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ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa I | 
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-go Maja 64 . ' 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

  

  

: CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
poczt. ojedyńczego n-ru 15 groszy, a tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych ST Konta. ei w WLK. 0 NE. Sodas PK | * врпеаьйру‘;!&и‘і‚ішего::: sios ryczałtem. т :‚.д z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

METKI 

  

Ryga, 22 maja. August Zaleski Sejm i Bząd. 
Prasa kowieńska w dalszym ciągu 

wykazuje maximum SA 
wypadkami w _ Polsce. o każdej „2 4 
bilan mniej lub więcej, aktuałnej, Na dzień З+ SIA WYZNACZONE ZO: 
nawiązywane są te wypadki. stało Zgromadzenie Narodowe. Oczy 

„Liet Žinios“ rozpatruje kwestję całej Polski zwraczją się niestety z S 5 : ja terminu zwołania JIl Sejmu. Według Soerolóm na że» u. Wiejskiej sił przedstawicieli prasy, którym złożył następujące oświadczenie: S 
Konstytucji Sejm powinien się ze- ВОН żródło znie: Za chwilę kancelarja sejmowa przystąpi do wysyłania zaprosżeń 
brać nie później niż za 30 dni od Żogo 'niryg I wk j do Zgromadzenie Narodowe. Termin zgromadzenia narodowego, wyznaczony 
dnia wyborów. Ponieważ obecne chęcenia do pracy polilycznej, do został na dzień 31 maja na godzinę dziesiątą przed południem. Miejscem wybory odbyły się to patryjotyzmu, do Polski, 

i iej i j ; & ie si i dzenie będzie Warszawa. a Sejmu gdzie się odbędzie zgioma i i : 
ЗЁЗЗЁЗЕ]:Ё!ОЁ% SS Ork un A m Zdecydowałem się na stolicę, mzjąc na uwadze wzgląd, iż odbycie 
ludowców widzi jednak w obecnej się Zgromadzenia Narodowego w Warszawie, będzie uderzającym dowo- 
chwili okoliczności specjalne, na sku- : dem, dla zagranicy i kraju, że wróciliśmy do stanu normalnego. tek których termin ten powinien być O samym wyglądzie Zgromadze. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności jaka ciąży na mnie, jako 

o akis glosowanie 8 7 ae PP przewodniczącym zgromadzenia narodowego, Uzysksłem od rządu stoją- 
—10 maja ma to znaczenie, iż naród 8 13.-Po mnądzeńiia. wzborów- imę ZO ściśle na gruncie praworządności, wszystkie gwarancje, zapewniające 
w ten sposób wyraził dotychczaso- wodniczący wzywa członków do zajęcia wolność zgromadzenia narodowego. W szczególności otrzymałem w „tej 
wej władzy votum nieufności. Skut- miejsc, poczem jeden z urzędujących sekre, mierze zapewnienia ze strony p. ministra spraw wojskowych i p. mini: 
kiem tego faktu winna być nie- tarzy odczytuje listę imienną wszystkich strą spraw wewnętrznych. Gwarancja więc leży w moich rękach. Gdybym zwłoczna dymisja obecnego rządu i d = AE s jako nie opietiškiego się Tuż na za- (ady ORA oc woah w ostatniej chwili spostrzegł, że zgromadzenie nie jest wolne i jest pod 
ufaniu parlamentu i nie mającego w zwisk nieobecnego członka jego usprawie. PrZymusem czyjejkolwiek strony, „odroczyłbym je i wyznaczyłbym inne 
nim większości. Utworzenie zaś no. dliwienie jeśli zostało nadesłane. Zaprosze, miejsce. 
wego rządu w danym a ni przez Przewodniczącego z pośród pozo- Oświadczam jednak jeszcze 1az, iż mam wszelką ludzką, że się tak OJEW związki _£. wyborami Pre<_ „uj SRukać Piiyójia czierej skru- wyrażę, pewność, że zgromadzenie narodowe odbędzie się w Warszawie, 

w A zc BR — tatorzy odbierają na mównicy od wywoła- Chcę panom zakomunikowzć jeszcze, że rozważam czy nie byłoby 'ozatem organ p. = a ów nych członków, którzy osobiście do mówni- k dzićsodebrani ies pu alia nokia aa Ę sądzi, iż zwołanie Sejmu naglą rów- cy podchodzą kartki złożone we dwoje zą- WSkazanem zarządzić odebrania przysięgi od ele ; nież wypadki w Polsce, gdyż bej wiersjące nazwisko kandydata. Po ukończe Krakowie lub Poznaniu, dla zaznaczenia na zewnątrz spoistości państwa. 
dan Gio. Różnych niu głosowania Przewodniczący ogłasza je Decyzji w tej mierze nie powziąłem. 

: й knięte, skrutatorzy obliczają głosy: generałów, pragnących uwieńczyć ak ai m Rozsyłanie zaproszeń. 

WARSZAWA, 22 V. PAT. 

Zaromadzenie Narodowe w Oarszawie. 
Deklaracja marsz, Rataja, 

WARSZAWA 21, V, (żel. wł. Słowa), W sobotę marszałek Rataj zapro- 

8—10 maja, 

Narodowego przesądza ustawa ogło- 
szona w dniu 27 lipca 1022 r. 

siebie wawrzynami Żeligowskiego, у 
nie brak w Polsce i dzisiaj...” „Dlate- Art. T-my regulaminu wyklucza : A : с 
go też jest rzeczą wielkiej wagi, by możliwość niedopuszczenia do Zgrom. Sejmowa przystąpiła do rozsyłania do posłów i senatorów zaproszeń na u steru państwa czemprędzej stanęła Nar. drogą niestawiania się posłów. Zgromadzenie Narodowe, które w myśl decyzji pana Marszałka Sejmu, władza, posiadająca zaufanie w kraju, Art. 7. Posiedzenie otwiera Przewodni. QODĘdzie się w Warszawie 31 maja o godz. 10-tej rano. Ponadto zawia- 
a mogąca wykazać więcej aktywności > domienie o dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia Narodowego zamiesz- 

Dziś o godz. 2-ej popołudniu kancelarja 

czący nie później niż w 15 minut po godzi* 
nie, na którą zostało zwołane, niezależnie 

ŻOŁNIERZE! 
Nie poraz pierwszy słyszycie mój głos. Ongiś na polach bitew. gdy 

młode państwo jeszcze ząbkowało jak chore dziecko prowadziłem was 
w boje, które w zwycięstwach pod moim dowództwem wywalczyły na 

resów państwa”, Urzędowe obwieszczenie. 
chwał i wyborów potrzebna jest obecność 

skowane uprzednio strachem przed 

przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, Na mocy art. 41 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17. Il. 
wieńskiej” nadzieje urzędówki obecnie 

cy może posiedzenie odroczyć na czas, który pospolitej z dnia 27 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66 poz. 596) zwołuję 
marzenia o tem, iż domowa wojna 

W ten sposób, gdyby część po- Maciej Rataj, 
rodach *. I dalej: 

zi - Nar., marszałek Rataj z łatwością mo- 
cze, że pogodziły się one ze swoją WARSZAWA, 22 V. PAT. Dzisiejsza «Polska Zbrojna» do. 

sce, do którego Polacy szybko zmie- że być na Zgromadzeniu Narodo- denta Rzeczypospolitej, którego wybory odbędą się wkrótce 

nie jest tak dalekiem ani tak trudnem, ny Marszałka. 

stwa z „ludami uciemiężonemi* jai pik 
z Rzeczypospolitej zajmuje się wyłącznie tym 

ROZKAZ MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 
e priije hou nej wo. poz uchwały poza wyborami i zaprzysiężeniem 

= 5, 0. 4, T, kompanja strzelcėw, 1 p. szwolezerow, 11 pulk ulanė , ls: dajni Białorusini», ostatecznie poder. 54 wykluczone i z góry nieprawomocne. p P P J ać 

ada Ministerstwo Spraw Wojskowych Jeżeli uczynili to Białorusini z Powiada е PR 

litewskich, które za czas panowania 

i Niemców. Dziś mniejszości te i naro- ły rząd Witosa będą rozporządzały długie wieki i okryły sławąi blaskiem bohaterskim wasze sztandary. 

i zdecydowanej woli w obronie inte- czone będzie w num:rze Monitora Polskiego z dn. 22 b. m. 
šius zaczyna wypowia da€ od ilości obecnych, Do prawomocności u- 

® 

się coraz wyraźniej. Starannie zama- przynajmniej połowy ustawowej liczby WARSZAWA. 22V (żel. wł, Słowa). W Monitorze Poiskim z dnia Piłsudskim i jego „imperjalistycznemi członków Zgrom. Nar. W. razie stwierdzenia 22-g0 maja ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu treści następującej: 
zakusami" względem „różyczki ko: i па żądanie jednego z członków braku 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz. 267) oraz ustępu drugiego art. 1 Re: występują coraz plastyczniej, W śro kompletu przed głosowaniem, Przewodniczą; gulaminu o Zgromadzeniu Narodowem dla wyboru Prezydenta Rzeczy: у Zd У „8 dowym numerze pieści ona słodkie uzna za stosowny, nie później jednak, niż Zgromadzenie Narodowe na dzień 31-go mśja „1926 na godzinę 10-tą rano Polski nie może nie obudzić nadziej "3 dzień trzeci. do sali Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 
w ujarzmionych przez Polaków na- słów zechciała uprawiać Awentyńską Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego. 

waj "Poki te ie czniku ięhowY. opozycję. względem" Zgromadzenia Marszałek Piłsudski kandyduje. 
: 2 i ] łamać. obecną sytuacją..." | wreszcie: „.„A- ŻE Ją przeła E wiaduje się z miarodajnego źródła, że Marszałek Piłsudski zgo- narchja i chaos wewnętrzny w Pol. Wreszcie z żaden sposób nie mo- Gy się na wysunięcie swojej osoby jako kandydata na Prezy- 

rzają, dają uciemiężonym przez nich wem prowadzona jakakolwiek dy- przez Zgromadzenie Narodowe, Pisma popołudniowe donoszą, narodom nadzieję, że wyzwolenie ich skusja. Przepisuje to wyraźnie arty- że do czasu wyjścia z druku, nie otrzymały zaprzeczenia ze stro- i « " kuły 11 i 12, jak na początku można było myśleć"... Žž i 3 Art, 11. Zgromadzenie Narodowe zwo- (PPS Należy pamiętać, że hasła wę łane dla dokonania wyboru Prezydenta 
Ukraińcami, Białorusinami i t. d. - : Polsce, wysuwane były dosyć częto Jednym, punka porada dueanego | ! z 3 WARSZAWA 22.V (żel, wł, Słowa). Jutro po uroczystej msży św. asas ai NS aaa Prezydenta oraz zatwierdzeniem protokułów Ta polu Mokotowskiem, której wystuchsją nasjępujące pułki piechoty: 21, 

1 1 D. A. K.—odczytany będzie następujący rozkaz Marszałka Piłsudskiego. suciemiężonych, w Polsce narodów! „A Pewien usięp z 12 go arlykułu rio Spoty Woj, « », 

«Tymczasowego Rządu», cóż dopiero Rozprawa nad zgłoszonemi kandydatu- 22 maja 1926 r. 
mówić o czynnikach szowinistyczno: 73m! jest wykluczona. 

chrześć.-demokracji zraziły do siebie Według obliczeń stronnictwa więk- 
zarówno Polaków, jak Żydów, Rosjan szości, te stronnictwa, które popiera- 

Gi |.” się razem dla mą Zgromadzeniu Narodowem ilością Po innych bojach przemawiam do was dzisiaj. Gdy bracia żywią miłość ; 304 głosów. ja liczy 245, ku sobie, wiąże się węzeł między nimi mocniejszy nad inne węzły ludzkie. mn Ne: ai pn: kde 6, „Opozycja liczy 245, Gdy bracia się wasnią i węzeł pęł, waśń ich również silniejsza jest nad ja 4 żydowakiebo, а She Srm у Wobec tego wybór Marsz. Piłsud- inne. To prawo życia ludzkiego. Daliśmy mu wyraz przed paru dniami, r dwaachiysięciej Wie, skiego wydaje się problematyczny. gdy w stolicy stoczyliśmy między sobą kilkudniowe walki. W jedną ziemię ] W „artykule czołowym © tamy: W owych 245 głosach mamy także wsiąkła krew nasza, w ziemię jednym i drugim jednakowo drogą, przez *Niodybyś nie B "i PL = 2 2 Ё obie strony jednakowo umitowaną. Niech krew ta gorąca, najcenniejsza +. „Nigdybyśmy i e gr nie mniejszości słowiańskie, mamy Ży- w Polsce krew żołnierska pod stopami naszemi będzie nowym posiewem O: male | Ze dów,—którzy niewiadomo czy zechcą braterstwa, niech wspólną dla braci prawdę głosi. ; = Lied kad shy > śrstystciąśł na Marszałka głosować. Należy się Jest prawdą twardą i hardą a żołnierzom wszystkim znaną, jedną % |" zgo dele. NA Sztandarze na. także z tem liczyć, że Koło.niemieckie wspólną siostrzycą naszą. Jest nią smierć scinająca. kosa, na którego szym wypisaliśmy hasło: «Naród ży- ulegnie naciskowi z Moskwy via palec Boży wskaże. Służb takich nie sprawuje nikt inny prócz nas żołnierzy, KLAS jaz ; е Takimi byliśmy, gdyśmy ongiś wzięli Polskę słabiutką i drżącą na dowski i Ziemia żydowska». O ten Berlin, aby głosować przeciw Piłsud- i K ; a re 
święty, wielki, historyczny | narodo. a w sa = Ss za Bi swoje bary, by po znojach i zwycięstwach oddać ją współobywatelom sil к й $ ną i pewną życia. wy ideał walczymy i będziemy walczyć 1 3 2 A =, # E $ SZ 
> osci energją. y YĆ sudskim zmalałyby do liczby  zniko- Lecz widzimy ja niestety w wiecznych swarach i kłótniach, jakiejś e - 2 ižania j imi, Я AT M ое эн mara a p, dE tk tad аао ników, > ! o й dzielnicowa, trudno by żołnierz byt spokojny. p A pu liczba ok rs Piłsudski oświadczył, że kandydaturę A jednak chcę być pewny, że nie kto inny jak żołnierz Polski pierw- na 3 tę: ische p wy dg ya przyjmuje. Postąpił tu naszem zda- szy się ocknie,do zgody i braterstwa stanie. = "ae ONA CHIESO ZYCOWZWI ie logicznie, bo wyraził tem, że : ami pra oz D i k = o: naszą . я > == aležė bezb aniemy jeden obok drugiego by dać Ojczyz- Czytelnicy żydowscy i demokracja chce przyjąć odpowiedzialność za MOžna zn i i i ' 2уаошУ$1‹а widzi w 2 naturalnych losy kraju, psychikę społeczeństwa io apa DOC afoych R Warszawie tych walkch jaciół i й któreśmy ze sobą stoczyli, nie dzielić a szczerych przyjaciół i obrońców. którego zbroi amach i: Apė $ я 

Myśmy stali u kolebki autonomii órego zbrojnym zamachem zamącił jak wspomnienie gwałtownej sprzeczki 
jeż tei i kochającymi swoją rodzinę braćmi, ozeskiej ke Litwie, gdy cy Cat. Żolnierze! Stanąłem znowu na waszem czele jako wasz wódz. Znacie pierwsze ciepłe promienie słoneczne, mnie. Bezwzgiędny dla siebie stałem zawsze pośród Was w najcięższych 

łączyć nas wtedy z sobą będą 
między kochającemi się wzajemnie 

  

    
myśmy przebyli z całym ludem ży. artysta | naszych © BA : ь „nas Е Dyli : 

urzach, w mękach i niepokojach. Znacie mnie i jeżeli nie p. sm a= Ak J an Bułh ak re "= wraz kochać mnie potraficie, wszyscy musicie mnie szanować jako a za tem m woli wg у 1Уё , i е tego, który was do wielkich zwycięstw prowadzić potrafił, a przy ogól- instytucji narodowych, okres, gdy | Jagiellońska 8. Pyjmuje-96 E dom zepsuciu i demoralizacji nie chciał i niemógł korzyści własnych pilno- nasze życie materjałne uległo zrujno- 
waniu. | zawsze zarówno w radośŚle, 
jak i w smutne chwile ręka w rękę 
noga w nogę szliśmy z żydowskim 
ludem. Przewodziło nam hasło: Z na- 
rodem dla narodu i przez naród ku 
lepszemu życiu tu w Litwie i tam 

3 Erec Jisroejł (Ziemi Izraela)“. 

Ceny zniżone. 

GZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
L 0. P. P. 

wać lub dochodzić. į = ° 
Niech Bóg grzechy lilościwie nam odpuści i rękę karzącą odwróci, 

a my stańmy do naszej pracy, która ziemię naszą wzmacnia i uprawia. 
‚ — Rozkaz przeczytać we wszystkich szwadronach, kompanjach i bała. 
ljonach podległych mi oddziałów. 

Minister Spraw Wojskowych Józef Piłsudski 
Marszalek Polski. 

  

  

O polityce zagranicznej Polski. 

Kierownik ministerstwa spraw za- 
granicznych p. August Zaleski udzie- 
lił odpowiedzi na parę pytań, co do 
kierunku zagranicznej polityki pol: 
skiej, 

— Jaki będzie ogólny kierunek 
polityki rządu prof. Bartla w dziale 
powierzonym kierownictwu para. 

— Pierwszą moją wytyczną — 
odpowiedział p. minister Zaleski — 
będzie utrzymanie ciągłości tej poli- 
tyki. Jest to nie jakieś wypadkowe 
stanowisko, ale wypowiedzenie moje- 
go glębokiego przekonania, że pań- 
stwo posiada szereg interesów stałych, 
nie zależnych od takiej czy innej ob- 
sady 'danego resortu. Zrozumienie 
tych interesów, ucyskanie dla nich 
świadomego poparcia ze strony wła: 
snej opinji publicznej a uwzględnie- 
nia na terenie zagranicznym, wresz- 
cie konsekwentna ich obrona, sta- 
nowią zadanie dyplomacji. Państwo. 
wość polska odrodzona przed ośmu 
laty ustala dopiero i formuluje owe 
interesy, dążąc jednocześnie do 
jaknajszerszej współpracy na terenie 
międzynarodowym z innemi pań. 
stwami. 

— Jakie pan minister wyprowa- 
dza wskazania z tej zasadniczej tezy 
ciągłości polityki polskiej? 

— Pierwszem i najważniejszem jest 
dążenie do współdziałania w dziele 
ogólnym pokoju międzynarodowego. 
Dyplomacja, wbrew rozpowszechnia- 
nym poglądom, to nie jest ciągia'kon- 
kurencja, wzajemne zwalczanie się 
różnych czynników, nie to jest i być 
winna koordynacja interesów. Wszyst- 
kie godziwe potrzebygpaństw, prowa- 
dzących politykę zagraniczną muszą 
być w drodze koliaboracji uwzględ- 
nione nie zaś podporządkowane in- 
nym. 

— Jakie są cele i środki tej współ- 
pracy. 

— Cel pierwszy, najważniejszy, 
najbardziej doniosły. to jest, jak już 
rzekłem, pokój, on bowiem stanowi 
pierwszy warunek wspólnej - działal- 
ności narodów w dobie obecnej. Do 
tego celu dąży polityka zagraniczna 
Polski, starając się O rozszerzenie i 
utrwalenie zasad pokoju, dlatego też 
gorąco i z ufności popiera ona prace 
i akcję Ligi Narooów. bo w nich u- 
jawniają się najwyraźniej i najbardziej 
skutecznie dążenia do rzetelnej pacy- 
fikacji świata. Łącznie z tem rozwijać 
się musi współpraca na odbudowę 
gospodarczą Świata po wojnie. Tu 
łączą się praktycznie interesy wszyst- 
kich państw. 

— A jaki jest pogląd pana mini- 
stra na politykę sojuszów, czy nie 
uważa jej pan za sprzeczną z wyłu- 
szczeniami wypowiedzianemi uprzed- 
nio? 

— Bynajmniej — brzmiała odpo- 
wiedž.—Sojusze nasze nie przeczą 
tym wytycznym, są one jednym z 
niezbędnych składników powszechne- 
go zbliżenia. Słusznem jest, że осгу- 
wista wspólność interesów i dążeń 
znajduje sobie w nich wyraz. Polska 
musi dbać o egzystencję i rozwój 
swych sojuszów i ściślejszych poro- 
zumnien. 
„— Aczy nie zagrazają niebez- 

pieczeństwa ze strony niektórych są- 
siadów niesprzyjających, być może, 
takiej polityce? 

, — Zdaniem rządu, którego jestem 
kierownikiem jest szukanie wspólno- 
ty, nietylko tam, gdzie ona już istnieje, 
ale zmniejszenie ilości tarć i ich pia- 
szczyzny tam, gdzie wspólnota taka 
jeszcze się nie ujawnia, ułatwianie i 
przeprowadzanie wszelkich porozu- 
mień. Tam, gdzie są największe tar. 
cia, potrzebna jest największa pracy- 
fikacja. 

Upominki: 

Książki, 
Albumy, 

Obrazy 
Papeterja wykwintna 

Nuty 

w 

Księgarni Stow. Naucz. 
Polskiego w Wilnie 

ul, Królewska Nr 1. 

Na Maj     

Fantastyczne pogłoski. 

Od kilku dni rozpowszechniane 
są wersje, jakoby poselstwa zagrani. 
czne miały zażądać od M. S. Z, ol- 
brzymich sum tytułem odszkodowa- 
nia za straty, poniesione podczas 
ostatnich wypadków. 

Pogłoski te są najzupełniej fałszy- 
we, gdyż M. S. Z. zwróciło się do 
poselstw z prośbą o przedstawienie 
rachunków i są one wprost znikome. 

Władysław Raczkiewicz, 
WARSZAWA, 22 V (żel.wź, Słowa.) 

Dziś wojewoda Raczkiewicz wy 
jechał z Warszawy do Wilna. 

Pociągnięcie do odpowiedział. 
ności zwyciężonych generałów 

WARSZAWA 21V (żel.wł. Słowa) 
Generałowie Rozwadowski, Zagórski 
i Jaźwiński, zostali pociągnięci przez 
prokuratora wojskowego do odpo- 
wiedzialności karnej za przestępstwa 
dokonane w chęci zysku. Gen. Roz- 
wadówski zostaje pociągnięty między 
inemi za nadużycia popełnione przez 
popieranie fabryki karabinów „Arma“ 
na szkodę państwa. Gen. Zagórski 
zaś za nadużycia przy dostawach 
materjałów lotniczych popełnionych 
w czasie dowództwa wojskami lot- 
niczemi państwa. Generałowi Jaźwiń* 
skiemu zarzucane są nadużycia po- 
pełnione przy wykonywaniu map 
wojskowych. Wszyscy wyżej wymie- 
nieni wojskowi aresztowani zostali 
z rozkazu swych przełożonych władz 
i osadzeni w więzieniu. 

Nieporozumienia w łonie Piasta. 
WARSZAWA,22 V. (żel, wł, Słowa) 

Zarząd klubu PSL. Piasta komunikuje 
że posiedzenie członków klubu pos- 
łów i senatorów, które się odbyło w 
Krakowie i ogłosiło znaną uchwałę 
nie było prawomocne. Była to jedy- 
nie konferencja, Prawomocne  zebra- 
nie kiubu odbędzie się 26 bm, na 
którem zostanie wygłoszone sprawo- 
zdanie o sytuacji politycznej. 

Dodatki funkcyjne dla oficerów. 
WARSZAWA, 22.V (żel, wl, Słowa). 

Marszałek Piłsudski jako Minister 
Spraw Wojskowych złożył na Radzie 
Ministrów wniosek o przywróceniu 
oficerom dodatków funkcyjnych za 
rozmaite prace. Czynniki miarodajne 
godzą się na wspomniany wniosek, 
jednak pod warunkiem że wejdzie on 
w życie z dniem 1 lipca. 

Dowódca Szkoły Podchor. 

WARSZAWA, 22.V: (żel, wł. Słowa) 
Dowództwo Szkoły Podchorążych 
objął zastępczo pułkownik Silewski, 
Pułkownik Paszkiewicz otrzymał od 
Marszałka Piłsudssiego 40 dniowy 
uilop wypoczynkowy. , Ž 

O konfiskacie gazet. 
„Kurjer Polski* pismo uważane 

za zbliżone do b. ministra wojny 
gen. Sikorskiego w ten sposób wy- 
raża się o konfiskacie gazet: 

Wczorajsze wydania « Warszawian 
ki» i „Rzeczypospolitej* uległy kon- 
fiskacie, nastąpiło to jak się zdaje na 
skutek umieszczenia odpisu depeszy 
generała Wł. Sikorskiego do marszał- 
ka Rataja, która treścią swoją od- 
biegła od listów gen. Sikorskiego, 
jakie dotychczas ukazywały się w 
prasie. 

Min. Czechowicz chce 
oszczędzać. 

Ministerstwo Skarbu przypomnia« 
ło okólnikiem wszystkim  Minister- 
stwom 0 konieczności  jaknajdylej 
idącego ograniczenia wydatków pań - 
stwowych, celem dostosowania ich 
do stanu dochodów i zapasów go- 
tówkowych. 

Ministerstwo Skarbu zwróciło się 
z prośbą do poszczegónych Mini- 
stów o wydanie zarządzeń, mających 
na celu odłożenie na czas później. 
Szy takich wydatków, które nie są 
konieczne do utrzymania normalnego 
funkcjonowania  administracjj bez 
względu na to, że wydatki te mie- 
Szczą się w ramach prowizorjum 
budżetowego na maj i czerwiec, w 
ramach budżetów miesięcznych lub 
nawet w ramach otwartych już kre- 
dytów,—tylko bowiem drogą oszczęd- 
ności usunie się deficyt budżetowy. 
18042606666660466666666646644666044 

    

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KAPELUSZE 
Borsalino, Habig, Plessi krajowe od zł. 15 

CZĄPKI w wielkim wyborze.
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Kto uczy nasze dzieci? 
— Korespondencja Słowa. — 

We wsi Kamionka zajmuje posa 

dę nauczyciela szkoły powszechnej 

p. Orzeł Piotr. Nie będzie to przesa 

dą gdy określę go jako alkoholika 

(w razie potrzeby udowodnię świad- 

kami), Powodowało to niejednokrotnie 

zwracania się mieszkańców wsi Ka- 

mionka do mnie, jako przewodniczą- 

cego dożoru Szkolnego, abym starał 

się przed odnośnemi władzami o 

usunięcie p. Orła. Odnosząc się kry- 

tycznie do tych skarg, postanowiłem 

zbadać czy skargi 54“ uzasadnione, 

oraz widzieć się osobiście z p. Orłem. 

Wkrótce miałem okazję przekonać się 

o słuszności skarg, gdyż nazajutrz, 

po ostatniej skardze, w niedzielę zja- 

wili się w miasteczku Solecznikach 

p. Orzeł w towarzystwie p. Borkow- 

skiego, nauczyciela ze Skubiat, obaj 

pod dobrą datą. Byta to moja pierw- 

Sza znajomość Z nauczycielem Orłem, 

W łagodny sposób zrobiłem tym 

panom uwagę, ŻE dla nauczycieli ta- 

kie zachowanie się w publicznem 

miejscu nie przystoi i że hańbi t 

stowany urząd. Na powyższe obaj 

nauczyciele ekskuzowali się „jakąś u- 

roczystością, gdzie zawiele wypito. 

Jak następnie okazało Się uročzysto- 

ści podobne zdarzały 516 dość p 

gdyż z reguły przypadają w każdą 

niedzielę i Święto. Kilkakrotne uwagi 

moje spowodowały. iż p. Roko ka 

utrzymał się od niezmierriego nadu- 

wania alkoholu. zaś p. Orzeł nadal 

dopuszczał się ekscesów w stanie 

nietrzeźwym. Z tego też powodu p. 

Orzeł niedbale traktuje Swojć obo- 

wiązki: po kilka dni opu3zcza zajęcia, 

a w okresie od Wielkiej Nocy do 10 

maja nie przystąpił zupełnie do zajęć. 

Widocznie wskutek zdenerwowania 

wywołanego hulankami, _ pastwi się 

nad dziećmi, bijąc je „ niemiłosiernie. 

Ze skargą popartą I usilnemi proś: 

bami rodziców poszkodowanych dzie- 

ci, udałem się do Kamionki, „gdzie 

zbadani świadkowie stwierdzili na 

piśmie wszystkie zarzuty czynione p, 

Orłowi. Z tym rezultatem, Oraz po 

naciskiem rodziców domagających się 

usunięcia p. Orła, udałem się do In- 

“ spektoratu Szkolnego, jedaak ze wzglę- 

du na usilną prośbę p. Orła. który 

rzucił mi się do rąk, obiecując popra” 

wę i błagając aby nie gubić jego 

bezdomnego i zwalając całą winę na 

złe towarzystwo, do którego. trafił, 

opowiedziałem tylko co widziałem 1 

słyszałem i prosiłem o udzielenie na: 

gany dlapomienionych nauczycieli i nie 

wydźlenie ich do zakoficzdnia nauk. 

Upomnienie podziałało: . nauczyciel 

Borkowski znacznie się poprawił, za- 

niechał picia i prawie skuratnie odby- 

wa zajęcie. Jednak przy widzeniu się 

ze mną groził mi zemstą lub. pocią- 

gnięciem do odpowiedzialności sądo- 

wej, za zaniesieńie skargi, p. Orżeł 

zaśiprowadzi dawny tryb życia, a 

spotkawszy się w m. Solecznikach i 

będąc pijanym wymyślał mnie w о- 

becrości posteruńkowego w najbru- 

talniejszy sposób. Widząc przed sobą 

CASCARINE 

LEPRINCE 
LBGZY 

*" PRZYCZYNY i SKUTKI 

ZATWARDZENIA 
Sprzedaż w aptekach i składach 

aptecznych . 

    

Małe Soleczniki, w maju. 

pijanego nie reagowałem na napaść i 

nie zatrzymując się udałem się do 

Urzędu gminy. P. Orzeł nie poprze: 

stał na tem i w kilka godzin później 

otrzymałem od niego jeszcze list z 
ordynarnem wymyślaniem za to, że 

skarżyłem się do Inspekteratu. 

Z listem tym zwróciłem się do 

Sądu Pokoju w Jaszunach ażeby 

zgodnie z prawem ukarał p. Orła. 

Sprawa rozpoznawała się dnia 10 ma- 

ja r. b. lecz niestety, p. Sędzia poko- 

ju skazał p. Orła tylko na 25 zł. 
grzywny lecz i tę karę darował mu 

w myśl art. 536 K.K. i koszta sądo- 
we w kwocie 2 zł. 50. 

W sprawie tej apeluję do Sądu 
Okręgowego. Powyższe podaję do 
wiadomości publicznej by stwierdzić, 

że jeżeli podobni nauczycielowie bę: 

dą nadal tolerowani i nie będzie sta- 

łego szkolnego nadzoru, to społeczeń- 

stwo nasze zmuszone będzie zaprze- 

stać posyłać swoich dzieci do szkoły 
aby daremnie nie traciły czasu i nie 

gorszyły się moralnie, za co w do- 

datku zmuszone jest łożyć Sporo 
sza. 

> Józef Szulc. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze ! 

Wyczytuję dziś w dziennikach, że Ko- 

mitęt organizujący jubileuszowe upamiętnie- 

nie mojej skromnej działalności dziennikar- 

sko-literackiej i obywatelskiej, postanowił 

jednak, wbrew moim  nąjusilniejszym proś. 

bom, włąśnie w teraźniejszym czasie wy: 

trwać przy dacie 2-go tzerwca. 

W listach wystosowanych dawno już 

temu do p. prezesa Syndykatu dziennikarzy 

K. Bukowskiego oraz do p. wiceprezesa 

Związku literatów dr. Wł. Zahorskiego pro- 

siłem gorąco o niezaprzątanie, osobliwie w 

tak wyjątkowy sposób, moją osobą szersze- 

go grona osób. Gdy mi się nie udało trafić 

do przekonania ani Syndykatu ani Związku, 

poczytuję za swój obowiązek prosić ponow= 

nie, tym razem jaknajbardziej stanowczo, 

przynajmniej o odłożenie tak niesłychanie 

drogiego dla mnie, tak niezmiernie chlubne- 

go jubileuszu—powiedzmy—chodźby do ja- 

kiej połowy września. 

Czasy w chwili obecnej nie po temu aby 

bodaj przy najskromniejszej uczcie spędzać 

nieirasobliwie choćby najmilsze momenty. 

Ciężka troska w duszach naszych; myśl cała 

pochłonięta sprawą publiczną, o mało że 

nie doszłą do nowego zakrętu dziejowego; 

dookoła każdego z nas, wśród całej inteli- 

gencji, poprostu niedostatek, jaki nam nigdy 

jeszcze do oczu nie zaglądał. Dajmy tym 

ciemnym chmurom zejść z horyzontu; wszys- 

cy wszak wierzymy Święcie w. pogodne ju- 

tro; poczekajmy — niechże choć zaświta, 

Wówczas z jakąż radością,  niezmąconą ni- 

czem, trącimy się w kieliszki, starzy i mło- 

dzi, 'na wiekuiste poźegnanie wszelkiej nie- 

doli, na powitanie rzeczywistego odrodzenia 

się, w szczęściu i chwale, miłej Ojczyzny! 

Wówczas ja sam pierwszy, głęboko wdzięcz- 

ny i wzruszony, pośpieszę na biesiadę z lek- 

kiem sercem i, da Bóg, z odpowiednią fan- 

tazją! 
Dziś — raz jeszcze z całej mocy proszę: | 

niech nie będę nawet pośrednią przyczyną 

uczynienia rżeczy nie w porę i nie w duchu 

i stylu naszym, ludzi tutejszych. 
Zechciejcie, Szanowny Panie Redakto- 

|rze, tych słów kilka podać do władomości 

publicznej i wierzyć w najszczersze moje 

koleżeńskie uczucia, którym pełny poważa- 

nia wyraz dać pośpieszam, j 
Czesław Jankowski. 

Wilno, 22-V 1926. 

Kiinika chorób dziee ęcych 
(Antokol, Szpital Wojskowy) 

przyjmuje zapisy na kolonję leczniczą dla dzieci im. 

w Druskienikach, 

U.S.B. 
Jędrzeja Śniadeckiego 

Przyjmowane są dzieci chrześcijan, w wieku 7—15 lat, po uprzed 

niem zbadaniu w ambulatotjum Kliniki — codziennie od 12 do l-ej. 

Opłata za 40 dni leczenia (kąpiele solankowe wraz z utrzymaniem i 

przejazdem) 180 zł. płatnych z góry. Sezun rozpoczyna się około 5 

czerwca r. b. 
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Zakończenie sezonu w 

Reducie. 

„Książe Niezłomnyć Calderona- 
Słowackiego. 

(Przed premjerą dzisiejszą). 

W dniu dzisiejszym publiczność 
wileńska ujrzy ostatnią w bieżącym 

sezonie teatralnym premjerę: w dzie- 
dzińcu Skargi, na tle kościoła uniwer- 

syteckiego Św. Jana, przemówi do 

nas przepiękna historja o infancie 
portugalskim — księciu niezłomnym 

Fernandzie. 
Premjera ta, jak niemniej i samo 

już zakończenie sezonu teatralnego 
roku 1925.26, rozpoczętego w Wilnie 
omal że nie w Wilję Bożego Naro- 
dzenia, da możność poświęcenia kilku 
dłuższych uwag Reducie, jej reperiu. 
arowi, pozwoli zbilansować wyniki 
artystyczne pierwszego roku pobytu 
wśród nas Reduty, da okazję do 
podniesienia tak znacznych zasług jej 
dla historji powojennej teatru polskie: 
go i do wypowiedzenia szeregu Žy- 
czeń na przyszłość. 

Dzisiaj chciałbym pobieżnie tylko 

zwrócić uwagę na symboliczny nieja- 
ko fakt, iż sezon w Wilnie rozpo- 
czął zespół od «Wyzwolenia» Wy- 
spiańskiego, kończy zaś na Słowac- 
kim. 

Chciałbym widzieć w tym przy: 
padkowym zapewne zbiegu okolicz- 
ności, symbolizującym wytyczne 
sztandarowe Reduty—dwa nazwiska 
w polskej literaturze dramatycznej» 
między któremi.zimieścić można; cały 
dorobek dramaturgji naszej — dobrą 
wróżkę na przyszłość, przedewszy- 
stkiem na sezon przyszły, kiedy Re- 
duta będzie mogła, aby w lepszych 
warunkach ogólnych, rozpocząć nor- 
mainie nowy sezon — drugi rok swej 
działalności na gruncie wileńskim, 

Że teatr w Wilnie jest potrzebny, 
teatr przystępny, dający możność 
przyjmowania strawy duchowej przez 
najszersze warstwy naszej inteligencji, 
że taki teatr będzie zawsze popierany 
a repertuar mie będzie Się starzał z 
powodu trudności szybkiego przygo” 
towywania premjer—o tem wymownie 
pouczyć nas może fakt tak zaamienny, 
tak radošny, tak godny podkreślenia, 
jak ten, že na t. zw. przegląd retro- 
spektywny dotychczasowego — герег- 

SŁOW 

Prasa żydowska o prze” 
wrocie. 

Prasa żydowska obszernie zajmuje 
się ostatniemi wypadkami w  Pol- 
sce. W naszym wileńskim „Wilner 
Togu“ czytamy w artykule p. t. 
„Dowidzenia Panie Marszałku”, że 
Józef Piłsudski nie miał pozytywnego 
programu, podejmując swoją demon- 
strację zbrojną. Zatrzymał on ją w 
połowie drogi, a wypadki ostatnich 
dni wywołują wrażenie dzieła nie- 
dokończonego. Powstała taka sytua- 
cja, że radykalna demokracja, która 
się przedtem zaprzęgła му tryumfalny 
rydwan rewolucji musi go teraz po- 
pychać, aby nie ugrzązł, Jeżeli donio- 
sły czyn Piłsudskiego ograniczy się 
do tego, to reakcja, która cofnęła się 
w całkowitym porządku na pozycje 
poprzednio upatrzone; z czasem 
znów podniesie głowę. Reakcja daje 
się uginać, ale nie łamie się. Skoro 
jednak naród pojski poczuł dreszcz 
wstrząsu socjalnego, to pójdzie już 
dalej swoją drogą nie bacząc czy 
jego chorążowie nie wyprzęgli się. 
Być może, że po kilku stacjach wy: 
padnie podróżować znów razem. Do- 
widzenia Panie Marszałku jak naj- 
prędzej 

BAA 

Straszne skutki powo- 
dzi w Rosji. 

Dopiero teraz, po częściowem ustąpieniu 
wody Wołgi, zdołano stwierdzić — straszne 
skutki powodzi. W N. Nowogrodzie, w okrę- 
gu przemysłowym kanawińskim zatopionych 
zostało 12 fabryk i'2500 mieszkań robotni- 
czych, wskutek czego 26 tysięcy osób straci- 
ło całe swe mienie i znalazło się bez dachn 
nad głową. Wodociągi w mieście zatopione, 
wszelki handel zamarł. Według obliczeń 
urzędowych potrzeba 5 miljonów rubli na 
samą tylko odbudowę gospodarki komunal- 
nej. W okręgu sormowskim zatopionych zo- 
stało 1.098 domów mieszkalnych, w reszcie 
zaś domów napór wody powybijał szyby, 
popodnosił dachy i t. d. Straty fabryki 
«Krasnoje Sormówo» wynoszą z górą pół 
miljona rubli. Pod N. Nowogroiem zalane 
zostały wszystkie sady owocowe i warzyw- 
p z których utrzymywała się ludność tam- 
ejszą. 

W Kostromie wśród ludności panuje 
nieopisana nędza, - gdyż powódź zniszczyła 
wszystko. Bydło, które zdołano uratować 
od powodzi, rozmieszczone zostało na uli- 
cach, na strychach domów, a nawet w mie- 
szkaniach,—wiele z bydła zginęło wskutek 
głodu, gdyż brak paszy daje się bardzo od: 
czuwać, a niema najmniejszych widoków, 
aby postarano się o dostarczenie tejże. Stra- 
ty w dobytku ludności tamtejszej ogromne. 
Wołga w górnym biegu od Kostromy wyla* 
łą na przestrzeni do 50 kilometrów, czego 
nigdy nie bywało. 

Nowogrodzie, wskutek wylewu 
Wołchowa zniszczone zostały fabryki zapa- 
łek trustu półaocno-zachodniego. Straty wy: 
noszą z górą 60 tysięcy rubli. Celem 
uchronienia jednej z fabryk zapałek, zbudo- 
wano wał ochronny, wysokości 2 metrów. 
Tym sposobem uratowano fabrykę, do któ- 
rej dopływają parowce i podwożą żywność, 
oraz wszystkie potrzebne produkty. 

W Swierdłowsku zatopione zostały fa 
bryki Michajłowskaja i Szemachinskaja, oraz 
huta szklana w pobliskiej Sytwie, Na rzece 
Sylwie zrujnowany został most kolejowy. 
Wieże ciśnień nad torem kolejowym zostały 
również zatopione. Miasto Kungir do po- 
łówy znajduje się pod wodą. 

Władze sowieckie pośpieszyły z pemocą, 
która jednak okazuje się niedostateczną, a 
to z powodu, że trudno dojechać do miej- 
scowości dotkniętych powodzią. 

Na 

  

    

  

miesiąc Solenizantek 

© i Solenizantów: 

'upominki 

poleca 

Księgarnia Stowarzyszenia 
Nauczycielstwa Polskiego 

w Wilnie, ul, Królewska Nr 1. 

  

tuaru Reduty dążą w Wilnie wszyscy, 
wypełniając teatr po brzegi, niezależnie 
od tego, czy darią prezentację teatral- 
ną widziało 'się,'czy też nie. Tajemnica 
omawianego zjawiska tkwi w obni: 
żeniu cen na miejsca więcej niż o 
połowę, ba! prawie o 75 procl 

Dlatego właśnie objaw ten nazy: 
wam pocieszającym, że świadczy on 
nie tyle o kryzysie teatru, jak chcą 
jedni, lub kryzysie publiczności, jak 
twierdzą inni, a przedewszystkiem 
bodaj wyłącznie o kryzysie kieszeni... 

Ale to są sprawy i zagadnienia o 
których będzie jeszcze na tem  miej- 
scu mowa, | 

Zabytki architektoniczne .Wilna, 
przeszłość jego kulturalna, jak nie- 
mniej piękno przyrody umożliwiły kie- 
rownictwu Reduty zrealizowanie myśli, 
godnej znacznego zachodu. 

wiemy, jak szczęśliwe były pró- 
by, niejednokrotne w Wilnie, prezen- 
tacji teatralnej na tle stylowych zabyt 
ków wileńskich lub na tie nowej bo- 
gatej przyrody. Można w naszych 
warunkach pokusić się o odtworze- 
nie i odnowienie najpiękniej :zych tra- 
dycyjteatru greckiego! Nie znączy to 
by eksperymentu tego dokonywać 

MAJ — 

  

na 

  

Ulepszony samoch 

wszystkich; jest to samochód kupca, 
stwa, samochód dla każdej rodziny. 

kie lecz pewne działanie hamulców. 

chętniej 

ketalogów i 

Samochód turystyczny Ford jest eleganckim i zgrabnym wozem dla 

wymogom .dnia oraz nowoczesnej techniki; posiada on: płynne zgrabne 
linje, wygodne głębokie siedzenia, stalową karoserję w różnych kolorach, 
nadzwyczajną pewność jazdy, elektryczny uruchamiacz i oświetlenie, mięk= 

przed deską rozdzielczą, pod maską silnika. Samochód turystyczny 
posiada czworo drzwi, otwiefających się ku 

zasłony boczne otwierają się razem z drzwiami. 
Każdy przedstawiciel Forda jaknaj- 

zademonstruje 
orąz udzieli wszelkich 

UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE FORDA 
we wszysikich większych miastach Polski. 

ód turystyczny Ford. 

samochód kierownika przedsiębiort 
Obecny samochód -Ford odpowiada 

Zbiornik benzyny umieszczony jest 
ord 

przodowi.  Nieprzemakalne 

samochód 
informacji, 

prospektów. 

  

Koniec rokowań polsko-niemieckich. 
WARSZAWA 22 V (tel. wi. Słowa) Rokowania handlowe polsko- 

niemieckie, posuwają się szybko naprzód. W kołach politycznych „panuje 
przekonanie, że obecne rokowania doprowadzą do likwidacji pozostałości 
z wojny gospodarczej między Niemcami a Polską. Najbliższe posiedzenie 
delegacji polsko-niemieckiej, odbędzie się w nadchodzącą Środę. 

Zjazd bojówek komunistycznych. 
BERLIN, 22 V. BAT. Dziś rozpoczął -się tutaj zjazd bojówek komu: 

nistycznych. Dzlegaci marynarzy złożyli wieniec na grobie poległych w 
czasie rewolucji marynarzy. Zmobilizowano całą policję. Reichswera znej- 
duje się w ciągłem pogotowiu. 

Krwawa wojna w Maróokko. 
FEZ, 22 М. PAT. Oddziały partyzanckie dotarły do  Dżębel-Talma, 

skąd panując nad okolicą, posuwają się dalej naprzód. Na odcinku wscho- 
dnim wszystkie szczepy pragną zgłosić uległość. jak się wydaje, wiele od- 
działów jest gotowych go złożenia broni. Zbudowane na rozkaz Abd-El- 
Krima pozycje obronne zostały zniszczone i z chwilą zbliżania się *wojsk 
francusko-hiszpańskich, żołnierze przechodzą na ich stronę. W  przeci- 
wiefństwie do tego co się dżiało jesienią, mieszkańcy nie uciekają przed 
wojskiem, lecz pozostają u siebie wraz z bydłem i dobytkiem, 

Olbrzymi pożar w Rumunii. 
BUKARESZT, 22.V PAT. W/g urzędowych danych, pożar w Bacsu 

zniszczył ogółem 400 budynków będących własnością 275-u właścicieli. 
Zgórą 2,000 osób zostało na bruku. Straty wynoszą około miljarda lej. 

Czy Byrd przeleciał nad Biegunem? 
OTTAWA, 22/V. PAT. Królewskie towarzystwo Kanadyjskie uchwa- 

liło rezoiucję składającą życzenia Amundsenowi z powodu pomyślnego 
wyniku jego podróży do bieguns północnego, odmówiło jednak wysłania 

a podobnej rezolucji do lotnika erykańskiego Byrd'a, gdyż twierdzenia 
"jego, że przeleciai nad biegunem północnym, nie są jeszcze sprawdzone. 

Reformy finansowe we Francji. 
PARYŻ, 22.V PAT, Minister Peret oświadczył przedstawicielowi 

„Journaka, że w celu uzdrowienia finansowego kraju związańego z Osta- 
teczną waloryzacją franka, minister opracowuje projekt dobrowolnej kon- 
wersji długów oraz przewiduje utworzenie podatku amortyżacyjiego. 

Petit Journal dowiaduje się, że w następstwie podniesienia kursu 
franka przewidziane zarządzenia w sprawie ograniczenia wywozu  artyku- 
łów spożywczych zostały prowizorycznie wstrzymane. Według Petit Pari- 
sien, Bank Francuski ma poparcie francuskich banków zagranicznych. 
Użycie części rezerw złota Banku Francuskiego — pisze dziennik — było- 
by ostateczną ewentualnością. 
uniknąć. 

której obecne perspektywy pozwoliły 

Przyśpieszenie zwołania Sejmu kowieńskiego, 
KOWNO. 22 V. Pat. W/g Letuvos Żinios, różne okoliczności wska- 

zuja na to, że Sejm litewski zwołany będzie wcześniej aniżeli było za. 
mierzone. Wymagają tego nietylko względy wewnętrzno-polityczne lecz 
również położenie zagraniczne szczególnie w związku z wypadkami w 

Polsce. Sejm litewski ma być zwłany w dniu 1-go czerwca. 

koniecznie na tragedji greckiej, od 
której teatry nasze tak niesłusznie 
stronią, zapoznajac jej wielkie walory, 
lub obawiając się oziębłości publicz- 
ności teatralnej. 

Ujrzymy. dzisiaj „Księcia Niezłom- 
nego* Calderona-Słowackiego w 'za- 
kątku pełnym najdroższych wspom- 
nień historycznych, wywołującym u- 
czucia dumy i poczucie siły, zdolnym 
rozentuzjazmować _ najobojętniejszy 
tłum widzów, żądnych wrażeń tylko 
kinematograficznych, lekkich,  bez 
szczególnego natężenia i pracy umys- 
łu: w podwórcu Skargi, symbolizują- 
cem w rytych na murze zgłoskach 
wielką przeszłość i znakomitą trady- 
cję Wszechnicy Batorowej, miejscu, 
będącem świadkiem tylu pokoleń i 
tylu dzieł, związanych z Uaiwersyte- 
tem Wileńskim, tylu przejść tragicz: 
nych i świetnych triumfów. 

Dzieje niezłomnego bohatera, co 
siebie oddaje w niewolę za całość, 
dumę i siłę duchową kraju przedsta: 
wione dziś będą przez artystów Re- 
duty wierszem Słowackiego, który ma 
ię zastugę wobec hiszpańskiego au- 
tora z wieku XVII, że przetworzył 
jego utwór i w całości pozornie tej sa- 

mej dał dzieło wyższe o kilkanaście 
tonów od pierwowzoru, o tych kil- 
kanaście tonów, które stanowią: 
zwiewna, subtelna poezja i mistyczna, 
uduchowiona, j ak by materjalnych 
kształtów nieznająca myśl. 

'Czem się różni „Książę Niezłom- 
ny“ Całderona od tegoż księcia Sło- 
wackiego dobitnie scharakteryzował 
jeden z krytyków, mówiąc, iż poeta 
hiszpański, tak pięknie umiejący. opie: 
wać Boga i miłość dia kobiety, po- 
mimo to nie poznałby swego utwo- 
ru. Bo, jak dodaje inny krytyk, mu- 
siałby być wdzięczny za przekład, 
przewyższający wartością artystyczną 
— pięknem formy, uduchowieniem 
treści—swój pierwowzór. 

Te wszystkie wartości, które Re- 
duta umie pokazać, umie wydobyć z 
utworu dramatycznego. z  niepo- 
wszednią zdolnością—patos i koturn 
wierszą szlachetnego, porywającego, 
Iśniącego wszystkiemmi barwami tęczy 
i gorącego odczucia, intensywność 
przeżycia duchowego bohatera na 
miarę wielkich duchów, wydobycie 
nastroju zasadniczego — atmostery 
wzniosłej szlachetności, uczucia pod- 
noszącego, krzepiącego, entuzjązmu* 
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Maj w przysłowiach staropolskich. 
Skarbnica przysłów staropolskich, za- 

stosowanych do każdego niemal dnia w typa 
miesiącu jest przebogata. Więc przedewszy - 
stkiem: «deszczyk majowy i łzy młodej 

wdowy, nie długo trwałe...» to znaczy nie 
spowodują roztopów, gdyż «w maju z kwar: 
ty wody, kropla błota». Deszczyki zmywają 
pył z roślin i przyśpieszają ich rozwój, dla: 
tego też «na św. Stanisława, rośnie żytko 
kieby ława», a św. Zofija kłosy row 
wija..» Ludzie w maju odczuwają jakoby 
przypływ sił żywotnych, a «pierwszy maja 
poranek jest tęskiiwy dla kochanek». Przod- 

"№ kowie nasi wierzyli że <w trzech miesiącach: 
maju, wrześniu, kwietniu z żyły — niech 
krew puszcza, komu wiek długi życia miły» 
i doradzano sobie: 

<Jedz na wiosnę mało, chceszli żyć ca- 
ło! Jedz, co chcesz w zimie, ale przy wi: 

nie!» Przestrzeganie mierności w odżywia: 
niu się nie wymagało naogół wielkiego za- 
parcia siebie, jako że to czas <przednów= 
ku», ale nie pociągało teź za sobą przygnę- 
bienia, bo «wiosna chociaż głodna, ale swo* 
bodna». Kościół był przeciwny postom w 
tym okresie powielkanocnym, dlatego też 
nie ustanowił postów w wigilję Wniebo- 
wstąpienia i św. Filipa i Jakóba, mimo że 
w przeddzień wszystkich innych apostołów 
obowiązywały one dawniej. Ogólna u na- 
szych przodków zasada odmawiania soble 
wina w dni postne, nie obowiązywała w 
tym okresie: «od Wielkiejnocy do Zielo- 
nych Świątek można polać choćby i w pią: 
tok...» 

O pogodzie były rozmaite przysłowia: 
Drugiego maja mawiano nieraz nie bez 
racji; <Choć dziś św. Atanazy — pal w pie: 
feu dwa razy». Są też «święci Pankracy, Ser- 
wacy, Bonifacy — źli na ogrody chłopacy 
(od 12—14), ale to już <ostatni dworacy», 
a właściwie to już «Domicela Święta — zi” 
my wcale nie pamięta...» 

Ze świata 
— Wielkie miasta amerykan- 

skie. Ludność Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej wynosi 115 
miljonów osób. Piąta część obywateli 
amerykańskich mieszka w 18 wielkich 
miastach, z których każde liczy prze- 
szło 400000 mieszkańców. Jeśli do- 
damy do tego jeszcze miasta średnie 
i małe, okaże się, że 53 proc. wszyst- 
kich obywateli amerykańskich miesz- 
ka w miastach, podczas gdy pozo: 
stałych 45 proc. stanowią rolnicy. 
Rozwój miast amerykańskich jest 
wprost ogromny. Przed 25 laty po- 
siadała Ameryka północna następujące 
we kie miasta: New York, Chicago, 
Philadelphia, St. Louis, Boston, Bal- 
timore, Pittsburgh, Cleweland, Buffalo 
i San Francisco. Po 10 latach trzy 
największe miasta pozostały nadal 
na pierwszem miejscu, ale w stosun- 
kach pozostałych miast zaszły wiel- 
kie zmiany. Na rozwój wielkich miast 
amerykańskich wpłynął przedewszyst- 
kiem rozwój przemysłu samochodo- ' 
wego, w dalszym ciągu wzmożona 
imigracja i przenoszenie się ludności 
wiejskiej do miast Jedno z nowych 
wielkich miast amerykańskich, siedz!- 
ba centralnych zakładów Forda, De- 
troit, kióre na początku bieżącego 
stulecia liczyło niespełaa 300 000 mie- 
szkańców, wzrosło w przeciągu 10 
lat na miasto półmiljonowe, większe 
niż Buffalo i San Francisco. Obsenie 
zajmuje Detroit (1,200.000 mieszkań - 
ców) czwarte miejsce wśród wielkich 
miast amerykańskich. Bardzo szybko 
rozwijało się również miasto Cleue 
land, iiczące obecnie 940000 miesz- 
kańców. Rekordowy wprost wzrost 
wykazuje miasto Los Angelos, które 
w roku 1900 liczyło 100.000 a obec- 
nie 750 000 mieszkańców. Rozwojowi 
tego miasta sprzyjał w pierwszej 
linji przemysł filmowy, który jest 
tutaj skoncentrowany. Pojedyńcze 
wielkie miasta amerykańskie wykazy- 
wały w roku 1926 następującą ilosć 
mieszkańcow. New Yo:k_6,100,000, 
Chicago 2,995,000, Philadelpiia 
1,980,000, Detroit 1,240.000, Ciewe- 
land 936,000, St. -Louis..820,000, Bal- 
timore 800,000, Boston 780;000, Los 
Ang'elos 750,000, Pittsburgh 630,000, 
San Francisco 550.000,  Buffała 
540,000, Milwaukee 509000,  Wa- 
shington 500,000, Newark 460,000, 
Nineapolis 425,000, New Orleans 
414,000, Cincinati 410,000. 
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lącego —te wszystkie walory, wartoś: 
ci reprezentuje dzieło Calderona— 
Słowackiego. 

Treść dzieła będzie harmonizo- 
wała z tłem, na którem inscenizator . 
odtworzy „Księcia Nieztomnego“. A 
nie bez specjalnego zainteresowania 
o.zekujemy przystosowania technicz- 
no-malżrskiego i architektonicznego 
tego tła do utworu, obiecując sob e 
niepowszednie wrażenia estetyczne, 
zwłaszcza, że trudności te będzie 
rozwiązywał p. Iwo Gall, o którego. 
sztuce można powiedzieć za Sło- 
wackim 

. . , «Malarz, udawca natury 
Jedną kreską czyni góry 
Albo miasta, wielkie grody.. 

i jest przeto podobny naturze, bo 
jak daiej twierdzi poeta, tak jak 
on ra „płólnach obrazu” 

„Taki na błękitach wody 
Gdy cień się ze światłem pomi. 
Niebiosa de wód się nachylę zna” 

W. P.



  

  

FABRYKI SUKNA i WYROBÓW  KAMGARNOWYCH 

w BIELSKU (ŚLĄSK CIESZYŃSKI) ;ROK ZAŁOŻENIA 1850 

  

sprzedaż detaliczna 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

widzimy. Już teraz mają miejsce wy* na ten cel sum wynosi w miesiącu 

datki „nadzwyczajne*, które budżet bieżącym 4 900.000 zł. 

czynią nierealnym. Rząd obecny urzę- Załeżność cen zboża od kursu 

duje w warunkach niewątpliwie gor- walut. 

szych, niż przed przewrotem, a prze- 

A | cież niemożliwość osiągnięcia bud- A a uk w r 

ta) 0 wm: 4 żetu realnego żarysowała się wyraź- żon diwy ch zapiką ku ta 64 

ej g у 

dun Nowy = wad do. wznieść zą nie jeszcze przed przewrotem. Należy wywołuje zwyżkę cen eksportowych 

OE 2 nowi budżetowej i do uwzględnić tu również pogorszenie Każdorazowa stabilizacja kursu dola: 

sca nis aktywności bilansu handlowego. się naszej sytuacji walutowej. ra względnie zniżka pociąga za sobą 

Rząd zastosuje jednocześnie wszelkie "ei W poniedziałek 17b. m., po dwu- zniżkę B zboża. 
rozporządzalne sda ia dniowej przerwie, giełdy |zagraniczne Giełda warszawska. 

ARÓW CE i ł ownie motować kurs zło- W dniu wczorajszym notowań ofi 
i i wierane. rzez rozmaite zaczęty pon : ( ‚ побо 

a IE ei tego. W Berlinie kurs ten wynosił sialnjch na Por. pieniężnej w War. 

Praca urzędów skarbowych nie ule- 2а dolara 10,68, w Warszawie 10.40. 

gała żadnej przerwie i w dalszym ciągu W/e wtorek nastąpiło na giełdach za- 

odbywa się normalne. Podatki wpływają oranicznych poważniejsze załamanie 

zadawalająco i oczekiwać należy wym m i kurs: wynosit w Berliniei Gdansku 

ше gorszych, „iš „w. Milešijos Kosa: 'około 12,50, w środę poprawił się na 
tko- 

któr d_ względem wpływów poda В х się 

4 kodstenia się pomyślnie. 11,50. .W Warszawie kurs oficjalny 

Deflcyt budżetowy za pierwsze 3 mie- utrzymany był na Fpoziomie znacznie 

siące r. b. wyraził się cyfrą 42,2 milj. zł, niższym. Bańk Polski oddawał na 

  

  

Minister Skarbu 0 ©- 

becnej sytuacji. 

Minister skarbu, p. Gabrjel Cze- 

chowicz udzielił prasie następujących 

  

  

NIEDZIELA 
Wsch. st, og. 3 m.34. 
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następnego dnia .podpalono las rzą: 

  

KRONIKA 

SKŁAD ;FABRYCZNY w WILNIE a 
ul. WIELKA 36 TELEFON 949 

  

  
po cenach fabrycznych | 
  

KK ORLE TYSZ T L E IIS 

° nie są dokładnie poinformowane o 
# pogranicza ula powyższej umowy z So Wybory do Rady Izby 

я wietami. iei 
Dywersanoi podpalają lasy. — (x) Posiedzienie Rady Ko- Lekarskiej. 
Na odcinku pogranicznym Bud- leioweį w PKP w Wilnie, W dniu = Polski Komitet Przedwyborczy 

sław, koło strażnicy: Lacienie dywer- 4 czerwcą rb. odbędzie się w Dyr. do Rady Izby Lekarskiej Wileńsko- 
sańci bolszewiccy podpalili las, nałe. PKP. w Wilnie posiedzenie Rady Nowogródzkiej podaje do wiadomo: 
żący do właściciela maj, Krynica p. kolejowej okręgu wileńskiego. Na po ści ogółu lekarzy, zamieszkałych .na 
Mickiewicza. Skutkiem pożaru spło: siedzeniu tem, prócz całego szeregu terenie obu Województw, że w poro- 
nęło 1500 kw. metr. lasu. Niebezpie- innych spraw omawiane będą sprawy: zumieniu z Towarzystwem Lekarskiem 
czeństwo groziło równięż wyżej Organizacji wyładowania wagonów Nowogródzkiem, ze Związkiem Le- 
wspomnianej strażnicy, lecz dzięki na st. Wilno; wprowadzenie nowej karzy Żydów w Wilnie, oraz z przed- 
natychmiastowej pómocy żołnierzy taryfy pasażerskiej kołej podmiejskiej stawicielami powiatów Wileńszczyz- 
straży granicznej pożar stłumiono, dla rejonu około 5 km, od Wilna; ny i proporcjonalnie do stanu liczeb- 
strażnica została ocaloną. Nadmienić ważenię wagonów, oraz ujednostaj- nego uprawnionych wyborców wy- 
należy, iż w ostatnim czasie zdarzają nienie zasady o pobieraniu opłat ad mienionych organizacyj, została wy- 
się zbyt częste podpalania lasów na ładowania, jak również sprawa dzier- stawiona niżej przytoczona jedna 
pograniczu przez dywersantów, gdyż žawy placów kolejowych. wspólna Jista członków Rady zby 

— (x) Zmiany godzin urzędo- Lekarskiej Wileńsko -« Nowogródzkiej. 
dowy na odcinku strażnicy Gracja. wania w Dyr. P.K.P. w Wiinie. Lista niniejsza, która obejmuje przed: 
Pożar ten zauważono w czas i na- Ministersrwo kolei poleciio Wil. Dyr, stawicieli wszystkich odłamów  my- 
tychmiast stłumiono. P. K. P. wprowadzenie zmiany go- Śli lekarskiej, winna być przyjęta so- 

dzin urzędowania, a mianowicie od !idarnie przez cały ogół lekarski. 
mu Z0dz. Si pėl r. do g. 15 i pė, a Listy drukowanej wrzucać do 

nie jak dotąd od 8 r. do 15, urny nie można, nazwiska kandyda- 

— (x) Posiedzenie komisji ta- tów należy wypisać na ostemplowa- 
ryfowej P.K.P. w Wilnie. W związ- nej karcie głosowania. 
ku z.mającem się odbyć w dniu 4 _, Lista Członków Rady Izby Lekar- 
czerwca posiedzeniem Rady Kolejo- skiej Wileńsko-Nowogródzkiej, uło- 
wej, ną.wniosek przedstawiciela Głów- żona. przez Polski Komitet Przedwy:« 
nej Rady Kolejowej przy Minister. borczy w porozumieniu ze Związkiem 

— (0) Rocznik statystyczny m. stwię p, Wańkowicza, w dniu 25 b. Lekarzy Żydów w Wilnie. 
DŻ Dziś 

    
i ły dochody gzełdzi kiej stosun- przyczem wydatki przewyższy Y giełdzie warszawskiej sumy Zel: Św. 

i tpli- nai Zach. sł o g. 7 m. 31 

Aiednia o RAR 2 MEC, budłał z kowo niewielkie (50,000 dolarów), co Jutro = "E 

wości, że przy pewny” zresztą miało miejsce także przez pe- | Świąteczny. 
łatwością może być zrównoważony. Ё także p 

ias należy, że bilans handlowy, wien czas już w kwietniu i począt- 

czynny już od 8-miu miesięcy, dał w kwie- kach maja. Oprócz tego, celem nie- 

tniu przewyżkę wywozu nad przywozem © jOpuszcenia do większej jeszcze 

rv POD zniżki kursu zagranicą poświęcał 

| Tydzień temu pisaliśmy, iž naz- Bank na interwencję na giełdach za- 

wisko nowego Ministra Skarbu świade granicznych znaczniejsze sumy. 

* czy, że Ministerstwo Skarbu na razie, Harski, 

do czasu powołania kogó innego po INFORMACJE 

rekonstrukcji lub stworzeniu nowego 

Rada zrzeszeń gospodarczych. rządu na miejsce obecnego czasowe" 

go, nie będzie kierowało się żadnym 

samodzielnym programem, —— Miano- KRAKÓW 22 V. PAT. Dnia 20 

wanie p. Czechowicza uważaliśmy maja roku bież. ukonstytuowała się 

za posunięcje trafne, bo wykluczające tutaj rada zrzeszeń gospodarczych. 

skr й rzeįsciomym  narzucenie Po załatwieniu spraw organizacyjnych, 

b: pó darczego Rada jednomyślnie uchwaliła następu- 
państwu programu gospodarcz g 

jące oświadczenie; 
przez jednostkę, chcącą £ wykorzystać ZSR O osada 

swe chwilowe stanowisko. Rady zrzeszeń gospodarczych, przed- 

Informacje udzielone przez p. stawiciele wszystkich gałęzi gospo- 
r z . darstwa, dają wyraz zapatrywaniu, że 

Czechowicza prasie jakby obalają N2* tvjko jaknajrychlejsza pacyfikacja sto- 
sze przypuszczenia. Iriformacje te za" sutrów politycznych zapobiedz może 
wierają bowiem zapowiedź  konty- dalszemu zamieraniu działań go0spo- 

nucwania „polityki konsumenta* w darczych, które wymagają bezwzględ- 
osci zastosow ania „wszelkich roz* nie atmosfery pokojowej. 

  

URZĘDOWA. 

— Odwołanie zakazu pocho- 

dów i zebrań. Komisarz Rządu na 

m. Wilno podaje do publicznej wia- 

domości, iż z dniem 23 maja rb. zo- 

staje odwołany zakaz urządzania po- 

chodów, wieców, zjazdów i t. p. 

zgromadzeń publicznych. 3 

Organizatorzy tych zgromadzeń, 

w myśl obowiązujących przepisów 

(Rozp. Kom. Gen. Z. Wsch. z dnia 

25.V.19 r. w przedmiocie zgromadzeń 

publicznych—Dz. Urz. Z.C.Z. Wsch. 
ex 1919 r. poz. 30), winni złożyć do 

Komisarjatu Rządu przynajmniej na 

trzy dni przed terminem zgrojmadzenia 

podanie o udzielenie zezwolenia. 

Ogólne zebranie członków Stowa- 

rzyszeń i Związków zalegalizowanych 
mogą się odbywać po złożeniu z za- 

chowaniem 3 dniowego terminu od- 
nośnego zawiadomienia do Komisar- 

jatu Rządu. х 

— Wyszynk alkoholu dozwo- 
lony. Komisarz Rządu na m. Wilno 
podaje do wiadomości ogólnej, że 

zakaz sprzedaży, podawania i spo- 

życia napojów wyskokowych, zawar- 

Wilna. Biuro statystyczne Magistratu 
przygotowało do druku rocznik sta- 
tystyczny m, Wilna za rok 1925, 
Koszty druku wyniosą około 2000 zł. 
Z powodu braku kredytów kwestja 
wydrukowania rocznika została odro- 
czona na czas nieokreślony. 

— (x) Prośba o niepotrącanie 
z poborów na rzecz oOszczędno- 
ści miejskich. Związek pracowni= 
ków Magistratu m. Wilna, opierając 
Się na ustawie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, oraz Ministerstwa 
Skarbu zwrócił się w daiu wczoraj. 
szym do Magistratu z prośbą o 
zwrócenie wszystkim pracownikom 
dokonanych przez Magistrat potrąceń 
od 4i pół do 6 proc. z poborów 
miesięcznych, za ubiegłe dwa miesią- 
ce, oraz o niepotrącanie w przyszło- 
Ści tychże świadczeń. Zaznaczyć na- 
leży, iż powyższych potrąceń Magi* 
strat dokonywał w celach oszczędno- 
ściowych. 

— (t) Wystawa drobiu. W dniu 
dzisiejszym otwartą zostanie kolejna 
wystawa drobiu i królików gatun- 
kowych, Wystawa mieścić się będzie 
w ogródku przy ul. Mickiewicza Ne 2. 

— (x) Wycieczka krajoznaw- 
cza w Wilnie. W dniu wczorajszym 
o godz. 8 rano, pociągiem pośpiesz- 
nym z Warszawy, przybyła do Wilną 

m. odbędzie się w Wil. Dyr. P.K.P,, 1 Dr. Aleksander Safarewicz Wil- 

pod.przewodnietwem naczelnika wy- no; 2: Jan Michniewicz Wilno, 3. 

działu handlowotaryfowęgo p. Gali. Zygmunt Domański Nowogródek, 
jewskiego posiedzenie komisji taryto- 4. Gemach Szabad Wilno, 5. Juljusz 
wej, celem omówienia i ustalenia no: $umorok Wilno, 6. Floijan- Feliks 
wej taryfy dla kolei podmiejskich, Świeżyński Wilna, 7. Prof. Jan Szmurło 
która ma być wprowadzoadą w okre- 
sie łetnim Nadmienić należy, iż do- 
tąd jedynie w. Wilnie nie są wprowa- 

te koleje podmiejskie z ulgo- dzońe 

SZKOLNA 
wą taryfą, 

— Pokaz botaniczny. W dniach 
od 23—30 maja r. b. urządzają Kom- 
plety Maturalne pedagogów, pokaz 
botaniczny prac uczniowskich (mapy, 
rysunki, zielniki i t. p.) pod kierow- 
nictwem p. prof. T. Krynkowskiego 
przy ul. Zawalnej 1 (lokal Wil. Księż- 
nicy Nowości), Pokaz otwarty codzień 
od-godz. 11 ppł. do 6 pop. Wstęp 
20 gr. dla uczących się 10 gr. Е 

— Pokaz prac uczennic Żeń. 
Szkoły Zawodowej im. św. Józefa 
w. Wilnie — Ostrobramska 29—17 
otwiera się w niedzielę dn. 30-go 
m ja o godz. 12 p.p. 

Trwać będzie dwa dni. 

RÓŻNE. 
— Powrót Konstantego Bu: 

kowskiego. Dziś (w niedzielę) rano 
powraca z Warszawy, prezes Syndy- 
katu Dziennikarzy Polskich «w Wilnie ; i- Upatrując w niestałości pieniądza О 4 Г 

ras środ ads główne źródło niedomagań obecnej ty w obwieszczeniu z dn. 16 maja 
żenia cen artykułów „i > sytuacji gospodarczej, Rada zrzeszeń 1926 r., przestanie obowiązywać od 

trzeby. P. Czechowicz w swoim Cza- kłądzie najsilniejszy nacisk na dąże' godz. 10 rano dn. 25 maja 1926 r. 

sie bardzo blisko współpracował z nie ku stalibilizacji waluty jako ostoi MIEJSKA: 

p. Wł Grabskim. „Polityka konsu- wszelkiej pracy gospodarczej i ostoi — (0 Užičiiūmiėni pogł 

wycieczka krajoznawcza, składając ! 
зіё z 20:stu osób, pod SE p. Konstanty Bukowski, który. brał 

wem p. mec. Bułharowskieęgo. Wy- Udział w wycieczce przedstawicieli 
cieczka wspomniana zamierza zwie: prasy polskiej do Rumunii. 
dzić w pierwszym rzędzie.groby po- — (x) Uroczyste chrzciny sa 
ległych żałnierzy na cmentarzu Rosa, mołotów z. Wileńskiej. Z począt- 
następnie muzeum Tow. Przyjaciół kiem czerwca r. b. Komitet Wileń- 

Wilno, 8. Dr. Romuald Sopoćko Lida, 
9. Gerc Kowarski Wilno, 10.. Michał 
Swida Wilno, 11. Gustaw Sztoleman 
Wilno, 12. Jarosław Wołożyński Ba- 
ranowicze, 13. Eljasz Głobus Wilno, 
14. Marjan Górnicki Soły, 15. Henryk 
Rudziński Wilno, 16. Ludwik Łukow; 
ski Wilno, 17. Stefan Kozubowski 
Lida, 18. Grzegorz Gierszun Wilno, 
19. Prof. Aleksander Januszkiewicz 
Wilno, 20. Dr. Wikor Maleszewski 
Wilno, 21. Piotr Czyż Żołudek, - 22. 
Grzegorz Giecow Wilno, 23. Marjan 
Gimżewski Święciany, 24. Władysław 
Bujalski Wilno, 25. Józef Skwirski 
Mir (pow. Nieświeski), 26. Lejba No- 
chumowski Baranowicze. 

(—) Prof.. Jan Szmurło Przewo- 
dniczący Komit.  Przedwyborczego. 
(—) Dr. Ludwik Czarkowski P.rezes 
Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w 
Wiłnie. (—) Dr. Grzegorz Gierszun 
Prezes Związku Lekarzy Żydów w 
Wilaie. (—) Dr. Eljasz Globus V.ce- 
Prezes Związku Lekarzy Żydów w 
W lnie. (—) Dr. Kazimierz Pawłowski 

Wilno, I maja 1926 r. 

patrona Wylna, czystego i świętego króle- 
wicza. : a 

W Hiszpanji hartowała się dusza narodu 
we walkach z Maurami, u nas we walce ze 
Wschodem, który rozkładał nasz organizm 

sekretarz. 

: : ‚ Скабзк!е- zaufania. 
menta AL ar BĘ: Rada zrzeszeń gospodarczych w 
go podcięła podstawy ila zró. rekowie daje w końcu wyraz prze. 
su handlowego i uniemożliwiła zró kopaniu, że skierowanie polityki go: 
wnoważenie budżetu. Miejmy na- spodarczej Państwa ma właściwe to- 

dzieję że p. „Czechowicz nie ry wymaga ściślejszego współdziała- 

hi : owracać do polity* nia czynników rządowych z fachowy- 

L Be k 5 wości zabójczej, to zna- mi przedstawicielami życia gospodar. 
i = — a cen artykułów czego całej Rzeczypospolitej i podnosi 

Czy, że do O i 

- pierwszej potrzeby nie będzie dążył tak potrzebnych w tej dziedzinie koo- 

drogą zakażu „wywozu MAN peracyj. 

ro!niczych i zwierzęcych it p. Jakież Poprawa bilansu нана мс 

wówczas pozostają jeszcze „środki 

rozporządzalie* — Ustawa o „zabez- 

pieczeniu podaży artykułów  pierw- 

szej potrzeby, albo przepisy 0 zwal- 

czaniu lichwy? Nie leży to w kompe" niy r. b. 

Aż; M ra Skarbu lecz M ra w. mię yszłość naszego wysozu w tym 

OOO fw Jaka © a: wartość importu zmaiała do 18,796 
: .. 1у5. zł. 

du: „rząd zastosuje jednocześnie W ten sposób nadwyżka naszego 
wszelkie rozporządzalne środki... 1 bilansu handlowego w ub. miesiącu 

śt.d.*. Nie zmienia to postaci rze- przedstawia wóz ae > tys. zł. 

< jedynie, że rząd ma Rezultat ten zasługuje tem więcej 
2 E ażcodh wytyczne co do na po 'krešlenie, že saldo bilansu w 

i _ lutym wynosiło tylko 22,300 tys. zł. 

programu  gospodatczego i to wać Zwiększenie wywozu stwierdzono 

nie;powinno budzić, wśród społeczeń: przeważnie w grupie artykułów spo. 

stwa poważne (obawy, ponieważ па- EU (zboże, cukier i jaja) i 

rzucenie przez czasowy rząd tak em Ža е ы 

trykcji wywozowych jak „twardych ы Pe » E 

cen administracyjnie ustalonych jesz- aden © : ‘;'п OCZY: 
kt: i > ywozu—w grupie 

cze bardziej pogłębi chaos gospo" zrtykułów spożywczych. 
darczy. ; Zaznaczyč naležy, že Polska ma 

W wywiadzie udzielonym przez już czynny bilans handlowy od 

p. Ministra Skarbu uderza nadzwy- września r. z. 

„agszajny optymizm a nawet bagatelizo- Dwa miljony zł. na roboty 
iwanie piętrzących trudności: „nie publiczne. 

Zestawienie danych statystycznych 
o obrotach naszego handlu zagranicz- 
nego wykazuje poprawę naszego bi- 
lansu handiowego w miesiącu kwiet- 

konieczność rychłego wytworzenia 

runku wodnego. W dniu wczo- 
rajszym rozpoczął pracę posturunek 
wodny policji państwowej. Na sta- 

nowisko komendanta posterunku 
wyznaczony został przodownik Leon 
Ziemiec, który przystapił do przyj- 
mowania inwentarza. 4 

Skład osobowy posterunku „skla- 
dać się będzie z siedmiu osób. Ta- 
bor posterunku «nie posiada + na-razie 
potrzebnej ilości łodzi motorowych, 
jednak władze naczelne poczyniły 

starania o uzyskanie potrzebnych na 
ten cel funduszy. 2 

— (x) W sprawie wyplacania 
poborów pracownikom miejskim. 
Związek pracowników miejskich 
zwrócił się w dniu wczorajszym do ŽYW 
Magistratu m. Wilna z prośbą o 
przedsięwzięcie kroków, celem zabez- 
pieczenia im akuratnej wypłaty po- 
borów w dniu 1 czerwca ib. Nad- 

mienić należy, iż w ubiegłym  mie- 

siącu Magistrat wypłacił pobory w 
dwóch ratach, a to z powodu braku 
funduszów w kasie miejskiej. Dowia» 
dujemy się jednak, że. Magistrat pro- 
śbie powyższej nie będzie mógł za- 
dośćuczynić i wypłaci 
wcześniej, jak w dniu 8 czerwca r.b. 

— (o) Opieszałość Magistratu. 
Magistrat m. Wilna przesłał do za- 
twierdzenia władz nadzorczych u- 
chwałę Rady miejskiej o zaciągnięcie 
pożyczki w kwocie 150.000 zł. dla 
remontu starej turbiny na elektrowni 
miejskiej, 

Ponieważ w swoim czasie rzeczo- 
znawcy, Sprowadzeni "przez Magi: 
strat, prof. Wysocki i inż. Szapiro 
wypowiedzieli się przeciwko remonto 
wi turbiny i była nie tak dawno 
wniesiona oferta okazyjnego nabycia 
nowej turbiny, co przyšpieszyloby 

pobory nie 

i i iada Minister, EW > po z Raku bud- Jak się dowiadujemy, ministerjum o cały sezon zimowy doprowadzenie 
p аЁ skarbu wyasygnowało dziś w wyko- do porządku elektrowni miejskiej, 

żet z łatwością może być zrównowa naniu uchwalonego na maj i czerwiec wydział samorządowy województwa 
żony”. Tej «łatwości» bynajmniej nie prowizorjum budżetowego, 2.000.000 zwrócił się do Magistratu już od 

złotych na państwowe roboty pub- kilku tygodni z żądaniem wyjaśnień 
Pa 0a 0a an LA OBCA |ICZNEJ technicznych do projektu uporządko- 

me е Niezależnie od tego samorządy wania elektrowni, jednak sekcja tech. 
! іЁі"'Х"п otrzymały już kredyt w wysokości niczna Magistratu nie przygotowała 

02 2.000.000 złotych na roboty publiczne dotychczas żadnych materjałów. 
komunalne. Opieszałość władz miejskich w 

ładna Ponieważ cztery wielkie miasta: sprawie uporządkowania elektrowni 
Warszawa, Łódź, Lwów i Kraków zagraża całemu miastu niebezpieczeń- 

Mickiewicza 9 Zzymały dodatkowo jeszcze 11 ma- stwem, że jeszcze nie jedną zimę 
ja rb. 900.000 zł. na roboty publiczne, trzeba będzie siedzieć przy. świeczkach 
przeto łączna kwota wydatkowanych z powodu braku prądu i braku 

przezorności ze strony Magistratu. 

dogodna komunikacja, 

SE icjącowość, bliskość rzeki, 

Oferty składać: Ul. 
Nr 22, m. 23. 

# 
—
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Nauk, oraz po południu uda się stat- 
kami do. Werek., Po. powrocie z We- 
rek członkowie wycieczki  spożyją 
wspólną kolację na werandzie restau- 
racji Koła Polek, w ogrodzie po: 
Bernardyńskim. W .poniedziałek, dnia 
24 b. m. wycieczkowicze „udają. -się. 
samochodami do Trok. Magistrat m, 
Wilna do. towarzyszenia -wspomnia* 
nej wycieczce wydelegował stud. 
medyc. p. Piaskowskiego "i inż, So: 
kołowskiego, oraz przeznaczyt do 
ich: M» bc powozy miejskie i 
samochód. 

— (t) Kredyty dla urzędników 
państwowych w Spółdzielni Spo- 

czej. Rada Natżorczą Wileń- 
skiej Spółdzielni Spożywczej (b. Spół- 
dzielni Urzędników Państwowych) z 
uwagi na ciężkistan materjalny urzęd- 
ników państwowych, ktorzy skutkiem 
przeżywanego ostrego przesilenia go- 
spodarczego. zmuszeni zostali do za* 
dłużania się w handlu prywatnym, 
uchwaliła kredytowanie w wysokości 
1/4 paborėw „urzędniczych dla swych 
człońków. 

Kredyt będzie udzielany na termin 
jedno miesięczny, płatny: -1-gokażde- 
go miesiąca pod gwarancją odnoś- 
nych kół Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych. 

Zapis na członków Spółdzielni 
uskuiecznia s'ę w sklepach spółdziel- 
czych przy ul. Św. Jańskiej Nr. 3 i 
Antokolskiej Nr. 69, przyezem opłata 
została rozłożona na raty, z których 
pierwsza w wysokości 3-ch złotych 
może być wpłacona w dniu 1-go 
czerwca. 

KOLEJOWA 
— Zaprowadzenie ruchu oso- 

bowego przez stacje pogranicz- 
ne. W myśl ustatnio zawartych 
umów imiędzy władzami kolejowemi 
Polski i Sowietów, Wileńska Dyrekcja 
P.K.P. zamierza z dniem 15 czerwca 
r. b. wprowadzić ruch osobowy 
między Polską a Sowietami, przez 
stacje pograniczne Mikaszewicze— 
Żytkowicze, Stołpce—Niegorełoje i 
Zahacie -Farynowo. Nadmienić na: 
leży, iż ruch towarowy przez wyżej 
wspomniane stacje został już urucho 
miony z dniem 15 maja r. b. lecz 
dotychczas ruch tranzytowy odbywał 
się jedynie przez st. Stołper—Niega- 
rełoje; widocznie sfery handlowe 

kasę? Okręgu L.O.P.P. zamierza do- państwowy. Tam przeciwnikiem była Afryka, 

k wi Sroczygiąch Ga DO aib l | principe constanie (książ nabyłych dwóch samolotów ziemi (, pómny) uigdzie tak bardzo: zrozumiałym 
Wz i sejmiku pow. Wil.- MS, być jak we Wilnie. Najwyższe 
Trockiego. wzloty w wałce o doskonałość duchową 

— Loty pasażerskie nad Wil- + WY świętych Aa Fer. 
Yi. i ы i nda z.jedneį Kazimlerza d lej strony, 

nem. Dnia 21 p MAJĄ, „W gadzinąci Obaj psedotawia 'czarowne Światy RAR 
popołudniowych odbyły się z lotni: kości. i należą do. KV. «ieku,.w. którym -ufun- 
ska na Porubanku loty lot sażerskie dowana została „potęga „Jagiellońska, _ 
na samolocie Ligi OQ.-P. P, typu Po- Początek widowiska .o.godz..8.30 wiecz. 
też VIII., zakupionym przez Komitet MARE przez Uniwersytet od ulicy Š-to 
Powiatowy Wileńsko-Trocki. Н RSACIOCZIEŚK. 5 +. 

Zamolotem piłotował pilot Zarzą- mišias ry oe Ai m 
du Głównego L. O. P, P. p. ee z agrodzie Borsiapiykė (im _ odbi T. się 
Worledge. który w brawurowych lo: koncert chóru "WAY SO <Lutniar 

д i ji i „ pod dyr. prof. Br. Gawronškiėj, oraz orkie- 
Eni 4 PRZ B. RE aby 85 p. Strzelców. Wileńskich Pai dyr. 
kunem i Stanisławem Komerem GWU* kapelmistrza M. Salnickiego. Chór wykona 
krotnie przeleciał pod łukiem mostu szereę pieśni ludowych w artyst. opracowa- 
Zwierzynieckiego na Wilji budząc CEA WEZ; Kazury, Prosmaka i in- 

PoE" zebranej na moście publicz- "Y< Początek o g. 12 w poł, 

W Polsce podobny przelot usku- Jak KN a PE IDY 
tecznił w roku zeszłym major pilot Guna ais bo pine: vi : 
Prosiūski z II p. lot. przelatując pod Co; w sali Śniadeckich U E в :а 
mostem Poniatowskiego na Wiśle w wtorek 25 bm. na godz. 8 wiecz. 
Warszawie. Program uległ również - korzystnej 

TEATR i MUZYKA, zmianie przez dodanie utworów: 
poż Norwida, Żeromskiego, Pawlikowskiej 

— Reduta dzisiaj w niedzielę, 23:ego i j Wierzyńskiego. Bilety do nabycia 
iedziałek 24iego b. m. o godz. 8,30 я Я ; : 

щіерсоятсіеё;б% Reduty śred Mim we wtorek w Księgarni Nauczyciel- 

J. Słowackiego <Książe Niezłomny» — na stwa. 

dziedzińcn Błotra Skargi (Uniwersytet, wej- 
ście z Dominikańskiej) przed kościołem św. 
Jana. W razie niepogody zamiast «Księcia 
Niezłomnego> — grana będzie o godz. Śej 
wiecz. w gmachu na Pohulance—w niedzie- 

WYPĄDKI I KRĄDZIEŻE, 
— (x) Pedpalacz Slużeń bę- 

dzie odpowiadał przed zwykłym 
lę — komedja St. Krzywoszewskiego «Pan i 

Mikiste> — a w poniedzialek również na sądem. W związku z podarią w 
wypadek niepogody—Zespół odegra o godz. NUMiErze wczorajszym notatką, iż 
Q:ej komtdję Fr. Zabłockiego «Fircyk w za- 
totach». 

Od wtorku dn. 25:g0 b. m. dalszy ciąg 

podpalacz niejaki Slużeń Konstanty 
sianie przed Sądem  Doraźnym, do- 

t п wiadujemy się, iż władze prokura- rzedstawień powszechnych po cenach o 75 : ? ы 
Miód: zniżonych. Kolejność sztuk z repertu- toiskie przesłały akta wyżej wymie- 
aru retrospektywnego: wtorek, 25-g«Djabeł nionego do sędzego śledczego, celem 
i karczmarka», Środa 26-go <Wesele>, czwar- 
tek 27-go «Pan Minister», piątek 2850 «Wy: 
zwolenie». We wtorek 1 go czerwca odbę- 
dzie się koncert taneczny kierowniczki dzia- 
łu plastyczno tanecznego, p. Jadwigi Hrynię- 
wickiej. Koncert, jak i przedstawienia « We- 
sela» i «Wyzwolęnia» poprzedzą króikie 
przemówienia prof, dr. Stefana Srebrnego. 

Od wtorku początek przedstawień o godz. 
S-ej wiecz. 

— «Książę Niezłomny» Na dziedzińcu 
un wersyteckim Skargi przedstawiony będzie 
dziś «Książe Niezłomny» w formie mister- 
jum odbywającego się na tle fasady kościoła 
Św. Jana. Mowa będzie o Maurach, o Ceucie, 
o Fernandzie—ale jasną jest rzeczą, że pol: 
ska dusza dojrzała patrjotyczna odnajdzie 
natychmiast pod temi symbolami własne 
świętości o które chodziło Słowackiemu; 
walczącą Polskę z najazdem moskiewskim 1 
postać ankelliczną, dziwnie przypominającą 

postęcowania w trybie zwykłym i 
przeprowadzenie śledztwa z art. 
563 K. K. 

— Wykrycie tajnej gorzelni. 
W nocy 21 b.m. władze def pow. 
Wil. Trockiego wykryły i unieszko- 
dliwiły tajną gorzelnię, prowadzoną 
w zaścianku Ignapol gm. Bystrzyckiej 
przez Józefa Harasimowicza. 

„W chwili wkroczenia policji Ha- 
rasimowicz zajęty był właśnie wyro- 
bem samogonki. 

W dniu wczorajszym wyjechali 
na miejsce przedstawiciele urzędu 
akcyzy i monopolu celem dokonania 
ekspertyzy. 3



SZ 
Pogoń — Makkabi 4:1 (3:0). 

Mecz ten rozegrany na piaszczy- 
stem boisku Makkabi przyniósł garść 
wrażeń, no i... kasę, Publiczność ado- 
rująca „Makkabeuszów dopisała i tym 
razem. 

Obydwie drużyny w osłabionych 
składach i bez asów t. j. Szallera i 
Birnbacha. 

"Z początku gra przynosi lekką 
przewagą Makkabi, jednak atak jej, 
kierowany tym razem przez Szpaka 
(obrońca rezerwowy) nie umiał wy- 
korzystać sytuacji, Alak Pogoni wspie- 
rany przez doskonałego Baniaka uzy* 
skuje do przerwy trzy bramki. Jedną 
z nich pomógł zrobić Rutsztejn wy- 
puszczając piłkę z rąk. 

. Po przerwie Lejbowiczowi udaje 
się uzyskać punkt honorowy. Gra 
zaczyna być żywszą, tempo potęguje 
się, a pewien incydent, źle zresztą 
świadczący o takcie i umiarze Szło- 
ińskiego pobudza obydwie drużyny 
do intensywniejszej pracy. 

Ostatni kwadrans gry był ciekawy 
i obfitował *w szereg momentów 
ładnych. Makkabi przysuwa się pod 
bramkę przeciwnika jednak nie* jest 
w stanie przejść przez  Kotlarskiego, 

Klas Deaks 2 z 

„Helios“ 22 

х ов6 b „Polonja* $$ 
ul. Mickiewicza 22 sė 

iliejski Kinematograi 
KULTURALNO-OŚWIATOWY 

SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

  

Kino Kameralne 
o którem 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkolnych 

Arcykunsztowny dramat podłu 
W. roli głównej czarodziej ekranu 

Arcydzieło filmowe, 

będzie przez długie 
miesiące! 

  

= Zamiast TRANU 
E Tas się znany 

od lat wielu za- и atk Jecorol 
u WPP. Lekarzy 
a Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 

bezspornie najlepszego gracza na M wany, stosuje się przy anemii, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej. 
boisku. a Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

, Bramki zdobyli: dla Pogoni Szłoiń- z Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski" 
ski (3) i Karpowicz (1), dla Mak: щ i marką ochronną—trójkąt ze statywem. 
kabi Lejbowicz, й , M - Wystrzegać się naśladownictw. 

Sędziował p. Wiro-Kiro dobrze. 5 

T. IGZOWAUNEWZEUZUNUNAANESREE ANEWORDANENOZNEMAZE 

ARRERSZAJDDERKAE 

D-r ZARCYN 

W Jrericz 

Paweł Bure 

    

  

Sprzedaż i naprawa zegarków pierwszorzęd- 
nych fabryk i konstrukcji oraz reperacje * 
obstalunki przedmiotów  jubilersko-złotni- 

czych, CENY PRZYSTĘPNEIi 
Mickiewicza 4 

Nr 5 filja _ Ostrobramska 

  

Dziś Rekord powodenia na całym Świecie, 

utworu LEO. 
ON CHANEY. 

mówić się 

Dramat salonowo-erot 
Urocza VIRGINIA VALLI i piękny L 
„Domorosty Szerlok Cholmes“ arcywesoła komedja w 

Dziś będzie wyśiet- 
lany film 

Nad program: 

„Trzy w 
„Express filmowy 

    

  

pny w 8 aktach 
RI 

© 

    

ZAWALNA 1 == TELEFON 1—47 

NASIONA PA == 
й Aidis Andis kak A uk A A dż BBB 

ZIEMNIAKOW || SERADELI о 
оОМ ЗА KONICZYNY 

TYMOTKI $ Wyszła z druku i jest do nabycia we wszystkich księgarniach s 

JĘCZMIENIA ŁUBINU $ broszura w opracowaniu LEONA ŁASTOWSKIEGO 8 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki $ Jak ułożyć bilans bez pomoey @ 

przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- @ ” у tarza?“ Ф 

dajemy w zaplombowanych workach & 11’1ШЗ аг - к © 

J Podaje wyliczanie co miesiąc zysków i strat 2 

ę metod książkowości kalkulacyjnej. 

e Rzecz niezbędna dla Midezo buchaltera, kupca, przemysłowca etc, s 

Ostatni seans o g. 10 m. 15 w. 

«TEN, KTOREGO BIJĄ PO TWARZY». 

NIDA ANDREJDWA w 8 akt. 

Kłamiesz kobietot.. 
STONE w rolach głównych. 

aktach. 
gł 

jeki Gz 
Nr 5* w 1 akcie 

farsa w 6 ciu 
aktach 

„Niedźwiedzia przysługa* farsa w 2-ch aktach. 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW, Szczepańskiego. 

Kasa czynna» w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w 
BE 3-ej w 
arter 60 gr. 

Początek seansu: w niedzielę od 
powszed. dnie od godz. 4 m. 30. 

owszednie dnie od godz, 5-ej, 
mfiteatr i balkon 30 gr. 

  
° i i jy ce Wielka et Dziś! wielki Program uroczysty poświęcony dziejom pierwszego 

Kino „Piccadilly : = ės Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEG o 

Kino „E D EN“ Wo Še 0 Życdei dzieje JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO i ochód jego 

  

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie, 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

cukrowe, jest oryginalna 

którą nabywać można .za gotówkę 

131—62, 

0000900044900090000002006 

e 
© 
$ 
$ 

2 p. uprawne, a 

Ś SALETRA 
© 

2 po najniższych с 

2 BARAŃSKI, BARCIKOWSKI 
Ś WARSZAWA, 
e TELEFON: 
@ 
Ё 

imienin 19 marca 1926 r. 

2) 

zwłaszcza pod 

CHILIJSK 
enach w firmie: 

» 

i Ska, 

ul. Zgoda Nr 1 
101—37. 0
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SPRZEDANO WiECEj N 
   

      

  

  

iŁDWA MILIONY stoików. | 
py UNE ZE RZA R KR 

USUWA RADYKALNIE PIEGI, 
(* ZMARSZCZKI, OGORZAŁOŚĆ i INNE DEFEKTY CERY. 

WĄGRY,   M.S.W.(S. .ZD.) Nr 316. 
  

  

Berlin w nocy. 

W czasach ostatnich widziałem 
Berlin polityczny i Berlin kryminalny, 
Berlin teatrów i Berlin filmów. 
Wszystko io jednak jest Berlin dnia. 
Teraz zmusił mnie jeden kolega'Nie- 
miec, kierownik kroniką w wielkim, 
miljonowym dzienniku berlińskim, aby 
spojrzał a Berlin nocy. Mój znajomy 
jest specjalistą zwłaszcza w  znajo- 
mości barów. 

® 

Idziemy wieczorowemi Unter den 
Linden. Za nami gasną sylwety wrot 
Brandeburgji. Teraz piętrzy się wyso- 
ki gmach poselstwa. sowieckiego z 
ciekawemi oknami. Żaluzje je zakry- 
wają. Jak patrzę w te okna przypo- 
mina mi się nie wiem dlaczego służba 
moja we flocie i słowa komendy: 
„reflektory zaciemnić!*. Na lewo 
biyszczy setkami lamp modny dziś 
iokal „Mercedes“. A teraz życie wie- 
cz” żywe, Ogromne wlewa się 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

wraz przecinającą  Friedrichstrasse, 
To nie sztuka — tłómaczy mi mój 

cicerone, — zajść do baru, poprosić 
o cocktail i nad kieliszkiem  przesie- 
dzieć do rana, a potem krzyczeć: 
znam nocne życie Berlina, Wiedzieć 
należy, że cocktail posiada też swoje 
pseudonimy. Trzeba prosić o <Hanu- 
się» lub <ogon koguci». — To trc- 
chę whisky, kilka kropel likieru z 
silnym aromatem, kilkanzście kropel 
gorzkiej wódki, lód posiekany na 
drobne kawałeczki — wszystko to w 
szklance, do której przylega druga 
szklaneczka. | teraz zaczyna się 
obrzęd tajemniczy. «Mikser» miesza 
cocktail według recepty czarodziej- 
skiej, Wyraz «Mikser» pochodzi od 
angielskiego mieszać. Zobzczy pan 
jak się ruszają te ręce. Mają one 
swój rytm, swą rytmikę, swój urok, 
I odbija się tu styl jazz «bandu, styl 
schimmy. Ręce drżą jak laseczki nad 
bębnem jazz - bandu. To także muzy- 
ka dnia dzisiejszego. Zaznajomię pa- 
na z Wernerem. 

w/z CzeStaw Karwowski 

„Dla ciebie Polsko* czyli „Zdobycie Wiłna* wielki 
talny film w 10 akt, odegrany w Wilnie i w okolicy. 

ROLNICY!!! 0000040005 2 777 A S 

    

   
   

    

aktualny film w 3 aktach. 
monumen 

SPÓŁDZIELNIA RO 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 
ul ZAWALNA 1 

Sprzedaje: 

Ziemniaki: 

Parnassia 
Deodora. 

  

NaSkłado Warsznwie| 
z torem kolejowym przyjmiemy 
reprezentację lub w komis mater- 
gy tartaczne lub inne budowlane. 

a miejscu, waea, stajnia, szopy, 
motory. 

| | | tylko z firmą polską. | 

Oferty: Warszawa, Traugutta 3, 
Tygodnika 

Kto to Werner? 
Werner to jest alchemik, mistrz 

czarodziejskiego tego rzemiosła. — 
Proszę się nie uśmiechać! Berlin to 
Weltstadt — trzeba go poznać w 
jego bajorach, w jego asymetrjach, 
w jego niezdrowych pulsach, Tutaj 
cała febra nocnych wstrząsów, grze- 
chów. Każde miasto w nocy posia Ja 
swoistą etykę, czy antyetykę, boha- 
terów nocy, specjalistów nocy, takim 
jest właśnie ten Werner. 

Jesteśmy u Wernera. Fale dymu 
tytuniowego. Nagie ramiona. Dźwięki 
tango. Werner— pospolity niemiecki 
burżuj z wodnistemi oczami. Stoi za 
likierami. Patrzę na ich kolory. Likie- 
ry są podobne do klejnotów. Tutaj 
są rubiny, — Łagodne, śliczne, pra- 
wie przezroczyste; są gęste, podob- 
ne do złej, zapiekłej krwi. Jest wiś- 
niowy, pałający, prawie gorący. Prze- 
zroczysty curaga0. Mętny Cacao. Ka: 
narkowo:żółty—konjak z jajkiem. 

„Czego Pan żąda" — Werner patrzy 

———E———: 

SpółdzielniaRolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU  ZIEMIAN 

  

ZIEMIAN 
TELEFON 1—47. 

do sadzenia 
Odmiany: Wohltmann Kleinspiegel 

Wejdziemy w stosunek 

Pro Patria* 

a Lo Ww 

Magistra 

A. Bukowskiego 

Reg. Min. Zdr. Pubi. Nr 214. 

Piegi wągry i żółte 
plamy 

usuwa, udelikatnia i odmładza cerę czyniąc 
ją matową i aksamitną 

Krem „Neo-Metamorfosa“ 
wyrobu apteki A. Klippel w Warszawie 

` ul, Grochowska Nr 91. 
Żądać w aptekach i składach aptecznych 
Reprezęntacja na Województwo Wijeńskie. 

Skład matetjałów aptecznych 
Eugenjusza KUDREWICZA 

  

    

Wilno, ul, Ad. Mickiewicza Nr 26 
W.Z.P, 3342—VI dn. 5-V-26, 

© 6999960990 

A od 100 złotych w każdej 
Gotówkę sumie z zapewnieniem 
zwrotu w walucie i solidnemi EA 
lokuje najkorzystniej Dom H.-K. <ZACHĘTA» 
sp. z ogr. odp. Portowa 14 — telef. 9—05, 

ФФФ 07000 6% 0% 

Za 3,300 dolarów 
folwark 6 klm. od stacji i miasta powiato- 

wego. Dobra ziemia, łąki, las, rzeka. 
Dom H/K, <ZACHĘTA» Portowa 14, 

telef. 9.05. 

LNA 

Najsłynniejsze świat 
1750/. chorób po 
Chory żołądek jest 
maitszych chorób, z 

Słynne od 

den. Dr Marin, Dr 

RATUJCIE ZDROWIE. 

ZIOŁA z GÓR FARCUJ-raLAUKRA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 

lekarzy są idealnym Środkiem dla uzdrowienia żołącka, 
usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 

Nr 116 1129; 
  

Państwowy Zakład Zdrojowy 
ziemi Kieleckiej 

Sezony letnie od 1 maja do 31 października 

Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni: 
ctwo, leczenie elektrycznością, leczenie światłem, 
kąpiele słoneczne. | | LS k аЙ 

Dojazd: stacja kolejowa KIELCE, 
skąd automobilami do zakładu. 

dad b
d
b
 

a 
JA

I 

  

  

20000000090090029600990009900004090 

ZAKŁAD 6‹ 
adzerowy, SGANEFIE 

Mickiewicza 22. 

Otrzymano nowe modele pasów. 
PASY gumowe, lecznicze i specjalnie do 
odm. Stanu. Obstalunki według przepisów 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli, ze łzą w oku. 

lekarzy. Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło- 
wa“, 

V. =15005 “ien KUZKGUDENEZNENONZZZUNAZANZEZNAE 

  

  

kradz. dokumenty: 
S$ odpis "paszportu 

niem. wyd. na 
im, Józefy Budryhów= 
ny, oraz zaświadcze- 
ie inż. Zagórskiego 

jwyd: na imię Michała 
Misiewicza, uniewaž 

DO SPRZEDANIA 

rasowa  wilezki 
Kasztanowa 3 m. 6. 

K U P I Ę natychmiast nowy 
lub używany mo- 

tor 10 — 12 HP prądu zmiennego. 
Natomiast sprzedam 9 silny motor 

rądu stałego. 
jl Raduńska 67 (sklep spożywczy).     

  

    

ia się. Akuszerka Ь, — — — аОЕ оя 
przyjmuje od godz. 

>04466666466646666664466664606646 Akuszerka do 10. Mickiewicza 

> M. Brzezina 46. m. 6 
Wyježdžając na lato al: Mickiewicza 24 WZP Nr 63, 

m. 17. Przyjmuje od 
godz. 9 rano do 7 w. 
W.Z.P, Nr 3903 Wilno, 

dn. 22-V-26 r. 

Ząapytać prosimy o letniska w domu H.-K. 
*ZACHĘTA» Portowa 14. telef. 9—05 

Nadzwyczaj dogodne warunki. 

++. ++ 

  

  

o wynajęcia  po- 
kój z prawem 
korzystania Z 

jadalnego, kuchni dla 
pani lub dwuch pań 
wzgl. bezdzietnego 
małżeństwa. W.Pohu- 
fanka 22 m. 1. 

Do wszyst- 
kich pism 
ogłoszenia, 
nekrologi i 5 
różne rekla- 
my  najdo- 
godniej za- 
łatwić za 
pośred- 
nictwem @ 

  

oriepjan w do- 
brym stanie nie: 

E drogo okazyjnie 
do sprzedania Trocka 

Nr 4 m. 4.      
      

  

      

  

jowe powagi lekarskie stwierdziły, że 

wstaje z powodu obstrukcji 
główną przyczyną „powstania najroz: 
anieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, 

ieszkanie 5 pokoi 
z wygodami 

do wynajęcia 

  

45 lat w całym świecie A p = ооавдели сонщий -В 
$ { е Ё апа В 

=== Grabowskiego @ 
wadze  wlašci- w Wilnie k 

ul, Garbarska l Ę 
Gumy nowe gą telefon 82. g 

pierwszorzędnych ma- 
rek ‚30х3 w  dowol- 
nych ilościach sprze- 

Hochtloetter i wielu innych wybitnych 

są niezastąpionym dam po 55 zł. sztuka. : В 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów Vs Soabid OSO RS E 

trawienia, wzmacnia ą organizm i pobudzają apetyt. m. 1 dla S. A. BEATS, 
Zioła z gór H 

Zioła z gór H 
na wystawach lek. 

   
FMA 

Administracja 
dla W. 5. 

  

wysokiem krześle chuda 
wm Szal spadł jej z pleców. 

i 
Tango ucichło. Zaczyna się zygzaki 
schimmy. 

Werne, przyprawia cocktail, Fale 
dymu otaczają mnie. Mruży swe oczy 
i patrzy na mnie sąsiadka. Błyszczą 
kolory likierów. 

Gdy wychodzimy z baru, ze ścia- 
ny wyłazi jakaś niemrawa figura i mi- 
jając "nas mówi  bezdźwięcznym 
głosem: 

„Klub nocny. Tańce obnażonych, 
Baccarat. Niedaleko. Niedrogo*, 

Mój towarzysz powiada; 
— Znam tego naciągacza. Nie 

warto. Tam jest lepszy naciągacz. 
Istotnie podłazi do nas inne indy- 

widuum: 
— Chemin de fer. Tańce brzucha. 

Niedrogo. Blisko. 
Wsiadamy z moim cieronem i 

naciągaczem do auto, Kilka kroków i 
jestemy przed dziedzińcem, Dzwonek. 

wątroby, nerek, kam eni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

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

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

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

Warszawa, Chmielna 49, 

  

0000000000 
elegancka czyjeś oko nas ogląda. Widać nie 

ać chude dekadenckie ramiona, kryminalnej. Wchodzimy, 

GILENKIŃ 
ul. Tatarska 20. 

MEBLE 
jadalne, sypialne, sa- 
lonowe i gabinetowe 

arcu D:ra Lauera usuwają cierpienia 
  

onet, 
dynamo, akumulatorów 
kupno, sprzedaż, na- 
prawa, Części zapaso- 

Ma arcu D-ra Lawera zost ły nagrodzone 
arskich najwyższemi odznaczeniami I 

; we Przewijanie spa- kredensy, stoły 
Cena pół pudełka zł. 1.50, lonych elektromaszyn. szafy, łóżka i t. d. 
podwójne pudełko zł. 2.50. OG "Wykwiniot - ое 

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. wa Si, tel, = 31, Niedrogo. 
419—31, Zygmunt Po. 

pławski <Magnet>, 

Dwa 
umeblowane pokoje 

do wynajęcia Mickie" 
wicza Nr 15 m. 18. 

2 — 5. 

SPRZEDAŽ 
NA RA TOW, 

  

  

gub. ksiąž. wojsk., 

Z: === wyd. przez PKU 
więciany na im. 

Michała Michalowskie- 
go, zam. we wsi Łu» 

czajki gm. Zalesk., 
unieważnia slę, 

mi, tiulową przepaską. Żeby ostatecz- 
nie nas zachwycić obie „ciocie* po- 
łożyły się na podłogę i zaczęły się 
gimnastykować prżytem listek tiulowy 

ы : odpadł. Mój cicer h O 
Za to żeśmy weszii—płacimy, za ny. Obu skajem "zai iai garderobę— płacimy, za stolik — pła- cocktail. Jakaś żółtozęba osoba wpięła cimy, I musimy obstalować butelkę i i szampana, złego, niesmacznego i dro- mpk pa NRA wyjść. giego. 
Znowóż fale dymu tytoniowego. 

Znowu obnażone ramiona. Krótkie nie 
Spódnice. Bananowe pończochy. Or- 

jesteśmy podobni do ajentów policji 

* 

Nocny Berlin spał. Jak powieki 
boszczyka zapadły żaluzje i okien- I : 2 nice. Dobroduszny „schut | roz* kiestra wita nowoprzybyłych. Płacimy, mawiał ż ofiarą wowem GE Zaczyna się przedstawienie. Dwie tam i i -zyna , entu. Przejechai auto ! ja- stare ciotki, z gazową przepaską na nem Diekeribsai Świat, krzyk T. AK godziny sprze- śmiech. : 4 jące prawdopodobnie rowery lub eśli to ma b — maszyny do pisania na raty) znudzo- my i nie nace Gaci az ne i z nudą w oczach patrzące na brudny, niesmaczny, Dm. gości podskakiwały i zadzierały nogi. 

Obrzydliwe. Wstrętne. 
E W każdym razie nie warto było 
się narażać na protokół policyjny z 
ujawnieniem nazwiska. Nie warte 

na mnie pytejąco. Obok siedzi na Wymiana haseł. Unosi się klapka i tego były „ciocie* z.końskiemi uda- 

Odpowiedziałny Za oytoszenie Łenon 4aw:nski. Urukarnia „Wydawiiciwo Wiieńskie" Kwaszelna 26, 

 


