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ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 | 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 > 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 © 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW -- ul. 3-g0 Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zimkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

PRENUMERATA miesięczna z odnoszeniem ao domu lub z przesyłką W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ra 15 groszy, za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa iub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 

pocztową 4 zł. 
zagranicę 7 zł. Konto czekowa w P, K. 0. Nr. 80259 | 

    

| CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 

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

duwrot w sytuacji. Pos. Bartel utworzył gabinet 
"Odėlosų ztgranicy. 

W Niemczech o wypadkach w Polsce. 
Prezydent Wojciechowski zczekł się urzędu 

WARSZAWA, 15:V [Pai]. Pan Marszałek Raiajo godz. 6 m. 15 rano przedstawicielom prasy oznajmił: i 4 
„W piątek 14 maja 1926 r. o godz. 10 wieczorem zgłosili się do mnie ksiądz prałat Tokarzewski i major Mszanek, kio:zy wręczyli mi 

pismo p. Prezydenta Wojciechowskiego brzmiące w sposób następujący: : "a : : 
„Do Pana Marszałka Sejmu Macieja Rataja. Proszę Pana Marszaika o przybycie niezwłocznie do miejsca mego pobytu w Wilanowie dla 

przyjęcia mego oświadczenia, które pragnę złożyć w obecności rządu dla zaprzestania dalszego przelewu krwi. Proszę spowodować natychmiastowe 
zawieszenie broni*. (—) Stanisław Wojciechowski. Wilanów 14. V 1926 roku. Godz. 19 min. 15. Kontrasygnował (—) Wincenty Wiżłos. : 

„Ze względu na ostatnie zdanie tego pisma, proponujące zawieszenie broni, zwróciłem się do Pana Marszałka Piłsudskiego. Marszałek Pił 

sudski przyrzekł wydać ze swej strony natychmiast potrzebne zarządzenia zmierzające do wstrzymania akcji bojowej. Zgodnie z życzeniem Pana 
Prezydenta Wojciechowskiego udałem się o godz. 12 w nocy do Wilanowa miejsca pobytu Pana Prezydenta - Rzeczypospolitej i Rządu. Tam 
otrzymałem następujące pismo. SO ‘ 

1. „Do Pana Marszalka Seįmu Macieja Rataja. Wobec wytworzonej sytuacji uciążliwiającej mi sprawowanie urzędu 
Prezydenta Rzeczypospolitej w zgodzie ze złożoną przezemnie przysięgą, zrzekam się tego urzędu i zgodnie z artykułem 40 Kon- 
stytucji przekazuję Panu Marszałkowi Sejmu uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednocześnie załączam prośbę o dymisję 
dotychczasowego rządu. Wilanów 15 maja 1926 roku. (—) Stanisław Wojciechowski. 

2. Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Niniejszym zgłaszam dymisję całego rządu. a roku, 

3. „Protokuł z posiedzenia Rady Ministrów odbytego w Wilanowie dnia 14 maja 1926 roku w obecności Pana Prezydenta, Rzeczypospo- 
litej. Początek o godz. 5 min. 30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej zażądał od Rady Ministrów odpowiedzi na pytanie, czy w związku z sytuacją wy- 
tworzoną zajęciem stolicy przez wojska Marszałka Piłsudskiego i grożącą w dalszym ciągu przewlekłą wojną domową, należy prowadzić dalej walkę, 
czy jej zaniechać. Rada Ministrów jednomyślnie uznając, że przedłużanie walki w tych warunkach doprowadzi do wojny między poszczególnemi 
dzielnicami Rzeczypospolitej, że konecznem jest użycie całości wojska dla obrony granic państwa, wojną taką zagrożonych, że wreszcie niezbędnem 
jest w interesie Państwa usunięcie rozdziału, dzielącego Naród oraz Wojsko na dwa wrogie obozy, postanowiła, że wobec tego przerwanie dalszej 
walki jest nakazem chwili. W przekonaniu, że nowemu rządowi łatwiej uda się przeprowadzić to zadanie, Rada Ministrów uchwaliła zgłosić swą 
dymisję. Pan Prezydent Rzeczypospolitej jednocześnie zakomunikował swa decyzję złożenia urzędu Prezydenta. Następują podpisy ministrów; Za 
zgodność (—) Wincenży Witos. - й 5 a W końcu Pan Marszałek oświadcza: „Zdecydowałem się dymisję rządu przyjąć. W najbliższych godzinach zostanie zamianowany nowy rząd*. 

# 

Funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej pelni marszalek Rataj. 
WARSZAWA 15, V. PAT. Prezydjum Rady Ministrów komunikuje następujący akt: Wobec zrzeczenia się 

przez Pana Stanisława Wojciechowskiego stanowiska Prezydenta Rzeczypospolitej, obejmuję na zasadzie art. 40 
„Konstytucji zastępczo funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Warszawa, 15 maja 1926 r. 

Konferencja Marszałka Rataja z Marszałkiem Piłsudskim. 
WARSZAWA 15.V PAT. Około godz. 9 rano przybył do Sejmu pan Marszałek Piłsudski i odbył dłuższą konferencję z p. Marszałkiem 

Sejmu Ratsjem. Pized godziną 11-ią Marszałek Piłsudski opuścił Sejm. 

Oświadczenie Marszałka Rataja, 
. WARSZAWA, 15.V PAT. Pan Marszałek Rataj złożył następujące oświadczenie: Wiadomą jest Panom sytuacja, którą zastałem  obej- 

s» mując dziś o 3 w nocy zastępcze funkcje Prezydenta Rzeczpospolitej, uważając za swój obowiązek skierowanie o ile możności jaknajprędzej 
sytuacji na normaine prawne tory. Musiałem przytem z konieczności liczyć się z odzi< dziczoną sytuacją. Mam głębokie przekonanie, że wsżysikie 
czynniki dołożą starań, aby pacyfikacja stosunków nastąpiła jaknajprędzej. Panów, j ako tych, którzy meją wpływ na opinię publiczną proszę, aby 
działali w tym kierunku. 

(— ) Marszałek Sejmu Rataj. 

Narady Marszałka Rataja z posłami. 
WARSZAWA, 15.V. PAT. Po odjeździe Pana Marszałka Piłsudskiego z Sejmu, Marszałek Rataj konferował kolejno z posłami Bartlem 

(Klub Pracy), Moraczewskim (P. P. S.), Romockim i Bitnerem (Ch. D.), Załuską i Plucińskim (Z. L. N.) oraz pos. Polakiewiczem (Str. Chł.). 
Mówią, że Marszałek Rataj powierzył misję utworzenia gabinetu pos. Bartlowi, który misję tę przyjął, Konferencje trwają. W ciągu godziny Pan 
Marszałek Rataj ma zaprosić przedstawicieli prasy celem złożenia oświadczenia 

Przypuszczalny skład gabinetu pos. Bartla. 
ы WARSZAWA, 15.V. (tel. wł. Słowa). 

i Min. Kolei, August Zaleski —b. poseł w Rzymie (Kwirynał) sprawy zagraniczne, 
wojsko, Czechowicz — b, dyr. Dep. Skarbu. 

Według pogłosek skład gabinetu pos. Bartla ma być następujący: pos. Bartel—premjer 
Raczkiewicz—sprawy wewnętrznę, Piłsudski — 

Rząd posła Bartla 
Komunikat oficjalny. 

WARSZAWA. 15. V. Pat. Pan Marszałek Sejmu w zastępstwie Prezydenta Rzeczypospolitej postanowieniem 
z dnia 15 maja 1926 roku mianował Pana Prezesa d-ra Kazimierza Bartla, posła do Sejmu Rzeczypospolitej Prezesem 
Rady Ministrów i Ministrem Kolei a na jego wniosek zamianował. 

Wojewodę Poleskiego Kazimierza Młodzianowskiego—ministrem spraw wewnętrznych. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego— ministrem spraw wojskowych. 
Podsekretarza Stanu Gabryela Czechowicza—ministrem skarbu. 
Protesora Uniwersytetu Warszawskiego Wacława Makowskiego— ministrem sprawiedliwości. 
Dyrektora departamentu Ministerstwa Przemysłu i Handlu inż. Hipolita Gliwica— ministrem przemysłui handlu. 
Profesora Politechniki Warszawskiej d-ra Witolda Broniewskiego— ministrem ropót publicznych, 
Dyrektora Departamentu Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dra Bronisława Jurkiewicza — ministrem 

|.pracy i opieki społecznej. 

Również na wniosek Prezesa Rady Ministrów Marszałek Sejmu Rataj w zastępstwie Prezydenta Rzeczypospolitej poruczył 
kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych _ posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocnemu p. Augustowi Zales- 
kiemu, Ministerstwa W. R. i O. P, profesorowi Józefowi Mikutowskiemu-Pomorskiemu, 
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Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Pan- 
stwowych oraz Ministerstwa Reform Rolnych  podsekretarzowi stanu d-rowi Józefowi Raczyńskiemu. Jutro w Sejmie o godz. 12 
w południe nastąpi przed marszałkiem Ratajem pełniącym zastępczo funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej zaprzysiężenie członków 

| nowego gabinetu. 

Rząd posła Bartla trwać będzie do zwołania Zgromadzenia Narodowego, 
WARSZA WA, I5.V. (PAT). O godz. 9 wieczorem do Klubu sprawozdzwców parlamentarnych przybył p prezes Rady Mi: 

nistrów i minister kolei Bartel i oświadczył zebranym przedstawicielom prasy co następuje: «Rząd mój powołariy jest do zlikwi- 
dowania wytworzonej sytuacji. Da on bezpieczeństwo obywatelom, zspewni spokój i powrót do normalnej pracy. Oczywiście 
rząd mój trwać będzie do wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przez Zgromadzenie Narodowe, który to wybór odbędzie się w 
najbliższym czasie. Rząd stać będzie bezwzględnie na stanowisku Konstytucji. 

= Zmiany personalne, 
WARSZAWA 15 V. PAT. Z rozkszu władz wojskowych zawieszeni zostali w śwcich czynncściach pp. Jan Moszczeński, generalny 

Dyrekior Poczt i Telegrafów oraz wieedyrektorowie Henryk Helman i inż. Włodzimierz Debiowolski. Funkcje Gereralnego Komisarza. Poczt, Te- 
legrafėw i Telefonów objął z rozkazu Marszałka Piłsudskiego p. Pawał Szczurek. 

> Ž m] 
Polączenie telegraficzne z Pomorzem zerwane. 

WARSZAWA 15. V. PAT, Urzędy lelegizficzne w Toiun'u i Grudziądzu odmówiły nawiązania komunikacji z Warszawa, iłumacząc 
rzekomo poleceniem wojewody. Po Spizwdzeniu ustzicno, że były min:ster przemysłu i hendlu Osiecki wydał nieprawnie z Poznania zarządze- ie do Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy, :by zeiwzć kcmunikzcję telegraficzną z Warszawą. 

BERLIN, 15 V. PAT. Jedynem 
pismem tutejszem, które zaimuje się 
wypadkami w Polsce jest «Vossiche 
Ztg». Dziennik ten zaznacza na wstę- 
pie, że niewiadomem jest dotychczas, 
jakie stanowisko zajmie Piłsudski: czy 
Szefa gabinetu generalicji, czy też 
Prezydenta. W każdym bądź razie 
wszelki nowy rząd bez względu na 
to jaki będzie nowy kurs w Polsce 
będzie pozostawał pod jego kierow- 
nictwem. 

Na niekorzyść jego przemawia 
przedewszystkiem fakt, że Marszałek 
Piłsudski nie posiada żadnego spe- 
cjalnego programu, co może stać się 
niebezpiecznem wobec katastrofalnego 
położenia finansowego Polski oraz 
braku zaufania kapitału zagraniczne: 
go. Pierwszym tedy krokiem Pitsud- 
skiego winno być wysunięcie progra- 
mu finansowego i społecznego, jeżeli 
nie chce on podzielić losu swych 
poprzedników. * 

Narazie — pisze dalej dziennik — 

mas, i jest może jedynym  człowie- 
kiem, który może się opierać na wla-- 
snym prestigu i przeprowadzić konie- 
czne zarządzenia finansowe ewentu- 
alnie nawet pod kontrolą Ligi Naro- 
dów. Zamach wojskowy został zwy- 
cięsko zakończony. Najważniejszy je- 
dnak etap dopiero nastąpi. Wewnętrz- 
no-polityczny program Piłsudskiego 
jest przeciwieństwem programu partyj 
prawicowych. Marszałek Piłsudski 
występując przeciwko _programowi- 
centralizacji był zwolennikiem ustroju: 
federacyjnej polsko białorusko-ukraiń- 
skiej republiki. Ustrój ten uwzględnia. 
też między innemi i los mniejszości: 
narodowych, co nie pozostałoby bez 
skutku na kształtowanie się stosunków 
Niemiec do Polski. jaki będzie sto- 
sunek do Rosji ze względu na to, że 
Piłsudski domaga się terytorjów bia- 
łoruskich i ukraińskich, będących w 
posiadaniu Moskwy, trudno narazie 
przewidzieć. Może z tego wyniknąć 
ewentualne zaostrzenić stosunków Z 

Piłsudski posiada zaufanie szerokich Rosją. 

  

Poseł St. Zjed, leci do Warszawy, 
PARYŻ. 15 V. Pat. Poseł Stanów Zjednoczonych przy rządzie pol- 

skim p. Stetson odleciał dziś na specialnym samolocie o godz. 10 m. 10 
do Warszawy drogą na Norymbergę, Pragę i Wrocław. 

RVTS TINA ART NES TTENSŲ ENN PCT SESI EST ур ОСА 

Proces w Budapeszcie. 
BUDAPESZT, 15,V PAT. W rozprawie przeciwko fałszerzom bank- 

notów frankowych przesłuchiwano wczoraj w dalsżym ciągu Świadków. 
Zastępca prefekta policji Hetenyi oświadczył, iż wydawał paszporty z roz- 
kazu szefa policji Nadossyego. Bankier Elizer i urzędnik bankowy Chor- 
vat mówili o swych usiłowaniach podjętych wraz z dyrekiorem Pocztowej 
Kasy Oszczędnościowej Barossym, a zmierzających do nakłonienia Win- 
dischgraetza, aby zaniechał swego planu puszczenia w obieg fałszywych 
banknotów. Ponieważ ks. Windischgraetz nie chciał zrzec się swego pla: 
nu. świadkowie postanowili powiadomić o wszystkiem Prezesa Rady Mi- 
nistrów, Zeznania innych świadków. zbadanych tegoż dnia nie wniosły nic 
nowego do sprawy. Dziś dalszy ciąg badania świadków. 

Bunt w Mińsku. 
Według wiadomości nadeszłych z Mińska, w części wojsk G.P.U. stan: 

cjonowanych w Mińsku, wybuchł bunt. 
Rota wojska została rozbrojona i osadzona w więzieniu. Tłum ludzi 

otoczył więzienie, domagając się wypuszczenia więźniów. Manifestantów ro- 
zegnała konna milicja. 

iegoż dnia szereg żołnierzy zostało aresztowanych. 

AU ———— — NS, 

SpółdzielniaRolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 

    

   
    

     

ZAWALNA 1 a TELEFON 1—47 

Poleca: 

ZIEMNIAKOW sE R = £ Li 
KO ZYNY 

ГА O WSA TYMOTKI 
JĘCZMIENIA ŁUBINU 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- 
dajemy w zapiombowanych workach 

  

HYGJENA CZY KOKIETERJA 
SĄDŹCIE PANIE SAME .... 

KREM SIMON „Creme Simon* uwalnia skórę od wszel- 
kich niedoskonałości, pobudza życiowe funkcje naskórka 
i nadaje w ten sposób miękkość, delikatność i aksamit- 

a „nošė skėrze, bialošė i czystość cerze, 
Bajkowa śnieżność tego doskonałego toaletowego Kre- 
mu, jego zapach z Czystych esencji kwiatowych, jest 
własnością dzięki której Puder Simon „Poudre Simon“ 
się nie osypuje, wykańczając w sposób tak przyjemny 
toaletę kobiety, że ta nie wie już, gdzie się kończy 

hygjena... agdzie się rozpocyna kokieterja. 

DO NABYCIA WSZĘDZIE 
Krem, puderi mydło Simon 
Crėme, poudre 6 savon Simon 

Parfumerie Simon, 59 Fg. St.-Martin, Paris. 

aka Us i Uk Lk k 

| IŽĄDAJUGIE TYLKO! 
у * Magistra GLICEROPHOSPHATE CZYSTY i z ŻELAZEM A. Bukowskiego 

Stosowany przy anemji, nerwowem wyczerpaniu 1 w stanie upadku 
ogólnego odżywiania. 

Magistra THE PURGATIV PODŁUG CHAMBARDA A, Bukowskiego 

      
Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe dla organizmu, łagodnie -i szybko 

działające, stosowane dia osób dorosłych oraz dzieci, 
Sprzedaż we wszysikich aptekach i składach aptecznych. 

UWAGA; Wszystkie wyroby naszego laboratorjum są zaopatrzone w 
czerwony podpis <A. Bukowski» i markę cchronną trójkąt ze 
statywem. 

W.Z.P, Wilno 3:i|-1926 r. Nr 10, 
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ECHA KRAJOWE 
  

Nowa placówka kulturalna, 

Cud. W zapadłej mieścinie, gdzie 
od czasu wojny Światowej nie słychać 
było żadnego instrumentu muzyczie- 
go, oprócz, oczywiście, harmoniki, o- 
becnie rozbizmiewają słodkie dźwięki 
skrzypek i wiolonczeli orkiestry sym: 

fonicznej, wprowadzają, w. zachwyt 
deklamacje znakomitych aktorów i 
deprowadzają do osłupienia amato 

rów „śpiewu. rieporównane głosy 
światowej sławy Śpiewaków i špie- 
waczek, E 

' Panowie napewno  wyobrazicie 

sobie,że powróciły Świetne czasy by- 

łych Smorgoń, że rząd interwenjował 
i odbudował tak przemysł smorgoń- 

ski, jak również same zrujnowane 

Smorgonie, dokąd, za przykładem cza- 

sów przedwojennych zaczęły przyjeż- 
dżać różne zespoły teatralne. 

Ale proszę się nie mylić. Smorgo- 
nie nie są odbudowane, oprócz róż- 

nych obiecanek Smorgonie nic nie 

otrzymały i jeden z najważniejszych 
ośrodków przemysłu garbarskiego 
kraju, ośrodek położony prawie na 

samej granicy sowieckiej, bo o pięć- 
dziesiąt kilometrów, o olbrzymiem 

znaczeniu dla eksportu krajowego, gi: 

nie w dalszym ciągu zapomniany 
przez wszystkich. | 3 : 

Ale smorgonianin, ruchliwy i 

przedsiębiorczy. chociaż kompletnie 
zrujaowany nie dał za wygranę i ko- 

rzysta obecnie z takich rzeczy, które 

jeszcze nie tak dawno. dostępne były 
wyłączne ludziom zamożnym i to za- 
mieszkałym po większych . miastach, 

Różne prelekcje, odczyty rolnicze, 
muzyka z Warszawy, koncerty i ope- 
ry z.Łondynu, Paryża, Oslo i innych 
miast Europy=oto co stało się СО- 
dzienniem pożywieniem” duchowem 
smorgonianina. Za nikłą opłatę smor- 

gomianin. rozkoszuje "się słuchając 
wszystkie te przyjemności i korzysta 
z najkulturalniejszej rozrywki, którą 
tylko wydać mogło dwudzieste stule- 
cie, która, spodziewamy się, wybije z 

czasem z pozycji takie zło miasteczek 
jakie jest wódka i inne tego rodzaju 
rozrywki. | : 

Krótko mówiąc: Smorgonie posia- 
dają radio. 

wielkie znaczenie. Cóż. dopiso moż: 
na powiedzieć o takich ! tach jak 
Smorgonie i inych „do nich podob- 
nych. gdzie, odczuwa się zupełny 
brak jaki chkolwiek rozrywek. Dia, ta: 
kich miast. fadio jest wybawieniem. 

Przykład Smorgoń, któłe urządziły 
u siebie radio jest godny  našlado- 

  

wania i dia tego właśnie opowiem w 
krófkich słowach dzieje powstania u 
nas aj Ro : 

Zaczęło się od tego, że p. Kowa: 
lewšii, Gialosia osźmiański, będąc w 
Smorgoniach, w rozmowie z jednym 
z przedstawicieli inteligencji JAY 
wej, wypowiedział swoje zdziwienie 
z powodu zupełnego. braku jakiejkoł: 
wiek kulturalnej rozrywki w mieście. 
Tew zarżuł pośredni i był” tym 

bodźcem, który uruchomił opinję 
smorgońską. Magistrat, , działając. w. 
zgodzie z. opinią, „zebrał. przedstawi- 
Kao > warstw  społeczeń* 
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Warszawa Nowy-Świat 5, (lewa olficyna I piętro), 

     
    

i Antonim  Malczewskim. 

(W setną rocznicę śmierci), 

W rokii bieżącym, dnia 2 maja 
sto lat minęło „od. chwili śmierci 
wielkiego poety, a jednocześnie . sto 
lat zapomnienia niesłusznego, krzyw- 
dzącego, ze. stratą potommych, nie 

chcących widzieć w . poemacie. pię- 
kności, w języku mistrzowskiej . la-.. 

pidarności, w stylu niezwykłego U- 
roku. 

Dopiero rok 1921; przynosi nam 
kapilalną  monografję prof, Józefa 

asd Ga opi A : 
Tai an akad 

skiego przeź job leidiesi Briick: 
nera, uczonego, który w roku bie- 
sh (nawiasem mówiąc) obćhodzi 
sie 
a który do dziś dnia zachował * ten 
dar „umysłu, jaki pozwala mu raz 
poraz „odkrywać* pisarzy wielkich 
a zapomnianych, „odświeżać ich wa* 
lory, rzucać nowe 'światło: 

Tak też się i stało z Malczew- 
skim. й 

Dopiero Ujejski pierwszy ukazał 
nam wielkość Malczewskiego, uprży: 
tomnił rolę, jaką» odegrał twórca 

schodzą. się żebra) Pobolewania w wątrobie, 'Skłonnóść do obstrukcji 
Język obłożony. Odbijanie gazami wzdęcia i burczenie w kiszkach. 

Bóle i zawróty głowy. 
(podczas ataków); w dołku i wątrobie silny ból, który się 
rozchodzi ku stronie tylnej—w pasie—krzyża—-sięga aż pod Iopat- 
ki. Wzdęcia brzucha, rozsadzanie żeber i parcie na kiszkę stolcową. 
Niekiedy wymioty żółcią, dreszcze, zimne poty, 

dziesiątą rocznicę swych urodzin. 

— Korespondencja Słowa — 

Smorgonie, 10 maja, 
stwa smorgofskiego, ktėrzy zdecydo' 
wali otworzyć klub radiowy, określili 
liczbę członków założycieli na 30-tu 
ze składką założycielską w 30 zł. 

Ale jak to bywa w. miastach wiel- 
kich, jak również w miasteczkach mia- 
łych, powstanie każdej zdrowej myš- 
li jednocześnie powoduje i powstanie 
zdrowej krytyki. 

Tak. się też stało i w Smorgoniach 
z łą tylko różnicą, że tu krytycy wy- 
stępowali przeciwko myśli powstania 
w Smorgoniach radio nie z tego po: 
wodu, żeby sama ta myśl była zła, a 
właśnie dlatego, że nie oni, opozycjo- 
niści, są inicjatorami tej myśli. Ale 
to już nie jest zdrowa krytyka, a. ra- 
czej objaw chorobliwy. 

Szkodliwa agitacja tej opozycji 
doprowadziła do tego, że zamiast 
30-iu członków -założycieli, jak to li- 
czono pierwiej, ledwie zebrało się 12 
Ale ci, rozumiejąc doskonale olbrzy- 
mie kulturalne znaczenie radio, zwłasz- 
cza dla takich upośledzonych miast, 
jak Smorgonie, zdecydowali się za 
wszelką cenę aparat w Smorgoniach 
postawić, Wobeczaś tego, że przy tak 
zmniejszonej liczbie członków skład- 
ka miała wynosić nader pokaźną kwo« 
tę, na co nie każdego było stać, uchwa- 
łono składkę uważać za pożyczkę, 
kilka wieczorów na fygodniu zrobić 
płatnemi i z wpływów pieniężnych z 
tych wieczorków wypłacić te zaliczki. 
Więc nie odkładając dalej, unówiono 
się ze strażą ogniową o lokal (za nie- 
wielkie odsetki) przywieziono z. Wil- 
na sparat razem z radio-technikiem i 
ustawiono antenę, 15 m. wysokości. 

Ale jak to mówią: pierwsze koty 
za płoty. Aparat, chociaż najlepszej 
marki, oraz i tuba popisały się Źle i 
zamieniono natychmiast na aparat in- 
ny wyłącznie ze słuchawkami. Aparat 
działa doskonale i audycja taka, że 

słuchaczowi zdaje się, że produkcja 

muzykalna odbywa się w tym samym 

pokoju, gdzie i on się znajduje. 

Zaciekawienie ludności jest ogrom: 
ne. Uczęszczaja na radio i młodzi i 

starzy. W żaden sposób nie może 
pomieścić się w głowach u starych 
jak, to siedząc najspokojniej w  świe- 
cie na krześle w straży ogniowej w 
Smorgoniach słuchasz, co ludzie mó: 
wią, graja i śpiewają w Warszawie i 
w innych wielkich miastach europej: 
skich. I zdarza się czasem, że pod 
wpływem tych dziwów zapomina 
smorgonianin o kieliszku, który cze: 
s na: niego w szynku, o co właśnie 
i chodzi założycielom klubu. Za ko: 
mia, z radja w ciągu 2 „godzin 
po! 
niów i strażaków i 50 gr. od zwyk- 
łych słuchaczy. Przykład. Smorgoń, 
mamy nadzieję, przyczyni się do za 
szczepienia w naszych miastach i 
miasteczkach tego doskonałego wy 
nalažkii; k umiejętnie: prowadzo- 
ny da riasżej zacofanej ludności kuł- 
turaltią rozrywkę a jednocześnie i 
wiedzę. 

  

Leon Daniuszewski. 

      

    

   

  

  

   ELU 
zmiękcza I usuwa CHOLEKINAZA H. Niemojewskiego. 

i schodzą bez bólu. Ataki w. zupełności ustają. 

JUJEGY 
bokach i dołku podsercowym (gdzie 

żółtaczka. 

„»Marjiś na przełomie pierwszej ćwier- 
ci ubiegłego wieku, w epoce rozkwi- 
tającego romantyzmu, którego był 
Malczewski. . najświetniejszem  obja- 
wieniem. .. W RY 

Po  Ujejskim Bruckner właśnie 
spojrzał na dzieło ze swoim rzadkim 
darem i z perspektywy dziejowej i cóż -go 
ztialazł w stosunku krytyki do. poe- 
ty, jaką: odkrył przyczynę jego zapom: 
mienia, jakie znalazł wałoty nowe? 

Oto żarńdz pó ukazaniu się poe- 
matu-jeszcze+ w roku 1825, Dmo- 
chowski: wyszūkiwat dziur na całem, — 
a! pócnimr przezosto 'lat' krytyka wi- 
działa w utworze dziwactwa, - nieja: 

sno! A, niezGŻNÓŚĆ "pj. 
4 Aryósiaieje„Daląjake isiaj prof, Briickner- 
tak pisze o „Marji“: IT „latach 
ua się p: /krzywłdzóem stale ar- 
cydziełem, aby. wykazać, żę 
na niem Zadniej z tych skaz, jakie 
sobie'urojono; że nam”się uczyć od 
mistrza języka i kompozycji, zamiast 
obarczać>go' najmylniejszemi: żarzuta- 
mi; że wszelkie „niejasności i ułomno: 
ści” języka” czy opowiadania spadają 
wyłącznie nd karb tych, co nie ra- 
czyli się wgłębić w słowa powieści. 
Oczyszczone ze; wszelkich „niejasno- 
ści i ułomności” nie własnych, lecz 
wykładów dotychczasowych, stanie 
arcydzieło języka psychołogji, praw- 

ierane-są opłaty 25 gr. od, ucz- 

kazać, że. niema | 

Prowokacje kowieńskie 
podczas wyborów. 

Na marginesie prześladowań. 

Poseł na sejm kowieński Stanisław 
Lutyk zamieszcza następujące szcze- 
góły prowokacyj kowieńskich, stoso- 
wanych względem Poiaków, podczas 
wyborów do 3 sejmu: 

Aby zdać sobie sprawę z atmo- 
sfery, w jakiej się u nas wybory te- 
goroczne odbywały, należy . znać ty- 
siące różnych drobniejszych lub znącz- 
niejszych momentów i wydarzeń, ja- 
kie powodowane były przez zwal- 
czającą nas większość w kraju lub 
były odbiciem nastrojów w spole- 
czefństwie naszem, dla którego wybo- 
ry stały się makazem narodowym, 
chwilą przeglądu sił narodowych, mo- 
-mentem kulminacyjnym w walce o 
egzystencję narodową; z wyborami 
też związane są nasze nadzieje na 
lepszą przysziość. 

To też celowem jest zafiksować, 
choćby w formie zdjęć fotograficz- 
nych, garść epizodów z naszej walki 

o swe prawo wypowiedzenia swego 

narodowego „ja“. Są to autentyczne 

opowiadania współpracowników na- 
szej akcji wyborczej. 

Kiedy teleforiowałem z Koszedar w 

jedną z niedziel przedwyborczych, 
odszwał się żądany przezemnie Nr. 517 

Centr. Kom. Wyborczego. „Na zapy- 

tanie, kto jest przy telefonie, odpo- 

wiedziano mi «Sabutis». «Czy p. 

Juljan Sabutis?» pytam. <Tak>—brzmi 
odpowiedź.  Kiedym zaprotestował 
przeciwko podszywaniu się: obcej o- 
soby pod nazwisko p. Sabutisa, bo 

wyraźnie słychać było głos obcy, 

rozmówca mój brutalnie przerwał roz- 
mowę, po uprzedniem oznajmieniu, 
że Biuro jest dziś nieczynne i nikogo 
niema i nie będzie. RE 

Prowokacja potwierdziła się zaraz, 

gdyż połączytem się z własnem miesz- 

kaniem w Kownie, skąd niezwłocznie 
sprawdzono, że Biuro było czynne, 

w Stkretarjacie Frakcji Poselskiej dy- 
żurował p. Butkiewicz, zaś z  pro- 
wincji nikt z Burem o tej porze nie 

rozmawiał. 
W cyrkule wyborczym „Janów 

gmina", gdy zjawi'i się pełnomocnicy 
polskich list, wiceprezes Komisji nie- 

jaki: Justyn Warejkis, szaulis, podarł 
okazane przez: nich pełnomocnictwa, 
wypraszając ich równocześnie z loka- 
lu wyborczego i. sypiąc. -epitetami: 

„iszgamy* „szpiegi polskie*, „party: 
zanci polscy”, „nie potrzebujemy was* 
i t. d. Pełnomocnikami byli dwaj pa- 
n.wie, nie znani brutalowi — wice- 
„prezesowi Komisji. Ч 

Charakterystyczne, - że telefony, 
któremi normalnie Polacy z Janowa 
porozumiewali się z Kownem, okaza: 
ły się tego dnia nieczynnemi na sku- 
tek przecięcia drutów i musiano s2u- 
kać specjalnych możności porozumie- 
nia się ze. stolicą. " 

W. swoim czasie złożono zawia- 
domienie w policji o polskiem zebra- 
niu przedwyborczem w Żoslach, lecz 
przez pomyłkę bez zaznaczenia, „że 
odbędzie się ono jako zamknięte za 
zaproszeniami. To też chętnie skorzy- 
stała z tego strona litewska, by prze- 
szkodzić zebraniu: przysłano parę bab 
z organistą Justynem Kumietisem na 
czele (w urzędowej czapce szaulisa). 
Jak się zaraz okazało, kompanja ta 
zjawiła się pod opieką policji: starszy 
bowiem policjant, Nakas posunął się 
do tego, że z chwilą gdy publiczność 
zaczęła groźnie reagować na histe- 
ryczne krzyki pewnej baby w czasie 
przemówienia delegata polskiego, sta- 
nął w jej obronie wołając: «Tu jest 
wiec publiczny, tu każdy może mó- 
wić!» Inaczej mówiąc, policja w Żo- 
ślach zamiast podtrzymania porządku 
sama nawoływała do jego naruszania. 

Stek podobnych szykan blednie 
jednak wobec sfałszowania podpisu 
Centr. Pol, Kom. Wyborczego na 
odezwie prowokacyjnej, wydanej w 
dniu wyborów przez stronę przeciw- 
ną, a nawołującą Polaków do wstrzy- 
mania się od głosowania, rzekomo 
na znak protestu wobec zmyśionego. 
skasowania polskich list. Nasi prze- 
ciwnicy narodowi 

dziwe objawienie natchnionej poezji, 
w szacie nieskalanej*. 

< A prof. Ujejski ujmuje lapidarnie 
swój sąd: „Malczewski jest jedynym 
romantykiem: polskim =rie '„z Mickie- 
wicza*. Gdyby nie: było Mickiewicza, 
„Marja“ stanowiłaby początek. nasze- 
go romantyzmu. I wolno powiedzieć, 
że byłby to póczątek inny, ale nie 
mniej świetny”. 

s 

„ Tragicznem zrządzeniem losu ży- 
wot i dzielo „Malczewskiego legły w 
zapomiiieniu. Fakt ten jest poucza 
jącem Świadectwem kolei losu. . jakie 
przechodzą poeci, „gdy. szereg wa» 
runków złoży się na zaciemnienie 
istotnego znaczenia dzieła. 
(. Tych kilka głosów, które ukazały 
gię w chwili wyjścia z druku poema- 
tu, głosów nieprzychylnych, widzących 
w dziele ułomności, z drugiej zaś 
strony okoliczności tragicznego splotu 
życia” poety,”nie rmnającego możności 
torowania drogi swemu poematowi, 
bo umierającego w rok niespełna po 
jego ukazaniu się — wystarczyło by 
sprawiedliwą ocenę odsunąć o wiek 
blisko, by uprzedzić doń dwa po- 
kolenia, 

Dzisiaj krytyka odrabia swoje za: 

n 

Dążenie do dyktątury na Litwie. 
KROLEWIEC, 15 V. PAT. «Kóningsberger Allgemaine ztg.» pisze, 

że grupa radykalnych nacjonalistów-faszystów na Litwie dąży wbrew 
wynikom wyborów do zapewnienia władzy chadecji. 
mordowano tamtejszego burmistrza. 

W Rosieniach za- 
W innych miejscowościach rozrzu- 

сапе są proklamacje faszystów, grożące rozlewem krwi ma wypadek ustą- 
pienia obecnego rządu. „Lietuvos Zinios* pisze, że utworzyły się grupy, 
mające przeciwdziałać zamachom faszystowskim. Rząd polecił skonfisko- 
wać numery tego pisma. 

Nowy rząd w Kownie. 
` _КЕО[_Е\ХЛЕС. 15 V. (Pat.). Koncepcja utworzenia nowego rządu па 

Litwie przedstawia się w sposćb następujący: Przypuszczainy blok -rządo- 
wy utworzony zostanie z ludowców i narodowców „Tautinikai” przy po- 
parciu socjal-demokratów i mniejszości narodowych. Blok taki rozporzą- 
dzałby 26 głosami ludowców, 13 „tautininkai*, a popierany byłby 26 gło- 
sami socjal-demokratów i 8 głosami mniejszości narodowych na 85 posłów 
w ogólności. Wymieniane są następujące kandydattiry: premjer—Sleżewi- 
czius, sprawy zagraniczne—Smetona albo Sidzikauskas, wojna—Weligis, 
lub Staugaitis, finansów —Plewiński, , oświata—Plezajtis. Kandydatury na 
prezydenta repubiiki są następujące: Irżyskas, Wilejszys, Grinius, Smetona 
i Leonart. 

Niemcy się zgadzają. 
GENEWA. 15 V (Pat), Dalegat niemiecki ambasador von Hoasch 

oświadczył komisji reotganizacyjnej, że Niemcy zgadzają' się na powięk- 
szenie liczby niestałych członków Rady Ligi do 9 o ile komisja poweź: 
mie taką rezolucję jednogłośnie. Delegat Hiszpaaji Palacios oświadczył, że 
o ile żądanie przyznania Hiszpanji stałego miejsca nie będzie uwzględnio « 
ne, współpraca Hiszpanji z Ligą nie będzie możliwa. 

Adenauer tworzy gabinet. 
BERLIN. 15.V. Pat, 

Adenauer 
W ciągugdnia dzisiejszego burmistrz Kolonii 

otrzymał od Prezydenta Rzeszy misję utworzenia gabinetu. 
Adenaler może liczyć na poparcie ze strony sccjalnych demokratów wo- 
bec czego prawdopodobnie jeszcze dzisiaj a najpóźniej jutro będzie mógł 
utworzyć nowy gabinet, który będzie miał tę samą strukturę parlamentar- 
no-polityczną jak ostatni, z wyjątkiem urzędu kancierskiego oraz teki spra- 
wiedliwości, które będą obsadzone przez nowych ludzi. 

Po strajku w Anglji, 
LONDYN. 15.V.Pat. W większości miast tramwaje, koleje podziemne 

i autobusy kursują coraz normalniej. Ograniczenia w spożyciu węgla w 
przemyśle oraz na potrzeby. prywatne trwają w dalszym ciągu. W dniu 
wczorajszym sprzedawca węgla w miejscowości Yorkschirs został skazany 
na grzywnę w wysokości 100 funtów za sprzedanie większej ilości węgla 
od ustalonej dla każdego gospodarstwa domowego racji. Е 

LONDYN. 13 V. Pat. Związek przedsiębiorców przemysłowych ko- 
munikuje, że wobec zmniejszenia się zapasów węgla przemysł nie może 
przyjąć wszystkich byłych pracowników, którzy zgłosjli się po zakończe 
niu strajku. Wielka ilość przedsiębiorstw przemysłu mechanicznego będzie 
zmuszona do przerwania pracy o ile nie nastąpi 
poprawa w górnictwie, 

w najbliższym czasie 

LONDYN. 15.V. Pat. Strajk można uwźżać za zlikwidowany ponie- 
wąż koleje, na podstawie porozumienia podjęły ponownie pracę. Również 
i górnicy powrócą do pracy w najbliższych dniach. 

LONDYN, 15. V. PAT. Projekt porozumienia. w -przemyślę  węglo* 
wym przedłożony stronom przez premjera Baldwina oparty przedewszyst- 
kiem jest na sprawozdaniu królewskiej komisji węglowej. Projekt przewi- 
duje wniesienie jeszcze w ciągu biezącej sesji parlamentu wniosku w na: 
stępujących sprawach: w kwestji małych kopalń, powołania urzędu kra* 
jowego do spraw płac w przemyśle węglowym, powołania rady krajowej 
do spraw elektryfikacji i wytwórczości materjałów opałowych. Premjer pro- 
ponuje również kompromisowe ustalenie minimum płac. Na wypadek, 
gdyby przemysłowcy nie mogli sprostać tym warunkom rząd udzieli im 
pomocy finansowej 'w wysokości trzech miljonów funtów sterlingów. 
Specjalna komisja przemysłowców i górników, której przewodniczyć bę- 
dzie osoba neuiralna: zajmie się ustaleniem ogólnego porozumienia w 
sprawie płac i długości dnia pracy. 

„Norge“ w Alasce, 
VANKUWER. 15 V. Pat. Statek powietrzny „Norge* przybył do 

Teler na Alasce. Stan załogi jest dobry. Niewiadomo, czy „Norge* wy: 
lądował w Teller, czy też nie. 

wszelkie granice podstawowej ele- 
mentarnej etyki: społecznej, ludzkiej 

politycznej, —wszelkiej. Wystawili tu 
sobie tak trafne Świadectwo swej 
moralnej wartości i poziomu, że le- 
piej.i wróg rie potrafitby przystužyč 
się im! х 

Nie obeszły się wybory bez wzru- 
szających momentów. 

Znam fakt, że pewien zacny sta- 
ruszek, wyrobnik na przedmieściu 
Kowna, w Szańcach, wezwał do sie- 
bie 8 maja siedmioro swych doro- 
słych dzieci i wziął od nich przysię- 

gę, że głosować będą i oddadzą 
głosy na polską listę narodową, Nr 
12 Takich scen podniosłych w pol: 
skich rodzinach było więcej. Jest to 
naturalny skutek ucisku narodowego 
u nas, a zwłaszcza gwałtów, wymie- 
rzonych przeciwko nam w ostatnich 
<zasach. 

W Il cy.kule wyborczym, przy 
przekroczyli tuAl. Wolności Nr 52 w Kownie, zja- 

ległości, prostuje sądy, ustala wartoś- 
ci, wynosi znaczenie „Marji”. 

Fakt ten nie zmienia «w. niczem 
drugiego, poprzedzającego faktu: na 
jak kruchych częstokroć podstawach 
powstaje sąd literacki, przekazywany 
tradycją z jednego pokolenia w dru- 
gie, nim się nie znajdzie badacz, 
widzący rzeczy głębiej, a umiejący 
z odwagą myśli odrzucić obowiązu- 
jące ogół formułki. 

Zagadnienie to—zapomnienia, lub 
krzywdzenia poety przez brak. myśli 
krytycznej i nieznajomość rzeczy— 
przerasta ramy „artykułu i nie jest 
związane z tematem, Wkracza ono w 
dziedzinę , zagadnień | socjologiczno- 
kulturalnych. 

* 

Współczesna krytyka literacka, za- 
stanawiając się nad pytaniem, co no- 
wego wniosła „Marja*do literatury pol- 
skiej, odpowiada: «Marja» była „pierw. 
Szą u nas powieścią poetycką w stylu 
Bajrońa i równocześnie pierwszą też 
w najcharakterystyczniejszym rodzaju 
Waltera Scotta*. A jednocześnie łączy 

się z tem fakt, że arcydzieło Maiczew- 
skiego jest też równorzędnie „pierw- 
Szą naprawdę narodową powieścią”, 
a przez to realizuje jeden z naczelnych 
postulatów romantyzmu. Więcej na- 

wił się do głosowania 86-letni staru- 
szek, p. Henryk Podgajski (ojciec b. 
redaktora odpowiedzialnego «Chaty 
Rodzinnej», który: niedawno wyemi- 
grował do Brazylji) Staruszka spara- 
łiżowanego, zupełnie nie mogącego 
się poruszać, dość okazałego wzro- 
stu, przynieśli do lokalu wyborczego 
na I piętro pp. Donat Taraszkiewicz 
ip. juljan Subutis. Liczna Komisja 
nie mogła powstrzymać się od po- 
dziwu dla dzielńych obywateli, któ: 
rzy nietylko sami głos swój przynie- 
šli, lecz oddali i siły sae do usług 
obłożnie chorych. 

Widziałem. w gmachu wyborczym 
na Szancach w Kownie nieznaną mi 
z nazwiska staruszkę, nie mogącą po- 
ruszać się o własnych siłach. Prowa- 
dzili ją dwaj zgrzybiali staruszkowie. 
Ta smutna trójka mówiła po polsku. 

W cyrkule wyborczym. Nr. IV, 
na Zielonej Górze w Kownie, zjawiła 
się Polka staruszka o kulach, bardzo 

    
wet. Zdaniem Grabowskiego, wypo- 
wiedzianem w r. 1828, Malczewski 
dokonał tego, czego nie:zdołały zrobić 
obie szkoły i klasyczna i romantycz- 
na, prawiące o narodowości: «staro- 
świecką obyczajowość narodową wy- 
stawił epicznie», 

Ponadto. jest Marja pierwszym u 
nas romansem psychologicznym i 
pierwszym romansem historycznym 
Wprowadzała pizeto horyzonty przed 
nią nieziane, nedoceniane, które na 
Zachodzie zdobywały już zupełne 
„prawo obywatelstwa w literaturze, 

Styl Marji wart studjów * specjal- 
nych. Polega on na. niezrėwnanej 
harmonji melodji, w której «objawia 

° 516 -najdoskonalej - jedność i* zarazem 
najwewnętrzniejsza treść duchowa 
indywidualności jego twórcy». A zno- 
wuż jest też Malczewski, tak subtelnie 
wrażliwy na wartości melodyjne, nie- 
pospolitym, jednym ze świetniejszych 
epików-malarzy naszej literatury, Aże- 
by już do reszty pobieżnie wymienić 
cechy poematu, tak świetnie sprecy- 
zowane Ww studjum prof. Ujejskiego, 
nadmienić należy, iż obok epickich 
cech poematu, posiada. on cechy po- 
ematu lirycznego, biorące swój — ро- 
czątek z nastroju poety w czasie po- 
wstania poematu. 

  

Biura amerykańskie. 
Centralizacja i normalizacja uczyniły w 

ostatnich łatąch z biur amerykańskich istne 
warsztaty automatyczne. Urzędnik w poję: 
ciu europejskiem a więc taki, który cot 
dziennie przed $-mą godz. rano przychodzi do 
biura, sam temperuje ołówki, sam pisze li- 
sty i sam je rejestruje, jest w biurach ame, 
rykańskich już całkiem nieznaną postacią. 
Na każdym kroku zauważyć tu można dą- 
żenie do jaknajdalej idącego uproszczenia 
pracy. System ten posiada bezwzględnie 
bardzo doniosłe zalety, ale nie brak mu 
również i iicznych wad, z których najważ! 
niejszą jest ta, że automaryzacją amerykań. 
ską przyczynia się w wysokim stopniu do 

zaniku indywidualności, czyniąc z człowieka 
raczej jakąś lepszą maszynę 

'o uproszczenia i. przyśpieszenia tempa 
pracy służy przedewszystkiem poczta po- 
wietrzna, ktėra žresztą znana jest również 
w Buropie, gdzie z poczty tej korzystają 
liczne banki, domy towarowe i inne wię: 
ksze przedsiębiorstwa. 

„ Ośrodkiem biurą amerykańskiego jest na 
szeroką skalę zorganizowana  registratura, 
gdzie podlegają zarejestrowaniu wszystkie 
listy i druki natychmiast (a najwyżej do 24 
godzin) po ich nadejściu. Nowoczesne biuro 
amerykańskie posladą w dalszym ciągu spe- 
cjalny oddział, gdzie urzędnicy na drodze 
Ta grają wszelkie potrzeby 

a aryjne, gdzie automatyczni ] 
się ołówki i Ča, B 

Na szczególną uwagę zasługuje równieź 
t. zw. «centralna pisarnia», gdzie skoncen- 
trowane są wszystkie maszynisiki, którym 
t. zw. główna stenograika szybko dyktuje 
listy. Znajdujemy tu również najnowsze 
elektryczne maszyny do pisania, które oczy- 
wiście przyczyniają się w wysokim stopniu 
do przyśpieszenia tempa pracy. Wreszcie 
wymienić należy i parlofony, które w biu- 
tach amerykańskich znajdują szerokie zasto- 
sowanie, i z czasem chyba wyeliminują zu- 
pełnie stenotypistki, Do uproszczenia pracy 
przyczyniają się w biurach amerykańskich i 
maszyny do liczenia, które zresztą ostatnio 
zostały z wielkiem powodzeniem zaptrowadzo- 
ne i;w biurach: europejskich. 

,. Z tego krótkiego szkicu widzimy, że 
biura amerykańskie prowadzone są w duchu 
prawdziwie <amerykańskim», w dążeniu do 
stanowczego uproszczenia i udoskonalenia 
pracy, przy bezwzględnem ignorowaniu in- 
dywidualności „pracowników, Jest to zwy- 

cięstwo martwej masy nad człowiekiem, któ- 
ry staje się jej zmechanizowanym słuoą.. . 

EISS 9 
nędznie ubrana, która z ogromnym 
trudem dostała się na Zieloną Górę i 
słaniając się posuwała się pod Ścia- 
ny gmachu. Okazało się, że ją źle 
pointormoweno: winna oddać głos 
na Starem Mieście, w Ratuszu. Pytają 
ją: „Co pani teraz zrobi?* „A no, co 
zrobić, czasu mam — w parę godzin 
dojdę do Ratusza, a głos oddać 
trzeba*, 
_ > Równocześnie można było widzieć 
idącego do urny wyborczej mężczy- 
2nę. niewidomego, w. rosyjskim mun- 
durze żołnierskim, prowadzonego przez 
starszą kobietę. Rozmawiali oni po 
polsku. 

Pierwszego dnia wyborów musia- 
łem objechać niektóre cyrkuły wy- 
borcze. Umawiam dorożkarza: <Co 
pań chce»? «Dziewięć litów na go- 
dzinę». Powiądam mu, że za drogo, 
że jazda nie bardzo uciążliwa— trzeba 
cyrtkuły wyborcze objechać. Po wy: 
mówieniu słowa «wybory», zajaśniała 
dorożkarzowi twarz: «To tak, panocz 
ku; i gadaj odrazu, że wybory, — ile 
panoczku możesz dać — tyle wystar- 
czy»l. Przez cały czas jazdy doroż- 
karz zachowywał się jak odpowie- 
dzialny pracownik wyborczy, 

W okolicy wszystkich punktów 
wyborczych w Kownie młodzież na- 
sza rozdawała kartki i odezwy. wy- 
borcze. Pewien policjant, Nr 80, na 
Zielonej Górze uwziął się na naszych 
chłopców, nie dopuszczał ich bliżej, 
jak na przeszło 100 metrów do lo: 
kalu wyborczego, gdzie kończy się 
szeroki trotuar, ą zaczynała się błot- 
nista ścieżka, ociekająca deszczową 
wodą. Ów: «stróż porządku» przeszło 
10 razy pod różnemi -pretekstami | 
aresztował chłopcó w naszych, sporzą: 
dzał protokuły w cyrkule lub ciągał 
ich do zwierzchności swojej. Dzielni 

«- 

  młodociani pracownicy za każdym 
razem po zwolnieniu ich i zawiado- 
mieniu Centr. Pol, Kom. Wyborczego ! wracali na swoje posterunki do no- | 
wej roboty, aż udało się nareszciegga 
przez wyższe władze policyjne i wy. 
borcze uśmierzyć zapał antypolski 
owego «osiemdziesiątego» pana. 

Na pochwałę naszych chłopców 
dodać -można, że dwaj młodzi Żydzi, 
Po pierwszym areszcie za legalne 
rozdawnictwo kartek, więcej już się 
nie pokazali, SŁ IE | 

Widzimy więc-jak po stu latach 
krytyka odkryła nowe i Pa | ne, stanąć obok _ najświetniejszych 
pomników literatury. Ale na to: trzeba było w danym wypadku stu lat cza» ' 
su aby poecie przyznać stanowisko | 
jakie dawał mu  talent.i stworzone 
przez ten talent dzieło. ! 

* { 

Życie i twórczość Am stanowią przykład wiel 
mującej jedności: życie 
szczegółach najdrobniejszych w poe- 
macie jego, poemat był wyrazem i. oddawał nastrój tego życia. > 

Choć „ Mickiewicz . . wyprzedził. 
Malczewskiego o trzy lata. w zainau- 
gurowaniu roman'yzmu, choč „Marja“ 
o trzy lata wyprzedzona została przez 
„Ballady iromanse", Malczewski stoi: 
obok Mickiewicza jako początek 
naszego romantyzmu, pełnią swego 
rodzaju literackiego prześcigujący chro- 
nologicznie pierwszego . romantyka 

polskiego —twórcę pierwszego tomiku 
poezyj, ; 

W. 

kiej, ale przej- 
odbiło się w - 

<q



"nieniu odchyleń w zależności od ja- dywania dalszego pogorszenia. Pod- Ps Jatro 

i chodniej i Południowej Polski odbył się w wa* został w dniu.13 go maja przez "|. |... В в p. PY у M z 
"danych, dostarczonych .przez Spec: spowodowane spadkiem złotego, a i dwie: 61 ES Zjazd chwalił ate Woikowiay, Nasion? nu. Sowieckiej zaś inż. Fiodorow i inni. Wydatki wyniosły: 1) Dział arty- 

Na konferencji tej między innemi styczno-kostjumowy — 379 zł..80 gr., postanowiono z dniem dzisiejszym 2) Dział administrac. « technicz. — 
otworzyć narazie ruch towarowy 79 zł. 90 gr., razem 459 zł. 70 gr. 

wspomnianą _ stację ą sum 
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KURIER GOSPODARCZY 
° 3 isy ztą zmianą, że instytucje, względ- celu zdobycia nowych rynków za- 

Uiszczanie Pw e lndz, DE e odbioru granicznych Sai ' 
z zajętego węgla, będą: kzżdorazowo wyniku tych wysiłków utwo- 

zbożem i WE wyiazczehe: spezżz” Milada Skarbu. rzona została jak wiadomo konwen- 
W myśl rozporządzenia ministrów: W wypadkach dobrowolnego u- cja w przemyśle węglowym, która 

"Skarbu, Rolnictwa i D. P., oraz Prze: iszczania należności. skarbowych w doprowadziła do uporządkowania 
mysłu i Handlu, będącego wykona- naturze, zboże lub węgiel odbierane rynku węglowego i stabilizacji cen z 

niem ustawy z dn. 25 marca r. b, o będą przez upoważnione do tego pożytkiem zarówno wytwórców; 

  

uiszczaniu podatków bezpośrednich i organa rządowe, organizacje lub insty- jak i _ spożywców, stworzony 
niektórych opłat skarbowych w na- tucje. Ograna te ogłaszane będą w został - syndykat w hutnictwie 

turze zbożem i węglem, będą mogły „Monitorze. Polskim". żelaznem, który uporządko wał 

być w ten sposób przymusowo po- Otrzymany przez płatnika dowód stosunki handlowe na rynku krajo- 
bierane względnie dobrowolnie u* dostarczenia zboża, względnie węgla, wym i stworzył możliwości eksportu 
iszczane wszystkie podatki bezpo: winien płatnik złożyć we właściwej wyrobów hutniczych. zagranicę. Jest 
śtednie oraz z opłat skarbowych — kasie skaibowej, która przyjmie ten rzeczą jednakże konieczną bliższe po- 

wagoii stacji ładunkowej), miarodajne płatnika, i wystawi mu odpowiednie któreby ułatwiło egzystencję temu os- „SIA ю Ž 4 ° i оя drzwiami, Buda ulepszonej konstrukcji. Nowa, rzy przyjmowaniu tegoż na poczet pokwitowanie kasowe. Równowartość tatniemu iw ten sposób stworzyło otwierają się razem z k owa, 

saldych należności, oznaczać będzie wystawionych dowodów dostarczenia trwałe podstawy dla rozwoju hut- kie meseżąni eri a. w aa aą na, A 

Minister Skarbu w porozumieniu z pokryją instytucje upoważnione go- nictwa. W przemyśle naftowym prze- a odległość mieczy p i ę # 
ministrem Rolnictwa i D. P. oraz z tówką w terminie i na warunkach, prowadzoną została organizacja syn: pod maską silnika. 

ini i - ini i j iwy* Ulepszony samochód tury- ministrem Przemysłu i Handlu na określonych przez Ministra Skarbu. dykatu eksportu parafiny, której jwy p jury 

okresy 15-dniowe i ogłaszać je w Rozporządzenie powyższe wcho- twórczość polska reprezentuje 10 RER Targu x 

„Monitorze Polskim". Ceny te dla dzi w życie z dniem ogłoszenia. proc, produkcji światowej. Syndykat H| ou RER 
wszystkich województw, z wyjątkiem ten zawarł z grupą rafineryj szkockich stoiska Forda w wieży 
niżej wymienionych, ustalane będą: Sfery gospodarcze ©0 stanie konwencję obejmującą około 20 proc. Górnośląskiej. 
a) dia żyta przy wadze 118 f. h, / przesilenia w przemyśle. Światowej produkcji parafiny, która 

i $zczeniu do 3 proc, wilgoci posiadała monopolowe stanowisko w CZK 
do.15 MoĆ, b) dla pszenicy przy Sfery gospodarcze - przeprowa tym artykule na rynkach francuskim : 3 a 
wadze 126 i. h., zanieczyszczeniu do dziwszy analizę przesilenia ddszły do j belgijskim. Wreszcie stworzenie ' 
3 proc., wilgoci do 15 proc; dla wo- następujących wniosków: syndykatu w przemyśle cementowym   

ULEPSZONY SAMOCHÓD TURYSTYCZNY FORD. 
podatek spadkowy. dowód jako wpłatę na poczet należ- rozumienie między hutnictwemi prze- Karoserja wykonana jest całkowicie ze stali. Budowa została zmieniona i 

: + ° hó1 posiąda obecnie płynne, proste linje. Obie połowy przedniej szyby 
Podstawowe ceny zboża (loco ności podatkowej, wskazanej przez mysłem metalowym przetwórczym, ozyleróda ŠE niezależnie od, siebie. Samochód: posiada ŁA r drwi! R 

wszystkie otwierają się ku przodowi.  Nieprzemakalne zasłony boczne 

dawniej. Zbiornik benzyny umieszczony jest przed deską rozdzielczą, 

     
    

    
  

poż : i i i i UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE FORDA jewództw: wileńskiego, nowogródzkie. Analiza ta nie wykazała istotnych wprawdzie rynku zbytu nie rozsze» l ‚ 
šo i poleskiego, ceny będą ustalane: znamion poprawy w żadnej dziedzi- rzyło ale uregulowało warunki płat- W e an > P.50. 
a) dla żyta przy wadze 116 f. h.,za- nie wytwórczości. Aczkolwiek zano: ności. : RZA oi iii i ia o ai 
nieczyszczeniu do 3 proc, wilgoci do fowano pewne ożywienie w niektó- Wymienione wysiłki organizacyj- 
15 proc., b) dla pszenicy przy wadze 124 rych przemysłach, jak n. p. w włó- ne wzmacniają przemysł w walce z 
@ ъгц,.:оп,піёс:уз&с:епіиу do 3 proc, kienniczym i konfekcyjnym, to jednak przesileniem i wobec tego powinny 

  EET IDAMAS й 
UE 

wilgoci do 15 proc. Ceny owsa położyć je należy jedynie na karb znaleźć poparcie zestrony czynników ) 
z ustalane dolce dia obszaru przemijających : \юпік_шшш_ seżono- państwowych, 

całego państwa, przy wadze 75,8f.h., wych, które nie stwierdzają podsta- „Program Gospodarczy Polski“, 

i szczeniu 3 i pół proc, wilgo- wy do zwiększenia stanu . zatrudnie- 

ci do 15 El Oszacówanić” zboża nia. Błędem byłoby z tu i ówdzie Konkurs na rozprawę p. t. <Program   

gospodarczy Polski» rozpisany przez Bank | NIEDZIELA! w celu _ uzgodnienia 
odbiorze przez upoważnione zarysowującego się ożywienia Wy* Gospodarstwa krajowego, został zamknięty. : 

з:;удм ai będzie na pod: ciągać optymistyczne wnioski. Prze- Rozpatrywaniem prac, których ogółem na- i6 Dziś 
s wie powyższych cen przy uwzględ- ciwnie, usprawiedliwione są przewi- desłano 95, zajmuje się obecnie sąd konkur: 6po WJ Nep 

Wsch. sė. og. 3 m.48 & 

  Kości zboża według zasad, ustalo- stawowe, powszechnie znane przy: Zjazd porozumienia gospodar- |paschalisa w. 
nych w osobnej tabeli. Podstawowe czyny przesilenia pozostają w mocy, 3 czego. 

ceny zboża ustalone będą na zasadzie jednocześnie zaś przybywają nowe Zjazd Porozumienia Gospodarczego Za- 

  

jalni tym celu powołane komisje przedewszystkiem wywołane Niem zwrócić się do czynników miarodajnych z ы . i 
Po żakazkie, Ww skład komisji wejdą zwężenie kredytu dyskontowego, co tem, by: —- mer 109 WL w Z aż a 
=tjewocia względnie jego delegat, zacieśnia możliwości tranzakcyj kre- a) przyśpieszono uregulowanie stosun- USUn'ęciu arlykułu, z У, пазар 

’ ; - i iškstė; niu 14-go a 
jako przewodniczący oraz jako człon- dytowych i pogłębia skryzys zbytu. ków.handlowych z innymi krajami, ,,,0, koniiskata, Z kolei w dniu BO przez wyżej 

: в mir b i z d ' ; K je Zosi ч 

kowie: 2 przedstawiciele organizacyj Ww AA położeniu zna „i gpsiiaze odytów. na podniesienie Madźwykdijąe" wydgdie  boddiateSźnE Zahacie. 
{ i į-izby skat- Si rzedsiębiorstwa pracujące O+ predukcji, IE a Čai 

К i nekis zek ofikoRE. Šoka dla rządu, gdyż nowe zamó: d) rozszerzono projekt ustawy o popiė- jako Nr. 110 «3lowas. Dalszy kolej 
a ь zz я ргё і“п%шпедо na wienia bądź zupełnie nie są dawane, ranu przemysłu cynkowego na wszystkie ny numer wyszedł w sobotę normal- 

eny węgla, R , : Е inne ie przemysłu, nie. 
poczet zaległych należności, oznaczać bądź też w bardzo zwężonym zakre- e ass ciężary socjalne i po- 

i ini mysłu i Handlu nem rzeczy są przemysł metalowy, 1) zniesiono ustawę o ochronie lokator : к . 

BZ JA e ogłaszać je przetwórczy i budowlany. rów, е i B Ча (t) Zakaz wywozu żywności. normalnie. 
na. okres y “ Na tle ogólnego ciężkiego poło- £) obniżono taryfy kolejowe dla zbytu Celem zabezpieczenia ludności Środ- 
będzie w „Monitorze. Polskim". ogólnego g węgla i innych artyk: przemysł. na wschód kw żywnościowych, władze admi - 

Intendentura wojskowa. przyjmo- żenia są atoli do zanotowania obja- przy odległościach ponad: 400 kim. 

instancji zawiadomi płatnika, że o ile trudności na rynku wewnętrzym i w grozi ruiną, 

w ciągu 14 dni po doręczeniu tego SS R AA 

zawiadomienia nie . uiści. zaległości i а tom, ale i przeciwko №етсот. bydła i nierogacizny, 17° o, wiatów. 
podatkowych gotówką, wówczas za- w zwierciadie prasy. - Innymi ori pisze „Prawda*, Ч8 Z Izby Skarbowej. Prezes 

SS = Województwą Wileńskiego: mą 

1 = 04 šrody 19 go b. m. poczynając. daje 
ległości te będą pobrane zbożem. Po wynyrzenia „Prawdy* o trakta- Francja rozpoczyna dzieło okrążenia Wiłeńskiej Iżby Skarbowej p. Jan Ma* PRACA i OFIEKA. SPOŁECZNA. Reduta przegląd repertuaru: całorocza: 

Niemiec ażeby pozbawić ich wszelkiej lecki wyjeźdża w dniu dzisiejszym w — (t) Dlaczego nie maleje 
chęci do odwetu. Takie postępowanie celu lustracji Urzędów Skarbowych bezrobocie na papierze. Ze stron 

„Prawda* w art. wstępnym oma- jest sprzeczne z duchem Locarno tak, powiatu Święciańskiego. W tym сга- zaintėresowanych dają się słyszeć 
wia traktat sowiecko-niemieckiiwska- jak go rozumie Chamberlain, gdyż sie zastępować Prezesa Izby DbĘdZIE wyrazy zdumienia z powodu komu- 
zuje na jego znaczenie międzynaro- drugą zasadą Locarna jest właśnie p. Adolf Žongoltowice, Naczelnik Wy- nikatów głoszących, że ilość bezro- 
dowe. jest rzeczą zrozumiałą, iż ka- pozbawienie Francji hegemonji w sto- działu Akcyz i Monopolów Państwo- botnych w Wilnie wzrosła i że w 

т bož “ pitalistyczna prasa Europy przychylna sunku do Polski, Rumunii, państw wych. : _związku z tem Urząd Pośrednictwa 
nakaz dostarczenia tego zboża w dla Locarna jest zaniepokojona trakta- bałtyckich i częściowe wykorzystanie * MIEJSKA Pracy stoi wob:c konieczności 

większenia ilości zapomóg. 
: ) Ž Magistrat, f'rma Wolski i Wišniew- 

karskie. Wczoraj, dn a 15 maja, od- jį inżynierowie, tartaki, oraz cały 

bezskutecznym upływie powyższego cję Berlińskim. ©—  Okrążanie 
terminu władza podatkowa I instancji Niemiec. - 

przeprowadzi. „na miejscu opisanie i 

zajęcie odpowiedniej ilości zboża— 

z wyjątkiem przeznaczonego na 2а- 
siew, ordynarję i wyżywienie rodziny 

i inwentarza—i wystawi płatnikowi 

nie wymłóconym i należycie oczy: M berlińskim. Artykuł zaznacza u- przeciwko niej Niemiec. Jest rzeczą 
Et do NO wokdecjk SDE. miarkowane stanowisko oficjalnej prasy jasną, że francuska dypiosiacją rozpo- „_ „(0 Przetarg na oboty bru- 
stacji kolejow 3 . aagielskiej,j komentującej powyższy częła rewizję Locarna. Na tym grun- ; Е 
du intendentury. Płatnik może rów: ацна Копсегии!учт! lordowie do- eie sądząc z aluzji „Daily Telegraph“ DYL SG W Mogisiracie przetarg na 

Zach, si. o g. T m. 17 Wil. Dyr. P. K. P. wzięli 

„_ (pośpiesznych - 

-— Komunikacja kolejowa z maja r b. w Magisiracie m 
Warszawą. Dyiekcja kolei komuni- przeznaczyło na g 
kuje, iż ruch pociągów pasażerskich rodziców bezrobotnych. 

re URZĘDOWA. SP wiut woskowe note | ; będzie Minister Skarbu w porozumie- sie. Najbardziej zagrożone tym Sta- datkowe, = RZĘ * dzy Wilnem a Warszawą nie uległ 
ograniczeniu i odbywa się zupełnie 

WOJSKOWA. 
' ? ; "dė "świ *Zjazd ponądto” pr "rezolucję wzy: nistracyjne działające "w porózumie- —— (t) Pobór odbywa się 
wać będzie zboże na poczet zaległych Lai i ag a m ez jaaa ij wocO Baidiere niu'ż Panófi Inspektorem Armii Nr. malnie. Pobór rocznika 1905 odby- 
podatków -w trybie "L I P Ša. jne wo celu opanowania S0*2nia się położeniem dzielnie zachodnich 1 gen. Rydz-Śmigłym wydały 14 b. wa się w Wilnie zupełnie normalnie. 
. Właściwa władza podatkowa Ы ы P i południowych, którym obecnie przesilenie m zakaz wywozu zagranicę z edu liość dostarczonycn przymusowo po- rozporządzenie Komisarjatu Rządu, zabrania- 

r“ Ki, borowych jest minimalna. 17 maja 
"uu słoniny, Oraz wszelkiego rodzaju rozpocznie się pobór na terenie po- 

warunków 
technicznych ruchu kolejowego mię: Akademickiego Koła 

= dzy Polską i Sowietami. Z ramienia przy Bratnej Pomocy Pol.  Młodz. 
udział 'we Akadem. U. S. B. z organizacji „zda- 

wspomnianej konferencji pp. dyrektor rzenia smoczego* w dn. 25 IV. 26 r. 
wydziału Ab o i Sagos w Wilnie. ! ! 

„na i naczelnicy wydziałów, Galewski, 
— ©d Redakcji: * Nr. 108 „Sło Sielański „i Wilczewski;: „ze strony groszowych biletów —1,162 zł. 25 gr. 

nor: 

po- 

nej mierze ta okoliczność, że PUPP, 
pobiera od przedsiębiorstw za po- 
średnictwo po 50gr. od robotnika 
przesłanego do roboty. Wydatek ten 
uciążliwy zbytnio dla pracodawców 
omijany jest w ten sposób, że przed- 
siębiorcy angażują robotników * poza 
urzędem i wskutek tego ilość bezto- 
botnych zarejestrowanych 1 pobiera- 
jących zapomogi nie maleje. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Zebranie lekarzy. Polaków. 

Zebranie zwyczajne Stowarzyszenia 
lekarzy Polaków w Wilnie odbędzie 
Się „w  paniedziałek; dnia 17 maja o 
godz. 7 i pół wieczorem” w lokalu 
Wil Towarzystwa Lekarskiego, Zam- 
kowa ; 24. porządku dziennym 
odczyt prof. dia  Karaffa-Koroutt: 
„Zasadnicze kierunki eugieniki”, cz. Il. 

— Odwołanie odczytu prof. 
St Włądyczki. Odczyt pod tyt. 
„Zar uieganie i leczenie histerji*, 
kióry miał się odbyć 16 maja rb. w 
sali Śniadeckich USB. na rzecz Wi- 
leńskiego T-wa Przeciwgruźliczego 
odbędzie się w innym terminie, o 
czem będą specjalne powiadomienia. 

i ‚ RÓŻNE. 
— (t) Ze zjazdu dziekanów pra- 

wosławnych. W dniu wczorajszym 
ukończone zostały. obrady dziekanów 
i przedstawicieli dziekanatów prawo- 
sławnych djecezji wileńskiej. Podczas 
obrad dokorano wyborów czterech 
przedstawicieli na ogólnopolski zjazd 
delegatów . djecezji prawosławnych, 
który ma się odbyć w dniu 18 b. m. 
w — Warszawie, Prawdopodobnie, ze względów na obecne położenie wew- 
nętrzne Rzplitej, zjazd zostanie odro- 
czony. Głównym punktem obrad tego zjazdu .ma- być omówienie sprawy 
ustawy emerytalnej kasy duchowień- 
stwa prawosławnego, i 

‚ — Sprawozdanie finansowe 
Dramatycznego 

Uzyskano ze sprzedaży 20-to 

Pożostałą sumę, t.j. —702 zł.55 gr. 
Koło Dramatyczne, wpłacając „A 14 

i ilna, 
okarmianie dzieci - 

TEATR i MUZYKA, 
— Reduta w gmachu na Pohulance 

gra dzisiaj w niedzielę 16-go, jutro w po- 
niedziałek 17-90 i we wiorek 18-g0 b. m. 
wesołą komedjo lareg, St. Krzywoszewskiego 
«Pan Minister», - kk 

‚ Początek..przedstawień, ze względu na 

jące przebywania na ulicach po godz. 1L 
w mocy oznaczono od dzisiejszego dnia na 
godz. 7-mą wiecz. Koniec przedstawienia 
przed godz. 10-tą. 

о, 
którego szczegółowy program będzie ogło 
szony w dniach najbliższych . 

6++6+** 

Opalograph 
Dodaiki do Opalographu, jako to: 

PŁYNY, FARBY: i it,d. L 
8 OZ : szereg innych firm zatrudniły wielu dostarcza  Wytwėrnia biurowej drukarki nież dostarczyć zboże PE tychczasznie oiworzyli swych kart, powstaje poważny kontlikt anglo- aa ia a ! AWA robotników, wobec czego wiadomość ze szklaną ptylą AMIEOOGRANE do składów rejonowego = ie Chcą, lecz boją Się wypowiedzieć francuski, : 8 ukanaście ; y O zwiększeniu się bezrobocia nie tendentury. Odpis tego nakazu wys € (+w.rcie przeciwko traktatowi „ przetargu po rozpatrzeniu ofert i ze- 

i "M LO) i bót datawigneżd władza podatkowa do właściwego |iqskiemu. Art. uważa, iż an ielscy „== Stawienii cen będą przedstawione do 
urzędu intendentury. Na podstawie imperjaliści w dalszym CRS będą Afera Radomira decyzji Magistratu. 

tego nakazu winien płatnik w ciągu 

dni 7-miu zażądać od wskazanego w 
nakazie urzędu intendentury  podsta- 

starali się urzeczywistnić swe antyso- ° >. (n) Stan cho:6b zakažnych 
wieckie projekty. Nie wyrzekną się Pasicza. w Wilnie. W ciągu ubiegłego ty- 

kolejowych; odpis pisma winien płat- narzędzia. jednak fakt pozostaje fak- raj rano parlament prowadził dysku- tyfus plamisty 1, płonicę 5, błonicę 1 
Jowych; 

wydaje się prawdziwą i nasuwa przy- 
puszczenie, że wielu robotników 're* 
jestruje się jako bezrobotni, a jedno- 
cześnię pracuje wprowadzając w ten 

у У4а Ab ` ' я Ё sposób w błąd urząd. ‹ 
więńia niezbędnej ilości wagonów nadziei uczynienia z Niemiec swego  BIALOGROD. 15 V. Pat. Wczo- godnia zachorowało w Wilnie na / Przyczynia się do tego w znacz- 

1 

L. Dobrzyński, pawia że” 80 ve. 
Konto czekowe 12934. 

6036 906670006 

nik przesłać równocześnie władzy po- tem i możliwości antysowieckich kom- sję nad interpelacją Opozycji, doty: (zmarło 1), odrę 11, różę 1 i gruźlicę PS TTRNO SIS 

przez przedstawicieli. wojska przy za- czyć się z tem będą musieli angielscy między „innemi. o bezprawne --póbra- nia władz opieczętowany zostuł lokal 

2 к binacyj zostały ograniczone pizėz czącą afery Radomira Pasicza, syna 5 (zmarło 3) osób. ‚ ; i i 
Sona ae om! P „drugie z dia żę: IR WaS rady iza у а:к&)і :Б'еізцоу\{‹апзг"сгд?зкёщ Nowy rozklad jaz dy pociągów. 

. я przyniosło Niemcom tylko korzyści. i ; = jęgę redak ziennika Wileńskiego. К Odbiór zboża będzie dokonany Takie ma być i drugie Rapallo. Li. Radomir Pasicz oskarżony jest vy gni rolls t-jescdtzadae: Od 15 maja przybywają i odchodzą według nowego roz 
kładu następujące pociągi: 
  ładowaniu do wagonów, sa ty oraz inni imperjaliści. > a az a redakcji Dziennika Wileńskiego. 

we gó = о- : * być wypłacone na' rachunek rządu. Jednocześnie z tem, z przyczyn Prz YSKRKA 00 (WIPIACA 
2, z: Е i PE. niewiadomych dotąd, aresztowani z0- 

szacowanie dostarczonego zboża przez .' Na innym miejscu omawiając arty- Ministrowie komunikacji i finansów y ». rez; 
Odjazd z Wilna 

  + stali: redaktor odpowiedzialny M. Po- 
intendenturę przeprowadzone będzie kuły korespondenta dyplomatycznego oświadczyli, że wypłaty, o których p zany 

  

  

w magazynach wojskowych po wy: Daily Telegraph, a e ppoeanóje ek el z ee AB T B Ze stacji e Do stacji 
ładowaniu zboż. oczem płatnik O- jezuickiego "stylu tych artykułów. ; acki i S, „P. * L в 7 13 | & 
я?:ута od salę A dgr: można dowiedzież ale bardzo: cieka: rachunek publiczny, Prezes Rady a i 349 me Sa ё Ś|E 2 18 |= 
starczenia z wymienieniem również wych rzeczy. I tak np. okazuje się, Ministów Uzunowicz Z Ż0L a= Areszfowadie pos. Miotly. 
ceny. Po olrzymaniu drugiego egzem- že Francja w chwili obecnej chce ia a ania maa Pos. Miolła (Białoruska Robotniczą: 707 | 8 | 05 | WarszawaGŁ. przezGrodno | 707 | s | 25 | Żemgale 

i ża obalić całą , iramid : Ё o ian i 2 kasa” skarhowa _zarachuje wykazaną Locarm. Żąda ena by akty loczr lania zarzucanego Radomirowi „Pasi. wytoścajiska Hromada) mimo zakazu -7na | 22 | os | Żomęsie 768 | 22 | 25 | WarszawaGł. przez Grodno 
w dowodzie ogólną wartość dostar- neńskie zaczęły obowiązywać natych- Czowi mie dało wyników. * Jednak wizę aresztowały I Miotły. "Į 7 Warszawa Wil. przez | 712 | 10 | 40] Warszawa Wil. przez 
czonego zboża na zaległości  podat- miast e od wejścia Niemiec pa. r0 me pi obej — (n) Ciara ` рггу Grodno Grodno 8 ч 6 toi, Ozn : 2 ы ! 
:Ёш;.э'ггёш‘;і'‹а›;і:'щ: oro c w s znacza to całkowitą rewizję dochodzenie, nie zwracając uwagi PTACY- Wczoraj. od samego: rana 313 [17 | 40 | WarszawaGł, przez Grodno | 713 | 18 | 40 | Żemgale 

z й 7 żyło u wejścia do lokalu Wi- к ‚ ‚ i =" kogo. Premjer dodał, że nie kązył 1 ; nie z jednoczesnem odebraniem od . Sprzymierzona Francja, pisze „Praw- 22 ШКОВС : i leńskiego Oddziału Banku: Polskiego 7141 7|35 saga pokwitowania intendentury. da“, <która niedawno zgadzała "się na należy mieszać do tej. afery sprawy ы 4 В 
* * Bo 2 5. * k li 

"AV razie nieotrzymania w terminie plany. angielskie, rozwija obecnie polityki poszczególnych partyj iosób: SOS w o 312 | 23 | 50 
określonym odpisu pisma o zapotrze: bardzo energiczną akcję, zmierzającą Przemówienie premjera zostało jedno- Baja do zmiany Mis zagranicznych, 354 | 7 | 45 bowaniu wagonów kolejowych, wła: do niedopuszczenia Niemiec do Rady myślnie przyjęte oklaskami. przyczem proponowano za dolar 11 || 
dza podatkowa | instancji sprzeda Ligi na przyszłej sesji. Chamberlain | Kumanodi (demokrata) w imieniu zł, 60 gr. 412 | 6 
zajęte zboże z licytacjj na zasadzie zaś związał bardzo Ściśle swoje kom- większej części opozycji skreślił za- = KOLEJOWA 22 % 
obowiązujących przepisów egzekucyj- binacje locarneńskie z Ligą Narodów, sadnicze punkty oskarżenia przeciwko kol Е 
nych, + a to dlatego, że w razie powodzenia Radomirowi Pasiczowi, - domagając  _— (X) Konferencja e 512 | 18 

Przepisy te nie stojąna przeszko- Locarna i uległości Niemiec w Lidze, się przeprowadzenia: śledstwa parla- * Sowietami. W dniu 11 b. m. 
dzie do stosowania ogólnych przepi. pierwsze skrzypce grałaby Anglja. mentarnego w sprawie działań Pasi- odbyła się na stacji pogranicznej w 

sów egzekucyjnych przy ściąganiu Nowe projekty Francji całkowicie cza, Oraz ewentualnie związanych z pęta wa swe żywoty ay 552 | 5 | 25 
zaległości podatkowych. W razie o- zmieniają stan rzeczy. tym kwestyj. : mi. kolejowemi Polski. i Sowietami, 

bawy, że płatnik może uchylić się z W dalszym ciągu dziennik przy. Po południu odbywał Się dalszy gzyms 730 | 21 | 00 
pod egzekucji, władza podatkowa | tacza artykuł dyplomatycznego kore- ciąg obrad. Sala obrad była  zapeł- a Ё AB 
instancji władna jest uskutecznić za- spondenta „Daily Telegraph", w któ- nilna publicznością, która śledziłą od rządu podjęcia jaknajenergiczniej - 
jęcie zboża przed upływem 14-dnio- rym jest mowa o akcji Paul Boncour'a przebieg dyskusji z niezwykłą uwa. szych zarządzeń w celu przeszkodze, 
wego terminu. w Warszawie. Według niego Boncour gą. Loże dyplomatyczne były zajęte nia korupcji. Premjer Uzunowicz za- : 

Erzy przymusowym poborze za- namawiał Polskę, państwa bałtyckie przez przedstawicieli zagraniey. W znaczył w odpowiedzi,” iż” rząd ma wk 
ległych należności węglem mają ana: i Rumunję do utworzenia bloku, imieniu niezależnych demokratów Silną wolę szybkiego i bezstronnego 518 
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      logiczne zastosowanie powyższe prze- skierowanego nietylko przeciw Sowie- przemawiał Grisogonu domagając się z!ikwidowania spraw. 

Żemgale 

Łuniniec przez Lidę 

Lida 

Mołodeczne 

Mołodeczne 

(w poniej, środy i 

Krėlewszczyzny 

Nowošwigciany 

'Waiszawa  Wsch. przez 
Lidę 

714 | 8 | 05 | WarszawaGł. przez Grodno 

311] 6] 15 | Łuminiec przez Lidę 

353 | 15 | 35 | Lida 

411 | 22 | 15 | Mołodeczne 

451 | 10 | 00 | Mołodeczno 

511 | 11 | 27 | Królewszczyzny 
(w niedziele, wtorki { 

czwartki) 

551 | 21 | 50 | Królewszezyzny 

721 £ 13 | 30 | Nowoświęciamy 
(w niedziele i dni świą- 

teczne) 

729 | 15 | 30 | Nowoświęciany 
(w dni robocze) 

8174 18 | 45 | Warszawa Wsch. przez 
Lidę          



Kine e 

„Polonja' $$ » 
Kameralne 

dramai salorewo- 
žycieowy w 10 akt. leh grzeeh“ 

ul. Mickiewicza 22 

Pedwójny program! 14 aktów! Najlepszy program jaki Wilno doiąd Widziało! 

„Ślub którego ni: było 
arcyweseła, dowścipna, szampańska farsa 

  

  

Makkabi — Z. A. K. S. 3:0 (0:0) 

W dniu wczorajszym na boisku 
Makkabi odbyły się te „małe derby”, 
Makkabi wystąpiła w silnym stosun- 
kowo, bo zasilonym kilkoma graczami 
pierwszej, drużyny, składzie, grali więc: 
Łejbowicz, Zejdel i Szpak, grywający 
ostatnio w pierwszej drużynie. Ż. A. 
K. S. w składzie normalnym. 

Ż. A. K. S. opanowuje początko- 
wo sytuację, usadawia się na połowie 
gospodarzy jednak brak strzelca daje 
się tu mocno odczuć. Po dłuższych 
zmaganiach do przerwy nie osiągnięto KRONIKA 
przewagi. 

Po przerwie sytuacja zmienia się — W dniu dzisiejszym grają: 
zasadniczo, Makkabi stwarza szereg boisko 6 pp. Leg. (Antokol) Wilja|— 
groźnych sytuacj. Lejbowicz z Zej- Cresovia; Wilja Il: Pogoń Il — g- 
dlem bioią w swoje ręce inicjatywę boisku Maskabi o godz. 12.30: Na 

Na ogół gra nudna, bez tempa i 
co najdziwniejsza na tem boisku bez 
udziału galerji, jest to do pewnego 
stopnia wskaźnikiem poziomu gry. 
"Z Z.A.K. S'u wyróżniał się jak 
zawsze technicznie Szwarc, zbyt po- 
wolny w tym dniu. Kamieniew dając 
sobie zbyt długie fory upuścił sze- 
reg wygodnych pozycji ido oddania 
centry. U Makkabi dobra obrona i 
Lejbowicz. 

Publiczności 
Cis-Bankiewicz. 

sporo. Sędzia p. 

1 w rezuliecie padają trzy bramki. nisko — Iskre; na ten mecz wejście 
Wykonawcemi są; Lejbowicz, Zejdel bezpiatne. 
i Anilowicz. 

ROLNICY!!! 

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie, 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 
rośliny uprawne, a zwłaszcza pod 
buraki cukrowe, jest oryginalna 

SALETRA CHILIJSKA 
którą nabywać można za gotówkę 
po najniższych cenach w firmie: 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI i Ska, 
WARSZAWA, ul. Zgoda Nr 1 

› TELEFON: 131—62, 101—37. 
* 
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1926 r. 

BUSKO 
Państwowy Zakład Zdrojowy 

ziemi Kieleekiej i 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni: 
ctwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem, 
kąpiele słoneczne. | | I I I Il I 1 | 

Dojazd: stacja kolejowa KIELCE, 
skąd automobilami do zakładu. 

Ę 1926 r. 1926 r. j 
B ui k słuch lų i ki A k PB 

m KOUNNONNORAZUWNCWANANAGOKONOGNCGOONAM OKNAMI 

Magistra 
iod lat wielu za- 
a” A. Bukowskiego 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski* 

Zamiast TRANU 
poleca się znany 1 

lecany przez Je c o E- o 
WPP. Lekarzy 

wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej. 

' Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

i marką ochronną— trójkąt ze statywem. 
Wystrzegać się naśladownictw. 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214. 

RSUSUNUNUSENKUNYUANAEM; ZEBZDNNONOOWUNANADE 
   

ALBERIC CAHUET. strzeżony. W porywie _ głębokiej 
* > wdzięczności, mój niezwykły znajomy 

> Regina Romani, prosił mię: Ró o 
A więc, drogi panie, nie waham 

się prosić pana o pomoc, o ratunek 
moralny. Muszę panu wszystko opo- 
wiedzieć. Musi pan wiedzieć wszyst- 
ko. Mieszkam w tym hotelu. Jutro 
zjemy razem śniadanie. Proszę, niech 
= nie odmawia mi, blagam pana! 
ędziemy mogli w ten sposób dłu- 

żej pozostać razem i jutro, — jutro, 
opowiem panu wszystko... 

Kończyliśmy śniadanie w dużej 
hotelu Negresco. Przed nami roz- 
ało się wybrzeże morśkie. Żagiel 

jakiś posuwał się wolno, prosty i 
biały, pośród miękkich fal. 
Snopy promieni odbijały się na obru- 
sie mieniąc się niby wśród kamieni 

) € drogocennych, w listkach azalji i so- 
sympatji swej zapewnić? ‚ — czystych owocach na stole. Gości 

Buięrn zaskoczońy tem pytaniem. było niewiele, gdyż sezon zimówy się 
Czułem się wciągniętym w jakąś kończył i opuszczano Niceę. Rozlegał 
sprawę nieznaną 2 zawiłą. Instynkt się śmiech nerwowy, udzielający się 
samoobrony skłaniał mię do usunię- towarzystwu księżny de San Felice, 

cia się, wybrnięcia z tej sytuacji. którą Monestier nazywał „szaloną*. 

Czułem, że odemnie zależy w tej Któryś z Romanowych szukał zapo: 

chwili związać się lub nie z szere- mnienia po okropnościach rewolucji 
giem wypadków, nie mających nic rosyjskiej w towarzystwie artystki z 
wspólnego z mem życiem osobistem. Varietć, | : 
Lecz co mialem odpowiedzieć? Podano już kawę, a pogawędka 

— Może pan być zupełnie pew- nasza wciąż jeszcze toczyła się na 

nym mej sympatji. Odrzekłem tonem tematy obojętne, nie mieliśmy odwa- 

pełnym chłodnej kurtuazj'. gi rozpocząć rozmowę dla której 

Chłód mego tonu nie został spo- przyszedłem tu, by spotkać się z na- 

— Nie, Lydie, nie tańczę dzisiaj. 

Zniknęła, pochwycona przez tłum, 

zmieszała się z wirującemi parami. 

Monestier zwrócił się ku nam, lecz 

zatrzymał się w odległości kilku kro- 

ków od nas, udając dyskrecję i przy: 

glądając się masywnej parze jakichś 

tancerzy z Boliwji. 

Młodzieniec rozsiadł się na dobre 
w krześle Monestiera i mówił: 

.— Pan jest tutaj jedynym  czło- 

wiekiem, bliskim mi, bo wszyscy inni, sąli 

którzy nie widzieli przy mnie Reginy, ciąg 

nie obchodzą mnie, są mi obojętni... 

Pan pragnął kupić Liserb, a więc po- 

zostały w pamięci pana te chwile, nie 

znaczące dla pana, a które dla mnie 

były.. Czy może mi pan choć troch 

Wydawca Stanisław Mackiewicz == _ w/z Czesław Karwowski 

udziałem dzikich zwierząt, tygrysów, słoni 

KULTURALNO OŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) Nad program: <Pateniowany telefon> grote: 

CY Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskiego. 
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m, 40. 

Początek seansu: w niedzielę od godz. 
CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szko'nych Harier 

EE TNN LT 

ABAGADAEKASAGE Piegi wągry i żółte 
Obwieszczenie plamy 

P. o. Komornika przy Sądzie usuwa, udelikatnia i odmładza cerę czyniąc 
Okręgowym w Wilnie Juijan `Мо- ją maiową i aksawitną 

Krem „Neo-Metamorfosa* 
apteki A. Klippel w Warszawie 
tl, Grochowska Nr 91. 
aptekach i składacu aptecznych 

ścieki, zamieszkały w m. Wilnie przy 
ul. Sosnowej Nr. 5 m. 2 zgodnie z "Yrobu 
art. 1030 UPC podaje do wiadomo- Żądać w 
šci publicznej, że w dniu 18 maja Reprezęniacja na Województwo Wijeńskie. 
1926 roku o godz. 10-ej rano w Skład materjałów apiecznych Wilnie przy ul. 1 Jatkowej Nr. 2 od. „Eugenijus K.UDREMICZA 
będzie się sprzedaż z iicytacj! na: НЛ Žž Aa o 
lezącego do Abrama  Madejskiera PR i 
majątku ruchomego składającego się >++++2+09924+02000 
z różnych rzeczy metalowych oszaco” ь 
wanego na sumę 648 złotych na 
zaspokojenie pretensji D/B. T. Buni- в “ГВПН}И mowicz w Wilnie w kwocie 440 zł. 
z procentemi i kosztami. były majster firmy 

P. o. Komornika ]. Mościcki. 

Paweł Bure >. 444++4404+0-044 04042 

  

   

Obwieszczenie Sprzedaż i naprawa zegarków pierwszorzęd- 
ъ „ nych fabryk 1 konstrukcji oraz reperacje i 

P. o. Komornika przy Sądzie obstaluski przedmiotów  jubilersko-ztotni- 
Okręgowym w Wilnie, jJuljan Mo- czych, 
Ścicki, zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Sosnowej Nr. 5 m. 2 zgodnie z 
art. 1030 UFC podaje do wiadomo: 
ści publicznej, że w dniu 20 maja ; 
1926 roku o godz. 10-ej rano w 
Wilnie przy ul, Teatralnej Nr. 5 m.7, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji na: 
leżącego do Izraela Frenkiela majątku 
ruchomego, składającego się z urzą- 

CENY PRZYSTĘPNE. 
Mickiewicza 4 

Nr ; Ма — Ostuobramska 

  

  

      

     

dzenia domowego oszacowanego па 4 
sumę 430 złotych na zaspokojenie św 5 
pretensji Bohdana Piłsudskiego w jar FARM. © U 
kwocie 80 dol. am. z procentami i M. Am = RY: 
kosztami. AGA P.R NO 

P. o. Komornika J. Mościcki. 
...03200000€0300000000353000000000%0.) 

Obwieszczenie 

W.Z.P. Nr. 50 
dn. 7-XI-25 r. 

„W obliezu šmierei“ 

se w 8 ktach. 

Пе)\ 0 Kienaoot EEE aNięge= Testery, TESEJĘ , małp, krokodyli i-t. p. Serja II i ostatnia 
dramat w 6 akt. W roli „gł. Aniia Lerke 

i Tzwetza Tzączewa 
ska w 2 aktach. <Pinczerek zawinił» w akt. 

3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej, 
60 «r Amfiteatr i bałkon 30 gr. 

Na MAJ = 

= 
f Nr 112 1122) 

    

miesiąc Solenizantek 

= i Solenizantów © 

upominki 

poleca 

  

  

    

    
   

  

  
  

    
   

  

Wszystko Księgarnia Stowarzyszenia | 
Nauczycielstwa Polskiego | 

4 + ‚ z dia Panów: mw Wilnie, ul. Królewska Nr 1. | 
® 

„ 
Obuwie, | 212 PEREEIETIRTSA Bielizna, 

Kapelusze, | Gotówkęwkażdcj] ^ Gotówkę w każde, 7 
Krawaty, a sa (W: nto- ь ) łotych nio- L 

Trykotaže KUJEGY ch wanie przyjmuje Wij. | Galanterja, mia:t z gwarancją Tow. Handl.-Zast. 

Przybory || sisse. Zizi | » Lombard" i je. a ezpie- ь 2 > i Biskupia 12. czenie e. > podróżne Dom Benai Gwarancja absolutna 

w wielkim wyborze Musio ug. | | аНн, 2 4 pad 5 wy (Konserw. pierwszorzędnej jakości е 605 | Warsz.) lat śred> nich zredukowany z 
Poleca nowootworzony E Eikauašalė a a 

Ę Do Geda i ha NS w 
‚ nia za- | zespoły orkiestr ama» 

D0M KANGLOWY raz bardzo dobry | torskich i w szkołach. 
. mająteczek, dom I Posiada wlasny reper- 

1 pokoi budynki | tuar nut, udziela iek- 
| 3 d dobre, ziemia bar- cji muzyki na instru- ° dzo dobra, gospo- | mentach dętych i smy- 

u dza SL oraz nast- 
sOKU. WODEC wy- | raja fortepiany i wy= WILNO, ul, WIELKA 4), jazdu sprawa pilna. komie drobne repe- 
Cena korzystna. | rację niedrogo. Ul. Ko- 
Dom Handl-Kom. | narskiego 4, m. p. 

UWAGA! „ZACHĘTA* | Kwiecińskiego od g. =“ 
Dom Handlowy W. Jankowski i Portowa 14 4-6 p. p. Niedzielę i | 

S:ka prowadzo y jest przez pierwszo: tel. 9—05. święta 9—10 r. 
rzędne siły fachowe bez udziału 
personełu najemnego, towary naby- > ы i i wane są bezpośredno z płerwszego Wianki ne p źródła tylko w najlepszych gatūnkac1 
i zf gotówkę, co Giwi; że ceny są 
niskie i ogólnie dostępne. jako nie 

   
     i na cmentarzach. 

SILINIC 

  

    

  

P. o. Komornika przy Sądzie 
Okręgowym w Wilnie Juljan Mo: 
ścicki zamieszkały w Wilnie przy 
ul. Sosnowej Nr. 5 m. 2, zgodnie z 
art. 1030 UPC podaje do wiadomo- 
ści publicznej, że w dniu 19 go maja 
1926 roku o godz. 10ej rano w 
Wilnie przy ul. Portowej Nr. 5 m. 19 
odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
leżącego do Jakóba Bursztejna mająt- 
ku ruchomego składającego się z 
urządzenia domowego oszacowanego 
na sumę 703 zł, na zaśpokojenie 
pretensji D/B. T. Bunimowicz w 
Wilnie w kwocie 800 złotych z 

RATUJCIE ZD 
750/ chorób powstaje z powo 
Chory żołądek jest główną przyczyną 

procentami. mianę mateji, — — ° 
P. o. Komornika j. Mościcki. Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZEREZEDZEZZZEK ZIOŁA 7 CR [ MRGUI 
SKŁAD „jednoczenie Stołarskie'* 

TROCKA 6 

Posiada na składzie w wielkim wyborze 

sypialnie, jadalnie, gabinety i różne poje- 

dyfńcze meble oraz przyjmuje wszelkie 

obstalunki w zakres stolarstwa wchodzące 

MEBLI 
jak to stwierdzili prof. Berińskiego uniwersytetu Drv Ley- 
den, Dr Martin, Dr Hochtłoetter i wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dla uzdrowienia żołącka, 

są niezastąpionym usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 
środkiem pizeczyszczającym, ułatwiają 

+90: :9:%:$6:$P HE: P> 

Pio 5 pes 

" Egzemie i Liszajach 
stosuje się maść „EGZEMOL» wyrobu 
apteki A. Klippel w Warszawie 

ul. Grochowska 91. 
Żądać w aptekach i składach aptecznych. 
Reprezentacja na Województwo Wileńskie. 

Skład materjałów aptecznych 

Eugenjusza Kudrewicza 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza Nr 26 

W.Z,P. Nr 3342-VI. 

złotemi medalami w Badenie, Bertinie, 

Cena pół 

PS466+6+4404+4044+4040-4+ 4 ENA PTE STI 

bywcą parku Liserb- Nie šmiatem sło- — Taka. 
wem przypomnienia sprowokować 

wyrazistą, energiczną, o silnem na- 
pięciu woli, które zdradzał zimny u- ciągnął dalej: 
śmiech. Szczupła, wysoka sylwetka, 

Był to mężczyzna dumny i silny. poraz pierwszy... 
Wied. ałem z jego opowiadań, że — I jedyny... 
wrócił z Brazylji, gdzie miał plantacje — O tak, nie mógł pan bliżej ją 
kawy. Wstążeczka orderu „Croix de poznać... Nie dziwię sie,że pan wziął 
guerre* którą nosił była dowodem, że nas za rodzeństwo. Była dzieckiem 
w latach wojnybył obecny we Francji. jeszcze. Oboje byliśmy dziećmi... 

Oczy Jerzego były zagadką, rów- Czy przypomina pan sobie, w tej 
nie jak zagadkowym był jego chara- chwili.tę dziewczynę ruchliwą póchy- 
kter. Poznać tego człowieka czynu loną nad jasną balustradą, z temi 
mógł tylko ten, komuby on sam ze- wspaniałemi ciemno -złotemi włosami 
chciał otworzyć duszę. małej wróżki. Oczy figlarne, gorące 

„ W ciągu śniadania wzywano go już, postawa pensjonarki rozbawionej, 
kilka razy do telefonu w sprawach która wesołym krzykiem napełnia ale- 
giełdowych. Kurs franka podnosił się, je. Było to dziecko, które tak jak ja, 
podrywało to jego tranzakcje, lecz nie wzrosło bez dyscypliny, kontroli i 
przejmował się zbytnio, okazując na- wychowania, wśród zacisznych za- 
wet radość z powołu poprawienia kątków parku tropikalnego. Istotnie 
stanu naszej waluty. była mi siostrą prawie, Ale musi pan 

Wydawał się spokojny, a jednak znać naszą historję, historję dwojga 
odczuwałem wahania bolesne, które dzieci i dwojga młodych, niedoświad- 

przeżywał, zażenowanie, które wyma- czonych ludzi, by zrozumieć, jak nie- 
gało pretekstu, dla rozpoczęcia zwie- rozerwalnie złączona jest przeszłość 
rzeń. Nareszcie pretekst się znalazł. moja, z chwilą obecną. Przeraża 

Dwie młode dziewczynki mijały mnie myśl, że oto mógłbym natych- 
właśnie nasz stolik. Jedna znich mia- miast, przez ten sam telefon, przez 
ła włosy obcięte, ciemne loki spływały który wydawałem zarządzenta majątko- 
swobodnie na ramiona. we, usłyszeć głos przeszłości i te- 

Jerzy zauważył, że przyglądałem raźniejszości, który już od lat dzie- 
się im. sięciu nie odpowiada na moje woła- 

_ —Patrzy pan na tę dziewczynę?— nia. 
zapytał. — Urodziłem się w Brazylji. Ма!- 

Odpowiedzialnyjta ogłoszenia Zenon Ławiński. 

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze» 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apety!. 
Zioła z gór Harcu D'ra Lauera usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpien'a hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zost ły nagrodzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i 

Londynie i wielu innych miastach Tysiące podz ękowań 
otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

pudełka zł 1.50, 
podwójne pudełko zł.2.50. 

Sprzedaź w aptekach i składach aptecznych. 

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

Warszawa, Chmielna 49. 

' — Przypomniała panu zapewne 
spowiedź. Miałem przed sobą twarz park w Liserb i błękitną balustradę. 

Chwilę trwało milczenie, poczem 

— Przypomina ona rzeczywiście 
o silnych mięśniach, wyrażała moc. dawną Reginę, tę którą widział pan 

pytać u dozorcy). 

    

obarczone zbędnymi kosztami han- 

С 
DRUKARNIA 
„WYDAWNICTWO 
WILENSKIE“ 

=; Kwaszeinia 23. Z 

u 

  

ROWIE 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 

odzące. 
du obstrukcji usg 
powstania najroz» 

ra LAUKRA   

   funkcje organów 

Wiedniu, Paryżu, 

Szósta 
MIĘDZYNARODOWA 

Wystawa-Targ 
RYGA—13—27 czerwca 1926. 
WYSTAWA BYDŁA 
| od 19 do 21 czerwca 1926 r. 

Bliższych informacyj udziela Konsulat 
Łotewski w Wilnie, ul. Antokolska24 a. 
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ka moja była brazylijką, ojciec Fran- ze 
cuzem, Mówiono, że ojciec mój był gnębiony zazdro 
człowiekiem energicznym w sprawach mojej była 
majątkowych, a zazdrosny i gwałtow- go 
ny w miłości. Po przybyciu do Ame- Francji. 
tyki, dzieki niewielkiemu  kapitałowi, norodno: 
który posiadał, odrazu nabył ziemię życiem. 
po usilnej pracy, zdolny ten człowiek, Brazylji 
stał się bogaczem. Chwilowe zmniej- 
szenie popytu na kawę, którą upra- dąć 
wiał, odebrało mu część bogactw. lecz 
Postanowił powrócić do Francji, 
kupił posiadłość 
(czyli Bresil, czytane na wspak). Sześć 
m esięcy po ulokowaniu tam żon 
dziecka, ojciec mój umarł. 

— Gdyby opowiadanie moje by- 
ło ujęte bardziej planowo, nie omi- cjnna' Życie jej s 
nąłbym zapewne na  właściwem żąch, cz 
miejscu historji małżeństwa mego nie bra 
ojca. Ożenił się z brazylijką, 
wykradł z domu rodziców. 
nie chcieli się zgodzić, by wys: 
mąż za obcego, nieznanego człowie* te w Nicei. 
ka, o sławie despoty i brutala. Była 
to piękna _ kobieta, 
na frywoina.. Był to ptak barwni 
wyspy tajemniczej, który fruwał oto- pozbawioną rodzi 
czony szelestem jedwabiu i ginie wała... 
gdzieś za najmniejszym wiatru po- — Regina? 
wiewem. Czy byli szczęśliwi? — wą- 
tpię.. Ojciec zazdrosny, matka prag- 
nąca zabaw, radości. Musiała się nu- 

— Może nie 

У ! służby w parku, 
gościła, rozbawio! 

Bi 

są 
a 

= ae 
przyjmuje wszel- nei j 

  

mm В 

ЗНОЧО | 

  

ęstych i długich, 
no mnie. Ptak z wyspy tajem- 

którą niczej skierował lot swój niepewny 
gdyż ku miastom i krajom, gdzie znajdo- 

zła za wały się nietrwałe znajomości zawar- 

/ — Nie bylem 
roześmia- Miałem towarzyszkę zabaw i kłótni 

ySZ rówieśniczkę, bardziej jeszcze niż ja 

szych polecamy 
METALOWE i POR- obłóżnie chorą matkę 
CELANOWE w domu z małym synkiem; zna- 

lazły się się bez chie- 
ba, lekarstwa w stra- 

z sznej nędzy. Błagają 
Żwirowa Góra 7 (za- g jeknajmniejszą po* 

moc. Łaskawe datki 
przyjmuje Red. «Sło: 
wa» dla chorych. 

MIESZKANIA 

większe i mniejsze 
odnajmuje i poszu- 

kuje 

Dom Handl.-Kom 

„ZACHĘTA* 
Portowa 14 tel. 9-05, 
  

  

      

    

U ważniej 
ė przeczytać » 
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Do wszyst 
kich pism 
ogłoszenia, 
nekrologi i į 
różne rekla- 
my  najdo- 
godniej za- 
łatwić za 
pośred- 

   

   

Reklam owego 
Stefana 
Grabo wskiego 
w Wilnie 
ul, Garbarska I 

jj telefon 82.   
sobą, niespókojny i chmurny, 

ścią, Radość matki 
więc niezmierną, gdy 

stanowionym został przyjazd do 
Francja nęciła, pociągała róż» 
ścią zabaw wyrafinowanem 
Nie wróciła też nigdy do 
po śmierci ojca. 

powinienem opowia- 
panu wszystkiego tak szczerze 

W w chwili obecnej nic dla mnie 
' gdzie nie istnieje, jestem pozbawiony og- 
i nazwał Liserb, niska rodzinnego, kultu i wiary. 

Wychowałem się pośród 
w którym rzadko 

na, skrzydlata ma- 
ma, za młoda, zanadto jeszcze dzie- 

chodziło na podró: 
na które 

jednak samotny. 

ny, która się nazy- 

— Regina Romani. 

dzić niezmiernie na pustkowiu, od- (D. C. NJ) 
dalona od ruchliwego Santos, w 
którem używała tylu rozrywek i za- kute 
baw. | mimo prośb i nalegań, ojciec 
mój rzadko zabierał ją na wybrzeże 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 26.


