dające pod- 

stawę materjalną szeregowi czasopism 
poświęconych kulturze — nauce, sztu- 
ce, literaturze, polityce, socjologji — 
słowem współczesnym zagadnieniom 
kultury u nas nie jest znany. 

Niewola polityczna była tym koz- 
łem ofiarnym, na którego składaliśmy 
wszystkie winy i braki w rozwoju 
oświatowym i kulturalnym wogóle. 
A bazstronność wyznać nakazuje, iż 
jeżeli chodzi o wskaźnik intensyw- 
ności współczesnego życia danej 
zbiorowości — o czasopisma poli- 

tyczne, społeczne, naukowe, literackie 
it. d. —.bilans ogólny ruchu tego 
wypada pomyślniej dla czasów  nie- 
woli niż w zaraniu epoki niepodleg- 
łości. 

Któż zaprzeczy, że jesteśmy dale- 
ko w tyle od czasów, kiedy w każ: 
dym zaborze, poza prasą codzienną, 
informacyjno - polityczną, wychodziło 
po kilka czasopism ogólnych, kul- 
turze poświęconych. 

W zaborze rosyjskim naprz. „Ate- 
neum* i „Bibljoteka Warszawska”, 
oba czasopisma znakomicie redago- 
wane, punktualnie wychodzące, ogni: 
skujące ruch umysłowy w zakresie 
nauki i literatury nie tylko z zaboru 
rosyjskiego, bo zamieszczające prace 
uczonych i literatów z kilku dzielnic 
polskich. 

Galicja, rzecz prosta, przodowała 
w tym ruchu. Tam wychodzą czaso- 
pisma specjalne— filologiczne, histo- 
ryczne, literackie i t.d., z ogólnychzaś, 
współczesriym zagadnieniom poświę- 
conych taki „Przeglad Polski* na- 
przykład, aby innych licznych nie 
wymieniać. 

Nie mówię już o pierwszej poło* 
wie, czy ćwierci ubiegłego wieku, 
kiedy samo Wilno nie ustępowało 
w ruchu  czasopiśmienniczym ani 
Warszawie, ani Krakowowi, czy inne- 

Może to: 

P. P. P. przed sądem. 

Proces staje się z każdym dniem 
coraz basdziej jałowym i niecieka- 
wym. Członkowie PPP., którzy prze- 
winęli się dotąd jako Świadkowie 
przed kratkami sądowemi, to ludzie 
o nad wyraz prymitywnej psychice i 
zupełnie  niekrytycznym _ sposobie 
myślenia. Są maferjałer, z którym 
można wszystko zrobić, ale na któ- 
rym nie można nic zbudować. 

Świadek ks. prałat Fajęcki kan- 
clerz kurji metropolitalnej ustala, iż w 
swoim czasie zgłosiło się do niego 
kilka osób, które chciały uzyskać 
natychmiast audjencję u kardynała 
Kakowskiego. (Świadek wskazuje 
przytem na oskarżonego Gorczyn- 
skiego, jako na jednego z przyby- 
łych). Kardynał Kakowski odmówił 
wogóle przyjęcia tych panów, po- 
nieważ dowiedział się e ich robocie 
konspiracyjnej. 

Świadek oświadcza przytem, 
kiedy kurja metropolitalna dowiedzia- 
ła się o zaprzysięganiu członków 
PPP. przez «joa kapucyna zabroniła 
mu surowo zajmowania się odbiera- 
niem przysięg od spiskowców  poli- 
tycznych. 

Świadek Świerzyński — wów- 
czas uczeń Szkoły średniej — był 
dowódcą oddziału junackiego, skła- 
dającego się z 240 uczniów szkół 
średnich. Byli to uczniowe 7-ej i 8 ej 
klasy. Pełnili funkcje łącznikowe po- 
między 24 oddziałami na terenie 
Warszawy. 

Pomiędzy świadkiem, który w 
czasie działania PPP. miał 17 lat, a 
leaderem organizacji Pękosławskim 
wywiązał się następujący wielce cha- 
rakterystyczny djalog: 

Pękosławski: Czy dosał pan  roz- 
kaz zarządzenia ostrego pogotowia 
po wypadkach krakowskich. 

Świadek: Tak dostałem. 
Pękosławski: Na czem miało po- 

legać pogotowie? 
Swiadek: Na wzmożonej i stałej 

czujności wszystkich członków. 
Przyszły dyktator, wydający roz- 

kaz ostrego pogotowia uczniowi 
szkoły średniej! 

Jeszcze próbka «działalności» 
twórcy PPP. 

Zeznaje „świadek  Daszkiewicz- 
Bortnowski, również uczeń szkoły 
średniej w tym czasie. Jak wszyscy 
mówi o „zdenerwowaniu w społe- 
czenstwie“ i konieczności „walki z 
anarchją“.  Podsądny  Pękosławski 
pyta świadka: 

Pękosławski: Czy podczas zbiórki 
członków organizacji w Wawrze była 
policja. 

Świadek; Tak jest, była. 
Pękosławski. Czy ja zapraszałem 

policję, żeby bliżej podeszła? 
Swiadek: Tak, widziałem to. 

Albo zeznanie świadka Gardeckie- 
go—odczytane w dniu wczorajszym, 
który miał zorganizować bojowy od- 
dział akademicki. Okazuje się, że po- 
lecono mu spisać wszystkie budki 
telefoniczne. 

Na uwagę zasługują tylko dwa 
odczytane zeznania Świadków posła 
Dubanowicza i posła Kozickiego. 

Poseł Dubanowicz zeznaje, iż do- 
wiedział się o tworzeniu tajnej orga: 
nizacji wśród wojskowych, która mia- 
ła wyraźnie prawicowe zabarwienie. 
Ponieważ powoływano się przytem 
na nazwisko Świadka, przeto . zacho- 
dziła konieczność zaprzeczenia temu. 
Świadek popierał osobiście projekt 
stworzenia organizacji na na wzór 
straży narodowej w Poznaniu, ale na 
zupełnie legalnym gruncie, 

Poseł Kozicki rozmawiał o P.P.P. 
z Pękosławskim w redakcji „Gazety 
Porannej“. Pekostawski žalit się wów- 
czas na kampanję prasową, prowa- 
dzoną przeciwko niemu i wyrażał. 
przypuszczenie, że do organizacji mu- 
siał dostać się ktoś z Il oddziału. Na 
zaproszenie Pękosławskiego Świadek 
był na zebraniu u dowborczyków i 
tam w przemówieniu podkreślił, iż jest 
przeciwnikiem wszelkiej konspiracji. 

mu ognisku kultury, Wówczas właś: 
nie, pomimo niewoli politycznej, ruch 
ten świadczył o bujnem i twórczem 
życiu kulturalnem. 

"A dzisiaj? 
Dzisiaj, kiedy warunki polityczne 

ogólne nie stoją na przechodzie, kie- 
dy powstają wielkie możliwości roz- 
wojowe dla czasopism, jesteśmy 
świadkami zupełnego upadku  czyteł- 
nictwa, a w związku z tem i czaso: 
piśmiennictwa. Trudno tu byłoby za- 
puszczać się w rozważania ogólne, 
które wyjaśniłyby nam to zjawisko — 
zadaleko zaprowadziłoby nas to roz- 
ważanie: trzeba byłoby omówić wa- 
runki polityczne, ekonomiczne, oś- 
wiatowe i td. Ale rawet gdybyśmy 
na _ usprawiedliwienie  rozwažyli 
wszystkie okoliczności łagodzące, wy- 
nikłe na skutek ogólnego zdzicze- 
nia i upadku kulturalnego po wojnie, 
nie obliczonej na słabe słly społe: 
czeństw — nie będziemy mogli u- 
sprawiedliwić społeczeństwa naszego 
z okoliczności, iż w Polsce Niepo- 
dległej i Zjednoczonej, liczącej około 
trzydziestu miljonów ludności, nie 
znalazło się kilka tysęcy,i dla których 
pismo miesięczne, powiedzmy, poś- 
więcone zagadnieniom współczesnego 
życia kulturalnego, byłoby niezbędną 
strawą duchową, a przez to umożli- 
wiłoby istnienie takich pism. 

w © 

CLASGOW. 8. V. Pat. Wczoraj wieczorem przyszło tu ponownie 

do rozruchów. Osobnicy bez określonego zajęcia zaatakowali mianowicie 

transport chleba. Policja konna i piesza odparła tłum,  przyczem areszto- 

wano 48 osób. 
LONDYN. 8; V. Pat. Pociąg pośpieszny idący z Berwick do New- 

Castle został zaatakowany w polu przez tłum złożony z 300 — 400 straj- 

kujących, którzy rzucali weń kamieniami wybijając szyby i raniąc lekko 

maszynistę oraz palacza. 

Odmowa kredytów. 

WIEDEŃ. 8, V. Pat. „Neue freie Presse" donosi z Londynu, że 

wielkie banki tamtejsze odmówiły związkom zawodowym kredytu, mimo, 

że zabezpieczenie było dostateczne. Na zażalenie związków zawodowych 

rząd oświadczył bankom londyńskim, że powinny traktować związki za- 

wodowe tak samo jak wszystkich innych klijentów. 

Sytuacja w Londynie. 

LŁODYN. 8. V. Pat. Nadchodzące przyjęcie dworskie odwołano. 

To Iry z małemi wyjątkami działają normalnie. Komunikację miejską tak 

u.epszono, że ochotnicze biuro mieszkaniowe jest od wczoraj rano bez- 

czynfie. Wszyscy chwalą poprawne zachowanie się górników w  przeci- 

wieństwie do robotników transportowych, których organizacja kolei róz- 

drażnia. Oni jedynie czynnie sabotują transporty londyńskie głównie sa- 

mochodowe, gdyż koleje są strzeżone. 

Dalsze zwycięstwa jeźdzców polskich. 

RZYM, 8V. PAT, W zawodach hipicznych o nagrodę myśliwską 

pierwszą 
dę dostał Włoch, a trzecią porucznik 

nagrodę zdobył porucznik Szosland na „Fagasie* Drugą nagro- 

Szosland na „Hanibalu*, przyczem 

obaj jeźdzcy odbyli cały bieg bez punktów karnych, 

Prasa polska w Galacu. 
GALAC, 8-V. Pat. Dziś wieczorem po zamknięciu polsko'rumuńskiej 

konferencji prasowej pp. minis'rowie Wielowieyski i Grabowski odjeżdżają do 

Bukaresztu. Pozostali uczestnicy konferencji udają się statkiem do ujścia Du- 

naju i Kisziniowa. Wczoraj na cześć gości urządzoną została wspaniała uro- 

czystość uświetniona iluminacją i udekorowaniem statków. 

  

  

sowęglowe, borowinowe,  Hydropatja. 

© 

W wyprzedažy: 
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Rozważania konkretne zawsze le- 

piej przemawiają do wyobraźni. 
Więc przykład. Istniał u nas do 

niedawna miesięcznik „Przegląd War: 

szawski”. W pierwszym okresie swo- 
im pod redakcją W. Borowego, a 

później Borowego i Kołaczkowskie: 

go był doskonałem pismem  perjo- 

dycznem, „poświęconem literaturze, 

sztuce i nauce”, z przewagą właśnie 

literatury krytycznej. Żie widocznie 

powodziło się pismu, skoro dotych- 

czasowa redakcja ustąpiła, nowa zaś 
zreformowała nieco to pismo w kie- 

runku gustów publiczności przez 
pewną zmianę jego charakteru, utrzy- 
mując zresztą pismo na poziomie 
dość wysokim. | to nie pomogło. 
Po czterech latach istnienia pismo 
przestało wychodzić, oświadczając, 

ż w Polsce nie znalazło się ośmiu- 
set prenumeratorów! Co za signnm 
temporis! 

„Przegląd Współczesny" pod ге- 

dakcją prof. St. Wędkiewicza obcho- 
dzi właśnie czwartą rocznicę swego 
istnienia. Pismo to wyjątkowe w na: 
szych warunkach: wprost się wierzyć 
nie chce, że wychodzi najpunktualniej 
co miesiąc zawsze bogate, urozmai- 
cone, świetnie redagowane! Gdy roz- 
szerzy dział kroniki i sprawozdań 
będzie jedynem w Polsce i wyjątko- 
wem pismem o pokroju europejskim, 

DRUSKIENIKIJ 
zdrojowisko położone nad Niemnem i otoczone olbrzymiemi lasami sosno* 

wemi. Radjotczynne solanki. Chloro'bromowe. 

powietrzne. Plaża nad Niemnem. 

SUCHO, SŁONECZNIE, WESOŁO, TANIO! 
Dużo spacerów i wycieczek. Rybołówstwo. Grzybobranie. 

Sezon od 1530 maja do 20 września. dą 

Przed wyjazdem lub wynajęciem mieszkania prosimy zasięgnąć informa* 

cji, porad i wskazówek w biurze Zarządu: Warszawa, 
1-sze pigtro. 

K298006 0080000088 

Roman Ruciński 

od dnia 4 maja r. b. 

urządza pierwszą wielką powojenną 

Wełny 
Jedwabie 
'Satyny 

Zefiry 
Perkale 
Bielizna damska 
Trykoty 

TYLKO za GOTOWKĘ 

088600 60686068666866 

   

          

     

  

Kąpiele: solankowe, kwa- 
Elektroterapja. Kąpiele słoneczno- 

Kąpiele kaskadowe. 

Marszałkowska 130 

WIELKA 30 

towarów wysortowanych po niebywale niskich cenach P 
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doborem  caiošci numeru każdego 
prześcigającem różne zagraniczne wy- 
dawnictwa. Ale „Przegląd  Współ- 
czesny“ to wyjątek świadczący o 
smutnem zjawisku ogólnem —upaiku 
czasopišmiennictwa, 

Z pośród tygodników naszych, 
dawnych zwłaszcza, najstarsze „Ty: 
godnik Ilustrowany“ i „Šwiat“ w 
upadku: daleko im do poziomu swego 
przedwojennego! Wciąż ta sama sieczka, 
często bezwartościowa, jak stale: np. 
w „Świecie. 

Z tygodników „Wiadomości Lite- 
rackie* usiłują utrzymać się na daw: 
nym wysokim poziomie. Alei im 
czasy dają we znaki. W każdym ra- 
zie do dziś dnia pismo to, przez dwa 
już lata swego istnienia, jest nadal 
pismem wyśmienicie redagowanem, 
żywem, wyczuwającem tętno życia 
kulturalnego i literackiego. Jako pismo 
informacyjne — pierwszorzędne. 

Kwartalniki nasze naukowe wy- 
chodzą przeważnie raz w roku lub 
w ciągu dwuch lat za cały ubiegły 
czas—kilka kwartałów. A pośród tych 
czasopism na wysokim, jak zwykle 
poziomie stoi „Pamiętnik Literacki”, 
doskonale redagowany. Ale i „Pa- 
miętnikowi* brak funduszów. „To- 
warzystwo Literackie*, wydające go 
omal że nie w upadku—członkowie 
składek nie płacą regularnie, lub wo- 

Rozruchy w Anglji. 
Nr 10441114) 

    

    (FERE GRATOLIE 
Si vous disposez dequelques [oisirs 
consacrez-les 2 des ėludės professions 
nelles faciles et attrayantes ches vous. 

Aprės quelques mois de prćparation 
vous pouvez obtenir le diplóme d'lngć. 
nieurou de dessinateur spócialisć en 

AUTOMOBILE 

AVIĄTION 

ELECTRICITE 

CHAUFFAGE CENTRAL 

BETON ARME, 

Demandez aujourd'hui móme la bro- 
chure P. absolument  gratuite 4 

L INSTITUT MODERNE 

POLITECHNIQUE 

40, rue Denfert — Rochereau, PARIS. 

  

  

OROPECZNIEJ SZEJ 
ODCISKI: 

  

      

  

dn. 7-XI-25 r 
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< e żółte plamy Piegi I. 
usuwa: 

„Grem de ROSE“ 
żądać w składach aptecznych 

i perfumerjach 
SKŁAD GŁÓWNY 

St. Kopeć Warszawa, Chłodna 55. 
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FRANCUSKIE PLATK!“ 
OWSIANE EDBr. 
HEUDEBERT 

przygotowane z najlepszego owsa owernij- 
skiego i bretońskiego, są znakomitą odżyw: 
ką wzmacniającą przeważnie w Okresie 
wzrastania dzieci: dia chorych i ozdrowień- 
ców. Płatki owsiane EDBr są bardzo 
przyjemne w smaku i posiadają wysoką 

wartość, odżywczą. 
Sprzedaż w aptekach i większych składach 

aptecznych i winno-kolonjalnych. 

W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn, 15ill 1926 

29200500GPPO0P0571 

Druskieniki 
penslonat p. Zajęczkowskiej przy ul. Jasnej 

ы š « „Diana 
Czynny od 1go maja 

informacje: Ofiarna 4 m. 3 od g. 12—4 pp 

TTT T T T овозняеет 

Juž czas odkurzač 
ubrania zimowe i 

nasycać naftaliną lub terpentyną, co 
uskutecznia aparat elektiyczny. Za- 

mówienia przyjmuje 
„Bazar Wytwórni Szkół" 

Wielka 66 i Mickiewicza 35 
+Skiep Spėlkas, 

L4444+44-94444404454 

góle nie płacą, przyciśnięci biedą prze- 
żywanych czasów. 

Oto na paru przykładach stan 
naszego czasopiśmiennictwa. Od czasu 
do czasu powstają efemerydy zgóry 
niejako skazane na zagładę w tym 
smutnym stanie rzeczy. Pierwszy lep- 
szy przykład z brzegu — <Tygodnik 
Wileński». Podzielił los wielu innych 
pism. 

Taki jest stan rzeczy, świadczy on 
że nie możemy utrzymać żadnej tra- 
dycji rozwojowej czasopism, gdyż 
żadne z pism naszych perjodycznych 
nie liczy bodaj więcej ponad kilka 
lat istnienia. Te z pośród pism, które 
miały już pewną tradycję, dzisiaj nie 
wychodzą. 

Następnie stan tan Świadczy o 
zupełnym zaniku czytelnictwa. Nie 
trzeba rzeczy obwijać w bawełnę: nie 
mamy potrzeb kulturalnych w tej 
mierze—wystarcza nam kilka szpalt 
wiadomości bieżących i informacyj 
politycznych pism codziennych. 

Do miesięczników lub tygodni: 
ków, zwłaszcza bez ilustracyj, mało 
kto zagląda, A że też mało kto ku: 
puje książki... 

Stan rzeczy jest bardzo smutny. 

W. P. 

4
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MIEJSKA. 

| — (x) Wiceprezydent m. Wil- 

pe wyjechał do Warszawy. Wi- 
eprezydent m. Wilna p. Łokuciew- 

ski wyjechał w dniu dzisiejszym do 
arszawy, celem zrealizowania po 

życzek, zaciągniętych przez Magistrat 
„ Wilna w Banku Gospodarstwa 
rajowego w Warszawie. 

— (x) Zrealiżzowanie pożyczek 
rzez Magistrat. Jak wiadomo Bank 

ospodarstwa Krajowego w War: 
<zawie przyznał Magistratowi m. Wilna 
pożyczkę w sumie 177.500 zł, na 

ele budowy szkoły powszechnej w 
Wilnie, przy ul. Rydza Śmigł:go. Po: 
życzka wspomniana zostaje ubezpie- 
zoną na wpływach dodatków komu- 
nalnych od podatków państwowych 

i będzie Magistratowi m. Wilna wy- 
płacaną w kilku ratach. 

| — 6x) Termin opłaty miejskie- 
go podatku od lokali. Z dniem 10 

m. upływa termin ulgowy opłaty 
bez kar podatku miejskiego od lokali 
zą rok 1925, 

/ . — (x) Sekwestratorów miej- 
skich należy legitymować. Zda» 
Tzają się wypadki, że płatnicy poda- 
jtków opłacają takowe osobom wy* 

jącym siebie za sekwestratorów, 
b jakichś kontrolerów miejskich. 

| Wskutek tego Magistrat m. Wilna 
zwraca uwagę płatników wszystkich 
podatków na to, że nie tylko w wy- 

Dadkach opłat pieniężnych sekwestra- 
łorom, ale nawet w wypadkach wy- 
wwiadów robionych przez dozorców 
dodatkowych należy wymagać od 
Osoby, działającej od imienia Magi- 

 Stratu przedstawienia odpowiedniej 
legitymacji. 

| 1— (x) Z targowiska Ponar- 
skiego. W dniu 7 b. m. spędzono 
na rynek Ponarski koni 46 sztuk za 
które płacono od 60 do 600 zł., by- 
dia rogatego spędzono 112 szt. pia* 

„tono od 90 do 450 zł., świń Sspę- 
dzono — 123 szt. — od 35 do 450 
zł, prosiąt — 10 szt. płac. od 6 zł. 

„do 12 zł. cieląt — 361 szt. płac. od 
20 do 45 zł. za sztukę. 

WOJSKOWA. 
— Zmiany personalne w D-wie 

6:ej Brygady KOP. Dotychczaso- 
Wy szef sztabu 6 Brygady KOP. płk. 

Florek rozkazem D-wa Korpusu O. G. 
został przydzielony na szefa sztabu 

" D-wa 3-ciej Brygady w Wilejce. W 
dniu 10 bm. p. płk. Florek o godz. 

9.10 opuszcza Wilno. 
Jednocześnie obowiązki szefa 

Sztabu 3-ciej Brygady obejmie kpt. 
| Szt. gen. Słabicki Hipolit. 

SZKOLNA 

— (x) Zapisy uczni do państw. 
Szkoły murarskiej w Wilnie. Pań- 
Stwowa szkoła murarska w Wilnie, 
Sekretarjat której mieści się przy ul. 
Kopanicy Ne 5, przyjmuje kandydaiów 
Na kurs dwuletni. Kurs odbywa się 
w ciągu dwóch sezonów letaich na 

15 kwietnia do 15 paździe 
Praca przy budowie i od 1 lisiopa. 
do 1 kwietnia — nauka teoretyczna 

Trzy szkole wspomnianej jest bursa 

) ® opłatą za mieszkanie i utrzymanie 
zł, miesięcznie, szkoła zaś bezpłat- 

na. Warunki przyjęcia ucznia są na- 
_Stępujące: 1) ukończenie conajmniej 

16 lat życia, 2) praktyka pożądana, 
ale nie konieczna, 3) uniejętność 
Czytania i pisania po polsku i znajo- 
Mość czterech działań arytmetycznych 

    

   
    

  

     

  

     

  

    
    

     
   

     

  

   

    
    

   

    

   

    

    

    

  

   
   

   

    
   

    

   
    

   

  

KRONIKA 
z liczbami całemi do 1000. 

Wstąpienie jucznia (zgłaszają ro- 
dzice lub ich prawni zastępcy i do 
podania należy dołączyć: 1) metrykę, 
2) świadectwo szczepienia ospy, 
3) dwie fotografje, 4) świadectwo 
moralności wydane przez urząd ра- 
rafjalny, lub gminny. 

! KOLEJOWA 
— (x) Znižki kolejowe na wy- 

stawę radjową do Warszawy. 
Z powodu wystawy radjowej, która 
się odbędzie w Warszawie w czasie 
od 15 do 24 maja r.b. przypominamy, 
iż na zasadzie ustawy obowiązującej, 
wycieczki zbiorowe, złożone conaj- 
mniej z 10 osób, korzystają z 50 proc. 
zniżki kolejowej. 

Podania w sprawie powyższej na- 
leży składać do tut. "Dyrekcji Kole- 
jowej. 

— (x) Z posiedzenia zarządu 
drużyn konduktorskich koła wi- 
leńskiego. W dniu wczorajszym o 
godz. 14 odbyło się przy ul. Koie- 
jowej nr. 7 posiedzenie zarządu 
związku drużyn konduktorskich koła 
wileńskiego. Ма posiedzeniu tem, 
prócz całego szeregu innych spraw, 
omawiano sprawę poświęcenia no- 
wo-ufundowanego przez ten związek 
sztandaru, które się odbędzie w dniu 
13 maja r b. w kościele św. Kazi- 
mierza, aktu poświęcenia dokona J. E. 
ks. biskup Bandurski. Następnie o- 
mawiano sprawę wyboru delegata 
na zjazd doroczny tegoż związku w 
Warszawie, w dn. 26 maja rb. 

UROCZYSTOŚCI 1 OBCHODY. 
-— Akademja ku czci Kardy- 

nała Merciera. Przypominamy, że 
dziś o godzinie 6+ej odbędzie się w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu uro: 
czysta akademja ku czci jednego z 
najgłębszych umysłów i najszlachet- 
"niejszych charakterów, wielkiego uczo- 
nego i wielkiego człowieka, zmarłego 
w styczniu b. r. Kardynała» Mercier, 
Prymasa Belgji. Akademję rozpocznie 
odegranie Hymnu Belgijskiego „La 
Brabangonne* przez orkiestrę 3 pułku 
saperów. poczem nastąpią przemó- 
wienia ]. M. Rektora Zdziechowskie- 
go, ks. prob. Domińczaka i prof 
Lutosławskiego. Wstęp wclny. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Zjazd koleżeński. W  nie- 

dzieię 9 maja r. b, odbędzie się zjazd 
koleżeński b. wychowańców Wiień- 
skich szkół męskich (b. 1 i 2 gim- 
nazjów i szkoły realnej wł. do 1915 
r.). według programu następującego: 
Msza Św. w kościele św. Jana o g. 
9 i pół rano, po mszy zbiórka na 
podwórzu uniwersyteckim w celu 
dokonania wspólnej fotografj, wi:e- 
czorem o g. 8—zebranie towarzyskie 
w sali prób T-wa „Lutnia* (ul. Mic- 
kiewicza 6). 

— (t) Zjazd delegatów kół cfi- 
cerów rezerwy D. O. K. It. W 
dniu 13 b. m. odbędzie się w Wilnie 
zjazd delegatów kół prowincjalnych 
stowarzyszenia oficerów rezerwy, 
zuajdujących się na terenie D.O K.ili 
Zjazd obradować będzie w lokalu 
Mickiewicza Nr. 13 

— () Posiedzenie komitetu 

obywatelskiego pimocy bezro 

hotnym. Dnia 7 b. m. w lokalu 
„ragistratu m. Wilna odbyło się po- 

siedzenie Komitetu Obywatelskiego 
pomocy bezrobotnym, na którem 

była rozważana sprawa zatrudnienia 

większej ilości bezrobotnych na kolei 
i przy karczowaniu paiów na tere 

nach Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Komitet upoważnił pp M. Engla 

i senatora B. Krzyżanowskiego da 

nawiązania pertraktacji w tej sprawie 
z zainteresowanemi instytucjami. 

  

     

Kwesta 

  
licy w domu 

Poniedziałek 10 KABAR 

bramska 

Środa 12 
Kawa z 

Czwartek 13 

Piątek 14 

Sobota 

Reduta 

Bilety     

Z i 

KAL EN ВА 

Niedziela o Maja : 

Poranek Muzyczny w Sali Lutnia o g. 12 30 

Wielkie Koncerty Popularne (orkiestr) o 1-ej po południu 

w Salach Macierzy Szkolnej 

Biały 8, Domu Ludowego ul. Antokolska 44. 

Odczyt prof. Januszkiewicza (gimn. im, Lelewela o 
6 ej) Młodzież wobec niebezpieczeństwa gruź: 

„zedstawienie Wtorek Il Pieka). WIECZOR  WOKALNO.PLASTYCZNY 
imn. J, Lelewela o g. 8 

WIELKA LOTERJA — 
Тайсат:! 

godz. 7 w. do 3-6j \№ посу. — в 
KONCERT PORANEK w sali <Lutnia» 0 godz. 
12 m. 30 w poł. FESTYN w Ogrodzie Bernardyń- 
skim (loterja — kosze szczęścia — niespodzianki). 

15 Wielki Koncert 
Przewidują się w ciągu "tygodnia lotne koncerty w kawiarniach 

i restauracjach. 
na koncerty, testyn, czarną kawę i inne 
nabywać można w Sekretarjacie gimn. J. 
ed godz 5—7 (codziennie), 
Szczegółowe intormacja — w afiszach, 

EN 
IA 
JA 

Z 
uliczna 

na Zarzeczu — Zaułek 

i szkole. | 
E Tw sali „Lutnia”. 
w Kinematografie Miejskim (Ostro- 

w.). 
FANTOWA. — Czarna 
w Sali <George'a» od 

Ceny zniżkowe i 
o g. 8 wiecz. 

(gimn. im. Lelewe! a 
o g. Siaj wiecz.). 

atrakcje — 
Lelewela 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
<TYGODNIĄ UCZNIA».       

  

    

"Towarzystwa Tatrzańskiego u- 

  

  

Ss + 0-4 0 i 3 

Następne posiedzenie komitetu 
wyznaczone zostało na 17 b. m. L EEA. 

— Oddział Wileński . Pol. 

rządza we wtorek dn. 11-go b. m. o 
godz. 8 m. 15 wieczorem w gimna- 
zjum im. ]. Słowackiego (Dominikań- 
ska 3) zebranie miesięcznie członków, 
na którem prof. Tadeusz Czeżowski 

FABRYKI SUKNA i wygłosi pogadankę 0 wielkanocnej 
wycieczce narciarskiej w Beskidy i w BIELSKU (ŚLĄSK CIESZYŃSKI) 
Tatry,  ilustrowaną  przezroczami. : 

Gustaw Molenda ii Syn 
WYROBOW K AMGARNOWYCH 

  Goście mile widziani. 

RÓŻNE. 
— Związek obrony mienia 

Polaków poszkodowanych na tery: 
torjum b. Ces. Ros. Sienna 16/1. 
prosi członków o. natychmiastowe 
nadsyłanie ostatnich swoich  dokła- 
dnych adresów, gdyż to leży w ich 
wiasnym interesie, będzie potrzebne 
dta wielu względów, między innemi 
dia walnego zebrania, Oraz prosi 
również o nadsyłanie przekazami 
pocztowemi, lub wpłacenie osobiście 
do kasy Związku Sienna 16/1 w 
godz. między 12 — 2 zaległych skła- 
dek członkowskich za dawne lata po 
3 złote, a za rok 1925 i 1926 po 5 
złotych. 

NADESŁANE. 
— Rozwój przemysłu sukien- 

nego w Polsce. Chlubnie znana w 
kraju i zagranicą fabryka . wyrobów 
sukiennych i kamgarnowych Gustaw 
Molenda i Syn, Bielsko na Sląsku, 
estatnim transportem swych materja- 
łów letnich przekonała . najbardziej 
uporczywych zwolenników towarów 
zagranicznych, że wyroby fabryki 
Gustaw Molenda i Syn nietylko do- 
równywują zagranicznym  pierwszo- 
rzędnym wyrobom, lecz nawet pod 
wieloma względami absolutnie prze- 
ścigają je. Nic też dziwnego, że ma- 
terjały tej fabryki powszechnie cieszą 
się wielkim popytem. " 

TEATR i MUZYKA, 

— Reduta w gmąchu na Pohulance 
gra dzisiaj w niedzielę 9'go b. m. o godz. 
3ej po poł. dla młodzieży szkolnej po ce- 
nach o 75 proc. zniżonych po raz ostatni 
w tyni sezonie <Wesele> St. Wyspiańskiego. 
Wieczorem tegoż dnia o godz. S'ej wiecz. 
komedja Jerzego Szaniawskiego w 3-ch ak- 
tach <Lekkoduch». 

W poniedziałek dn. 10-go b. m po raz 
pierwszy Zespół Reduty odegra komedję 
St. Krzywoszewskiego <Pan minister». 

— Tydzień Ucznia. Dziś w niedzielę 
9 maja 1926 r. tydzień ucznia rozpocznie 
poz muzyczny w Sali Lutnia (ul. Mic- 
iewicza 8). Współudział biorą pp. Hendrych, 

Korsak-Targowska, Hryniewicka i p. Derwis. 
Początek o godz. 12 m. 30 po poł. Ceny 
miejsc zwykłe. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Pożar. Dn. 5 b. m. spaliła się gai 
jówka Mereczanka gm. Rudziskiej, należąca. 
do Nadleśnictwa. Rudnickiego. Przyczyny 
pożaru oraz straty narazie nie ustalono. 

— Bójka. We wsi Zurych gm. Kirzer 
niewskiej wynikła bójka pomiędzy miesz: 
Кайсапи tejże wsi Mikołajem Kwietkiewiczem, 
M chałem Czerniawskim i Janem Krywion. 
kiem. W czasie bójki został ciężko pobity 
Jan Krywionko, którego stan zdrowia zagra- 
ża ŻYCIU. 

Kwiatkiewicz i Czerniawski zostali aresz* 
towani. 

— Zaginięcie. Julja Piwiskis (Mysia 
13) zameldowała o zaginięciu swej córki 
9—|etniej Zenajdy, która wyszła z domu dn. 
5 b. m. i dotychczas nię powróciła. i?oszu- 
kiwanie zarządzono 

— fowary p. Żuka spłonęły. W no- 
cy na 6 b. m. w skiepie Rubina Żuka (Rud- 
nicka 14-a) spalił się towar na sumę 152 zł. 
Przyczyna pożatu nie ustalona. 

— Zagadkowy trup. W lesie około 
wsi Kostyki pow. Wilejskiego został znale- 
ziony trup Jana Jurkiewicza (w. Dąbrówka 
gm. Dołhinowskiej), który dn. 8 lutego r.b. 
wyszedł z domu ! zaginął, Sekcja lekarska 
wykazała. iż Jurkiewicz zmarł wskutek za- 
marżnięcia. 

— Amatorzy papierosów. W nocy na 
7 b. m. za pomocą wyjęcia szyby Zz okna 
dokonano kradzieży 6000 szt. papieros. oraz 
25 zł. na szkodę M. Ostmana (Nowogródz. 
ka 77) Straty wynoszą 400 zł. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
8 maja 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

umowy: 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
Izba skarbowa 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Izba Kontroli Państwowej 
Bank Polski 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów 

Urząd Poczt i Telegrat. Wilno II. 
Dyrekcja Dróg Wodnych 
Dyrekcja Robót Publicznych 
Województwo, Koło 13 
Województwo, Stowarzyszenie Samopomocy 
Dyrekcja Ceł i Urząd Celny 
Okręgowy Urząd Ziemski 

Związek Pracowników Miejskich (Magistrat) 
- Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
Zrzeszenie Asystentów Uniwersyteckich 
Sejmik pow. Wileńsko-Trockiego 

członków odnośnych Zarządów. 

  

Zawody i wyścigi konne. 
23 i 14 mija odbędą się na torze Po- 

Śpieszka zawody konne Klubu Sportowego 
3-ciej Brygidy Kawaler'i. 

Poi wzgęi m jazdy klub osiągnął znacz- 
ne posiępy I Gia tego warunki zawodów są 
bardziej obost rone, niż bylo to w roku 

Pogoń — Makkabi, mi. 
strzostwo A klasy. 
Nie įbacząc na deszcz odbyło się 

wczoraj wskazane w tytule spotka- 
nie tych drużyn, które wystąpiły w 
składach „zasilonych* rezerwowymi. zeszły mi, 

Boisko rozmiokłe około bramek W programie jest więcej biegów oraz 
na „ogół nie przedstawiało się bardzo bardziej urozmaicone rodzaje konkursów 

źle, jednak czy to na skutek złyca (hippiczne i myśliwskie) co bezwzględnie 
> Р „ więcej zainteresuje publiczność. 

warunków, że tak powiem atmosie W dniu 1, 3 i Gao czerwca odbędą się 
гусгпо - terenowych gra, nie stała Na ną tym że torze Wyścigi Konne (przy udzia- 
wysokim poziomie. le koni pełnej krwi), urządzane staraniem 

Z początku Makkabi zlekka prze- Wileńskiego lowarzystwa Zachęty Hodowli 

waża, jednak pomimo kilku pewnych Koni i Popierania Sportu Konnego. Towa* 
T 3 Sprz. = = p 7. rzystwo to istniało jeszcze przed wojną, po 

pa 00 ke: pr sytuacyj podbramkowych nie UMIE wojnie zaś w tym roku po raz mak 
Belgia 3255 3263 _ 3247 zamienić je w goala. urządza wyścigi. 

Holandja . 418,72 419,77 417,63 Pogoń z Śchlichtingerem na le- dE ae iii Arklai und a 
» › , „M stępy, tor na Pośpieszce przebu- 

ak л m 50,71 5047 wym  skrzydłe zmuszona mew dowuje się. Będą trybuny, pea totalizator, 
AOR = 3281 73289 3273 cały czas prawą stroną, gdzie HaliC- urządzany staraniem Towarzystwa Wyścigo- 

PISZA 3081 3081 3080 ki, n. b. z każdym dniem lepszy, kil- Pa. . RA 
ZĘ 5 Ё ы а ie przebijał się oddając cent ołączenie samochodowe z Pośpieszką 

Szwajcarja 20105 20205 201.05 RE eb ia ke, ęCCENNY: 5-Piacu Katedtejtega. 

wk 147,07 147,44 146,71 Ё ‘Бк e o 0 0 iedei › ' ь o przerwy wyni IU. 4 
Wiechy 41,80 4190 41,70 Po przerwie syluacja zmienia się | Nagrody hodowcom gołębi. 

Papiery wartościowe trochę na korzyść Pogoni, kilka wy- — (t) Pan minister spraw wojskowych 
padów _ałaku likwiduje obrona i szyi Ška Lodeveoin ADB a 

В : Е * nagi za hodowię i tresurę gołębi. Niżej 
świetny Birnbach, grzjący jak zawsze podajemy spis osób, Rak < 
za wszystkich. grodę: 

\ 26 ej minucie Baniak wykorzy: _ J. Nowicki (prezes twa hodowli gołębi 
stuje zamięszanie podbramkowe po- Czuwaj») medal bionzowy, wachm. 13 p. 
wstałe po kornerze i zdobywa pro- uł. W. Bochniak medal bronzowy, wachm. 

ESET 6 mal kilk D. A. K. III J. Zimoch dyplom honorowy, 
wadzenie. Zaznaczyć należy, 2е КИКа $. Stemper, B. Duchnowski i sierž. J. Stem- 
minut przedtem ten sam Baniak roz- czyūski listy pochwalne. 

Pożyczka dolarowa 74,76 (w złotych 754,80 
» kolejowa 156,00 

5 pr. pożycz konw. 32,50 
pr. pożyczk. konw, — 

„proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 2320 2275 2385 | 

    

artysta Е I 

an Bułhak fo to- gniewany na pomocnika Makkabi za Sa 6 b. im. nagrody ie zostały 

graf faul schwycił go brutalnie za włosy, Aż obozu warownego wręczone 

za co nie został usunięty ż boiska. 
Rozumiemy święte oburzenie p. Ba- 
niaka, ale poto jest sędzia, żeby gra- 
cze nie wymierza sobie sami spra- Dziś na boisku 1 p. p. Leg. 

wiedliwości, a sytuacja byłaby może (góra Bufałowa) o godz. 3.30 odbę - 

zupełnie inna, gdyby Pogoni zabrakło dzie się spotkanie groźnych preciw - 

pk > RE 5 ników 1 p.p. Leg. — Wilja. 
lo końca sytuzcja pozostaje bez  _. 

zmian i Pogoń schodzi z boiska Seen S 
uzyskawszy dwa punkty. Makkabi jek ю ё 

nie ma szczęścia, kto wie czy nie projektowane w dniu 9 bm. otwarcie 

Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6, 

Ceny zniżone. KRONIKA. 
  min, 

феоФФоФоФттФФФФФФФФФХ 

Jedynie PASTA 

©LW X 

  

S GW > rzystani ze wzgl n i . 

zapewnia zębom  białość przyjdzie się jej przeemigrować do Mwiegnią pogodę odwołuje PO 2 o: ; 
i dezyntekuje jamę ustną s BW przynajmniej mocno SIĘ — Zaproszenia już rozesłane bę: 

dą ważne na otwarcie, o którem 
ogłoszenie nastąpi. 

Фооофофофоффооофофффооф оо ф ффофоооо 

Ofiary. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 

+24000356440026000404060 
0020000356 

o 498'|, taniej 
niż w sklepach żałobnych 

pracownia wianków metalowych 
4"MMORTEL» 

ul. Wielka 3, m. 1. 

Sędziował prof. Weyssenhoif. 
4 

    

    

    

Wyjątkowo Tanio! Na samych najdogod- 
niejszych warunkach 

M e b l e różne w wyborze dużym Grono maturzystek gimn. Elizy Orzesz- 
й BOCA ZE sa > ži Ę 1 = т > w E imienin profesora 

mo, ul. Niemiecka 15 Kościałgowskiego składa na Bratnią pomoc 
> Ancelewiez (w podwórzu). swego gimnazjum zł. 15. 2   

Skład Fabryczny 
na całą ziemię Wileńską 

Wilno, przy uł. Wielkiej Nr 36, tel. 949 

podaje niniejszym do ogólnej wiadomości, że chcąc uprzystępnić szerokiemu ogółowi 
Pracowników Państwowych wszelkiej kategorji nabywania różnych wyrobów sukien- 
nych w najlepszych gatunkach na bardzo dogodnych warunkach spłaty ratami, po 
cenach fabrycznych, zawarła w tym celu z niżej wymienionemigUrzędami specjalne 

Koło Miejscowe Pracowników Dyrekcji Poczt i Telegraf. 

"Kasa Samopomocy przy związku Urzędn. Kolejowych 
Wydział Hipoteczny, przy Sądzie Okręgowym 

Wobec powyższego, firma: uprasza zainteresowane osoby w każdym poszcze- 
„gólnym: wypadku zaopatrywać się w ordery (asygnaty) u upoważnionych do tego 

Фооф ФФ Ф Ф Ф 
ст г 

B E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 

   

  

  

SETY TRACE A 
SPÓŁDZIELN! ROLNICZO- 
HANDLOWYCH w WILNIE 

MICKIEWICZA 19 

poleca ze składu: 

owsy siewne i karmowy 
koniczynę czerwoną wol- 

| ną od kanianki, łubin, 

kartofle sadzeniaki 
i stołowe i in. nasiona. 

    

  

      

Borsalino, Habig, Plessi krajowe od z1415 

CZAPKI w wielkim wyborze. 

ARE WERE SEE. | 
K U p I E natychmiast nowy E 

lub używany mo- 5 

Natomiast sprzedam 9 silny motor 
„. prądu stałego. 

li Raduńska 67  (ssiep spożywczy). 

Dom 
Handlowy „MURPOL“ 

Poleca wszelkie artykuły budowlane: 
Wapno 
Eement 

Papę dachową i smolę 
Okucia do okien, drzwi i 

pieców 

drzewny i koks 
z dostawą do domów. 

DRUKARNIA 

„ WYDAWNICTWO 
WILEŃSKIE* 

tor 10 — 12 HP piądu zmiennego, 

Wilno. Mickiewicza 34, tel. 370. 

Węgiel kamienny, kowalski, 

=: Kwaszelnia 23,2 Ph
 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 

aga 

ssa wchodzące. 

й 
gp В В оо 
any A ima 

s
k



a 
> 

LNICY!! 
Fa sh

 
bł
 

rośliny uprawne, 
buraki cukrowe, 

SALETRA 
którą nabywać moż: 
po najniższych 

a 

- BARAŃSKI, BARCI 
WARSZAWA, 

"TELEFON: 

0
0
4
0
0
0
0
0
6
6
0
0
6
0
6
6
8
0
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Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie, 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

jest 

cenach w firmie: 

4000040909 = 

zwłaszcza pod 
oryginalna 

CHILIJSKA 
na za gotówkę 

KOWSKI i Ska, 
ul. Zgoda Nr 1 

101—37. 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ф
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1826 r. 

BUSK 
Państwowy Zakład Sio 

ziemi Kieleekiej 

Kąpiele siarczano-słone 1 

Ę kąpiele słoneczne. | | | 

1826 r. 

    

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

ctwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem, 

Dojazd: stacja kolejowa KIELCE, 
skąd automobilami do zakładu. 

1926 r. 

  

mułowe, wodoleczni: 

PE REZ 

  

żółciowe 
zmiękcza i usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

Kamienie schodzą bez bólu. Ataki w zupełności ustają. 
(początkow e): 

OKJAGY 

Objawy 
Bóle i 

(podczas ataków) w 

Ból w bokach i 
schodzą się żebra) Pobolewania w wątrobie. Skłonność do. obstrukcji 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w „kiszkach. 

dołku podsercowym (gdzie 

zawroty: gło 
dołku i wątrobie silny ból, który się 

rozchodzi ku stronie tyłnej—w pasie—krzyża—sięga aż pod łopate 
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. 
Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 

żółtaczka. 

Kamienie 

Sprzedaż w aptekach i 
Warszawa Nowy-Świat 5, 

REWA KRY RCA zza EEC 

| 
“į 

| 

i 

  

swą sim 
= ZAWALNA 1 

ZIEMNIAKÓW 

o. WS. “4 

JĘCZMIENIA 

UWAGA: Koniczynę zbadan 

—
 ас
 

2 
у
е
а
ч
 

* 

składach 

  

  

  

= 

Poleca: 

NASIONA 

aptecznych Skład główny: 
(lewa oficyna I piętro). 

M RAMEK 

  

Spółdzielnia Rolna 
1 ZWIĄZKU ZIEMIAN 

TELEFON 1—47 

SERADELI 

KONICZYNY 

ŁUB IN 

ą na zawartość įkanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 
dajemy w zaplombówanych wor ka ach, 

  

  

Lefniska 
Wilno, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 

wiejskie 
od g. 3—5 po poł. 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego, 
2) informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 

  

iii ki е , 

P. KRASNOW 

* Amazonka w pustyni, 
Powieść. 

XXXVII 
Wieczorne cienie kładły się na 

ziemię. Przybierało niebo Seledynowe 
tony. Z fanzy fudutuna wychodzić 
zaczęła zwolna cicha procesja. 
65 Dwunastu starych żołnierzy, w 
pięknych ubiorach, w czapeczkach o 
wierzchach haftowanych nićmi purpu- 
rowemi, wyciągnęło z trudem niema- 
łym olbrzymią trumnę ciężką, w któ- 
iej spoczywało ciało starego chińczy- 
ka, otoczone kwiatami i jedwabiem. 
Trumnę postawiono na wzniesieniu i 
otwarto. Za żołnierzami słudzy wnie- 
śli fotele rzeźbione, 

Z powagą i powoli wyszedł za 
nimi fudutun w swym ubiorze świą- 
feczńym, za nim postępowało sześciu 
żołnierzy—katów, z dużemi mieczami 
na ramionach, Fudutun zasiadł w fo- 
felu, obok trumny. 

Potykając się na swych okaleczo* 
nych nóżkach, w szafirowym, tkanym 
złotem szlafroku, ze Sziucznie wyso: 
kiem uczesaniem z włosów siwych, z 
wpiętemi w nie długiemi szpilkami 
srebrnemi w kształcie motyla, wyszła 
za mężem staruszka żona fudutu: 
na i usiadła przy nim. 

#а та ciągnął korowód kobiet 
młodych o twarzach podmałowanych 

i kruczych włosach, dzieci większych 
i mniejszych, niektóre niesiono na 
rękach. Były to dzieci, wnuki i 
wnuki  fudutuna, Mandaryn, który 
rane brał udział w rozmowie z 
Tokarowem, przyszedł tu również ze 
swą miłą, młodą . żoną. A dalej urzę: 
dnicy, oficerowie i służba stanęli za 
krzesłami. Grupa wciąż rosła i docho- 
dziła do trzechset osób. 

Nareszcie, gdy się już wszyscy 
ustawili na pomoście drewnianym 
wokoło trumny, u stóp której posta- 
wiono bronzowego Buddę, wyszedł 
stary, zupełnie stary żołnierz i wy- 
ciągnął z pod desek gruby sznur. 

— Boże mój, jakie to okropne! — 
krzyknęła Fanni, zakrywając twarz rę: 
kami. 

Zapanowała cisza męcząca, cisza 
wyczekiwan'a. W milczeniu przygo- 
towywały się stare Chiny dó tajemni- 
czej śmierci, 

— Chodźmy, chodźmy już stąd, 
— sżeptał lwan Pawłowicz, lecz ani 
on ani Fanni nie mogli się ruszyć — 
przerażenie skuło ich członki. 

Ledwie  dostrzegalnym ruchem 
ust stary fudutun wydał rozkaz. 

Żołnierz nachylił się, ruchem wol- 
nym i spokojnym wyjmować zaczął 
zapałki i zapalać lont. 

Oto biały języczek dymu biegnie 
ku górze w  spokojnem powietrzu 
wieczornem, 

iwan Pawłowicz rzucił ostatnie 
spojrzenie w stronę grupy skazańców. 

pra- 

Kino Kameralne 

„Polonja“ Š2 
Ulubieńcy publiczności 
Wileńskiej 

Dziś   

Władzimir Gajdarow Olga Gzowska i Elen Kirti 
w swej najnowszej kreacji 

"uma 6] pasz w białych rękawiczkach 
wzruszająca tragedja w 10 wielkich aktach. 
  

2 isl Tinematoonai 
KULTURALNO-OŚWIATOWY |„Wśrtód małp i tygrysów" 

SALA MIEJSKA (ui. Oetrobramska 5) 

CENA | wraz z dodatkiem na odzywanie dzieci szkolnych 

Dziś padzie wyślet: 
lany film 

W. 4  Wieiki film egzotycz- 
э ładea Taghory 9 ny w 2-ch serjach z 

SOM dzikich zwierząt, tygrysów, słoni, małp, krokodyli i t. p. Serja | 
dramat w 6 akt. W roli 
gł. Anita Lerke i Tzweta 

Tzaczew a. Nad program: <Chinska awantura» grotecka w 2 aktach. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskiego. 

Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed. dnie od godz. 4 m. :0 
Początek seansu: w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej, 

Parter 60 or Amfiteatr i baikon 30 gr. 
  

xuno-Teatr 

„Helios“ Šš 
erotyczny 

  

Dziś wielki sensacyjno- 

„VESTA“ 
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczen 
od Ognia i Gradobicia w Poznaniu 

ubezpiecza ziemioplody od gradobicia 

„Žona za dramam p. t. 

w roli głównej Elgine Hamerstej 
Nad program: najnowsze «Dzienwk PĄTHE>» i <z CAŁEGO ŚWIATA» 
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m Wnioski pizyjmują i wystawiają polisy 

dzu, ul. 23 Stycznia 10, Katowicach, 

na warunkach najkorzystniejszych. 

Bezkonkurencyjne niskie premje. 
Największe Towarzystwo gradowe w Polsce, liczy 23000 ubezpieczonych na 

ogólną sumę zł. 155 miljonów. Korzystne wyrównanie ryzyka. 

Z organizacjami rolniczemi zawiera specjalne korzystne umowy. 

Dyrekcja główna w Poznaniu, św. Marcin 61. 

Oddziały: w Wilnie, ul. Jagiellońska 8 
w Poznaniu, ul. Fr, Ratajczaka 36, w Bydgoszczy, Dworcowa 73, Grudzą: 
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ul. 3 Maja 36a; Krakowie, ul. Stra: 
szewskiego 23, Lublinie, Krak. Przedmieście 39, Lwowie, uł. Długosza 1, N. 

< Warszawie, ul. Mazowiecka 13. 

  

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA 1 

Sprzedaje: 

Ziemniaki 

do sadzenia 
Odmiany: Wohitmann Kleinspiegel 

Parnassia 
Deodora. 

  

RATUJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/. chorób powstaje z powodu obstrukcji 
Chory żołądek jest główną pizyczyną powstania najroz: 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew 1 tworzy złą prze: 

mianę materji, 
Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓREARCOD-raLAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley. 
den. Dr Martin, Dr Hochfloetter i wielu innych wybitnycu 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

są niezastąpionym 

środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D:ra Lauera usuwają cierpienia 

cierpienia hemorei: 

usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, 

„ dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, 
Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały nagiodzone 

na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 

złotemi medalami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł. 2.50. 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naś adownictw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

  

Słońce rzucało na nich swe po- 
żegnaine promienie purpurowo:złoci- 
ste, Otaczał ich niewypowiedziany 
spokój. Na twarzach nie było śladu 
strachu, lub wzruszenia. Nawet dzieci 
siedziały nieruchomo. Zdawało się, 
że to kolekcja manekinów lub figur 
woskowych, ubranych na pokaz w 
piękne stroje uroczyste! 

Upływały sekundy. Biały dym szyb- 
ko wznosił się po sznurze, a z nim 
biegła śmierć, zbliżała się ku zebra- 
nym na wzniesieniu ludziom. Wie- 
dzieli o tem wszyscy, lecz nikt się 
nie bał. 

Nagle małe dziecko,. siedzące u 
nóg storuszki, żony fudutuna, za- 
płakało kapryśnie, przeciagle, Matka, 
młoda chinka, pochyliła się ku niemu, 
wzięła go na ręce i zaczęła kołysać, 
uspakajając. Ani jedna  twacz nie 
drgręła. 

To była ostatnia chwila, którą wi- 
działa Fanni. Tokarow chwycił ją za 
rękę i pociągnął za sobą. Wybiegli 
za bramę, minęli pusty plac i wpadli 

do zaułka. 
W tej chwili rozległ się za nimi 

straszny huk, oboje upadli na ziemię. 
Ziemia się rozwarła i jękła. Z gwiz- 

dem i łoskotem wyleciały w powietrze 
ciężkie belki, olbrzymie pale, cegły i 
ciała, ciała... Strzępki ciał. * 

Zgingly stare Chiny... 

XXVVIII 

Fanni obudziła się prędko. Upadła 

    

  

     
   
   

     

Do sprzedania za- 

  

raz bardzo dobry |] MIESZKANIA 
mająteczek, dom 
7 pokoi , budynki |] większe 1 mniejsze 
dobre, ziemia bar- || odnajmuje i poszu- 
dzo dobra, gospo- kuje 
darstwo ełnym 
ŻORA Wobśc wy: Dom Handl.-Kom 
jazdu sprawa pilna. 
Cena ac ” ZAC! 1ĘTA* 

Dom Handl-Kom 
„ZACHĘTA* Portowa 14 tel. 9-05. | 

Portowa 14 Н 
tel. 9—-03. 

Od r. 1843 sale   

w.śmiaiewska BILENKI i 

    

     

   

   

    

я > rzyjmuje 09 godz, ul. Tatarska 20. 

p ieni ą d z e* ws ktach Sad ho, Mickiewicza 42“ MEBLĖ Е WZP Nr 63. 
jadalne, sypialne, 84 

icj,lonowe i gabineto 

OWET skino.kredensy, sto 
W J wy, firmy En« WY A M t 6 

ś Р 6: 

1 II 8 WI l 2 fili _ okazyjnie do V "Niedoga | + 

były majster firmy 

Paweł Bure 

  

Sprzedaż i Naprawa zegarków pierwszorzęd- 7 
nych fabryk i konstrukcji oraz reperacje i 
obstalunki przedmiotów _ jubilersko złotni- 
czych, CENY IRA 

Miekiewiczą: 
Nr ; #Ца — Ostrobramska 

40464044604644600666640644724404487 

Doktór | Kobieta-lekarz 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1 i 5—8 | od 3-5 Chor. kobiece oraz 
spec. weneryczne, moczopłciowe i skórne 
ul. Mickiewicza Nr 24 (obok hot. Bristol) 

W. Zdr, P. Nr 31. 

   
   

rów taniej niż w skie- 
pie. Raduńska 72. Do- NARAT 
pie się od godz. 

4 p. p. e 

     

    

  

   
     

  

ja gotówkę. V 
ryjska 69 m. 20 (W 

wodne w 1uchu do | podwórzu). z 
wydzierżtwienia na ; doktora od 2 — 0 
dogoduych watun południu. 

kach. 
  

Dom H.-Kom. 

„ZACHĘTA* 
Portowa 14. 

Tel. 9—05. 

Samochód | 

«Renówka»  6cie| 
osobowy mało u-| 

TELEFON 1—47. 

ZIEMIAN Wszystko 

dla panów: 
Obuwie, 

Bielizna, 
Kapelusze, 

Krawaty, | 
Trykotaże 

- Galanteria, 
Przybory 

podróżne 

w wielkim wyborze 
pierwszorzędnej jakości 

Poleca nowootworzony 

DORA HANDLOWY 

W. JANKOWSKI -Ka 
WILNO, ul. WIELKA 42, 

UWAGA! 

Dom Handlowy W.-Jankowski i 
Sika prowadzony jest przez pierwszo» 
rzędne siły fachowe bez udziału 
personelu najemnego, towary naby- 
wane są bezpośrednio z pierwszego 
źródła tylko w najlepszych gatunkach 
i za gotówkę, co sprawia, że ceny są 
niskie i ogólnie dostępne. jako nie 
obarczone zbędnymi kosztami han- 
dlowymi. 
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CASCARINE 

LEPRINCE 

LĘ-ESGZEY 
PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaž w aptekach i sktadach 

aptecznych. 

Ed 

Instytut piękności 

  

  

przy ul. Mickiewicza 37, m. 1, tel. 657 
otworzyła dama z dyplomem «lnstitute de 
Beautć» w Paryżu. Masaż twarzy.  Usu- 
wanie zmarszczek, Leczenie włosów od 
wypad. i łupieżu. Odwłasanie skóry. Masque 
Pale. W.Z.P, 58 

пвоооововосессокзоососсавесвсооване 

Ogloszenie. 
Sąd Okręgowy w Wilnie 1 Wy- 

dział Cywiiny, obwieszcza, że na 
żądanie Brunona Bobrowskiego, de- 

cyzją z dnia 3 czerwca 1924 roku 
postanowił: Wzbronić dokonywania 
wszelkich tranzakcji i wypłat z listów 
zastawnych Wileńskiego _ Banku 
Ziemskiego wartości nominalnej po 
1000 rubli: serjj 3ej Nr. Nr. 08656, 
10465; serji 19:ej Nr. Nr. 157490, 
157491; serji 21-ej Nr. Nr. 16423, 
164231, 164232; serji 22-ej Nr. Nr. 
169401; wartości nominalnej po 100 
rubli każdy — seu ji 8:ej Nr. 22634 — 
serji 12ej Nr. Nr. 041622, 041623, 
Wzywa się przeto wszystkich, rosz- 
czących prawa do powyższych tylu- 
łów, aby w ciągu lat trzech licząc 
od daty wydrukowania pierwszego 
obwieszczenia w „Monitorze Pol- 
skim*, złożyli w Sądzie Okręgowym 
w. Wilnie tytuły lub zgłosili sprze- 

żywany sprzedam, | 
Warszawa, ul. Le- 

67 Ка 
   

     

    

     
      
   

   

     
     

  

   

szno Nr 
wiarnia. 

  

posen 
Pokoje z całó” 

dziennem utrzymó 
niem. Willa «lrena? | 
przy ul. Orzeszkowej: 
J. Sipayłłowa i M. Pa 
jewska. 

) 
kazyjnie w cen 

tium  miasti 
ul. Wielka dė; 

odsiąpienia SKLEP I 
mieszkanie, możne 

mieszkanie osobno 
Wiadomość w Biurzć| 
Reklamowem Stefana 
Grabowskiego. 

————— 

ortep'an  gabinė* 
F towy, krzyżowy. 

znanej zagranie 

cznej fabryki prawie. 
nowy, 'okazyjnie są 
sprzedania, | Szawel" 

ska 8 m. 16. 

Salon. 
z dużą jasną alkową, | 
wykwintnie  umebh 
wany, do wynajęci 
samotnemu zaraz. 

Montwiłłowską 16—1 
Oglądać 10—12 rane 
1 5—7 popał. : 

Z 

ieszkanie z 5 po” | 
M koi, kuchni, | 

3 pokój Фа słu | 
żącej ze wszelk. no” 
woczesn. wygod do 
wynajęcia. Žakretow2 
5a m. 6, od 2—5 pp 

a 

Prawdziwa oka: + 

zja. Za 2000 do- 
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wyrzuty i liszaje. 

Oferty do: 

  

Ё 
ogłuszona, lecz nie uderzyła się, Iwan 
Pawłowicz miał głowę rozbitą kamie- 
niem i leżał bez ruchu. Pusto było 
dokoła i bezludnie, Kto mógł uciec, 
uciekał jaknajdalej od tego okropne- 
go wybuchu, od fontanny ciał, ciężko 
upadających na ziemię. Sujdun wy- 
marł Jan-ce-lin ze swem wojskiem 
rewolucyjnem skrył się w koszarach. 

Ciemna noc zawisła nad ciszą 
grobową zamilkłego w przerażeniu 
miasta. 

Fanni siedziała na ziemi trzymając 
głowę Iwana Pawłowicza na swych 
kolanach, śniegiem tamując krew, 
płynącą z rany. Straszna myśl świ- 
drowała jej mózg: „Może umarł, może 
już nie żyje?* Teraz dopiero zrozumiała 
czem był dla niej Iwan Pawłowicz. 
Teraz, nagle nad ciałem martwem 
zrozumiała, że nie był to jej wuj, 
ani kolega i nie przyjaciel, lecz ko- 
chany, najdroższy człowiek nia Świecie. 
Myśl o możliwości jego śmierci, nie 
przychodziła jej dotąd nigdy. Teraz, 
gdy pomyślała o tem, zrozumiała, że 
byłby to kres i jej życia również, że 
straciłoby ono cel i radość, gdyby 
Iwan Pawłowicz umarł. 

Nerwowo nacierała skronie jego i 
czoło śniegiem, nasłuchując, czy nie 
odezwie SIĘ, czy nie westchnie i na- 
chylając się ku niemu, z sercem bi- 
jącem w piersi, jakby młotem, wołała 
go, oOsypując słowami pieszczoty, 
prosząc, by żył... 

Obudziło się nagle jej serce ko- 

  

ESTA YNY NTT ITT ITA TAN AK 
Powažna przedwojenna fabryka 

perfum, mydeł i kosmetyków 
dobrze wprowadzona, z liczną klijentelą — odda 

jeneralne  przedstawicielstwo 
(ewentualnie ze składem) solidnej i odpowiedzialnej firmie. 

„Ajencji Wschodniej", 
"Świat 16, dla „Spółki Akcyjnej”. 
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biece i miłość, która się już od daw. 
na w niem zbierała, maskowana bra- 
wurą swawolnego chłopca ukazała 
się teraz, gotowa była na największe 
poświęcenia, byle by on żył. 

„Boże uratuj go!* — szepialy jej 
usta—, Boże niech się cud stanie, tak 
samo, "jak wtedy, podczas pościgu*, 

Zauważyła, że od nacierania snie- 
giem czoło stawało się ciepłe, i na- 
brała otuchy, 

Nareszcie Iwan Pawłowicz ode- 
tchnął głęboko i otworzył oczy. 

Trzeba było nieść go gdziekol- 
wiek, gdyż ciemność otaczała ich co- 
raz gęstszym obłokiem. Konie ich, 
wraz z kozakami pozostali na poste- 
runku kozackim gdzieś na krańcach 
miasta, a Fanni nie znała drogi i nie 
mogłaby tam trafić sama. 

Pusto było wokoło, sama nie 
mogła go podnieść nawet. Co robić? 
Chiny, po tej potwornej scenie, któ- 
ra się przed jej oczyma odegrała 
przed chwilą, wydawały się jej czemś 
strasznem. 

Chwile „mijały wolno. Chłód no- 
cy dawał się coraz silniej į we znaki. 

— Fanni, czy pani jest... usłyszała 
słaby szept. Iwan Pawłowicz poru- 
szył się i podniósł na łokciu. 

ciwy. Sprawy Nr. Z2—427/24 r. 

Warszawa, 

larów piękny fol- 
wareczek, Š klm, | 
od Wilna. Dom 
mieszkalny, las, 
rzeka, ziemią użyt- 
kowa. 
Dom Handl.: Kom. 

„ZACHĘTA 
Portowa 14 

E „telefon 9—05 | 

z + ® 4 
ginęla suka—wil- 

Ž czyca «Wawa». 
| Łask. . znalązeć 
uprasza się o odpro- 
wadzenie (ewent. z 
wynagrodzeniem) na 
ul. Nadbrzężną Nr 6, 

Sekretarz. 

  

  

Nowy- 

m. 2, 

— Ciemno mi w oczach. W gło- 
wie mi się kręci. Przepraszam, to 
zaraz przejdzie. 

Ssał chciwie brudny śnieg i garś- 
ciami kładł sobie na głowę, 

— Trochę mi lepiej—wyszeptał. 
Ruszyli naprzód. Opierał się o 

ramię Fanni. Uczuwał silny ból gło- 
wy i co chwila stawać musieli aby 
wypoczął. 

Ciemne ulice puste były, zdawało 
się jej, że gdzieś rozlegają się ciche 
kroki starego mandaryna, obchodzą; 
cego wokoło twierdzę po raz ostatni 
i człapanie miękkich pantofli niosą- 
cych jego palankin żołnierzy. 

Gdzieś zdala zawył pies, zawtó- 
rował mu drugi, trzeci... Psy poczuły 
śmierć. | było coś przerażającego i 
złowrogiego w tem wyciu przeciągłem. 

Nareszcie Fanni ujrzała iatarnię i 
kozaka na warcie u wrót posterunku 
stojącego. Kozak zaopiekował się 
troskliwie Iwanem Pawłowiczem i 
wprowadził ich do jasno oświecone- 
go pokoju. 

Posłano po felczera, który opa- 
trzył ranę i zalecił spokój i sen. 

Iwana Pawłowicza ułożono w 
łóżku opatrzono i gorącą herbatą 
napojono. Po chwili zasnął twardym 

  
  

Wydawcz Stanisław Mackiewi cz Redzsto w/z Czesław Karwowski — Odpowiedzialny zx sit 

  

zesia Zenon Zawiński. 

— jestem, drogi wujaszku. Jak snem zmęczenia. 
się wujaszek czuje? : (D. N) 

— Nieźle... Musimy iść. Pani mi + dv; 

pomoże. ‚ = 

Wstał z trudnością, lecz usiadł 
napowrėt. 

„ Lžibksmia „Wydawniciwo Wiieńskie", Kwas: RA 23,


