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i

ul. Ad. Mickiewicza
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PRENUMERATA
miesięczna z odnoszeiiem do domu lmv
zagranicę 7 zł, Konto czekowe w P, K. 0.

od 9 do

3. Telefony:

z przesyłką pocztową
Nr. 80259

4 zł,

redakcji 243, administracji

Opłath pocztowa

Kongres

jak się patrzy.

stąpiła

Dziw tylko wielki dla Paryża, że naj:

obie Angielki,
ani
Włoszka ani
Szwajcarka.
Posiedzenia kongresu
publiczne.
Mnóstwo osób chodzi
tak..

przemówień a i pooglądać

głośne niewiasty

Największą

budzą

te

Oświadczenie

Pana

Premjera

Temi driami przejeNa zaproszenie

cia teki Ministerstwa

nych szkarłatnemi wstęgami i kokardami. Ludzie gapili się niemiłosiernie.
Reklama wyśmienita!
przypomnę

Marszałka

w miejscu.
p. Premjera obję-

Spraw Wojsko-

wych oświadczam,
iż gotów
jestem
przyjąć te zaproszenie
pod następującemi warunkami: 1-mo Interpretacja

postanowień

przy sposobno-

art.

46

Konstytucji

Ści, że w maju 1919-go paryska lzba dotychczas była tak powolną i tak
deputowanych uchwaliła prawo przy- naginaną w kierunku różnych wpłyznające kobietom we Francji przywi- wów ministrów politycznych, iż doleje

wyborcze

głosami

czynne

przeciw

07.

i bierne

344

We dwa Jata

dopiero
potem sprawa
oparła się o
senat który t. zw. suffrage feminin

odrzucił 156 głosami przeciw 132.
Wówczas przeciwnicy prawa wybor-

czego

dla

kobiet

wysuwali

jako

magam się jasnej i niedopuszczającej
żadnej
wątpliwości
wykładni.
W
szczególności wychodząc z założeniaże wojsko nie może być dowodzone

u ogniska

domowego

między

mał-

żonkami, po. trzecie źbytni wpływ
wywierany na kobiety przez kler.

na osobliwość paryska.
Gościł
tu słynny
Krysznamurti,
ogłoszony

za Mesjasza przez panią Annie Besant jego „opiekunkę“. Jest ogrom

nie przystojny... Co się dzienniki nadworowały z jego stosunku do głoś:

nej teozoiki! A i jego „mesjanizm”
był przedmiotem nieskończonych docinków.
'
Przejazdem - na kongres

euchary-

styczny w Chicago bawiii w Paryżu
wysocy dostojnicy Kościoła. Jednym

pociągiem, w jednym wagonie odjechali temi dniami z dworca Saint Lazare: arcybiskup Paryża, monsigniore
Seipel
kanclerz
austrjacki, kardynał
Faulhaber,
kardynał ,Piffl arcybiskup
Wiednia, budapesztański
arcybiskup

kardynał Csernoch, prymas

Hiszpanii

kardynał
Reyg y Casanova
(trudna
rada, nazwiska nie zmienić).
Trzeba
przyznać, że rzadko sę widuje poza
Rzymem tyle narazEminencyj. Ale od

czegoż Paryż? Kanclerz Szipel, korzystając

z pobytu w Paryżu

wygłosił

wobec elity publiczności w Sorbonie,

państwem

o

zmniejszenia
widualnego

moich uprawnień indydowodzenia
wojskiem,

proponuję przyjęcie gwarancji mojej
odpowiedzialności w formie podania

o mojej dymisji. Podanie to_zostanie
złożone przezćmnie na ręce premjera,
który będzie uprawniony przyjąć w

nie myśli

Piłudskiego.

potrzebne.
Po
trzecie
wobec
Sejmu.
W
myśl postanowień Konstytucji przyj:
muję odpowiedzialność z wyeliminowaniem jakiejkolwiek odpowiedzialności przed Senatem, jako ustawowo
nie zastrzeżonej.

oficer,

wówczas

który

sam

jedynie

siebie

wyższych i niższych

i

nie

grono

oficerów

wojny, a który to dekret

obowiązującą

wskutek

z chwilą mojego
wojskowej.

utracił moc

uchylenia go

ustąpienia ze służby

głos,

odczyt, który był nietylko
zajmującem exposć lecz też

Marszałek

Polski,

przedstawił

premier

że „współpracuje

—

powie,

wywłaszczenia

jest to

najwyższy

Niechże

wreszcie

najwyższa pochwała.

nie

któreby rząd

mógł

przyjąć,

zmierza

on bo-

w. Reichstagu

sekwencje.

wyciągnąć

jaknajdalej

idące

kon*

zapomnę że prezydent Hindenburg porzucając

wspomnieć o ballećs russes. Nigdy
ich niema dosyć Paryż. Do starego,

znanego repertuaru przybyły
widowiska nowe, jeszcze bardziej modern
mż „l'adorable Petrouchka de Stravinsky“. Są tojuż prawdziwe miste-

neutralność
w
sprawach
polityki
wewnętrznej, naruszył swoje stanowisko ponadpartyjne do czego z urzędu jest obowiązany. Socjal-demokraci, jako wnioskodawcy w sprawie wy-

właszczen:a byłych panujących wnoszą publiczny protest
tyce prezydenta

przeciwko — аК-

Hindenburga.

„ Oświadczenie mówcy

kiedy z prawicy

zwrócono

przerywano na
w Okrzyku

prawicy

uwagę

burzliwemi okrzykami,

mówcy

na to, że pretensji

księżniczki Czarnogórskiej
Juty broni socjalista Paul: Boncour—Miller Franken
odpowiedział: Ubolewam nadtem, że Paul-Boncour stanął w jedgłębokie symbole, kreacje najświeższe
jako adwokat tak skandaRosji bolszewickiej. Więc „Sąd osta* nym szeregu z p. Eveilingiem, celem obrony,
1ja choreograficzne,

mające. wyrażać

teczny* (takl), „Le Grand Soi*
„Wierzę gdyż jest to absurd*. Ten

ostatni ..balet jest ohydną

trawesta-

cją czy raczej parodją liturgji prawosławnej — jak się rzekło, produkt

i licznych

pretensji

księżniczki.

Następnie zabrał ponownie głos

kanclerz, który starał się wytłumaczyć stanowisko rządu Rzeszy w stosunku do listu Hindenburga
jednak
głos jego ginie wśród ogólnej wrzawy na ławach lewicy.
Poseł
socjaldemokratyczny dr. Rosenfeld, stwierdza w okrzyku, że prezydent Hinden-

bolszewicki, lub jak piszą po dzien- burg złamał słowo.
Ogólna wrzawa jeszcze
bardziej się potęguje.
Wresżcie
kanclerz
nikach „le Credo sovietiqne”. Tenczą p. Aleksandra Danilowa, p. Sia- zdołał oświadczyć wśród wielkiego hałasu, że wytyczne listy prezydenta
Czerny*
Impreza,

nistaw Idzikowski, Lubow
szewa, Fela Dubrowskaja..,

jak zwykle Diagilėwa.
Sezon ogórkowy jeszcze
Paryżu
kich

nie rozpoczął.

parę

tygodni

się

w

Dopiero za ja-

zacznie

się Paryż

wyludniać. jeszcze znalazł się pary.
żanin, który... chciał kupić autentycz.
ny kapelusz Napoleona
na licytacji
w Hótel
Drouot.
Przelicytował go

pełnomocnik

księcia Monaco,

ładną sumkę 43.000 franków.

dając

ŚWIR

—

— ul. Rynek

9 8

ul. 3-go Maja 5

WARSZAWA

WILEJKA

OGŁOSZEŃ:

— Nowy Świat 46—14

POWIATOWA—ul.

Mickiewicza 24

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-ej 30 s

Sejm

zniesieniem kontroli finansowej
nad

Austrją.

składu

Sprawa

Rady

Ligi

niewyjaśniona.

Ligi

rozszerzenia

nadal

pozostaje

się

o zwoła-

Mówi

i represyj

aferą fałszerską

w

Zgro-

komisji do sprawy reorganizacji Rady
w maju
oraz poszczególne
wnioski

członków. Na tego rodzaju załatwienie sprawy a właściwie na jej odroczenie
do lipca godzą się przedstawiciele Hiszpanji i Brazylji, którzy w
pierwszych dniach obrad demonstracyjnie zamanifestowali
swe niezado-

'w

oraz

związku

z

pożyczki

dla

Bułgarji zostaną załatwione na dwóch

WARSZAWA, 10.VI. (żel, wł, Sło:
wa), Premjer Bartel urzędował dziś

do godziny
12-tej w ministerstwie
najbliższych
posiedzeniach _ plenar- kolei, poczem udał się do Pryzydjum
Rady Ministrów. Oświadczenie
dla
nych.
prasy,
które
premjer
miał
złożyć
jutro
Dla Polski, która wskutek wypad:
nastąpi dopiero za kilka dni, wobec
ków majowych
zagadnieniom
mię- nawału
prac niecierpiących zwłoki
dzynarodowym
nie mogła
poświę: jakiemi zajęty jest prof. Bartel. Głów-

niu nadzwyczajnej sesji w lipcu która cić tyle
wnioski

i Rząd.

Prace rządu.
Węgrzech

uwagi

odroczenie

ile

one

wymagały,

tak poważnej

kwestji,

jak

sprawa miejsc w Radzie Ligi, należy
uważać za okoliczność szczęśliwą.
X.

*

MADRYT,

10. Vi. Pat. Wedle do-

przedstawił w dłuższem expose
nowisko

ńym
jest

tematem
ustalenie

prac
gabinetowych
stosunku Rządu do

Sejmu. Ambicją rządu jest aby
wę tę załatwić ostatecznie
w
najbliższych
4 lub 5 dni i
przystąpić do spraw bieżących

gicznej naprawy

niesień dzienników, na odbytem wieczorem posiedzeniu Rady Ministrów
minister spraw zagranicznych Janguas

nionych

urzędników

dyplomatycz-

Hiszpanji,

sta-

zajęte wobec

to-

tego niezadowolenia

były, jak można przypuszczać, posunięcia delegacji angielskiej, która prag-

dów przedstawiciel Hiszpanji oświadczył, iż Hiszpanja
ratyfikowała
poprawkę do art. 4 paktu Ligi, wprowadzającą dia miejsc z wyboru zasadę obowiązkowej
kolejności. — Теп

krok rządu hiszpańskiego

interpreto-

„wany jest tu, jako dowód

'nieintere-

Rzeszy odpowiadają polityce gabinetu. . Następny
mówca
przedstawiciel
centrum żałuje, że list ten wogóle został napisany i opublikowany, przez

co

a
entem.

różnicę zdań między poważną częścią ludności

a

Mówca demokratyczny dr. Koch oświadcza, że partja jego

Prezy-

solidary-

zuje się całowicie z oświadczeniem

Kancierza i wyrażą ubolewanie

wodu

debaty

publikacji listu Pod

koniec

komuniści

o wyrażenie rządowi nieufności. Giosowanie nad tym
dzie się jutro,

`°

Flota angielska

_ BIAŁOGRÓD.

10.VI.

Pat.

zgłosili

ralnych

wnioskiem

na

trzy

lata

nie

tałaby z takiego prawa
obieralności. Rezultatem

korzys-

ponownej
tych zmian

która

spraciągu
potem
i ener-

Rzeczypospolitej. W

związku z tem premjet Bartel postanowił zrzec się teki ministra kolei
i powierzyć ją jednemu z wybitnych

fachowców. Nazwisko
kandydata
tajemnicy.

trzymane

ewentualnego
jest

narazie

w

samorządowych.

Ministrowie obejmują urzędowanie,

WARSZAWA. 10 VI. (tel.wł. Słowa),

Dziś objąt urzędowanie Minister Klarner. Po

oficjalnych

powitaniach

p.

z po*

wniosek

odbę-

na Adrjatyku.

Poseł brytyjski Cunard złożył zastępcy

ministra spraw zagranicznych Markowiczowi wizytę w czasie której zapowiedział bliskie przybycie do portów adrjatyckich floty angielskiej.

posiada

Filipiny, będzie - miała
inteligencji, sfer uniwersyteckich
związku amerykańskim i stwa,
i kupiectwa. Przewodniczył p. Hipolit
Anglje, z powodu swych

udział w
azjatyckim,
mandatów

azjatyckich

—

w

związku

Gieczewicz, prezes Wileńskiego Związku
Ziemian, w asystencji rektora Zdziechowskiego, ks. prał. Żongołłowicza 1 Dr.
Tadeusza Dembowskiego.

że już w tym
roku
byliby europejskim i azjatyckim. Odpowied:
wybrani trzej nowi niestaliczłonkowie nie traktaty mogłyby dla tych trzech
ustalić
inne wytyczne
Rady, przyczem jeden z nich miałby związków
współdziałania
politycznego,
w wy: +.02.0:0:9:0:0:0:9:9:9:9-6:6:5:
prawo do ponownej obieralności. Tapadkach, w których zainteresowanych
ki układ dałby możność wszystkim byłoby więcej niż jeden związek.
"Egzaminy
publiczne w Kon.
serwatorjum.
członkom Zgromadzenia „, wchodzić
w

skład

Rady

TS

i przez to bli.

Z chwilą zajęcia

stałego

miejsca

w

Radzie przez Niemcy, a z czasem
przez Rosję i Stany Zjednoczone,
jlość jej członków wynosiłaby
16

Aczkolwiek było wypowiadane

zdanie

szczególnie popierane przez Szwecję
że pożądanym
byłby
mniej
liczny
skład Rady, jednak uznano, że proponowane rozstrzygnięcie
przyczyni-

łoby się najbardziej

do

rozwiązania

obecnych trudności.
Pozatem _ Komisja
jednoglošnie
doszła
do
wniosku,
że z

pršrėd niestałych miejsc w Radzie
niemniej jak trzy miałyby być zajęte
przez przedstawicieli państw Ameryki Południowej. Byłaby bowiem w
ten sposób

zachowana

proporcja

w

UTENA

Nucoajcžnie

Odgłosy zagranicy.

żej zaznajomić się z jej działalnością.

b. panujących.

Pisma tłumaczą ostatni ten ustęp oświadczenia kanclerza, jako zapokompliment i wiedź ewentualnego rozwiązania Reichstagu.
Poseł socjalistyczny Millier-Franken stwierdził w swem przemówieniu,

w dziele pokoju”

dów,
dotychczas nie dały
żadnego
pozytywnego wyniku, jedynie poza

kolejno

wiem do usunięcia zasadniczego punktu konstytucji, a mianowicie równości wszystkich obywateli , wobec prawa i nienaruszalności ich mienia.
Dalej zaznaczył kanclerz,
iż rząd gotów
jest na wypadck niemożności

wysoce
un acte osiągnięcia porozumienia

de paix. Gdy się dziś komu

Rady Ligi Naro-

byłoby,

(-) Józef Piłsudski

ad

Obecny na sali minister niu nie stanowi rozwiązania,
zabrawszy

obrady 40 tej sesji

czerwca

nie ze sprawą miejsc w Radzie skońna oficera t z*tego powodu powinien czyć w ten sposób, aby odrazu przymieć prawo wywierania nacisku na znać stałe miejsce Niemcom, kwestję
mnie jako ministra spraw wojskowych zaś pozostałych powierzyć komite-

powyższe oświadczenie

w razie uchwalenia

by-

dziękował prelegentowi za wspaniały

CENA

Rozpoczęte w dniu 7-go.

przy- nych. Powodem

BERLIN. 10.VI. Pat. Dzisiejsze posiedzenie Reichstagu poprzedziło
oświadczenie kanclerza Marxa, który podkreślił, że rządowi zależy na tem,
cami
za cenę
swej
niepodległości. aby sprawa odszkodowań dla rodzin byłych panujących została już teraz
Suwerenne tradycje są zbyt żywe.
I załatwiona. Rząd Rzeszy wychodzi z założenia, że projekt o wywłaszcze:
wojny, p. Painlevć,

ul. Piłsudskiego

ST. ŚWIĘCIANY

28

czących się obrad Rady Ligi NaroKomisja administracyjna.
dów. Rada Ministrów aprobował jeWARSZAWA, 10.VI.(fel.wył, Słowa)
znajduje
się w sytuacji fałszywej
dnogłośnie oświadczenie ministra JanNa dzień 16-go b. m, zwołane
jeżeli
ma
wyobraziciela
swojej wolenie, wysyłając zamiast swych do- 8 uasa.
zostało posiedzenie Sejmowej
służby.
komisji
GENE
WA.
10.
VI.
Pat.
Na
dziWyobrazicielem takim musi być tychczasowych! delegatów, nieupoważ- siejszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- administracyjnej dla załatwienia ustaw

Wojsko

najmniej przestać być państwem —
niezależnem. Nie połączy się z Niem-

obowiązują.

—

ul. Wileńska
19

za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny:
oraz z prowincji o 25 proc. drożej
Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej.

niszczona ryczałtem.

kwestji reorganizacji Rady na

Reichstag zostanie rozwiązany

ludności prawie

jednolicie niemieckiej,

STOLPCE

1

— ul. Mickiewicza 20

sowania się Hiszpanji sprawą zajmo- * Minister odbył szereg konferencyj z
wanego przez nią miejsca z wyboru dyrektorami departamentów. Wczoraj
we wszystkich kwestjach związanych tom
kandyda- również
objął
urzędowanie
Min.
reorganizacyjnym lub wreszcie i jako nowe potwierdzenie
powiedzialność
moja
jako ministra z obroną państwa, Oficer ten potury na miejsce stałe. W takim du- Kwiatkowski i bezpośrednio po tem
spraw wojskowych w trzech
kierun- winien być postawiony
w
wojsku wrześniowemu Zgromadzeniu.
chu zresztą złożył krótkie oświadcze: wyjechał na Górny Śląsk celem zlikkach:
:
W
ten
sposób
sprawa wejścia nie przedstawiciel Hiszpanii,
tak by był przez każdego żołnierza
widowania spraw fabryki w ChorzoPo pierwsze w stosunku do Pre- uważany za najwyższego żołnierza w Niemiec do Ligi oraz wprowadzenia
GENEWA, 10 VI. Pat. Rada Ligi wie.
zydenta Rzeczypospolitej jako naj. armji, Jako minister spraw wojsko- tam Polski, Hiszpanjii Brazylji uleg- Narodów
zatwierdziła wniosek o u:
wyższego Zwierzchnika sił zbrojnych wych
będąc honorowym oficerem nie nowej zwłoce. Raport lorda Ceciła, trzymanie prawie bez zmian kontroli
„Dolar w Warszawie.
Państwa.
finansowej na Węgrzech.
oświadczam z góry, że w kwestjach
który
będzie
prawdopodobnie
podstaKwestja uprawnień odnośnych obrony państwa będę
LONDYN, 10 VI. Pat. W
tutejreprezentował
„ WARSZAWA. 10.VI (tel. wł. Słowa).
Prezydenta Rzeczypospolitej nie zo- jego zdanie a nie swoje, pokrywając wą dyskusji na sesji nadzwyczajnej w szych kołach amerykańskich rozwa- Dziś dolar na czarnej giełdzie
w żąBank.
10,21
RoC
=
stała dotychczas unormowana, wobec w ten sposób
a
z
konstytucyjną odpo- lipcu, przewiduje zwiększenie miejsc żane z ożywieniem są skutki bojkotu
olski
płaci
„98. Kurs orjenta
czego zastrzegam sobie
uregulowa- wiedzialność
jego
pracy i jego żą- niestałych'w Radzie z 6 na 9 oraz że Ligi Narodów ze strony Brazylji, Po- dla zło'a bez tranzakcyj
538
sdm
nie tej sprawy w forme przyjęcia dania.
litycy amerykańscy twierdzą, że koła
nowi
członkowie
weszliby
do
Rady
już
przezemnie w obecności p. premjera
ZEBRANIE POLITYCZNE.
angielskie
noszą się
poważnie
z
Wobec tego, że wszystkie starania
skonkretyzowanych i spisanych ży: w kierunku ustalenia najwyższych w tym roku i że trzy miejsca niesta- myślą podziału Ligi Narodów na trzy
Wczoraj wieczorem w lokalu
Wiczeń p. Prezydenta Rzeczypospolitej i władz wojskowych nie wydały dotąd łe w Radzie z pośród 9-ciu byłyby grupy; związek narodów europejskich,
+
leńskiego
Banku
Ziemskieg
o
miało
miejustalenia w ten sposób stosunku wyników, a brak takiego oficera jako obsadzane corocznie, Trzem
niesta- związek narodów
amerykańskich ! sce poufne zebranie, na którem prżybyPrezydenta Rzeczypospolitej jako naj. wyobraziciela wpływa demoraliz ująco
łym członkom Rady z pośród 9.ciu związek narodów azjatyckich, przy- ły z Warszawy Eustachy ks. Sapieha
wyższego Zwierzchnika
sił wojsko- na wojsko, żądam przywrócenia mocy
prawo
ponownej czem poszczególnym państwom, które referował sytuację polityczią. Wywody
wych do ministra spraw wojskowych. mojemu dekretowi o organizacji naj. przysługiwałoby
na paru kontynentach mają do speł:
uzyska- nienia 1óżne zadania, Liga Narodów prelegenta wywołały ożywioną dyskusję
Po drugie, w stosunku
do p. wyższych władz wojskowych z dnia obieralności pod warunkiem
Premjera. Jako członek Rady Mini. 7-go stycznia 1921 r. który wydałem nia dwóch trzecich głosów
Zgroma- mogłaby przyznać nawet podwójną wyrażającą aprobatę jego wniosków.
Obecnych było przeszło 60 osób repre:
strów, w skład której mam wejść bez jako Naczelny Wódz w czasie stanu dzenia Ligi. Reszta członków obie: liczbę członków.
Ameryka
naprz,
zentujących elitę miejscowego ziemiań-

Rada Ministrów, której
niezmiernie
interesującą
prelekcję o
Austrji, specjalnie na temat:
połączy Bartel, w całości je przyjęta,
się czy
nie połączy
z Niemcami?
Si
M
Kanclerz Seipel rozwodził się nad tem,
że Austrja dzisiejsza aczkolwiek bę;

dąc

ńska 1
80
8
wiązek Ziemian

n-ru 15 groszy,

pojedyłe:ego

ostatecznie opracowałaby

gotowuje na wypadek jakiego konnie indywidualnie (to jest, że musi być fliktu zewnętrznego. Oficer ten bierze
dowodzone
indywidualnie)
żądam w ten sposób . na
siebie najcięzszy
stwierdzenia, że żadna
inna
možli- obowiązek jaki wogóle
paść
może

główne motywy:
zbytnią kobiet... wość aniżeli dowodzenie indywidualnerwowość tudzież wrażliwość na ne nie jest przez p. premjera przezalety
zewnętrzne mężczyzn,
dalej widywana. Z indywiduelnego prawa
mogące wyniknąć kłótnie polityczne dowodzenia wynika jednocześnie od-

ul. Ratuszowa

NOWO ŚWiĘCIANY —
POSTAWY — ul. Rynek

Mackiewicza 63

WARSZAWA, 10.VI. (tel. wł, Słowa) Marszałek Piłsudski złożył premjero- madzenie wrześniowe. įNadzwyczajna
sesja w lipcu przedyskutowałaby
rawi Bartłlowi oświadczenie treści nestępującej:
WARSZAWA, dnia 8 Vi. 1926 r. każdej chwili, w której uzna to za port lorda Cecila, przewodniczącego
Do

chały się kongresujące panie po mieście w pięciu auto carach udekorowa-

Niech

czowej depeszę kondolencyjną
Na dzisiejszem posiedzeniu Senatu będzie również
opraco
wany tekst depeszy kondolencyjnej jaką marszałek Senatu
wyszle do Paryża.

przemiła

skich
pani Szararui—pasza,
mająca
twarz, oprócz oczu,
osłoniętą i mówiąca głębokim
głosem
o organo-

brzmieniu.

nocy.

nie zawadzi.

sensację:

Japoneczka, pani Mijagawa w kimono
tijołkowego koloru, księżna Kantakuzen i delegatka sufrażysiek egip-

wem

w

Vice marezałek Daszyński w zastępstwie nieobecnego marszałka Rataja wysłał dziś na ręce p. Władysławowej
Mickiewi-

wybitniejsze cztery tegoczesne sufrażystki mają włosy—nie obcięte! Ani

słuchać

dzisiaj

—

Rada Ligi Narodów.

Czego się nie ogląda w tym Panadeszła
do
WARSZAWA, 10. Vi (tel. wł Słowa). Dziś rano
ryżu! Zjechały się z całego Świata... Warszawy żałobna wiadomość od p. Władysławowej Mickiewisufražystki i wiecują i rajcują w czowej z Paryża o śmierci Władysława Mickiewicza Śmierć
na-

Trocadero.

— ul. Majora

Zgon Oładysława Mickiewicza.

Paryż, 6 czerwca,

NIEŚWIEŻ

NOWOGRÓDEK

228, drukarni 26

sprz-daży detalicznej cen„

W

|

— ul. Wile

— ul. Zamkowa

GRODNO — Plac Batorego
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Z

Wilno, Piątek Il czerwca 1926 r.

Redakcja

— ul. Szos owa 172

-- ul. 3-go Maja 64
—- ul Gen. Berbe ckiego 10

Juljusz

Sauervein o wypad.
kach w Polsce.

<Messager Polonais» z dn. 9 b. m. podaje artykuł p. Juljusza Sauerveina,
współe
redaktora

<Matin»,

znanego

dziennikarza,

który niedawno był w Warszawie po wy.
padkach majowych, W artykule tym, zatyt
tułowanym

«Ма

marginesie

wydarzeń»

Polska

podjęła

zainteresowanie,
i Francja,

wywołuje

tem większe

że wiele krajów,

niezadowolone

są

a w tem

ze swych

sta!

tutów politycznych. Mówiąc dalej O parla
mentaryzmie i porównując kraj do towarzy,

stwa akcyjnego, a parlament do zarządu p.
Sauervein zaznacza, iż może on tę rolę od:
grywać z pożytkiem w dwuch warunkach—

o ile

członkowie

rzeczywiście

rządu,

interesów

by

nader

pożądane.

Czy

wśród

nie
do

młodzieży

francuskiej,

a

Perfection
Do nabycia w pierwszorzędnych "
perfamerjach i składach aptecznych.

takiego parlamentu dwa, czy trzy razy
roku,
wreszcie
znaczne
wzmocnienie

w

jedno z wach

R

W

art

ya

swych

WE

stwa separatyzmu w prowinejach poznańSkich i dlaczego odrzucił wybór swój na
Prezydenta,

pragnąc

wziąć udział

ponownej

w

dziele

który w roku

1920

starał się p. Ś. przyczynić do wyja: tej reformy. Na poparcie swych twierdzeń
Śnienia koncepcji Marszałka Piłsudskiego i p. Sauervcin przytacza analogiczny przykład

tych państw ma zająć miejsce z pra- wytłumaczyć starcie dwu koncepcyj, z któ- Prezydenta Milieranda,
wem

krem

Precioza

mianowicie

władzy prezydenta i rządu. Zanim ewolueją
tą odbędzie się we Francji, tem więcej jest
interesujące, zaznacza p. $., to, co się odby:
wa

i opaleniznę

usuwa

Następnie autor porusza kwestję reformy

wybór deputowanych
według
kategoryj,
przemysłowców, urzędników, kupców, inteligencji, robotników, rolników, etc., zwoływa-

była-

plamy

wszyst:

dzeniu
Ogólnem.
Wszyscy
uznali
bardzo poważną rolę, którą Ameryka
Połudn. odegrała w Lidze, i odczu:
wali, że wzięcie czynnego
udziału

skie w sprawach europejskich

CZY JESTEŚ CZLONKIEM
L 0.
P. P.

kich -akcjonarjuszów, nię zaś załatwiać swe
„własne sprawy, drugi warunek, że nie będą
się mięszać oni w każdej chwili do prac
dyrekcji, czyli rządu,
politycznej według projektu propagowanego

przez państwa południowo amerykań-

PYĘEOYPOĘ>POPPOPOLŁOLP<+"

deputowani,

w Zgroma-

stosunku do ich udziału

publicznego uczn.

BW PIEGI

czyli

bronić będą

Popisu

p.

Sauervein stwierdza, że na Polsce zešrodkokowane są obecnie spójrzenia Europy. Próba,
ktėrą

od

Konserwatorjum. którego termin wypada
20 bm., odbędą się w lokalu Konserwator=
jum (pl. Orzeszkowej 9) egzaminy publiczne z następujących przedmiotów; dn. 12,V1
(kl. fortepianu pp. Kaduszkiewiczowej, Ranusżewiczowej,
Dąbrowskiej, Tymińskiej,
Pawłowiczowej), dn. 14 Vi (kl. fortepianu
, Jacynowej),
dn
15VI (kl, skrzypiec,
CE solowego), dn. 17 VI (kl. instrument w dętych). Początek egzaminów o g. 5
po poł. Karty wsiępu na miejscu.

obieralności,

zależy

konilikt majowy

rych powstał tragiczny

—

wypowiedział

słowa

te

do

p. Sauerveina:

— parlamentarzystów, pragnących «Jestem człowiekiem czynu i pracy, Jest dla
to w znacznym stopniu od ich włas- zapierwszej
wszelką cenę zachować prerogatywy Sej: muie niemożebnością zasklepiać się w pałacu
nego stanowiska. Komisja również mu pod przykrywką demokracji i uczynić Elizejskim. Nasz statut polityczny musi być

wyraziła pogląd,

że i państwa

azja-

Prezydenta i Rząd

grup

politycznych,

zależnymi od kaprysów

czego

rezultatem

bylo

tyckie musiałyby otrzymać odpowied.

niedołęstwo, bezsilność i korupcja; oraz dru-

nie przedstawicielstwo w Radzie.

który pragnął

Odroczenie

sprawy

Rady do lipca wpłynie

zainteresowanie
sesji. Pozostałe

reorganizacji

na

obradami
sprawy

jak

giej — koncepcji

trwałą

mogącą

Marszałka

obdarzyć

narzucić

kraj

zmieniony.
litej

musi

Władza

być

Prezydenta Rzeczypospo-

rozszerzona,

aby

mógł

on

rządzić, nie będąc na łasce wyborców». Mar.

Piłsudskiego, Szałek Piłsudski, konkluduje p. S., dowiódł,

władzą

silną i że działa mądrze

pozostając

na stanowisku,

swą dyscyplinę i gizie jego wpływ może wywierać m:xlmum

Druga koncepcja pozostała zwycię: Siły Dzisiaj wyczekuje się od niego, aby
mniejsze decyzję.
ską. Dziś wiadomo jest powszechnie, jaką wpływ ten oddziaływał nietylko na codzien=

obecnej

ewentu-

alne zniesienie kontroli finansowej na

była myśl przewodnia Marszałka i dlaczego
najpierw nie ogłosił dyktatury, pragnąc роwołać kraj do przeprowadzenia samemu
koniecznej reformy i unikuąć niebezpieczeń-

ny bieg spraw,
Konstytucji
Do
ięka człowieka
ostatnich pięciu

ale i na zasadniczą rewizję
tego potrzebna jest silna
Pace,
Cała historja
lat
Europy tego dowodzi

2

ЗЕО

Dzień

Spółdzielczości

w Budsławiu.
—

Budsław,

8 czerwca

1926

Dzień kooperacji obchodził Bud.
sław uroczyście.
Mamy tu w Budsławiu aż 4 placówki współdzielcze: a więc koopęratywę „Zgoda* kierowaną
umiejętnie
przez p.p. Malkę i Miadziołkę,
Dom
Ludowy przy tej że kooperatywie,
Spółdzielnię Wojskową przyI Baonie
KO.P. i kasę spółdzielczą przy gmi-

nie z p. Wojtem
czele,

Fr.

K.O.P.

zakończony

terenie powiatu

i działając w porozumieniu z centralą
w Mińsku, miała za zadania
wywo:
łanie powstania, oderwanie
i przyłączenie
do
Rosji
sowieckiej
ziem
wschodnich Rzeczypospolitej, O przynależność do tej organizacji
oskarża
się 18 osób, pochodzących
z gminy
Horodziejskiej, Mirskiej, Žuchowickiej
i Howezniańskiej; jako wybitni działacze figurują Aleksander Samsyt, Jan

i Rafał Sierżanci—skazani w iistopana dzie 1925 r. wyrokiem
sądu doraź-

Rusieckim

To też przyczyniło się do tego w
dużej mierze wojsko, ałei społeczeństwo
miejscowe
nie pozostało
w
tyle.
A więc najpierw mecz piłki nożnej między drużynami I szwadronu i

baonu

na

zwycięst-

nego w Nieświeżu za usiłowanie zabójstwa
funkcjonarjuszy
policji na
karę Śmierci, którym Pan Prezydent

Rzeczypospolitej darował życie.

Napaść

Na posiedzeniu
Rady
Miejskiej,
które się odbyło w
dniu
wczorajszym, jeszcze przed
przystąpieniem
do
porządku
dziennego
prezydent

m. Wilna p. Bańkowski
zakomunikował zebranym o śmierci Włady-

sławą
Mickiewicza,
syna
naszego
wieszcza. Smutny ten komunikat radni
wysłuchali ze wzruszeniem
i uczcili
pamięć
zmarłego
przez
powstanie,
oraz
postanowili
wysłać
w
dniu
dzisiejszym w imieniu Rady Miejskiej
depeszę kondolencyjną, na ręce czlonków rodziny zmarłego.
Następnie p. prezydent podał do
wiadomości,
iż szef marynarki wojskowej
nadesłał
do Rady Miejskiej
zaproszenie na uroczystość
poświęcenia dwóch monitorów, z których
jeden

dostał

nazwę

m.

Okręgowego, p. Józefa
przy udziale Podproku-

Zygmunta Kałapskiego, jako
wem szwadronu w stosunku 6:3; sę- ratora
oskarżyciela.
dziował dobrze por. Solka.
Drużyny słabo zgrane, ale o ile
BARANOWICZE.
weźmiemy pod uwagę
tak nieduże

Wilna.

Uro-

czystość ta odbędzie się w lipcu rb
Pzystąpiono do porządku dzien-

Rozprawa
odbędzie
się w No- nego.
Na przedstawiony
wogródku pod przewodnictwem prezesa
Sądu
Gałęziewicza

wniosek

nera jak i poświęcenia

się ze

strony

two i | kompanja — reszta na

nicy,
Po meczu

w przybranej

gra-

leży nadmienić, iż Bank ów

znajduje nie to nastąpiło ustawowo, a miano

się na ulicy Szeptyckiego,

naprzeciw

pomnika Nieznanego Żołnierza, gdzie
Stale dyżuruje policjant.

POSTAWY.
wojewody Racz-

— Inspekcja

odświęt-

wicie wysckość

udziału

miasta

wy-

nosiła dotąd 30 proc., obecnie
wynosić będzie—15 proc.

zaś

Z kolei uchwalono

oświadczył on dalej — jest niebezpieczny dla pokoju
Europy.
Incydent
wywołał olbrzymie wrażenie. Otwierając publiczne
posiedzenie Rady Ligi
przewodniczący Guani wyraził ubolewanie
z powodu
zajścia, Sir Eric

Drummond

Na

specjalną

uwagę

scenka „Dziedzic i żyd

zasługuje

gminy

i miasteczka

Postaw.

pachciarz* w

udał się

świetnem wykonaniu żyda
przez p. do kościoła, cerkwi i synagogi, gdzie
Malkę. Program zakończono
wspól- wysłuchał krótkich modłów, poczem
udał się do
Komendy
powiatowej
nem odśpiewaniem „Roty*.

Kino bylo zakończeniem obchodu.

Pol.

Paūstw.,

gdzie

przodownika
Cichockiego
bronzowym
orkiestra miejscowej straży ogniowej
Zasługi
za
gorliwą
służbę
pod batutą p. plut. Kornobisa zrobiła
Państwowej. Następnie p.
ostatnio duże postępy.
zwiedził 7-klasową Szkołę
*
Z radością musimy

iż starszego

stwierdzić

ną, Sąd

Pokoju,

Biuro

udekorował

Stanisława
krzyżem
w Policji
Wojewoda
powszech-

Wydz.

Sejmi-

Zorganizował się też w
Budsła- ku Pow. Postawskiego, oraz Urząd
wiu pod przewodnictwem p. Z. O- Skarbowy i Kasę Skarbową. O godz..
skierki komitet odbudowy kościoła w 11 min. 30 pAWojewoda. udał się do
dłuższem
przeBudsławiu . Ciężkie ma on
zadanie Starostwa, gdzie w
przed sobą. Ogólny kryzys gospodar- mówieniu do zebranych urzędników
czy nie pozwala

należycie

odremon-

tować kościoła. A trzeba i tokoniecznie.

Brak okien daje się we znaki.

A dach pozostawia też dużo
życzenia.

Szczególnie cierpią na

do
tem

wskazał

wytyczne

właściwego

spra-

wyniosą

około 50,000 złotych.

prośbę

właścicieli kinematografów w
Wilnie,
uchwalono obniżyć w sezonie letnim

i to od 1 czerwca do 20 września
rb. stopę ptocentową podatków opła

na

rzecz

m.

Salies

Z powodu

Wilna

przez

się

przez

zespolonych

ze Starostwem

urzędów

niego
teatru,

całego
injak kurty-

ny, instalacji
elektrycznej
i umeblowania, na własność Magistratu—
Rada miejska na wniosek
Magistratu
uchwaliła oddać dzierżawę
teatru le.

Woje-

zł. miesięcznie.
Uchwalono

również

modyfikację

dotyczącą opłat za wodę i za korzy:
b. ładne gzymsy, które .co wiosnę
zaciekają i gniją. A szkoda.
Bo ko- woda był podejmowany przez przed- stanie z kanalizacji miejskiej.
Następnie Rada Miejska uchwaliła
ściół jest b. ładnyi duży, największy, stawicieli miejscowego społeczeństwa
ka- wyasygnować na półkolonie letnie
bodaj z całej Wileńszczyzny (prowin- i duchowieństwa śniadaniem w
szkolnej
w
Wilnie
cji), a i jako zabytek sztuki też po- synie urzędniczem, poczem był obec- dla dziatwy.
pot
będą z
siada dużą wartość, szczególnie tu na ny na poświęceniu kamienia węgiel: 12,000 zł, które
kresach i na obecnej granicy Rzplitej. nego budującego się nowego gmachu nadwyżek pobieranych w kinematoTo też parafjanie nie wątpią w to, T-klasowej szkoły powszechnej w grafie miejskim. Zaznaczyć musimy,
całodzienne jednego
że i rząd coś nie coś na ten cel wy- Postawach na placu ofiarowanym na iż utrzymanie
asygnuje, gdyż o własnych siłach nie ten cel przez p. Józefa Przeździec- dziecka w takiej półkolonji obliczono
na 1 zł. 16 gr.
Ё
wiem czy pondny go należycie od- kiego.
Po
poświęceniu
p. wojewoda
Zatwierdzono również dwa dorestaurować.
że
zwiedził miejscowy
urząd Gminy, datkowe preliminarze budżetowe (nadNOWOGRÓDEK.
gdzie wójt gminy w otoczeniu człon: zwycajne) na rok 1926, na inwesty— (ZD.) Sąd nad organizacją ków gminy wręczył p. wojewodzie cje dla zatrudnienia bezrobotnych.
komunistyczną w pow. Nieświes- dyplom honorowego obywatela gmi- W końcu uchwalono zwiększyć krekim.
W dniu 10 czerwca
bir. Sąd ny i miasta Postaw. Dnia
11,VI p. dyty o 6,500 zł. w niektórych pozyOkręgowy
w Nowogródku
rozpo- wojewoda wyjeżdża w dalszą podróż cjach budżetu kinematografu miejznawać będzie sprawę, ujawnionej w inspekcyjną na pogranicze.
skiego na rok 1926. (x)

9% Wrażenia rumuńskie,
VI.

W powrotnej

z

Galaczu

drodze,

znowu jesteśmy w Czerniowcach
Kolonja polska.

—

Polacy

—

na Buko.

winie. — Niesnaski i spory wewnętrzne wśród kolonji polskiej. —Sprawa

szkolna —W

—Rumuńska

konsulacie polskim.

reforma rolna i obywa-

tele Polacy. — Arcybiskup obrządku
wschodniego Nectarie
i jego prze-

wspaniała rezydencja, — Pożegnalny
bankiet w Grigore Ghica Voda. —
Wycieczka nadprogramowa do Bu.

karesztu,

W Czerniowcach — całkiem inny
świat.
„ Wszelka orjentalność znikła. Egzotyżm pierzchł gdzieś w kąty. Nie
jesteśmy już tu pod berłem Habsburgów lecz pod berłem... Wiednia
jesteśmy jeszcze wciąż. žNie darmo
przez tyle to a tyle lat urabiano na
modłę

i na kopyt

Wiednia

die wun.

samym

Bukareszcie?

Sznit, szyk, styl

wiedeński to jak wałc. Międzynarodowe zdobył sobie obywatelstwo —

i co mu zrobisz? Zabronisz pan mo:

że

został

wszelako

punkt najwyższy

na

szczęście

miasta.

po-

sam

Czerniowce

nic ze swej malowniczości
nie straciły. Niech się Lwów schowa — na-

wet

może

których

chwycone

Wilno.

miasto

Ratyfikacja

Polską"

(tygodnik) p. St, Zucker.

wzgórz,

na pierwszy z nowymi

za-

oczy o wiele szersze

kra-

ludźmi, nowem
społeczeństwem, z bezpośrednimi naSzymi
sąsiadami.
Wówczas
to, w
białej,
bardzo
ładnej
sali dworca

jobrazy
i bardziej urozmaicone niż
z lwowskiego Wysokiego Zamku lub czerniowickiego

powitalnym
raz pierwszy

po

rumuńsku

**) «Polifica exferna a Romaniei». Str. «Niech żyje Polska!» i po raz pierwracji najmniejszej
509. Początek 59 go artykułu traktatu pokorumuńskie
dziś jowego
się okrzykiem
zawartego 10 września 1919 w Saint szy odwzajeinniliśmy

Cernauti*) Wiedeńskość! A ileż jej w Germain-en:Lage,
*) Łaskawy czytelnik zechce sobie wyobrazić pod literą <t> coś w rodzaju haczyka przy naszem ę, ą. Czcionka taka w polskich
drukarniach nie istnieje, A ów haczyk
maleńki zmienia w języku rumuńskim brzmienie litery <t». <T» z haczykiem należy wy-

mawiać prawie jak <c». Trudno zdobyć się
na coś poza?
między <t» i «c»? Niewątpliwie. Lecz dlatego Pan Bóg dał шdziom mowy rozmaite—aby trudniej im było porozumiewać się z sobą. Nie dla przyjemności żyje człowiek tu na ziemi.

traktatu

zamek

iż rada miejska
XVIII stulecia,

z

turecko-sowieckiego,

10 Vi. PAT. lzba ratyfikowała układ zawarty w Moskwie
zmiany do traktatu
przeprowadzający
pewne
zawartego w Karsie i traktatu Moskiewskiego z dnia 16 marca 1921 roku.
Ferje letnie lzby rozpoczynają się w dniu dzisiejszym.

Uroczysty
TOKIO,

pogrzeb

b. cesarza Korei.

w celu wzięcia udziału w uroczystym pogrzebie
byłego
cesarza Korei.
W orszaku żałobnym postępowało około 35 tysięcy osób. Przeszło dwa
tysiące ludzi niosło naprzemian trumnę. Niedaleko cmemtarza przyszło do
zajść, gdy 40 studentów wśród głośnej wrzawy usiłowało rozdawać podburzają ce ulotki, Studentów aresztowano, tłum jednak zaczął wznosić
okrzyki, co przyczyniło się do powiększenia zamieszania.

Znowu

katastrofa lotnicza w Warszawie,

WARSZAWA,
wych

pod

9. VI. (tel. wł. Słowa),

Warszawą

na szosie

miała

Ofiarą katastrofy padł samolot szkolny
por.

pilota

Szwachowskiego.

Samolot

Dziś w godzinach

miejsce znowu

typu

katastrofa

Henriot

pilotowany

należał do Centralnych

przez

Warsztatów

Lotniczych. Załoga samolotu na szczęście uniknęła śmierci.

5. +»

Teodor

JĘDRZEJEWICZ

na cześć Rumunji. Teraz, również w
Czerniowcach
wypadł nam ostatni
etap powrotnej drogi z konferencji
w Galaczu.
Owóż oto znów jesteśmy wśród...
dobrych znajomych. Tak,—i dziwu

niema. Raz dlatego, że. prasa załatwia

będą

złożone

w

grobach

którą nabywać można za gotówkę
cenach w firmie:
po najniższych

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI
WARSZAWA,

i

S ka,

ul. Zgoda Nr 1
131—62,

101—37.

Ń0060000000000000000002006
LIGA

MORSKA

B.ZZEECZAGA

'i

ODDZIAŁw

WILNIE

.

Nasze Morze
i Rzeki

:

3) Drogi wodne
6) Artystyczny.

śródlą+

w dnie 4 powszednie
wszystkie dnie gr. 20.

gr. 50

Wstęp dla dorostych w niedziele zł 1
młodzieżyi żołnierzy we

dla

mienie

myśli

się,

szybko
gdy

ze

wszystkiem; rektorowej

trzeba aby zaznajo-

zapoznanie,

złowienie

w

lot

wymiana

wrażeń

spostrzeżeń
odbywało
się
błyskawicznie..
no, to i odbywa się błyskawicznie.
Gdzie tam z kim zjadać
przysłowiową — soli
beczkę! Gdzie
czas po temu!

Jak wówczas

na

powitanie,

wspomnień dać na drogę. Oto więc
i niestrudzony, energiczny pan Regierungsrath

(oo często-gęsto

i

wymknie

wszystko

stym obowiązkiem.

wyjątkowy zaprowadzony na

uchwały

Rady Ministrów

w

dniu 14-go ub. m. został zniesiony i
w praktyce prawie nie był stosowany.

Obecnie na podstawie rozporządzenia

z dnia 2-go b. m. istnieje ograniczenie wolności zgromadzeń i prasy. Sądzę, że przywrócenie
tych
swobód
jest kwestją dni. Są trudności z tego
względu, że obowiązujące na ziemiach
b. dzielnicy pruskiej ustawodawstwo
jest zupełnie odrębne. Nie obowiązuje

in. dekret Naczelnika

lojalną.
Powrót

Państwa z

do

być

obustronną

stosunków

i

zupełnie

normalnych i spokojaych jest jedyneim dążeniem mojem
na Pomorzu
w tej chwili.

-— Otwarcie
Zapowiadane
warcie

przystani

A. Z. $.

przystani _ oraz

i poświęcenie

godz.

o

ot-

6 b. m.

na dzień

regaty wewnętrzne A. Z. S, 7
dów natury technicznej zostały
dn. 13
żone i odbęda się w

powoodłob. m.

Zarząd Sekcji Wio-

1630

šlarskiej A. Z. S. wzywa wszystkich
swych członków do wzięcia udziału
w

również

o co

uroczystości,

całą brać akademicką,
oraz

prosi

za zaproszeniami
Wstęp wolny
członkowskiemi
legitymacjami

i akademickiemi.
— (t) Doroczny popis glmnaW
styczny Z. T. G. S. Makkabi.

sobotę o godz. 3 po poł. na boisku
Z. T. G. S. Makkabi
odbędzie
się
urządzony staraniem towarzystwa doroczny popis gimnastyczny.

Miłośnicy sporiu we wszelkich
jego przejawach: będą mieli możność

oglądać lakką atletykę, grupowe ćwiroweczenia gimnastyczne, wyścigi
rowe (z tem będzie „gorzej). Najciebędą
numerem
podobno
kawszym

pokazy plastycznych rytmicznych tańców. W tej części programu udział

Amelji Węgłowskiej, Ste- na

wieczora-bym

cieszący

Makkabi

Klub

się

sportowej!
publiczności
żydowskiej, nie dozna za-

nie.

wyliczył

podstawie

zawartego

z Turcją

wzmogła

się na te-

traktatu

Bukowina

nowanie

Austrji,

przeszła:

pod pa*

rytorjum bukowińskiem od razu ludna ność polska—z. racji bliskiego sąBukowinie
z górą 80.000 Polaków, siedztwa Galicji. Osadnicy, robotnicy,
pozostało ich tam po wojnie z dob: głównie kolejowi, wreszcie uchodźwszystkich.

rych 60.000

Przed

wojną

było

*).

cy polityczni

Na górze zwanej Cecyna,
wznieść w
Kazimierz

"de

dziś

bastjonu.

na Bu-

dnia zwa-

z rodu Piasta. Była to jakby czatownia Polski na: najdalszem południu
państwa.

Czytać

można

politem Gruszeckim,
popescu
tak żywo

Czerniowcami a Bojanami;

w latach

1831-szym

1864 tym, oto główne żywioły, z których powstała kolonja polska na Bu-

i

Kazał go kowinię.

1349 tym
roku król nasz
zwany
Wielkim,
ostatni

się dziś jeszcze w Czerniowcach
taka... pozostałość) pan radca miejski
dr. Pompe, zastępujący prefekta, oto
nasz konsul czerniowicki p. Eustachy
Lorenowicz z sekretarzem konsulatu,

monowicz,
łeczny, oto

uczyniła

pewne zawodu w tym dniu. Prócz
wspomnianych atrakcji program przewiduje spotkanie drużyn piłki nożnej

fanji Rosik, Olgi Graniskiej...
Tyle nazwisk polskich!
Do

hart

—Makkabi Ii—Ognisko.

tak kowinie, stoją
liska obronnego

teraz na pożegnanie przyszii wszyscy
uścisnąć
nam
rękę, ostatnich garść

Administracja

sympatją
zwłaszcza

=————

się wogóle

okazała

co było w jej mocy. Mimo gwałtownych
nacisków skrajnych czynników
tak z lewej jak z prawej
strony nie
zboczyłem, to stwierdzam, ani o włos
z drogi prawa. Było to zresztą pro-

Ruchliwy

1) Marynarka wojenna. 2) Marynarka handlowa.
dowe. 4) Sport wodny, 5) Rybołówstwo,

pomorska

czystości przygrywać będzie orkiestra

1go do 20go czerwcą 1926.

DZIAŁY:

e

Ludność

i wyrobienie.

weźmie 150 osób. Uczęstnicy . przekostjumy
brani w fantastyczne
odhistorycznych scen z
tworzą szereg
utoPodczas
życia żydowskiego.

otwarta codziennie od g. 10ej rano do Sej wieczór w lokaln Oficerskiego
Kasyna Garnizonowego ul. Mickiewicza 13
Od dnia

Wynika stąd jasno, że sytuacja
Pomorza w ciężkich dniach majowych
była zupełnie specyficzna.

SPORT.

CHILIJSKA

SALETRA

TELEFON:

Traktatu Wersalskiego iumów zawartych były wykonywane prawidłowo.

2000004060

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

:

szym, jaki ciążył na mnie jako woje:
wodzie, było zachowanie zimnej krwi
aby nie doszło do walki bratobójczej
na powierzonem mi terytorjum. Drugim
obowiązkiem
było
utrzymanie
bezwzględnego legalizmu. Trzeci zaś
dopilnowanie, aby wynikające z geograficznego położenia Pomorza
niebezpieczeństwo odsunąć na plan jaknajdalszy. Pozatem
musiałem
dopilnować bezwzględnie, aby
zobowiązania międzynarodowe na podstawie

pacyfikacja musi

Żona, siostra i rodzina.

5

o

r. 1919 o prasie,
Najważniejszym nakazem
chwili
jest obecnie pacyfikacja.
Jeżeli idzie
o Pómorze,
bo za nie odpowiadam,
to zwróciłem uwagę Rządu na to, że

rodzinnych.
3
į
Nabożeństwo żałobne dn. 14:VI o g. 9 rano w kościele po-Dominikańskim..
przyjaciół i znajomych pogrążeni
Q czem zawiadamiają krewnych,
w głębokim smutku

ROLNICY!!!

_Wacho-

Pomorze na ciężkie próby moralne.
Sytuacja administracji była chwilami
wręcz tragiczna. Obowiązkiem pierw-

m.

Inspektor prawidłowego myślistwa Wojew. Wileńskiego
opatrzony Ś.Ś. Sakramentami po długich i ciężkich cierpieniach zmarł
dn. 9-VI 1926 r. w wieku lat 65.
zwłok z domu
żałoby (ul. Tatarska 10—3)
na cmentarz
Eksportacja

Rossa odbędzie się dn. 11-Vi o g. 6 pp., gdzie

p.

sytuacji na Pomorzu odpowiedział:
— Wypadki
majowe
wystawiły

Stan

lotnicza.

pomorski

zapytany przez dziennikarzy

mocy

południo-

Pomorzu,

„ Wojewada

wiak

.

10 VI, PAT. 250,000 osób przybyło do Seulu, stolicy Korei,

szczegółowo

iż
Jeszcze para wspomnień... W pobliżu Czerniowiec w czerwcu 1915 go

okryła nieśmiertelną

sławą jazdę pol-

5Ка słynna szarżą pod Rakitną, a jesienią 1918-go w walkach
bukowińskich na lewym brzegu Prutu dokonał generął
Haller
oddzielenia
się

о tym bastjonie u Długosza, w piątym tomie jego «Dziejów»,
Hetman
wielki koronny
Jabło- swego korpusu od wojsk państw
nowski gromił Tatarów
w 1685 tym centralnych,
i serdecznym p. Hi- na bukowińskich
polach,
między
Gdy odrodzona Polska stała się
p. prof. Proto:
interesujący się

literaturą i prasą, p. radca von Tarangul, dalej prezes Koła Polskiego, nausłyszeliśmy
przy czelnej reprezentacji polskiej kolonji
brzęku kieliszków po w Czerniowcach, dr. Grzegorz Szy-

zawołane

rządu

ANGORA,

Tu, w Czerniowcąch, wjeżdżając
do Rumunji, zetknęliśmy się po raz jakże kochanym

obejmują

do dyspozycji

dnia 31 maja 1926 roku,

„Czer. a powtóre,

ważnie. Rumuński „Glasulł Bucovinei*
redaguje p. Samuil Budnaru, „Gazetę

Ze

Czernowitz,

l nie byłoby
„odwiedeńszczać*

wciąż jesz-

nowitzer Morgenblatt", duży dziennik, z wiedeńska redagowany, a wybornie, przez p. Juljusza W.ebera. Tu

leży,

derschóne Landeshauptstadt der Bu- z wileńskiej góry Zamkowej.
kowina —

Tu, w Czerniowcach,

cze czyta rankiem całe miasto

grywać walca? O barbarzynco!..
L'Autriche renonce, en faveur de niemniejszą
wciąż jeszcze cieszy się
la Roumanie, Q tous droits et titres poczytnością. „Czernowitzer Allgemeisur la partie de V'ancien
duche
de ne' Zeitung“ p. red. lzaaka
RosenBukovine,
comprise etć.**)
Jasno blatta, a prasa jak zawsze grała tak
chyba i dobitnie
— co tak rzadko się gra rolę nader wydatną w życiu spozdarza w enuncjacjach dyplomatycz- łecznem i politycznem, Czerniowicki
nych? I momentalnie z;H/auptbahnhofu syndykat dziennikarzy, któremu prze:
stała się gara centrala, z Elektrizi- wodniczy fbardziej literat niż publi:
tótswerksdirection- directiunea uzinei cysta p. G. Rotica, a któremu wice:
electrice, ze Stadtmagistrat — Prima: preżesuje red. Weber, jest instytucją,
ria.. co może i ładniej brzmi.
z którą liczy się miasto bardzo po-

Przestał istnieć Austriaplatz;

oddała

który ma służyć na rezydencję Abd-el-Krima.

b. kierownika
teatru
letniego
w
ogrodzie
wro:
p. Rychłowskiego dalszej
dzierżawy i po prze-

wowania obowiązków służby pań:
stwowej. Pozatem -p. Wojewoda przy- tniego p. Śmiałowskiemu na sezon
jął na audjencji kierowników nie letni w roku bieżącym za opłatę 100
oraz delegacje z powiatów.
O godz. 13 ej min. 30 p.

de Bearn

proc.

zrzeczenia

kazaniu
przez
wentarza tegoż

Na:

rezydencja Abd.el-Krima.

PARYŻ, 10.VI. PAT. „Petil Parisien* donosi z Pau,
w

właścicieli i to z 75 proc. na 50 proc.
i z 50 proc. na 35

uboiewania.

jednogłośnie

Na wniosek Magistratu oraz

canych

wyrazami

został w ręce policji.

Obecna

osobistego

Następnie p. Wojewoda

list z

mum

i sekretarza

wystosował do Bethlena

pastnik oddany

opracowany przez Magistrat
statut
podatku inwestycyjnego
(opłat drogowych) na rok 1926. Poczem Rada
Miejska uchwaliła przedłużyć
przedsiębiorcom
stacyj
benzynowych w
Wilnie kontrakty dzierżawne na lat 5,

złołych w waluprzybył cie złotej.
do Postaw, gdzie przy bramie tryumOdpowiednio do przedstawionej
Następuje program złożony coś aż falnej powitał p. Wojewodę p. staro- m. Wilnu propozycji przez dowódzKazimierz
Pobrocki two Obozu
Warownego w Wilnie w
z 10 numerów, a więc śpiewy,
de- sta postawski
wraz
z
urzędnikami,
miejscowe
du: sprawie
odstąpienia większej
ilości
klamacje, monologi, kuplety w wykochowieństwo,
gmina
żydowska,
dziacementu
dla
robót
miejskich
Rada
naniu sił miejscowych,
a
śpiewane
na nutę swojskich piosenek jak np. twa szkolna i licznie zgromadzone miejska postanowiła cement ten zakanaliza„Za Niemen*, „Szumią jodły”, „Jesz- społeczeństwo. Wójt gminy Postaw: kupić i zużyć na budowy
skiej
p.
Skrybo
wręczając
chleb
i
sól
cyjne,
szkoły
powszechnej,
oraz
płyt
cze jeden mazur dzisiaj* it.p.co zropowitał
p. Wojewodę
w. imieniu chodnikowych. Koszta kupna cementu
biło bardzo miłe wrażenie.
spół- cji

Na

wał dziś rano w kuluarach Ligi Narodów. hr. Bethlena, Napastnik oświadczył, iż pragnął napiętnować zbrodniarza, aby zwrócić nań uwagę Świata
i zachęcić Węgry do zrzucenia hańbiącego jarzma
Podobny tyran -—

0 godz.
nie szopie przy plebanji
wygłosili 2 kiewicza. Dnia 10 czerwa
Pan
Wojewoda
Wileński
odczyty: 1) na temat znaczenia spół- 10 ranu
dzielczości w Polsce i w wojsku
p. Władysław Raczkiewicz w towarżywojewódzkiego
kpt. Krawiecki i 2) poświęcony ucz- stwie komendanta
czeniu setnej rocznicy śmierci
St. Pol. Państw., Inspektora administra- za opłatę roczną 500

Staszica pierwszego zwiastuna
dzielczości — p. Piotrowski

na hr, Bethlena.

GENEWA, 10.VI. FAT. Sektełarz generalny
węgierskiej partji republikańskiej, syn byłego ministra spraw wojskowych
de Justh
spoliezko

przez

Magistrat,
Rada
Miejska uchwaliła
drobne zaległości podatku lokalowego z r. 1923 i 1925 których płatnicy
częściowo poumierali,
lub wyjechali
za granicę, zupełnie
umorzyć.
Zatwierdzono również statut o poborze
podatku od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk w Wilnie na rok
1926. Następnie podano radzie Miej-

— (ZD.) Napad na Bank Zjejednostki jak np. szwadron liczący
Ziem
Polskich. W
około 100 ludzi, którzy są ciągle w dnoczonych
rózjazdach i patrolach to oderwanie nocy z 31 maja na 1 czerwca bano obniżeniu
włamywaczy
napadła na Bank skiej do wiadomości
z tej liczby 11 osób, trenowanie ich, da
zmęczonych ciężką służbą
graniczną Zjednoczonych Ziem Polskich, rabu- wysokości udziału miasta w państwowymaga dużo
energji ze strony
tre- jąc znajdującą się tam gotówkę. Na- wym podatku dochodowym. Obniżegraczy.
To samo tyczy się i Baonu, gdyż
w Budsławiu stoi zaledwie Dowódz:-

Nr 134 (1144)

Posiedzenie Rady Miejskiej.

listopadzie 1925 roku na terenie pow.
Nieświeskiego
organizacji
komunistycznej Partji Zachodniej
Białorusi,
która stanowiąc t. zw. rejon Nieświeski

o 6 podrejonach

Korespondencja Słowa —

D

wiui| B000000000000050 ven

"ECHA KRAJOWE

Ww

zawołany
czcigodny

działacz spoksiądz kapelan

na Buko- państwem niezależnem, wszystka niewinie gościł choć krótko
w para lat mal wyższa inteligencja
polska popotem kęól Sobieski... Gdy w 1775 tym rzuciła Bukowinę przenosząc
się do
Rzeczypospolitej

ris

*) Gdzie nas niema! Quae regio in ternostri non Brak laboris! — możnaby

na różae

stanowiska. Pozostali
miastach rzemieślnicy,

posady i

przeważnie po
po części u-

rzędnicy i robotnicy a na wsi—rolnicy.
Jakubowicz. We wdzięcznej zacho*
Od blisko 60 lat istnieje w Czerwany pamięci przybycie na dworzec kowski odnalazł w Wolkowie, u ujścia Du- niowcach Czytelnia
Polska. Prawie
=
niejakiego , Wincentego Steianowicza
dla powitania nas przyjeżdżających z rodem...
ze wsl Żukańce w parafji Niemen- tyleż lat istnienia liczy towarzystwo
Polski, a potem do konsulatu dla czyńskiej pad Wilnem. Wywędrował z pod akademików Polaków „Ognisko* i od
pożegnania
nas, opuszczających Ru- rodzinnej strzechy wioskowej; gdzie nie by- lat bez mała trzydziestu istnieje „Gniazmunję, pań: doktorowej Zofji Szymo- wał, czego nie zaznał, w marynarce służył, do* towarzystwo polskich rękodziel.
morzach pływał, a teraz
lat kilku w
nowiczowej, Janowej Smolińskiej, dyników i Bank Polski. Bursa im. Adolkowie jest kowalem.
zawolač z poetą.

Mający istną pasję wyszU-

kiwania wszędzie rodaków, kolega nasz prezes wileńskiego syndykatu p. Konstanty Bu-

MA).

S

KURJER GOSPODARCZY
ZIEM

OW CG
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misji rzeczoznawców branży mięsnej
pod przewodnictwem przedstawiciela
Komisarjątu Rządu. Powzięto szereg
uchwał
mających na celu zapobieże-

WSCHODNICH

nie zauważonej w ostatnich dniach
spekulacji na artykuły mięsne.
Jednocześnie w tych dniach od-

nych... Nie można mówić, że władza konieczność realnego zrównoważenia naszego budżetu państwowego, i przeciwstawia
ustawodawcza lub władza wykonaw- się jaknajbardziej przeświadczenie, iż szczególną
pieczą otoczyć należy sprawę odbu:
Komisja powołana przez rząd do cza zaniedbywała sprawę reorganiza- dowy kredytu materjalnego i moralnego.
reorganizacji cji administracji państwowej. Wręcz Równowaga budżetowa zapewniona być muprojekiu
opracowania
si przez wprowadzenie
rzeczywistych i wy+
administracji państwowej (w składzie przeciwnie, „Dziennik Ustaw Rz. P.* datnych
oszczędności we wszystkica dziedzii
„Monitor
Polski*
aż
się
piętrzą
od
nach życją państwowego! Tej działalności
pp. Bobrzyńskiego, St. Kasznicy i St.
oszczędnościowej
Rządu towarzyszyć musi
Smólskiego) w sprawozdaniu swem ustaw i rozporządzeń, postanawiają- znaczny
wysiłek podatkowy wszystkich $fer

Zbedne

ministerstwa.

mię:
z dn. 13 lutego br. stwierdziła
zespolenia
konieczność
dzy innemi

cych przegrupowanie funkcji i kompe
tencji poszczególnych _ ministerstw

funkcji w składzie samego,
Odnošny ustęp brzmi:

Cała

KRONIKA

gabinetu: kasowanie jednych, tworzenie nowych.
ta praca

jednak miała

tło

wy:

— ()

bitnie polityczne—względy celowości
pozostawały w zapomnieniu.
ministerstwa w sposób szkodliwy.
Uznając
Nowopowołany rząd jest wmniejto, Sejm zniósł już kolejno Ministerstwo Kultury i Sztuki, Aprowizacji, Poczt i Telegratów i Zdrowia Publicznego, Komisja nasza
jest przekonana, że dalej w tym kierunku
Iść należy. Dziś uważa za rzecz zupełnie
dojrzałą zniesienie Ministerstwa Reform Rolnych i połączenia Ministerstwa Kolel z MiRobót Publicznych.

forma rolna podjęta

poprawy

ustroju

została

rolnego

pod

Wszak

re-

hasłem

i ten, kto ją

prze-

prowadza za jej zgodność z ogólnym klerunkiem rolnictwa
powinien odpowiadać
Po uchwaleniu reformy rolnej przekazanie
jej przeprowadzenia Ministerstwu Rolnictwa
teim więcej jest wskazane. Ministerstwo Kolei i Robót

Publicznych

zyskać

zaś

mogą

wych

funkcji

w którem*wyjaśnia,

że

Rozporządzenie te
usunięcie
możliwości

polskie

szenie przemysłu

wysłało do prezesa
„Metody

o obecnych

Naczelna Rada Zrzeszeń

kucyj

Rady

w

Tak więc zastosowano środki

Pani

kawy

otrzymała

„Enrilo*,

kupców.

na

tylko te pakiety,

przyj:

— (x)
Roboty kanalizacyjne
przy ul. Ludwisarskiej. Magistrat
m. Wilna przystąpił
w
dniu wczorajszym
do
robót
kanalizacyjnych
przy ul. Ludwisarskiej.
Przy
robo
tach zatrudniono
cały szereg bezroboczych. ;
:

do kawy*

wytwórców

— (x) Subsydja Magistratu dla
„Reduty*.
Magistrat m. Wilna wy-

Skawina-Kraków.

egze-

U płatników

asygnował w dniu
wczorajszym 500
zł. tytułem subsydjum
za miesiąc czer„ wiec r.b. zarządowi teatru „Reduta*.
Jak wiadomo, teatr „Reduta*
otrzymuje od Magistratu miesięcznie 2,000
zł. subsydyj.

skar-

nawet

naj-

mawianych trzech ministerstw temu skiego, skupiająca Związki Kupieckie wszyst- biedniejszych i zrująowanych zabiera
dzielnic wydała odezwę, w której m. in. się w sposób brutalny ostatni
mająa nie innemu z pozostałych mini- kich
powiedziano:
tek
za
wygórowane
podatki,
niszcząc
sterstw,— nie sposób jednak zaprzeNaczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polczyć, że sprawa

samej

skiego, uważa

likwidacji jest

warsztaty pracyi skazując całe rodziny na głód, Doszło
do
wyyadkėw

za konieczne natychmiastowe

przeprowadzenie

następujących

zasadniczych

już?aż nadto dojrzała nie tylko w reform:
pobicia płatników, nawet kobiet przez
— Niezbędna jest zmiana Konstytucji
oczach społeczeństwa i sfer nieza- w kierunku
poważnego rozszerzenia upraw- sekwestratora i policję. Wywołuje to
interesowanych ale i czynników rzą- nień Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Rządu. ogólne rozgoryczenie i rozpacz śród

ludności. Uważając takie metody na
Kresach za szkodliwe dla Państwa
i
cą poważną gwarancję dla ugruntowania w
skarbu,
szczególnie
w
obecnej
przePaństwie praworządności, * natomiast musi
za:
być uniemożliwiona ingerencja ich do dzia- łomowej chwili, usilnie prosimy
Ciała ustawodawcze winny mieć kontrolę
nad działajnością Rządu, kontrolę, stanowią-

dzących. Dość zresztą chociażby pobieżnej znajomości zakresu
działania
ministerstw
reform
rolnych,
robót
publicznych i pracy i opieki społecz:

nej by sobie tę niezbitą
świadomić, Fak

prawdę

u*

vide «Monitor» Nr. 250 z r. 1923),

Ministerstwo Pracyi Opieki Społecznej
śledzi za wykonaniem ustaw ochraniających

kę

wszelzą

nad

nad

reprezentantów
prawdziwie
świadomych wagi zagadnień gospodarczych.
Prawa Senatu winny być znacznie rozszerzone, przyczem należy zasadniczo zmienić
sposób

oraz polecenia

izbie skar-

powoływania

jego członków.

kanowania ludności”,
Jednocześnie w tej samej sprawie
zwrócili się do prezesa
Wileńskiej
Izby Skarbowej p. Maleckiego poseł

przez

uwzględnienie przedewszystkiem reprezentacji

grup

zawodowych.

untownie

zreformować

w kierunku

należy

libera-

zapór,

tamujących

inicjatywę

prywatną

х osłabiających wydajność pracy, jałowo zużytkowanej

—

na ich usunięcie.

Konieczne jest

administracyjnego

emigrantami,

uproszczenie aparatu

przedewszystkiem

przez

zespolenie władz zarówno |, jak i Il instancji
ochroną pracy, ubezpieczeniem
opieką społeczną, pośrednictwem pracy i tp. oraz gruntowna reformą gospodarki samo"
Ponadto do kompetencji tego M—wa prze* rządowej, zapewniająca organom samorządo*

i

ności sekwestratorów, przyczem pos.
Wygodzki wskazał,
że rozumie, potrze
bę energicznego Ściągania podatków,

ale energja nie utożsamia: się ż brutalnością.

:

społecznem,

m. Wilna
Z powodu wojskowych
konkursów
hippicznych
które
się
maia odbyć w najbliższych dniach w
Wilnie, Rada Miejska na wczorajszem

"KRONIKA
Wsch. sł, og.

Najśw. S. Jez.

Puhar

MIEJSKA.

Zach. sł. o g. 7 tm. 31

mi

й

wyjazdowy

p. Komisarza

Rządu

maju r. b. wydano

na

za:

zwierzęcego

pochodzenia.

nad

przetwo"%:

W

prez

Perkowskiego

Wilnie.

— (w) Ile mieliśmy pożarów.
Według
sporządzonej
przez Magist.at statystyki Wilno zostało w ma.

ju r. b. nawiedzone
rów,w

przez

15 poża-

tem 5 pożarów naskutek

dopatrzenia kominów,

nie-

4 wskutek nie-

ostrożności,
1 pożar fabryki, 4 zewnętrzne, i 1z przyczyn niewyjaśnionych. Prócz tego w 2 ch wypadkach
alarmowano straż ogniową fałszywie.

— (© 50-tysięcy złotych do kas
w
85 pasz- mięsnych. Osoby te winne zarejestro: magistrackich. W dniu wczorajszym

m. Wilno

ogółem

i kontrola

handlowym

związku z zauważonemi przez władze
administracyjne nadużyciami w obro*
cie handlowym przetworów zwierzę
władze
odnośne
cego pochodzenia
zarządziły rejestrację osób trudniących
się wyrobem i sprzedażą przetworów

URZĘDOWA.
Ruch

— (w) Nadzór

obrotem

ten będzie wykonany

znaną firmę jubilerską

2 m. 34.

utro
Onufrego p.

— (w)

posiedzeniu uchwaliła ufunować srebrny puhar jako nagrodę m. Wilna.
w

PIĄTEK
ši Dziš

d-r Wygodzki
z. przedstawicielem
Według
urzędowej
staZwiązku Kupców żydowsktch i zło- granicę.
tystyki
sporządzonej
przez
Urząd
Żyli mu materjał dowodowy
brutal-

Е

— Ustawodawstwo gospodarcze

lizmu t.j. usunięcia zeń wszelkich zbędnych

Opie-

pracę najemną, sprawuje

oflarami wojny,

egzekucyj

oświeconych, bowej nadal ściągać podatki bez szy-

więc:

Ministerstwo Robót Publicžuych
obejmuje sprawy budowy dróg wodnych
i lą:
dowych, remontu i budowy gmachów pańprzeznastwowych (za wyjątkiem gmachów
czonych na cele kolejnictwa i górnictwa
oraz strategiczne), kleruje życiem państwa
pod względem technicznym i w dziedzinie
spraw technicznych współdziała z innemi
ministerstwami (Statut organizacyjny M—wa

— (x) Srebrny puhar jako dar

rządzenia dochodzenia i wstrzymania

łań władzy wykonawczej.
Konieczną jest
reforma wyborcza, zapewniająca powołanie
do przyszłego przekształcenia Sejmu i Senatu

skiero-

nej i mączno-piekarskiej.

których uwidocz-

Henryka Francka Synowie SA.

i

Protokuły te zostały

wane
do
sądu, a wyzyskiwaczy
spotka
zasłużona
kara.
Przeważna
ilość dotychczas sporządzonych protokułów objęła kupców branży mięs-

prawdziwą

prosimy

repre-

syjne sporządzając cały szereg protokułów policyjnych na niesumiennych

w Wilnie przybrały niesłychanie

ostrą formę.

Pol-

ziarniętej

ILO

i miano wyłącznych

Wilnie

przez izbę

naśladownictwa

niony jest znak fabryczny „młynek

ministrów,

przeprowadzania

podatkowych

bową
Kupiectwa

mować

ma
na celu
omyłkowego

i handlu

Aby

namiastkę

do

do Min, skarbu i Min. przemysłu
handiu depeszę treści następującej:

zadaniach.

O-

etykietach.

księgowania wpłat.
— (n) W sprawie
egzekucyj
podatkowych. Wczoraj Stowarzy-

H—=ski.

kawy

do walki z
W związku z

zauważoną w ostatnich dniach speku
lacja na artykuły pierwszej potrzeby
Urząd do waiki ż lichwą i spekulacją
widział się zmuszonym do
przedsię:
wzięcia energicznych kroków zmierzających do zapobieżenia nieuzasadnionemu podwyższaniu cen i chęci wyzyskania
osób
nieušwiadomionych,

w takich samych kostkach i łudząco podobnych

wie piśmiennych deklaracji lub za
okazaniem
nakazów — płatniczych

zadań

handlu

ENR

celem uniknięcia

przez kasjerów wpłaty podatków odbywać się będzie jedynie na podsta-

innych pozostałych miniw zależności od zakresu

Kupiectwo

Można różnić się w poglądach co
przekazania

pistno,

w

lubianej namiastki

poczynając od 1.Vil rb. przyjmowanie

INFORMACJE.

do celowości

'Skarbu

Okazały się

niedokładności i nieścisłości
przy
wpłacaniu do kas skarbowych podatków wystosowało do Izb Skarbo-

nowego rządu będzie likwidacja zbędnych ministerstw i przydzielenie ich

tylko przez połączenie ich w jedno Mini- agend do
sterstwo Komunikacji, obejmujące całość
Sprawy i szerszy widnokrąg. Wreszcie Ko- sterstw
misja uważa, że należałoby się zastanowić działania.
nad tem, czy nie byłoby rzeczą możliwą
kompetencję Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej przekazać Ministerstwu Przemy*
słu i Handju i Ministerstwu Rolnictwai
Dóbr Państwowych».

— (w) Z Urzędu
lichwą i spekulacją

podatków.

sprawdzonych
przez
specjalnie
szkodliwe względy. Jak można sądzić tego
wyznaczonego urzędnika,

z

Przestroga!

MIEJSCOWA.

Wpłacanie

Ministerstwo

szym stopniu zależny
od wpływów
stronnictw sejmowych, niż rządy poprzednie. Stwarza
to gwarancję, że
praca nad reorganizacją administracji
państwowej
potoczy
się w trybie
normalnym,
niezakłócanym _ przez

z doniesień prasy, jednem

będzie się posiedzenie Komisji rzeczoznawców
artykułów spożywczokolonjalnych celem rozpatrzenia cen
na artykuły i-szej potrzeby i zbadania
żądań kupców o podwyżkę cen.

społeczeństwa.

«Pewne zadania publiczne, najściślej ze
sobą związane, rozdzielone są między różne

nisterstwem

3

weć

portów zagranicznych, 62 wizy, oraz
prolongowano paszportów zagranicznych 7. Z liczby 185 wydanych pasz-

się w Magistracie.

podniesiona

została przez kasę

Ma-

Pozatem każda zarejestrowana już gistratu suma 50 tysięcy złotych. Su-

masarnia winna swe przetwory mięs:
na zene przeznaczone do handlu
že portów 9 wydano do Argentyny, 12 a. zaopatrywać w plomby, które
do Francji,
11 do Niemiec, 11 do

ma ta jest ratą (majową) państwowej
pożyczki
inwestycyjnej i jedynie z
powodu pewnych .upuszczeń prawnokancelaryjnych nie mogła być dotych-

„P. prezes Malecki ošwiadezyt.
ściąganie zaległości podatkowych odŁotwy, 14 do różnych państw, 4 do posiadać mają numer kolejny masar. wym większą sprawność, zaś Państwu ści” bywa się na skutek zarządzenia
Mi- * Czechosłowacji, 5 do Palestyny, 10 ni, oraz inicjały firmy.
szły niektóre zadania, które
nałeżały
czas podniesiona.
przednio do departamentu zdrowia (Statut ślejszą kontrolę nad ich działalnością, w nisterstwa wobec tego, że płatników,
w których
masarń,
Właściciele
do
Rosji,
I
do
Stanów
ZjednoczoM—wa vide Monitor Nr. 74 szczególności podatkową.
AI
płacących jest bardzo
—
Nieodzownym
warunkiem
sanacji dobrowolnie
3 do Belgji, 1 do Chin, 1 do zostanie ujawnione używanie do wyWOJSKOWA.
z 1921
r.).
mało, ale tolerować
brutalności: nie nych,
robów mięsa niewiadomego pochoów
działania i kompetencji M—wa przedsiębiorstw państwowych, przedewszyst:
Brazylji,
1
do
Kanady
i
2
do
Portu:
będzie,
kiem
kolei
żelaznych
oraz
przedsiębiorstw
przeprowadzi
więc
dochodzeReform Rolnych jest dość i powszechnie
galji. Jak więc z powyższego wyni: dzenia, lub o ile wyroby mięsne za—
Uroczystość
składania
samorządowych, jest ich usamodzielnienie i nie, zbada świadków
znany by tu go przytaczać.
i winni
będą
opatrzone w plomby masarni okażą
z
ka
największą
pozycję
stanowią
paszprzysięgi
przez
rekrutów.
W dniu
Nic w tem jednak niema dziwneiezbędna jest reforma ustawodaw- zwolnieni.
porty zagraniczne do Francji. Dła się w stanie niezdatnym do użytku, wczorajszym na t. z. placu alarmogo, że te ministerstwa dotychczas stwa podatkowego w kierunku rozszerzenia
emigrantów i osób poszukujących będą pozbawieni czasowo lub zupeł- wym przy koszarach im. SzeptyckieGIEŁDA WARSZAWSKA,
podstawy podatkowej, uproszczenia systemu
wynie prawa plombowania swych
ne
pracy poza
granicami Państwa Polistnieją jako
samodziel
organy podatkowego oraz przeprowadzenia takich
go odbyło. się uroczyste zaprzysięże10 czerwca 1926 r.
odsyłania
do
będą
zmuszeni
i
robów
skiego
wydano
22 paszporty, dla
rekrutów rocznika 1904/il. Przed
władzy państwowej, jakkolwiek utrzy- w nim zmian, któreby uchyliły postanowie- Dewlzy i waluty:
*
tych wyrobów przed oddaniem ich nie
nia, nie dające rzeczywistego wyniku fiskaldziewiątą
osób
wyjeżdżających
w
sprawach
jeszcze nadciągać
zaczęły.
manie ich pochłaniało olbrzymie sumy, nego, a krępujące obrót gospodarczy. ReforTranz.
Sprz.
Kupno.
skle- pułki garnizonu
do handlu nawet we własnym
osobistych
24,
na
kurację
24,
w
wileńskiego.
Dowo10,00:
10,02
9,98
pie do zbadania przez miejską stację
przyczyniając się w pewnej mierze do ma ta winna iść w parze z udoskonaleniem Dolary
sprawach handlowych 5, na studja kontroli
dzący
całością
płk.
Popowicz
odeaparatu podatkowego.
Holandja
402,75
403,75
401,75
od tego
mięsa. Niezależn
nierealności
budżetu.
Wszak były
„ — Ustawodawstwo socjalne winno być Londyn
wyższe 7, paszportów służbowych właściciele tych pracowniie będą pocią- brał taport od dowódcy 6 pp. Leg.
48,76
48,88
48.64
1000
10.02
9.98
one tak terenem jak środkiem eks- zmienione tak, iżby bez naruszania rzeczy- Nowy-Yors
wydano 2, oraz 1 paszport w celu
Pułki i delegacje od pozostałych
gani do odpowiedzialności sądowowistych korzyści pracowników usunięte zeń Paryż
29,85
29,92
29.78
ułatwienia
wyjazdu
|
cudzoziemca
oddziałów
wojskowych formują się
pansji
wpływów -Zpolitycznych rżą- zostały wszelkie narosty, nieuzasadnione Praga
karnej z art. 138, 207i 245 K. K.
29,70
29,77
29,63
bezpaństwowego.
Wśród
wydanych
w
kolumny,
poczem dowódca obszarealnymi
interesami
pracujących,
a
powoduSzwajcarja
194, —
194,49
193,51
dzących partji sejmowych.
Właściciele zakładów i sklepów
jące wzrost wysokości świadczeń socjalnych Wiedeń
paszportów
przeważają
paszporty masarskic
ru warownego gen. Pożerski
przyj:
141 55
141.90
41.20
h nie odpowiadają za na- muje ogólny raport.
Wdzięczną pracą dla badacza na- do rozmiarów, podrywających produkcjęi Włochy
36,75
36,97
wydane dla żydów,
bo wydano ich
36,78
tylko
byte u nich przetwory mięsne
Beigja
30,50
30.57
30,43
szych stosunków na tle parlamenta- wymianę,
aż 55,
Po wysłuchaniu mszy Świętej ce«
Obrót gospodarczy ułatwiłoby znacznie Stokhoim
w tym wypadku, o ile takowe zepsu:
—
+
—
—
J. E. ks. biskupa
ryzmu byłoby ustalenie chronologicz- ujednostajnienie zarówno materjalnego jak
„— Z lzby
Skarbowej.
Prezes ją się z powodu nieumiejętnego prze- lebrowanej przez
procesowego prawa prywatnego, w szczePapiery wartościowe.
Wileńskiej Izby Skarbowej p. Jan Ma- chowywania przez nabywcę, który w Bandurskiego i podniosłego kazania,
ne zależności między zarządzeniami igólności
prawa handlowego.
dolarowa 68,50 (w złotych 685,— lecki wyjechał w dniu dzisiejszym w tym wypadku
ponosi odpowiedzial- w którem |]. E. tłómaczył rekrutom
bądź zmiany zakresu
Celem ujednostajnienia przedstawiciel- Pożyczka
dotyczącemi
kolejowa
150,00
152.—
—
or: przysięgi odbyła się - deficelu
lustrącjj
Urzędów
Skarbowych
interesów gospodarczych winny. być w
:
ność.
kompetencjł poszczególnych | mini- stwa
32,—
31.75 32.50
ada.
najbliższej przysżłości powołane Izby Han- 5 pr. pożycz konw.
powiatu Brasławskiego.
W tym cza— (w) Posiedzenie Kamisji rzepr. pożyczk, konw,
—
—
—
sterstw bądź utworzenia nowych—a dlowe i Przemysłowe, oparte o wolne zwiąPrzed defiladą jeszcze gen. Pożersie zastępować Prezesa lzby będzie czoznawców branży mięsnej. W
proc. listy zast.
zki
gospodarcze.
ski
zwrócił się z przemówieniem do
międzypartyjnemi na tle
układami
p.
Wacław
Denisewicz,
Naczelnik
23,75 23,25 23—
— Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa ziemskie przedw,
lokalu Komisarjatu
w
dniu 9 bm.
wojska
tłómacząc, że wstrząs jakiego
Wydziału Podatków Bezpośrednich.
«worzenia
gabinetów
_parlamentar- Polskiego uważa za niezbędne podkreślić
KoRządu odbyło się posiedzenie
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Mickiewicza *) wychowuje około 60 nym charakterze politycznym, przeto państwowej i narodowej — rumuń- ciwnie: kolonja polska na obczyźnie nym konsulacie polskim w Czerniow=
pod względem podstaw
chłopców; jest Dom sierot polskich, jest nie mogącą być zalegalizowaną i po: skiej. Gdy to ugruntowanie się na- popierająca, wedle sił, akcję zagra- each, pod sztandarem własnym, Naj: malności
prawnych,
które
trzeba usunąć.
zorganizowane
harcerstwo
lecił jej być ekspozyturą
narodową stąpi—a właściwie już ono w dosta_ polskie,

nicznej
polityki polskiej;
mogłaby jaśniejszej Rzeczypospolitej, jeszczetrzeba, tecznej mierze nastąpiło — nie ulega Polsce oddać nieocćnione usługi. Tak śmy na poufnej biesiądzie garść miszło stu członków,
będący częścią Polaków i ich interesy reprezentował do najmniejszej wątpliwości, że rząd ru- się właśnie służy Ojczyźnie choćby łych
chwil spędzili pod dachem p.
ogólnej rumuńskiej. organizacji skau- ostatnich niemal czesów w parlamencie, muński z pierwszej skorzysta sposob- za górami i rzekami, torując dia niej konsula Lorenowicza — przy kawie,
względnie w senacie—Polak. W gmi- ności dla zadośćuczynienia, przyzna- Ścieżki
towskiej
ku rozwojowi materjalnemu rożumie się «tureckiej». Było też i
Na Domu Polskim w Czerniow
przezeń jaknajkategoryczniej: i potędze w układzie międzynarodo- kilka osób, nie Polaków, przybyłych
nach bukowińskich zasiadali zawsze wanym
cach jest tablica marmurowa. Na niej radni Połacy;
w samych
Czerniow- potrzebom kulturalnym i narodowym wym.
|
z miasta, ciekawych gości z Polski.
napis brzmi: „W pięćsetną
rocznicę cach
niedawno:
jeszcze był Polak Polaków w granicach nietylko BukoW
tym
duchu
i sensie z całą Żywa potoczyła Się rozmowa.
pogromu Krzyżaków na polach Grun- burmistrzem, Ś. p. Kachanowski,
winy i Besarabji
lecz i całego pań: otwartością w imieniu delegacji na— A jak stoi sprawa — zagadnął
waldzkich, ku pamięci złamania prze»
Teraz -zaś — dzięki rozdwojeniom stwa (****). Poseł nasz w Bukareszcie szej wracającej z Galaczu przemówiłem ktoś—z indemnizacją za ziemię obymocy jednością, Praojcom
na cześć, i któtniom
w tonie kolonji polskiej minister
Wielowieyski
czuwa nad do zgromadzonych w konsulacie pol- wateli polskich, co «padła ofiarą» rePotomkom na wzór— Kresy Jagielloń: — niema obecnie w -czerniowickiej sprawą; nader umiejętpie toruje dla skim
przedstawicieli rodaków
na- formy rolnej?

samodzielny hufiec

złożony

z prze-

skie 18 września 1910 go roku*. Dom
Polski ma obszerną salę dla zebrań

oraz

scenicznych;

dla widowisk

ma

sporo ubikacyj, ma zasobną bibljotekę;

kolonji polskiej.

gminie ani jednego

parlamencie

nie

Bo

dodać

radcy

Polaka;

zasiada

ani

w

niej

drogę

i ma

wszelkie

po temu

do państwa

i rządu

przeprowadzić.

Kolonja połska iw Czerniowcach Nie trzeba mu tylko roboty psuć.
go życia socjalnego, kulturalnego, to- czeka,
aż rząd rumuński zafunduje Następnie, wobec obecnego _układawarzyskiego. Niestety... jest też i Dom jej państwową szkołę polską. Ocze: nia się stosunków między Polską i
Polski w Czerniowcach
widownią kiwanie takie jest i słuszne i upraw Rumunją na gruncie
pozawieranych
bardzo

a bar-

nione.

Lecz

w

Czerniowcach i na Buko-

jeden dane
aby pelne uregulowanie sto: winie. Mam podstawy do mniemania,
sunku ludności polskiej w
Rumunji że nie spodziewano się takiej po-

Polak; a do trzydziestu szkół polskich
przestało istnieć.

przysposobiony jest dia wcale bujne-

domowych niesnasek,
dzo niepożądanych.

szych

nie trzeba czekać

—

z

założonemi rękami. Przykład daje ko-

Ekspozyturą zarówno narodową lonja polska w Kiszyniowie, Sama—
jak i polityczną kolonji była Rada do czasu — utrzymuje szkołę polską.
Narodowa.

wściągliwości

pod

względem

fraze-

sów patrjotycznych a tak dużej trzeźwości w ocenianiu sytuącji i wyciąganiu

z niej nieubłaganych

Polskie, organizację

Utworzył Koło też po parę realności,

o wcale

wyraź:

*) Jest w Czernioweach I ulica Mickiewicza

tuż

w

pobliżu

ulicy Wilsona.

Komu

należy zawdzięczać uczczenie w ten sposób
twórcy <Pana Tadetsza», nie umłałbym powiedzieć.

niowicka
rękawy

nął

W

Mogłaby

kolonja doskonale

czer:

i szkołę własną mieć.

powojenny. jeszcze nie minęło
konsolidowanie się w kraju predominacji

—

Ja zaś myślę,

ale czasu

po

konsek-

że czas upłynął...

mnizację, wprost
śmieszną, —50 złotych polskich
za hektar najpyszniej-

szego czarnoziemu. Obywatel

angiel-

ski otrzymał 60 funtów, Francuzi do-

stali mniej, bo 25 funtów..

— Naturalnie. Rumunja, inkorpo- energicznej

rując w 1919-tym

Besarabję

zastała

****) Jeżeli przyjąć za najbliższą prawdy
przebywa na Bukówinie 60.000
Polaków, w Besarabji 10.000 a w <starem
Królestwie» również z dziesięćtysięcy, otrzy,
mamy ogólną cyfrę plus minus 80.000 Po:
laków stałych obywateli Rumunji, przebywających stale na jej terytorujm państwo:

wem.

w którego iście jak w tęczę patrzy, się do godziwego
odszkodowania
bez różnicy «uczuć» politycznych i obywateli obcych państw, którzy poprzekonań wszystka ludność polska siadali majątki w Besarabji. Obywa-

па ВиКомине,

Po wyczerpaniu

tele Anglji,

Francji, Włoch,

a nawet

zaś niejako

ofi- Grecji otrzymali indemnizację. A Po«na pię- lacy wciąż jeszcze nie zaspokojeni...

cjalnej części gościny naszej
dzi ziemi polskiej», w eksterytorjal- *

— Podobno są tam jakieś niefoc-

-

na targach. Proponowano podobno
ze strony rządu rumuńskiego inde-

a dodać

interwencji

Wielowieyskiego

rząd

p.

ministra

rumuński

już

wencyj. Nie osłabiło jednak to w tam uchwałę sejmu besąrabskiego o zaczął płacić. Co i panom ząkomuni=
Świeżo układów,
wobec zacieśniania najmniejszej mierze nastroju
W każdym
razie sprawa
gorącej reformie rolnej, której zasadniczą pod- kowałem.
się tych stosunków 2 niezmierną dla serdeczności, którą i w Czerniowcach siawą była konfiskata własności ziem- jest na dobrej drodze.
:
obu państw kkorzyścią, byłoby rzeczą nas darzono. Owszem, mocne dało skiej bez odszkodowania, zostawując
Słuchałem,
Słuchałem uważnie.
jaknajbardziej wskazaną nie uprawiać się odczuć zainteresowanie tem, co z właścicielowi tylko 100 hektarów. Na- A com usłyszał,
wiernie
to powtażadnej
«irondy»
choćby
do niej Galaczu przywozimy.
A już najžy- stąpiło zawarcie traktatu w 1920-tym тгать

zakasać cyfrę, że

chwili obecnej jeszcze nie midla Bukowiny pierwszy okres

I ja to słyszałem,

trzeba, że rząd rumuński wypłaca odszkodowanie
w papierach obligacyj— Rząd rumuński płaci — rzekł nych...
ktoś.
>
у
— Ciężka sprawa—witrącił ktoś,
— Chodzi oczywiście głównie o
— Nie ciężka, tylko powolna. O
majątki w Besarabji — dorzucił ktoś
ile moje sięgają wiadomości, dzięki
inny.

Nie czyniła ora zadość Kolonię w Czerniowcach stać na to.
przedewszystkiem duchowym potrze* Czytelnia Polska posiada dwie duże podniętą
były
uczucia
najszla: wiej komentowane było to, co mog- między państwami sojuszniczemi, któ.
bom kolonji. Zgromadził się Polski realności, ma przeszło 500 członków; chetniejsze i najświętsze. Wręcz prze- liśmy powiedzieć o poglądach i za- re przyznały Besarabję Rumunji.
W
Zjazd Ludowy. Rozwigzai niepopu- bursy Mickiewicza i Kilińskiego mają
miarach p. ministra Wielowieyskiego, tym traktacie
Rumunja zobowiązała

larną Radę Narodową.

—

temu było chyba dosyć?

Czesław Jankowski,
(D. C. N.)

|

4
doznała Polska był nieunikniony. Ina— (x) Prawdopodobne
czej nie mogło być i tak jak jest, manie wypłaty zasiłków
jest najlepiej.
zakończył pan

okrzyku

na

Przemówienie
swoje
generał wzniesieniem

cześć

Pana_-

wstrży-

doraž-

nych.
Jak nas
informują .ż dniem
1 lipca r. b. mają
być wstrzymane

Prezydenta

wypłaty

doraźnych

zasiłków

Nr 134(1144

wo

5-00
to, że w okresie od 1921 — 25 roku
w obrębie swojej parafjij w rozmowach potocznych z wieśniakami wygłaszał
przemówienia
podburzające

wiecz, celem opłacenia zaległych skła.
dek członkowskich,
wypełnienia for:
malności i in., otrzymania karty wy:

jazdu. Bez
Uzdrowiska

dla do popełnićnia czynów buntowniczych

tej karty administracja
kuracjuszy nie będzie

Mościckiego i Marszałka Piłsudskiego.
Uroczystość odbyła się w
obe-

bezroboczych
z powodu braku odpowiednich
funduszów przeznaczonych na te cele. Zaznaczyć
należy,

i oderwania Białorusi od Polski.
Sąd postanowił powołać świadków
do tej sprawy. W imieniu oskaržonego stawać będą mecenasi
posłowie

przyjmowała. Kuracjusz
winien zabrać ze sobą: koc, bieliznę pościelową,
poduszkę, kostjum
kąpielowy
ewentualnie rakietę tenisową.

ce udział w defiladzie wykazały nadzwyczajną wprost sprawność. Rekru-

—(x) lle wypłacono zapomóg
bezroboczym.
Państwowy
Urząd
Funduszu
Bezrobocia
wypłacił w
ubiegłym tygodniu ustawowych zasiłków
375
bezroboczym
w sumie

berman.

KOLEJOWA
— Wagon bezpośredni Wilno
—Zahacie. Na skutek zarządzenia

cności przedstawicieli władz cywilnych z wice wojewodą p. Olgierdem iż z zasiłków korzystało dotąd około
Malinowskim na czele.
Pułki biorą- 1.200 bezroboczych.

Eugenjusz

Šmiarowski

i Herman

Li-

SZKOLNA

ci, którzy przeszli zaledwie 6.cio mie— (w) Rezultaty
egzaminów
oe wyszkolenie wyglądali dziarkońcowych
w litewskiem gimsko.
nazjam
im. Witolda Wielkiego.
Przysięgę odbierali duchowni wy- 3.585 zł. 65 gr; doraźnych zasiłków Ww tych dniach w litewskiem gimznań religijnych w porządku
nastę- wypłacił 855 bezroboczymi na ogólną narjum
im. Witolda Wielkiego w
pującym; katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy,
ewangielicy,
żydzi,
mahometanic i karaimi.

sumę 8.588 zł. i 89 gr.
(t) — Pomoc sanitarna

Wilnie odbyły
ne. Gimnazjum

wschro-

M.

— (t) Napisane 10 płać 25 gro-

K. poczynając

Na rogu

kurs

tej pomocy sanitarnej
M. Moszyńskim.

mieniu
swych
obowiązków
przez
ludność najodleglejszych
nawet
zakątków woj. Wileńskiego. Na terenie

miasta

Wilna

staje

do

na czele z dr.

Omawiane były sprawy
gruźlicą, jak to: stworzenie

przeglądu

walki z
szpitala

dla dzieci chorych
na gruźlicę i
dziennie 70 do 90 osób,
Osoby
które dla jakichkolwiek prętkujących. Stworzenie tego rodzaju
w znacznej
przyczya
nie
stają do przeglądu, a Szpitalu odciągnięłoby
jedynego szpiniestawiennictwa
swego nie 2032а mierze przeładowanie
Zebrani ponadto
w terminie oznaczonym umotywować tala dziecinnego.
wynalezieniem
zostają
przymusowo
stawiani
do zatrzymywali się nad
walki z gruźlicą
w zakłaprzeglądu
a następnie odsyłani do sposobu
ł
referatu karno-adm nistracyjnego celem dach opiekuńczych.
wymierzenia odpowiedniej kary przewidzianej przez ustawę o obowiązku

SĄDOWA.

powszechnej służby wojskowej.

PRACA
—

i OPIEKA

(t) Sieroca

cywilnych

NNr. 411/819/853 (z odjazdem z Wil-

godnego

emerytów

czas sprawą wypłacania pensji eme.
rytom cywilnym i wojskowym zawiadywał w Izbie Skarbowej
specjalny
urzędnik (p. Al. Halicki).
Wszystko
odbywało się sprawnie i emeryci nie

do narzekań.

zostały

książeczki,

Stał początkowo
za kaucją,
jednak
zbiegł i dopiero po dłuższych poszu*
kiwaniach udało się policji ująć go.

Podczas

wypłacania w dn. 5 maja
maj wszystkim emerytom

pensji
za
odebrane

rzekomo

Obecnie odpowiadać będzie
zienia.

z tem, że

teraz sprawy te będą
należały
do
wydziału VI warszawskiej izby
skarbowej a pieni:dze mają być wypłaca-

botę

11-go czerwca

go Wincentego, proboszcza

ne przez P. K. O. Mimo że jest

—

(t) Proces

ks

z

pen-

—

(n) Obozy

mików

letnie

dla akade

i maturzystów.

Jak się do-

wiądujemy, w roku bieżącym.
nizowany zostanie na terenie

III jeden obóz

letni

dla

drobniejszej

Godlewskie-

Apelacyjny

Wil-

Żodzis-

sji nie otrzymał, a co gorsza, w Izbie kiego (pow.
Święciański)
skazanego
Skarbowej nikt nie jest w stanie po. w dniu 1, Il rb. przez sąd okręgowy
informować w tej sprawie.
‚
w Wilnie na dwa lata twierdzy „za

i soboty

ciąg wychodzący

W so- 15

w

środy

min,

30.

konie

siejszym

—

Majówka

z Wilna

jednocześnie

o

Wilnie,

leśno-górskie, 3 km. szosą

Radio-Koncerty,

pokojem,

całkowitem

próbny

Bilans

Ludowego

na dzień 1-go czerwca

1926 r.

STAN

STAN. CZYNNY.
"Kasa
Pożyczki
slowe

wek-

bowy

188.507,15

reuniony,

wszyscy

od

zabawy,

Dzienny

utrzymaniem

uczniowie,

st. kol. Niekłań
RE.

1

koszt

opieką

Wkłady

one, może zaatpi

2 500,90

277,36 — 285.996,49

Ruchomošci

Aaa
IÓOOJBIG
Redyskonto wekslowe

8.621,41
własne

Wea

3 518,80

Udziały konsorcjalne
Koszta administracyjne

1.800,—
13.563,17

„

redyskonta

6.442,41

Wydatki

zwrotne

6.134,55

niepodjęta

kd:

Korespondenci

5

.

21.800,16

296,99

Nostro

412, —

RS

1,99

320 010,48
919,48

329.919,48

da insadwe
dostarcza

w

zainstalowaniem

:

na

miejscu

_ Mieczysław
Wilno,

я

użytkowania

Wilno,

ŻEJMO

ul. Mickiewicza

Nr 24.

Teief.

161.

wynosi

obecnie

Bank

Masaż

ZWIĄZKU

1

=

=

trio, kwartet

nowych

TELEFON

„KOWALSKI

1—47

Poleca:
ZIEMNIAKÓW

S

dn. 7-X1-25 r.

A

TYMOTKI

Zgubiony

ŁUBINU

protokół

odbiorczy

z dnia 26-1 25 r. na przyjęcie maszyn przez

Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprzedajemy w zaplombowanych
workach

którzy

kosmetyczna.

artystycznem

KULTURALNOOŚWIATOWY

(ul. Ostrobramska 5)

Stanisław

Komisję Odbiorczą Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytuniowego od zlikwidowanej fabryki tytuniowej <Ottoman», unieważnia się,

w/z Czesław Karwowski

w celu zdania

A.

nego

Cena
na

repertuar

bardzo

weselach

żądanie

Adres:

ul.

wyjeżdżamy

Św. Ignacego

prowincję.

12 m. 15 D. Kas.

a poważni
| „20om 30 ka
H.-K. <ZACHĘTA»
|
tel.
rą

Piegiusuwa:

°

7. Wybory
kandydatów.
8. Wybory

dzienny

członków

„Grem

w

de

ы

i pryszcze
ROSE“

nabycia domów.
Info.macje

bezpłatnie.

DomHandi.-Kom,
Portowa 14

Odpowiedzialny ta ogłoszenia Zenon

2

pokoje

do

<ZACHĘTA»
teleton 9—05.

Ławiński.

poszukuje odpowiedniego zajęcia. Adres

Walnego

poczta Ducyn, powiat
Комлейзк`,
majątek
Szupków, Szkoła
Pań-

stwowa Rolnicza,
nisław Gąsicki.

Sta-

—

budZa

1500

dolarów

Letnisko

i

i kan-

dla

rodziny
motnych,

OSZUKUJĘ

О
lub <a- El

Ciasna 3 — 14.

P

wažnie|
przeczytać

«

-

folwar-

czek 22
ha nad
Wilją, z zasiewami,
inwentarzem w petnym ruchu.
Dom
Handl,-Kom.

„ZACHĘTA“
14

(do

nistracji

ogłoszenia, ,
nekrologi i |
różne rekla-

prze:

wiezienia), Zgłoszenia

<Związek»

my

łatwić

pod

—
z

za

į

pokojz
Roe

umeblowane
z
kuchnią do wynajęc a.
i
„ Dzielna
14
(t

ow czo

AS

dzieckiem, mający zaczą 5 & е f ana
pewnioną pracę zagra Iš Grabo wskiego
įxi

°
į telefon

W: Smiaiowska

pieniężne

w gotówce

O

wym).

=——1———

)
Sumy

Akuszerka

Ansi

każ
82, pi Okazyjnie
do sprzeda-

kolejowego.
przyjmuje

bardzo

Z z

Nia amatorski
-

Nr 63,

Dom

Hadl.-Kom.

ZACHĘTA" |

——
|?
NIE WIELKICH (| Portowa

DOGCY

aibės ROR:

miasta,

ki jos

14 tel ghs

`

я

wydaną

pł.

Miński

ма Się.

„ Drukarnia

szczyźaie, Wia- omo ć
w gbiurze
Reklamowem

Garbarska

Od

r.

1843

1.

istnieje

GILENKIŃ
MEBLE
ul. Tatarska

jadalne,

20.

sypialne,

sa-

lonowe
i gabinetowe
kredensy,
stoły

wie

Jani

oi

Okręgu

imię

aniny Lawifiskiej, u.
niewaźnia się.

Z

gub.

RSA М
m——

=

legitymację

uczniowską,

mob. wojsk 1922
wyd. przez
r,
wyd. przez Gimnazjum
Kr. Z, A,

Węgier,

amienię 2 domy
z ładnym
pia:
cem w Wilnie
na ziemię Qw KowienZ

NA

a a

telefon 9—05 | ——

:

a

14

Handl.Kom.

„ZACHĘTA“

łóżka
i t, d.
ra djo
a p a ra t Szafy,
Wykwintne— Mocne—
czterolampowy. WielNiedrogo.
ka-Pohulanka
12—12. SPRZESDA
Ż

przyjmuje
od
godz | Żadanej. waluty
1 AAS
o
19AIR
.
ickiewicza
Ši
czyciels
terminie

Dom

do.

się.

choremĘ

szukujemy.

Portowa 14tel. 9.05

j (Ogińskiego)
dowiedzieć
się u
dozorcy
Wincentego
ulica Antokolska
128.

Ojciec
obarczony

я

parceje

za-

nictwem

imię Afroina Lubińskiego rocznik 1859,

do Ądmi-

«Słowa»

mami
w miejscowości «Pośpieszka»

pośred- ;

na

Mogę

dla chrześćjanina o
większej ilości
krów (od 10) po:

O SPRZEDANIA

najdo-

godniej

gub, książ, wojsk.,
wyd. przez P.K U.

unieważnia

lub sekretarki w

nia uądsyłać

Pachtu

posakasjerki

łożyć kaucję. Zgłosze-

Poszukujemy E$ po wszyst. |
kich
pism p
30000 kgr.

dy

olidnej firmie.

°

WZP

GŁÓWNY

chwila

ogrodniczych,

posiadający dwuletnią
praktykę z ukończoną
Szkołą Ogrodniczą w
Warszawie
i bardzo

=

zwrotu w

skłądach aptecznych

я

ierownik
Zakładów handlowo-

wnioski.

Administr. <5 ło wa».

plamy

14

Kolektura ul. Witoldowa 53.

Telef. 9—05.

reflektanci.
Blieiu
Portowa 14 | Ofiary

perfumerj
ch

Odpowiednia

Portowa

dobremi šwiadectwam:,

Rewizyjnej

nicą, prosi o łask'we Fi L Dalikė

żółte

Dom H. K.

Portowa

sub

z

16i 17

„ZACHĘTA“

Towarzystwa

Kómisji

KI.

czerwca

obejmuje:

Zarządu

członków

Sfi aains któreby
н onomu

male

losy do

Lot

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza

niska. Ci,

na

wolne

Ciągnienie

3. Sprawozdanie Zarząduz działalności Towarzystwa za rok 1924 i 1925.

— Święciany

i zabawach

wyboru

000.009000000020209009004000009009060

1. Wybór przewodniczącego.
2.
Odczytanie
protokułu ostatniego
Zgromadzenia.

pod-

harmonji i bałałajki, mogą za tę samą cenę
zaangażować naszą orkiestrę z najlepszymi
muzykantami
i* najlepszym
repertuarem:
z
EZR
2

Na

rzeczy
oraz
Zarządu.

23,

Porządek

włosów,

nut i

duży

sprawozdania z obec-

stanu

W razie nieprzybycia dostatecznej
ilości członków Towarzystwa, następne Zgromadzenie odbędzie
się tegoż dnia o godz. 7 ej wieczorem i będzie prawomocnem przy każdej ilości członków.

Radiolux'u.

i t. p.

m

Warszawie,
się „w
5 pp. odbędzie
przy ul. Stare Miasto (Rynek) Nr 24,
Walne Zgromadzenie Związku
m.4

Wileńskiego Towarzystwa
Dobroczynności

9. Wolne

St. Kopeć Warszawa, Chłodna 55.

t“ м 6 |а_и. oraz riad program «50000 mil morskich,
czyli podróż
Księcia
Walji
po
Imperjum]
Brytyjskiem» w 6 aktach.
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzao W. Szczepańskiego
Kasa czynna; w niedzielę i św. od godz. 2 m. 30. w powszed, dnie od godz. 4 m, 30.
Początek seansu: w niedzielę
godz. 3-ej w kac
dnie od godz, 5-ej.
CENA BILETOW + Parter 50 gr. mfiteatr i balkon 25 gr.

—

kierownictwem

dydatów.

mu

SKŁAD

Dziś będzie wyśietlany film

Mackiewicz

wejście
ulgowe

żetowego na rok 1926,
6. Zmiana statutu Towarzystwa.

Polska Orkies'ra
zyczna

taficów.

i

„Dzieeko i świa

pod

r.

36

Usuwanie

brodka,

korzystają

żądać

Aicjski Kinematograf

tenonad-

ujęciu

ag

za-

Związek Ziemian Inflantczyków
niniejszem podaje do wiadomości, że
dnia 12 czerwca 1926 roku o godz.

Symfonicznej

Tel. 161.

Farbowanie

Na folwarczki

2020000500206

Wydawca

Nr 24.

RE

JĘCZMIENIA

SALA MIEJSKA

od

2003004 096050555017

ZIEMIAN

muzyczne

biletów:
— 2 4.,

w

kres
drukarstwa
wchodzące.

niniejszem podaje do wiadomości, że zwyczajnę Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
odbędzie
się dnia 27:go lipca 1926 roku o godz. 5-ej po
poaż w lokalu Towarzystwa przy ulicy
Wileńskiej

Mickiewicza 1 m 8, wejście z placu Katedr.
W.Z.P, Nr 1 Wilno, dn, 304 1926 r.

SpółdzielniaRolna
KRESOWEGO

Orkiestry

wszel-

roboty

СЕНЕНЕ

w

wy!

zwyczajnych owacyj. Ceny
i
miejsca rezerwowane
50
gr.

Zarząd

ŻEJMO

zmarszczek,

Wilenska

UWAGA:

Moniuszki

Z. Zdzienickiej
twarzy.
Stosowanie

Sp

Ludowy

z ogr. odp. w Wilnie.
(—) Sterło Orlicki
(—) В. Wińcz.

(-) R. Borowski,

kompozycje

Wil,

kie

klasy II] _ Państw.

(abinet Kosmetyczny
Elektryzacja

W

wykonaniu

przyjmuje

a"

Program

E

23. =:

Są

Prospekty

godz, 9 do 14,

ul. Mickiewicza

Usuwanie

Spółdzielczy

w Krast

„WYDAWNICTWO
WILEŃSKIE:*

o g. 8—ej

Ludwiga. W wykonaniu biorą udział wybit:
niejsi soliści oraz zwiększone zespoły chóralny wileńskiego zespołu operowego, oraz
Zespół Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej.

malowni-

lekarską

MIECZYSŁAW

z

zam.

18000 zł,

5: Kwaszelnia

ЕИр

konkurencyjnych

gm.

na szkodę

DRUKARNIA

&

ze «Halka» w Teatrze Polskim «Lu.
tnia», Dwuaktowa
<Halka»
w oryginalnej
pierwszej koncepcj! tego dzieła, ukaże się
w niedzielę najbliższą 13 b.m. w stenicznem

należący

wraz z oddzi einym

Poleca

ZAPASOWE

po cenach

dor

мКа

(Kumoszki

M. Erdenko. Na ostatnim
koncercie
menalny ten artysta był przedmiotem

"TAŚMY STALOWE 20 mtr.

EAST

Buchalter

O

w

z zerem przez haczyk. Szpilki. Kosztury.
Tyczki. Goniometry z busolą i libelą

„SOLLUX*

1908,76 _ PALNIKI

i prowizje

Inkaso

НН

usiło-

gm. Mickuńskiej
konia na szkodę

Cham'nowi

no ubranie wartości

Wil.
Wandy
Beet-

po-Bernardyńskim

12 b.m.

pełnią wartościowe

Geodezyjne

120 545,83 NEKOZEZEZEWAMA
100555— KWArEOWE oóku Słońce»

SWE przeca
Odsetki

1.367,22

ZAWALNA

sobotę nadchodzącą

zwolnieni

pobytu

od

Prva

— Józefowi

(Koluszki“

Oraz wycieczki

Zwierzyniec,

SE»

+24.120,78

na

nem w wagonie skradziono 60 dolarów oraz
100 złotych.
— B. Surowi (Popławska 25) skradzio-

ogrodzie po-ternarnadzwyczajnego powo:

raz jeszcze w ogrodzie

Do Państwowego
Seminarjum Ochr.
można się zwrócić o wykwalifikowane
wychowawczynie do dzieci w wieku
przedszkolnym względnie szkolnym
* klas niższych.

składające się z 6 pokoi i kuchni z weran-

20434,58 — 68 327,52

wsi Słoboda
z pastwiska

Wincentego Szupo.

dzenia jakim się cieszył ostatni
koncert M.
Erdenko — znakomiiy ten artysta
wystąpi

,002000000000000000000000000004600

52.046,05

Pożyczki pod
zastaw

Papiery proc.

BIERNY.

Do WYNAJĘCIA
MIESZKANIE

Moniuszko —

M. Erdenko — w
dyńskim
Wobec

wychowawezynie

44.265,93

Kredyt otwarty

Banki

щ

2.475,43

Skup weksli

w Wilnie,

— We
skradziono

— Koncert Symfoniczny z udziałem

Wykwalifikowane

z ogr. odp.

która

konia

skradziono

Jodkowej

Rozalji

ser.

wiecz.

Wspaniałe warunki klimatyczne. Kanalizacja wodociągi, elektryczność. Zdrowa, obfita i smaczna kuchnia, Djetetyka, wodolecznictwo, kąpiele
słoneczne, kwasowęglowe, ciechocińskiei wszelkie mineralne. Elektroterapja.
W głównym
sezonie przedstawienia
Ordynuje Dr Wactaw:Smolefski.
cze okolice gór Ś-to Krzyskich.

11),

Gounod («Faust»), Noskowski
Mendelsohn (<Athalia>») I pieSzumana, Szuberta i Żeleń
miejsc
normalne: wejście do
gr., miejsca rezerwowane —
— 30 gr. Kapelmistrz — Ster

tan Sledziński. Początek koncertu

Kuratorjum Wileńskiego okręgu szkolnego wydało w tych
dniach zarzą:
dzenie do wszysikich szkół średnich,
aby
w sobotę, dnia 12 b. m., jako
w
dniu
święta
hufca harcerzy w
do tej organizacji zostali
od zajęć szkolnych.

(Korjolan),

Windsorskie),
(Babia góra),
śni Brahmsa,
skiego. Ceny
ogrodu — 50
1 zł, ulgowe

godz.

Zarząd

10 zł. od osoby. Adres;.Czarniecka Góra poczta Stąporków.
bezpłatnie. Telefon międzymiastowy w Uzdrowisku.

Banku

hoven

— (x) Święto harcerzy w Wilnie.

Skarżysko).

teatralne.

dzinkową (Nowogródzka

10 b. m,

Bronisławę Ja-

— Kradzieże. We wsi Lowidanie

i MUZYKA,

nardyfskim
V-ty
koncert
Cn
Orkiestry Symfonicznej
z udziałem
Hendrychówny (śpiew). W programie:

Sto:
niniej:

u-

się zgłosić do Bratniej Pomocy (ul.
Wielka 24) w godz. 1—3 pp. i 7—8

Uzdrowisko

niniejszem

Dn.

Mejszagolskiej

— Dzisiejszy koncert symfoniczny w
ogrodzie po:Bernardyńskim. Dziś 11—go
czerwca odbędzie się w ogrodzie ро-Веге

Dowborczyków.

Zarząd
Okręgu
Wileńskiego
warzyszenia
Dowborczyków,

Bratniej Pomocy uprzedza, iz wszyscy
ci którzy się zapisali w Sekretarjacie
Bratniej Pomocy na listę uzdrowisko:
wą — przed swym wyjazdem winni

zaniecku GÓR
Spółdzielczego

z dn. dzi-

listę ofiar na ten cel.

po-

na

składa

TEATR

do wiadomości swych członków,
iż
Zbiórka uczęstników majówki, oraz
poczynając od dnia 12 bm.
admini- orkiestry w niedzielę, dn. 13 czerwca
stracja Uzdrowiska Akadem. wysyła o godz. 8-ej rano na przystani statdo st. Pohulanka dwa razy tygodnio- ków.
we

Ws.

dolar.

larowy.

deczne podziękowanie J. W. P. Pr. Aleksan:
drowi Januszkiewiczowi za przekazaną na
cele oświatowe Macierzy. kwotę 110 zł. (wy-

r.b. urządza się majówka koleżeńska
fz Dowborczyków w Werkach,

3000

Z.

dziatwy.

Redakcja nasza otwiera

zorgaDOK

młodzieży.

na

który po prze9

rzy Szkolnej

Fałszywy

wała puścić w obieg fałszywy banknot

— Podziękowanie Polskiej Macierzy
Szkolnej. Centralny Zarząd Polskiej Macie-

obozów przysposobienia wojskowego. szem podaje do wiadomości człon
Obóz będzie urządzony tylko dla ma: ków, że w niedzielę, dn 13 czerwca
i akademików

—

czarnej giełdzie zatrzymano

— Siostry Felicjanki. Przybyły raźnie sto dziesięć zł.) złożoną do rozporzą,. — J Nejmanowi
(Marcowa 28) skraPana Profesora w dniu jego imienin, dziono złoty zegarek wartości
275 zł.
do Wilna dwie siostry Felicjanki
z dzenia
przez pp. Asystentów Il kliniki wewnętrznej
spłonął
— Pożar, We wsi Wołszupry
klasztoru w Zbarażu, i zbierają ofiary U.S. B
a AlskskudEs Runowicza Straty wynoszą
na wykończenie ochronki dla naj.
zł,

Obecnie
została
przeprowadzona
pewna zmiana w organizacji
letnich

turzystów

pasażera,

groszy.

RÓŻNE.

do-

AKADEMICKA(

wo

go w Sądzie Apelacyjnym.
12 bm. Sąd

wię-

już nie rozpozna sprawę ks. Godlewskie-

nikt z emerytów

ilość stanowiła

13 osób.

brzegu jest

prawieniu
się na drugi brzeg dowiaduje się, że musi
zapłacić aż 25

częstników. Uczęstnicy tego obozu
rocznika 1905 korzystać będą z ulg
Na statku i w lesie będzie przy
służby . wojskowej grywała własna dęta orkiestra pod
będą
w sądzie dwie sprawy
reda- przy odbywaniu
ulgi kierownictwem kapelmistrza Jerzego
ktora białoruskiego czasopisma „Go- w pierwszym rzędzie. Te same
innych Głowaczka.
los Biełarusa”— Mikołaja Sżyło oskar- odnoszą się i do roczników
Zapisy uczęstników na powyższą
żonego o zamieszczenie w wspomnia- powołań do służby wojskowej.
— Uzdrowisko
Akademickie. majówkę przyjmują się c-dziennie
nym „Głosie Biełarusa* trzech antypaństwowych
artykułów,
nawołują- Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej Mło: od godz. 12 do 14 i od 16 do 19,
Akademickiej
Uaiwersytetu do soboty, dn. 12-go czerwca włącz'
cych Białorusinów do oderwania się dzieży
od Polski. Qskarżony zwolniony zo: Stefana Batorego w Wilnie podaje nie, w Sekretarjacie Stowarzyszenia.

i wojskowych. Dotych-

mieli powodu

których

— (, Sprawy redaktora „Gołos Biełarusa". Dziś rozpoznawane

SPOŁECZNA.

dola

Wiinie,

tychczas

Eugen-

z
popełnił samobójstwo wystrzałem
Powody samobójkarabinu w usta.
dokonanego przez Żołnierkiestwa
wicza są dotąd nieznane.

plaża, przejazd
łodziami
do której
bezpośredniej komunikacji
I/II
kl., kosztuje dziesięć
groszy
(wyraźnie
między Wilnem
a Zahaciem,
przez dziesięć groszy).
Nowowilejkę—Mołodeczno
w
poc.
Jakież jest jednak zdziwienie przy-

się egzamina maturalukończyło i otrzymało

projektów

i za- 6 p. piech. Legjonów—Żołnierkiewicz

Antokolskiej

ca, że na przeciwległym

wagonu

m. Wilna. Staraniem na- Świadectwa maturalne 6 abiturjentów. na o godz. 22 m. 15) i z powrotem
wydziału Pracy i Opieki Ogółem do egzaminu państwowego w poc. Nr. 856/852/412 (z przyjazdem
do Wilna o godz. 6 m. 05).
cznika 1905. Odbywający się obec- Społecznej województwa p. K. Jocza przystąpiło
tylko 9 osób z czego 2
Pierwszy raz powyższy
wagon
nie przegląd
rocznika 1905 potrwa stworzona została
pomoc sanitarna osoby nie złożyły egzaminu piśmienW dniu nego, a jedna ustnego, 6ciu zaś bezpośredniej komunikacji odejdzie z
do dnia 30 lipca rb. włącznie.
Do- w schroniskach m. Wilna.
tychczasowy przebieg przeglądu jest wczorajszym odbył p. K. Jocz kon- uczni otrzymało matury co powiększy Wilna poc. Nr. 411 dnia 15.VI, a z
zadawalniający i świadczy 0 zrozu ferencję z lekarzami przcującymi w grono Kółka litewskich studentów w Zahacia poc. Nr. 856 dnia 16.VI r.b.
niskach
przeglądu ro- czelnika

— (w) Przebieg

ul.

ułeczka
prowadzącego
do
brzegu
Wilji przybita jest tablica oznajmiają-

od dnia 15 czerwca

r. b, wprowadza się

Nowe dekoracje według

szy Powodzenie, jakiem cieszyła się jusza Dziewulskiego, wykonane przez Ed.
w roku ubiegłym
plaża
na Zwie: warda Karnieja, Ceny miejsc zniżone. Kasa
czynna od soboty 11—1 i 3—9 w,
rzyńcu spowodowało, że grono osób
zorganizowało
na Antokolu
drugą,
WYPADKI ! KRADZIEŻE,
płatną
plażę t. zw.
„Antokolską*.
— (x) Samobójstwo wartowUregulowano nawet sprawę przystanku
statków
i łodzi
motorowych. nika. W dniu wczorajszym, o godz.
Wszystko
zdawało by
się być w 10 rano ż.łnierz pełniący warię przy
prochowni na Antokolu, szer. IV komp.
porządku gdyby nie male „ale“,

Juljana na im. Antoniego
wažnia się.

Odpowiednia
chwila

do nabycia

domów.
Informacje bezpłatnie.
Dom H.-Kom.
„ZACHĘTA“
Portowa

Tu-

14,

Tel. 9—05.

unie waż. bielewicza— 7 b, unie-

„Wydawnictwo

Wilenskie“

Kwaszelna

26,

