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Mowy alak przeciwko I. E kk. 
kiejbiskupowi Jałbrzykowskieme, 
Od dłuższego czasu litewska pra- 

sa wileńska prowadzi zaciętą kam- 

panję przeciwko ks. Arcybiskupowi 

Jałbrzykowskiemu. Obecnie Tymcza- 

sowy Komitet Litewski w Wilnie, wy- 

stosował do J. E. Nuncjusza Apo- 

stolskiego w Warszawie, obszerny 

memorjał, skierowany przeciwko о- 

becnemu Arcybiskupowi Metropolicie 

wileńskiemu ks. Romualdowi Jałbrzy- 

kowskiemu z prośbą o odwołanie 

go z Wilna. — Obszerny ten memor- 

jał zawiera szereg „zarzutów pod ad- 

resem ks. Arcybiskupa, wskazuje na 

rzekome prześladowanie oświatowego 

ruchu litewskiego przez kurję arcybi- 

skupią i uprawianie polityki poloniza- 

torskiej zą pomocą Kościoła... 

W końcu Tymczasowy Komitet 
Litewski prosi Nuncjusza 0 przedło- 

żenie prośby zmiany arcybiskupa wi- 
leūskiego Watykanowi.; 

„Eimigranci“ i „peowiacy“. 
Na lamach tutejszego „Vilniaus 

Aidas“ zakończyła się ciekawa pole- 
mika w rubryce „Wolna trybuna” w 
sprawie emigrantów litewskich w Wil- 
nie, o której już wspomnieliśmy swoję- 
go czasu. Polemika zeszła w końcu na 
tory osobiste, poruszając jednocześnie 
inne sprawy, nic wspólnego z emigracją 
nie mające. Zdaje się jednak wynikać z 
tej „wymiany zdań”, iż w Wiłnie rze- 
czywiście egzystuje poważna grupa 
lewicy społeczeństwa litewskiego, któ- 
ra zamierza naprawdę  współpraco- 
wać z emigrantami litewskimi. Jak 
wielka jednak egzystuje próżnia w 
myśli państwowo-twórczej tych dzia- 
łaczy litewskich, dowodzi takt, że za- 
równo jedna jak druga strona pole- 
mizująca porównuje i zestawia wciąż 
klikę emigrantów litewskich, ludzi o 
bardzo niewyraźnej przeszłości i je- 
szcze mniej wyraźnych planach na 
przyszłość, z „peowiakami“. Nie cho- 
dzi tu nam, rzecz oczywista, o samą 
b. organizację P.O.W., która działała 
na Litwie w latach ubiegłych, ani o 
rozstrząsanie złych czy dobrych skut- 
ków działalności tych organizacyj, a 
jedynie o ludzi, którzy  przepełnieni 
wzniosłą myślą w najlepszej wierze 
poświęcili swe życie i mienie dla czy- 
stej idei. 

Dziś, zarówno w Kownie jak w 
Wilnie, zdaje się przeważać to prze- 
konanie, że tragedją dzisiejszej Sy- 
tuacji Litwy są błędy popełnione 
równolegle z jednej i drugiej strony 
w przeszłości i że nad naprawieniem 
tych błędów winny te obydwie  stro- 
ny obecnie pracować. Lecz oto w 
„Vilniaus Aidas“ znajdujemy tego ro- 
dzaju kwiatki: „Jeżeliby wypadło kie- 
dyś Litwinowi (?!) stanąć do pracy z 
takim współpracownikiem  („poewia- 
kiem“) to splami przez to swój ho- 

nor“..l 

Tego rodzaju przekonania nie mo- 
gą oczywiście wpływać w kierunku 
zapomnienia wzajemnych krzywd i 
na wzajemną wymianę „myśli,która do 
porozumienia prowadzi. 

1 maja w Kownie 
_ W. Kownie święcono dzień 1 maja, 

jako uroczystość nawpół „państwową. 
Co m gło skłonić rządy kowieńskie 
do tego rodzaju demonstracji, trudno 
orzec. „Święto” to jednak utarło się 
już Od szeregu lat. — Obecny rząd 
zabronił wszelkich pochodów, demon- 
stracyj j t, p. niemądrych ekscesów, 
ale mimo wszystko nie zdecydował 
SIĘ Na zniesienie „1 maja". Urzędo- 
wo zapowiedziane zostało, iż wszy- 
stkie urzędy, sklepy, zakłady przemy- 
słowe it. d. będą otwarte, lecz... 

kto nie chce pracować niech idzie do 
domu. Nikogo w tym dniu do pracy 
zmuszać nie wolno, Niektórzy za- 
pisują podobne zarządzenię na karb 

słabości rządu Voldemarasa, który 
mimo całego dyktatorskiego oblicza 
nie zdecydował się naruszyć tej dzie- 
sięcioletniej.... „tradycji“. 

„Letuvos Aidas“ proponuje w 
łuższym artykule wstępnym, prze- 

kształcić „Święto robotnicze" na „Świę- 
to wiosny”. 

5 НЕЫ 
Pierwszy dziennik polski na 

Łotwie. 
„Dowiadujemy się, że w końcu 

Kwietnia r, b- w Dynaburgu za- 

cznie wychodzić pierwszy dziennik 
polski na Łotwie p. t. „Dzwon“. To 
pismo powstaje przy poparciu posłów 
Polaków do sejmu łotewskiego i orga- 
nizacyj polskich na Łotwie. 

WILNO, Sroda Z maja 1928 r. 
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Ostateczny rezniłał wyborów we Francji 
Giicjalny komunikat rządu francuskiego. 

PARYZ, 1-V. Francuskie ministerstwo spraw wewn. ogłosiło 
następujący komunikat o wyniku wyborów we Francji. Li- 
czby w nawiasach oznaczaja miejsca w poprzedniej Izbie De- 
putowanych. 

Rojaliści 15 (15) Unia republikańsko-demokratyczna (grupa 
posła Marin'a) 145 (98), lewica republikańska 106 (80), Unja ra- 
dykalna 55 (40), stronnictwo radykalne (grupa posła Deladier'a) 
103 (146), socjaliści republikanie 47 (25), socjaliści 101 (106), 
komuniści 14 (26), partja socjalistyczno-komunistyczna 2 (3), 
Autonomiści 3 (0) 

PARYŻ i-V. Poincare omawiał dziś z min, spraw wewn. 
Sarraut, rezultaty wyborów, przyczem ustalono podstawy wię- 
kszości, na której będzie się opierał przyszły rząd. Nowa izba 
może liczyć do 460-ciu „prorządowców*, których minimum 
będzie 370—380 gł. 

Kfo zyskał i kfs sfracił? 
PARYŻ, 1:V. Wynik wyborów Oznacza silne wzmocnienie prawicy i 

triumf rządu, wobec którego opozycję stanowi 115 socjalistów i komuni- 
stów oraz ewentualnie kilkudziesieciu deputowanych z grup socjal-republi- 
kańskiej i socjal-radykalnej. Grupy b. Bloku Narodowego posiadają wię- 
kszość bez skrajnej prawicy i radykałów : 

Tak więc zrekonstruowanie kartelu lewicowego nie dało pożądanych 
rezultatów. Poważną porażkę ponieśli radykalni-socjaliści, którzy stracili 
24 mandaty. Socjaliści utrzymali swój stan posiadania. Porażkę ponieśli 
komuniści, którzy stracili 14 mandatów. Wielką sensację wywołała poraż- 
ka Leona Bluma. Również i socjaliści. republikańscy stracili 7 mandatów. 
Radykalni socjaliści są osłabieni, Więcej niż połowę nowego parlamentu 
stanowić będą nowi posłowie, co utrudnia horoskopy. 

Ńowa większość parlamentarna. 
PARYZ, 1-V PAT. Prasa omawia w dalszym ciągu wyniki ostatnich 

wyborów, przyczem podkreśla, że jakkolwiek w tej chwili niemożna określić 
dokładnie większości, którą rozporządzać będzie rząd Poincarego. to jed- 
nak nie ulega wątpliwości, iż kraj wypowiedział się zdecydowanie za 
utrzymaniem tego rządu wybierając tak wielką liczbę zwolennikow Poinca- 
rego. Petit Parisien zaznacza, że nowa większość parlamentarna obejmie 
prawdopodobnie deputowanych od republikanów-socjalistów  Brianda i 
Painlevego aż do umiarkowanych pragnących utrzymania ustroju repu- 

blikańskiego. : ; 3 
Wynik wyborów zapewniający większość grupie Poincarego wywarł 

w paryskich kołach giełdowych doskonałe wrażenie. Na wczorajszej gieł- 
dzie zaznaczył się większy popyt na rentę francuską francuską oraz na 
obligacje kolejowe i bankowe i przedsiębiorstw elektrycznych wskutek 
czego wymienione papiery znacznie zwyżkowały. 

Żądania regionalistów alzackich. 
PARYŻ. 1.V. PAT. Pisma podają wyjątki z programowych oświad- 

czeń 3 deputowanych -regjonalistów alzackich, w których ci oświadczają, 
że Alzacja chce należeć do Francji bez najmniejszych zastrzeżeń a jedy- 
sęk jej pragnieniem jest osiągnięcie decentralizacji administracyjnej 

lzacji. * ` 
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Król Amanullah u marsz. Pilsudskiego. 
WARSZAWA. 1.V. PAT O godz. 17-tej min. 45, król Amanullah 

w towarzystwie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej „złożył wizytę marszał- 

kowi Piłsudskiemu w lokalu generalnego inspektoratu sił zbrojnych. 

Rozmowa króla z marszałkiem Piłsudskim trwała 45 minut. Następnie 
po wizycie J. Kr. Mość król Amanullach w towarzystyie Pana Prezy- 
denta udał się na krótką wycieczkę po mieście, poczem powrócił do pa- 

łacu Rady Ministrów, gdzie spędził resztę dnia. Jutro o godz. 9-tej, król 
Amanullah opuszcza stolicę Polski. 

Następca pos. Kościałkowskiego w klubie Jedynki. 
WARSZAWA, 1 V. -(żel. wł. „Stowu), Według krążących pogłosek 

na miejsce posła Kościałkowskiego, który zrezygnował ostatnio z Stano- 
wiska vice-prezesa klubu palamentarnego Jedynki, wejdzie ktoś nie należący 
do żadnego z ugrupowań politycznych wchodzących w skład Jedynki. Bę- 
dzie to osobistość całkowicie neutralna w stosunku do reprezentowanych 
w klubie grup. 

Pułk. Pieracki kandydalem na- wojewodę Iwowskiego. 
WARSZAWA, 1. V. (tel. «ł, Słowa). Jako kandydat na stanowisko 

wojewody lwowskiego wymieniany jest pułk. Pieracki, dotychczasowy członek 
klubu Jedynki, który w razie mianowania złoży swój mandat. 

Posiedzenie Komifefu Zachowawczego. 
, WARSZAWA, 1. V.(tel, wł. Słowa) W dniu 1-go b. m. odbyło się 

posiedzenie Komitetu Zachowawczego na którem omówiono szereg spraw 
natury wewnętrzno organizacyjnej. Organizację Zachowawczej Pracy Pań- 
stwowej reprezentowali ks. Eustachy Sapieha i p. Stanisław Mackiewicz. 

FST 

Projekt szkolnictwa mniejęzościowego w Niemczech. 
BERLIN, 1-V, PAT. Biuro Wolifa ogłasza komunikat, który między innemi głosi, 

że specjalna powołana komisja studjów przedłożyła rządowi pruskiemu szczegółowy 
projekt uregulowania sprawy szkolnictwa mniejszościowego w Niemczech. Rząd pruski 
na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia określił tymczasowo swe stanowisko wobec pro- 
jektu, uznając go za odpowiednią podstawę do dalszych studjów. W związku z tem 
nastąpić ma uregulowanie sprawy mniejszości jednolicie dla całego obszaru państwa 
niemieckiego, a przedewszystkiem dla najliczniejszej mniejszości narodowej t.j. mniej- 
szości polskiej w Niemczech. | : ać 

Projekt wychodzi z założenia, że Eo przynależności do fmniejszości narodowej 
stanowi swobodna decyzja poszczególnej jednostki i że do mniejszości należy każdy 
kto pragnie być do niej zaliczony. W ten sposób projekt proponuje przyjęcie przez 
Niemcy w drodze swobodnej decyzji zasad zawartych w konwencji genewskiej z dn. 
15 maja 1922 r. w artykułach 74 Išl. Projekt przewiduje uregulowanie publicznego į 
prywatnego szkolnictwa mniejszościowego na podstawie subsydjowania prywatnych 
szkół mniejszościowych Z funduszów publicznych. 

Represje antyżydowskie na Litwie, 
loszą: Na całej Litwie zastosowano szereg zarządzeń repre- 

ak powa ko organizacjom żydowskim. We wszystkich miastach zamknięto 
organizacje socjalistycznych sjonistów. Prócz tego dokonano rewizji i aresztów. 
w. Kownie dokonano rewizji w redakcji gazety DZIEJ „Idisze Stimme“.— 
Aresztowano szereg członków C. K. Organizacji Sjonistów. 

Zwycięski pochód nacjonalistów chińskich. 
LONDYN. 1.V. PAT. Reuter. Według wiadomości z dalekiego 

Wschodu, wojska chińskiej armji nacjonalistycznej posuwają się w dal- 
szym ciągu zwycięsko na północ. Jak donoszą, stolica chińskiej prowincji 
Szantung Tsi-Nan-Fu wpadła dziś rano w ręce wojsk nacjonalistycznych. 
Komunikacja telegraficzna z !tem miastem została przerwana. | - 

Ostatnio doszło do starć między chińskiemi wojskami nacjonalistycz- 

nemi a korpusem ekspedycyjnym japońskim, który wysłany został do 
Szantungu w celu obrony przebywających tam Japończyków. Według naj- 

nowszych doniesień, sytuacja w tej mierze uległa pewnemu odpręženiu, 
gdyż japoński minister spraw zagranicznych miał oświadczyć, „ że chińskie 

wtadze nacjonalistyczne zgodziły się na to, żeby wojska japońskie udały 
się bez przeszkód do Tsi-Nan-Fu. 

O 
ickiewicza 4, otwarta od 9 do 3. Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk | 
BRASEAW—Ksieg. T-wa „Lot“. i 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. | 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ— ul. Ratuszowa | 

  

  

   

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na s 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świąteczn 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tatelowe o 25 pr. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28, 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK— Książnica Połska St. Bednarski. 
POSTAWY—]. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 

Wojikiewicz—Rynek. 

ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk 
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W perspektywie tygodnia. 
Afgańska para królewska w 

Polsce. Wizyta królewskiej pary 

aigańskiej w Polsce jest przedostat- 

nim etapem podróży europejskiej, ja- 

ką w pierwszych miesiącach b. r. 

podjął król Amanulah w celu na- 

wiązania osobistego kontaktu z kie- 

rownikami mocarstw europejskich. W 

podróży swej odwiedził już władca 

Afganistanu Anglję, Francję i Niemcy. 
Z Polski udaje się do Moskwy, skąd 

nastąpi powrót do kraju. Wszędzie 

gdzie bawił młody monarcha witano 

go z szczerym entuzjazmem. Dla 

Afganistanu, który dopiero lat 10 te- 

mu rozpoczął niezależną egzystencję, 

podróż króla Amanulaha jest pierw- 

szorzędnem wydarzeniem. Lat 10 te- 

mu Afganistan pod wpływem budzą- 

cych się prądów; niepodległościowych 

pod wodzą obecnego swego króla 

wyzwolił się z pod. opieki dyplomacji 

angielskiej i stał się całkowicie nie- 

zaležnem państwem. Polityka Aman- 
ulaha, zręcznie wygrywająca antago- 

nizm angielsko-sowiecki, prowadzi z 

dniem każdym do coraz trwalszego 

ugruntowania samodzielności państwo- 
wej Wystarczy spojrzeć na mapę, 

aby zrozumieć jaką rolę 

Afganistan w wielkoświatowej polity- 

ce dwóch potężnych antagonistów 

Wielkiej Brytanii i Sowietów. Wciśnię- 

ty między Indje angielskie, Beludżystan, 

Rosję i Persję Afganistan stanowi 

przeszkodę dła polityki sowieckiej, 

zmierzającej do wzniecenią pożaru re- 

wolucyjnego w . Indjach. Afganistan 

jest również przeszkodą i dla Anglji 

w jej drodze do Indyj. Bez utrzyma- 

nia dobrych stosunków z Afganista- 

nem droga angielska do Indyj jest 

poważnie zagrożona. 

To położenie geograficzne Aiga- 

nistanu tłomaczy bardzo wiele. Tło- 

maczy dlaczego w Moskwie gdy mó- 

wią o Afganistanie i jego władcy 

unika się starannie zwykłego tonu 

dyplomatów gwiazdy pięcioramiennej, 

gdy mówią o państwach o innym 

ustroju niż sowiecki. Dla Afganistanu 

i króla Amanulaha w Bolszewji kie- 
rownicy polityki sowieckiej są z naj- 

większem uznaniem. To, że Aman- 

ulah jest monarchą dziedzicznym, że 

reprezentuje wręcz odmienny, tak znie- 

nawidzony w Moskwie ustrój рой- 

tyczny, dla Bolszewji nie gra żadnej 

roli. Interes Rosji, interes czerwonej 

komuny nakazuje pozyskać władzę 

Kabulu i Kandharu od czegóż jest 

więc osławione manewrowanie. Przy- 

jęcie króla Amanulaha w Moskwie 

będzie bardzo ciekawe. Król Afgani- 
stanu będzie pierwszym monarchą, 

który stąpi na ziemię zbroczoną krwią 

rosyjskiej rodziny cesarskiej. 
Nasze stosunki z Afganistanem o- 

żywiły się znacznie po zeszłorocznej 

podróży br. józeia Potockiego do 

Kabulu. Wizyta Króla Amanulaha 
wzmocni węzły przyjaźni pomiędzy 

obu państwami. Najlepszy wyraz u- 
czuciom przyjaźni dały toasty wznie- 

sione na obiedzie galowym w. pierw- 

szym dniu przyjęcia przez Prezydenta 

Mościckiego i króla Amanulaha. 

— Druga tura wyborcza we 
Francji. W niedzielę odbyła się dru- 

ga faza wyborów irancuskich, polega- 
jąca na głosowaniu śŚciślejszem, w 
któreni wystarcza większość względna 

dla wyboru kandydata. W niedzielę 
22-go kwietnia wybrano zaledwie 

czwartą część wszystkich deputowa- 

nych. Wyniki pierwszej tury były za- 
powiedzią zwycięstwa kierunku rzą- 

dowego —Poincare—Briand. W  dru- 
giej turze zwycięstwo Poincarego zna- 

lazło pełny swój wyraz. Komuniści 

stracili 4 deputowanych, socjaliści u- 

trzymali poprzedni swój stan posia- 

dania, natomiast stronnictwa dawnego 

Bloku Narodowego uzyskały łącznie 
310 mandatów, co daje większość 
rządowi. W ten sposób polityka iran- 

cuska prowadzona przez Poincarego 

w kierunku stabilizacji iranka i od- 

budowy gospodarczej uzyskała trwałe 

poparcie w parlamencie. 

Zgon gen. Wrangla. W Bruk- 

odegrywa . 

seli po długiej chorobie zmarł jeden 

z wybitnych przywódców emigracji 

rosyjskiej i ostatni dowódca rosyj- 

skich sił zbrojnych walczących z bol- 

szewikami, gen. baron Piotr Wran- 

gel.  Karjerę . wojskową _ Wrangel 

rozpoczął w okresie wojny japoń- 

skiej w jednym z pułków . kozackich 

w armji gen. Renenkampfa. Już wten- 
czas jako dowódca drobnych od- 

działów kawaleryjskich odznaczył 

się Wrangeł odważnemi wypadami 

na tyłach armji japońskiej. Po 

wojnie ukończył _ Wrangel  akade- 

mję sztabu generalnego — росхет 

otrzymał przydział w konnym pułku 

gwardji. W czasie wojny Światowej 

imię Wrangla zasłynęło szeroko po 

świetnej szarży kawaleryjskiej na nie- 

"miecką baterję w bitwie pod Kau- 
schen w Prusach Wschodnich. Odtąd 

Wrangel szybko się posunął w kar- 

jerze wojskowej. Odznaczony krzy- 

żem oficerskim Św. Jerzego zajmuje 

początkowo stanowisko dowódcy 

pułku, brygady, ;dywizji a. wreszcie 

konnego korpusu. W roku 1918 w 

czasie walk Denikina z bołszewikami 

Wrangel dowodzi Kaukazką Armją 

Ochotniczą, a w dwa lata później 

wsżystkiemi siłami rosyjskiemi wal- 
czącemi z bolszewikami. Po szeregu 
walk wojska generała Wrangla zmu- 
szone były ustąpić na Krym, skąd 
zostały ewakuowane częściowo do 
Jugosławii częściowo do Francji. W 

zmarłym gen. Wranglu straciła emi- 

gracja rosyjska wybitną jednostkę, 

wodza, który broni wrogowi nie od- 
dał i walczył dopóki sił mu starczyło. 

Walki w Chinach. Z chwilą 

gdy wiosenne słońce silniej przygrza- 

ło rozpoczęły się nanowo ożywione 

walki w Chinach. "Wojna toczy się 

podobnie jak w roku ubiegłym po- 

między wojskami północnemi. mar- 

szalka Czang-Tso-Lina a armjami po- 

łudniowemi generałów Czang-Kai-Sze- 

ka i Feng-Hiu-Sianga. W - ostatnich 

tygodniach wojska południowe odnio- 

sły szereg sukcesów, grożąc Pekino- 

wi i dopiero przed kilkunastu dniami 

w decydującem starciu wojska Czang- 
Tso-Lina powstrzymały oienzywę po- 
łudniowców. Pozornie w Chinach nic 

się nie zmieniło. Na widowni wystę- 

pują ci sami wodzowie, walka toczy 

się pomiędzy północą a południem z 

tą tylko różnicą, że teatr wojenny 

przeniósł się z nad brzegów rzeki 

Jang-Tse bardziej na północ pod Pe- 

kin. Mimo tych pozorów sytuacja po- 

lityczna w Chinach w ciągu ostatnie- 

go półrocza uległa znacznym przeob- 

rażeniom. O ile przedtem wojska po- 

łudniowe, zwane inaczej wojskami 

Kantonu od nazwy stolicy rządu po- 

południowego były wykładnikiem 

wpływów sowieckich, teraz pochód 

armji Czang-Kai-Szeka bynajmniej nie 

oznacza zwycięstwa polityki sowiec- 

kiej w Chinach. "Chiny Południowe 
wrażliwe na propagandę czerwoną 
odseperowały się wyraźnie od Mo- 
Skwy, a z chwilą usunięcia komuni- 
zujących elementów Kuo-Min-Tangu 
zainaugurowany został wyraźny anty- 
komunistyczny i antysowiecki kurs 
polityki. 

Próby wywołania 'przez chińską 
partję komunistyczną zbrojnych — ха- 
mieszek, wykorzystywanie do tego 
celu band „czerwonych dzid* i „wiel- 
kich noży” nie dały większych rezul- 
tatów. Walka pomiędzy Czang-Kai- 
Szekiem i Czang-Tso-Linem zmieniła 
teraz swój charakter, inne są jej przy- 
czyny i cele. jest to walka o.to, kto 
zdobędzie władzę na całym obszarze 

olbrzymiego państwa niebieskiego. 

Rząd południowy i jega wódz Czang- 
Kai-Szek dąży do wyzwolenia Chin z 

pod supremacji _ mocarstw ale 

trzeba pamiętać, że ten sam 

postulat wysuwa również i Mar- 

szałek Czang Tso Lin. Południowcy 
są radykałami, północ zaś reprezen- 
tuje kierunek umiarkowany. Odcienie 
te dałyby się wyrównać gdyby nie 
antagonizm wodzów, którym każde- 
mu z osobna uśmiecha się rola jedy- 

tronie 2-e; i 3-ej 
   

  

    

B. Gołembiowskiego. 
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Trakfaf przyjaźni z Afganisfanem. 
WARSZAWA. 1 V. PAT. W dniu 

30 kwietnia r. b. odbyła się wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych traktatu 
przyjaźni pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską a królestwem Afganistanu 
podpisanego w Angorze dn. 3 listo- 
pada 1927 r. W wymianie wzięli 
udział ze strony polskiej p. August 
Zaleski minister Spraw  Zagranicz- 
nych, p. Alired Wysocki podsekre- 
tarz stanu, p. Jadeusz Jackowski dy- 
rektor departamentu politycznego, p. 
Juljan Makowski naczelnik wydziału 
traktatowego, p. Tadeusz Holėwko 
naczelnik wydziału wschodniego, p. 
Edward Raczyński zastępca naczel- 
nika wydziału wschodniego M. S. Z. 
Że strony afganistańskiej: p. Gulman- 
Sadyk-Chan, minister spraw zagra- 
nicznych ad interim, p. Gulam-Džulja- 
ni-Chan poseł aiganistański w Ango- 
rze, p. Gulam-Jarhni-Chan naczelnik 
wydziału m-stwa spraw zagranicz- 
nych oraz Mahomed-Amir-Chan na- 
czelnik wydziału w temże  minister- 
stwie. 

Qpozycyjne uchwały Wyzwolenia. 

Onegdaj obradował w Warszawie 
zarząd główny Wyzwolenia i uchwa- 
lit szereg rezolucyj, utrzymanych w 
tonie mocno opozycyjnym wobec 
Rządu. 

Między innemi zarząd gł. uchwa- 
lił polecić klubowi  parlamentarnemu 
Wyzwolenia, aby wyczerpał w obro- 
nie demokratycznego ustroju i parla- 
mentaryzmu wszelkie dostępne dla 
niego Środki. Stwierdza także, że 
„rząd Marszałka Piłsudskiego w dal- 
szym ciągu nie czyni zadość najistot- 
niejszym interesom gospodarczym 
drobnego rolnictwa i ludności wiej- 
skiej, a przez akcję wyborczą,  ргле- 
prowadzoną z pogwalceniem wszel- 
kich elementarnych zasad demokra- 
tycznych i praw obowiązujących, po- 
sunął się w sposób niewątpliwy 
Znacznie dalej w. tym kierunku, który 
zmusza P. S. L. „Wyzwolenie* do 
coraz bardziej krytycznego stosunku 
do Rządu i posuwa je siłą rzeczy w 
kierunku opozycji. Metody wyborcze 
Rządu szczególniej rozzuchwaliły rzą- 
dową administrację prowincjonalną i 
pozbawiły ją wszelkiej miary w 
prześladowaniu ludu wiejskiego". 

W dalszych rezolucjach zarząd 
Wyzwolenia podkreśla, że drobne 
rolnictwo pozbawione jest należytej 
opieki władz państwowych i wypo- 
wiada się przeciw projektowanym 
zmianom podatkowym. 

Dr. Wroczyński delegowany do 
Bułgarji z ramienia bigi tar. 

GENEWA, 1-V PAT. W dniu dzi- 
siejszym zebrał się tu komitet hygje- 
ny Ligi Narodów. Przewodniczący 
Madsen oświadczył, że na wniosek 
kierownictwa bułgarskiej służby zdro- 
wia, wydelegowany został do Bułga- 
rji członek sekcji hygjeny Ligi Naro- 
dów dr. Wroczyński w celu współ- 
pracy z władzami bułgarskiemi w 
niesieniu pomocy ludności dotkniętej 
katastroią trzęsienia ziemi oraz w za- 
kresie zarządzeń sanitarnych. 

nego władcy a być może i odbudo- 

wa cesarstwa, o czem niejednokrotnie 

obiegały pogłoski. Sytuację kompli- 

kują pozatem scierające się na tere- 

nie Chin wpływy mocarstw a więc 

Anglji, Stanów Zjednoczonych,. Japo- 

nii, i Sowietów. Ostatniemi dniami 

doszło nawet do zbrojnego starcia 

pomiędzy oddziałami japońskiemi w 

Szantungu a wojskami południowemi. 

Każde z mocarstw ma w Chinach 
swe żywotne interesa, w roku ubieg- 

łym gdy walki toczyły się bardziej 
na południu silniej była zagrożona 
Anglja, gdzie leżą jej koncesje, teraz, 
gdy się przeniosły na północ Ja- 
ponja. Być może starcie w Szantungu 
pociągnie interwencję zbrojną Japo- 
nji ale trudno przypuszczać aby to 
wystąpienie przyczyniło się do całko- 
witego rozwiązania sytuacji w _Chi- 
nach. Zbyt wiele czynników zaintere- 
sowanych jest w tem, aby chaos 
chiński trwał jaknajdłużej, jedno jest 

bowiem rzeczą pewną, że z chwilą, 

gdy czy Czang Tso Linowi, czy 

Czang Kai Szekowi uda się osiągnąć 

władzę nad całemi Chinami, wtenczas 

mocarstwa posiadając tam swe przy- 

wileje będą musiały z nich zre- 

zygnować. Dlatego właśnie nie należy 
się spodziewać szybkich zmian za- 

sadniczych w Chinach. NSz.
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ECHA KRAJOWE 
Wspólne posiedzenie Kół Rogjonalnych B. A. W. z fu. woj. Wileńskiego 

i. Nowogródzkiego. 
Dnia 1 maja r. b. odbyło się w Wilnie o g. 10 rano pod przewod- 

nictwem pos. Piłsudskiego czwarte z rzędu wspólne posiedzenie Kół ге- 

gjonalnych posłów i senatorów B.B.W. z Rz. z województw Wileńskiego 
i Nowogródzkiego. ; / 

Na posiedzeniu tem omówiono i zdecydowano ostatecznie sprawę u- 

tworzenia odrębnych Kół poselsko-senatorskich dla obu województw. © 

Sprawa ta była przedmiotem obszernej dyskusji na uprzednich 

wspólnych zebraniach. 
Wysuwane były dwie koncepcje: utworzenia wspólnego Koła dła obu 

województw łącznie, oraz druga utworzenia odrębnych Kół dla każde- 

go województwa z osobna ' : 
W wyniku dyskusji zapadła na uprzednich zebraniach uchwała, że 

ostateczną decyzję w tej sprawie ma powziąć Koło Nowogródzkie i że do 
decyzji tej dostosuje się Koło Wileńskie. RM 

Na omawianem zebraniu sen. prof. Kamieniecki oświadczył w imie- 

niu Koła Nowogródzkiego, iż w Kole tem przeważyła opinja za koniecz- 
nością utrzymania odrębności obu kół wojewódzkich, proponując jedno- 
cześnie odbywanie wspólnych posiedzeń i wybór wspólnych referentów dla 
spraw jednakowo dotyczących obu województw. : 

Zebranie przyjęło do wiadomości powyższe oświadczenie i, następnie, 
aprobując wniosek sen. proi. Kamienieckiego wybrało wspólnych  reieren- 
tów i koreferentów dła opracowania aktualnych zagadnień obchodzących 
oba Koła. Referat eksportu drzewa w związku z. konwencją polsko-nie- 
miecką objął sen. Wańkowicz — koreierat pos. Raczkiewicz, reierat pro- 
dukcji i handlu Inem — pos. Taurogiński, koreferat — pos. Rdultowski, 
referat oświaty białoruskiej pos. Okulicz, koreferaty: pos. dr. Brokow- 
ski i pos. Mokrzecki, referat nowelizacji ustawy o umowach przyrzeczenia 
sprzedaży nieruchomości pos. Podoski, koreierat sen. Abramowicz, 
referat ujednostajnienia pracy społeczno-rolniczej pos. Taurogiński, kore- 
ferat — pos. Rdułtowski, reierat reiormy podatkowej pos. Podoski, kore- 
ferat pos. Kamiński, referat dostarczania drzewa ludności — sen. Wańko- 
wicz, koreferaty — pos. Raczkiewicz i sen. Soroko. 

Dan 

  

   

TROKI. 

— Szczegóły pożaru w Tro- 
kach w dn. 27 kwietnia. W dn. 
27 w Trokach padły pastwą pożaru 
dwa obok siebie stojące domy, nale- 
żące jeden do spadkobierców $. p. 
Girdwojnja, drugi do niejakiej Rajew- 
skiej. W kilka godzin niebezpieczeń- 
stwo zlokalizowano; wszczęte docho- 
dzenie wskazuje, iż przyczyną pożaru 
„było wędzenie wędlin w domu przy 
nienależytem urządzeniu. 

W nocy z 27 na 28, a więc w 
kilka godzin po stłumieniu tego po- 
żaru wybuchł nowy pożar w innym 
końcu miasta, gdzie znowu ofiarą 
ognia padły dwa domy, należące do 

„ burmistrza miasta Trok p. Łakowicza. 
Zanim zorganizowano ponowną 

akcję obronną, ogień w błyskawicz- 
nem tempie objął rzeczone budynki, 
i zagrażał katastrofą całej tej dziel- 
nicy, zabudowanej nadzwyczaj gęsto 
staremi drewnianemi domostwami. 

Dzięki niestrudzonej i podziwu 
godnej, oraz poświęcenia pełnej akcji 
dowództwa 22 Baonu K.O.P., boha- 
terskiej akcji ratunkowej Seminarjum 
Nauczycielskiego w Trokach, którego 
wychowanki z . dyrektorką p. Rut- 
kowską na czele złożyły dowód peł- 
nej poświęcenia akcji, dzięki straży 
ogniowej kolejowej w  Landwarowie, 
wreszcie dzięki przytomności i czyn- 
nej akcji policji udało się zapobiec 
prawdziwej katastrofie, jakiej ulec 
mogły tej nocy Troki. 

Wszczęte w tym wypadku docho- 
dzenia przypuszczać każą, iż przyczy- 
na pożaru było zaprószenie ognia w 
składziku. 

Nad ranem na miejsce pożaru w 
chwili jego ostatniego likwidowania 
przybył wraz z komendantem powia- 
towym Starosta Wileńsko-Trocki p. 
Witkowski, który za pośrednictwem 
naszego pisma składa w imieniu ad- 
ministracji powiatowej— Dowództwu i 
żołnierzom 22 Baonu K. O. P., Semi- 
narjum Nauczycielskiemu, duchowień- 
stwu i tym nielicznym z pośród miej- 
scowego społeczeństwa, którzy samo- 
rzutnie špieszyli z pomocą i zaże- 
gnali katastroię serdeczne wyrazy u- 
znania i podziękowania. 

Niech te dowody obywatelskiego 
poczucia będą przykładem dla wielu 
mieszkańców  Trok, których trzeba 
było pod przymusem skłaniać do 
akcji ratowniczej jak również niech 
1е dwa smutne wypadki posłużą prze- 
strogą dla Trok co do należytego 
zorganizowania miejscowej straży о- 
gniowej, której mimo tylokrotne na- 
woływania i namowy—Troki, tak na- 
rażone na niebezpieczeństwo ognia, 
dotychczas nie mają. 

NOWOGRÓDEK. | 
— Z Nowogródzkiego Oddzia- 

łu T-wa Krajoznawczego. Nowo- 
gródzki Oddział Polskiego T-wa 
Krajoznawczego jest jednem z naj 

ruchliwszych Towarzystw na terenie 
woj. Nowogródzkiego. 

Dzięki inicjatywie i staraniom N. 
Т-ма Kr. stanęło schronisko nad 
Świtezią, wydano przewodnik po No- 
wogródku i okolicy, kilka  seryj 
pocztówek z widokami Nowogród- 
czyzny dotarło do najzapadlejszych 
zakątków Polski. 

Jędną z największych trosk T-wa 
jest Świteź i ku opiece nad niem 
skierowano wszelkie wysiłki a co 
przy współdziałaniu władz, które wy- 
dały już odpowiednie zarządzenia 
ochronne, 
cel. A mianowicie, chodzi nie tyłko o 
zachowanie piękna i uroku Świtezi, 
lecz również Oo ochronę i stworzenie . 
rezerwatu przyrody. 

Do Nowogródka dochodzą jednak 
wieści, że pomimo wydanych zarzą- 
dzeń ochronnych, zakazu wyrębu la- 
sów nadświteziańskich, wyrąb trwa i 
co gorsza robią to właśnie ci, na 
których spoczywa obowiązek dopilno- 
wania wykonań zarządzenia. Fama 
niesie jeszcze, że jeden z okolicznych 
mieszkańców porobił zdjęcia fotogra- 
ficzne z podpisami Świadków, jako 
dowód, że podobny fakt miał miej- 
Sce i w razie gdy drzewo zostanie 
usunięte pozostanie dowód rzeczowy 
w postaci odbitki fotograficznej. Za- 
strzegamy się, iż są to pogłoski, je- 
dnakże dość głośne i dlatego wyma- 
gają wyjaśnienia ze strony miarodaj- 
nych czynników, a wrazie stwierdzania 
tegoż, sprawcy winni być jaknajsuro- 
wież ukarani, bo byłoby skandalem 
ażeby zarządzenie, które cotylko we- 
szło w życie łamali ci, którzy są jego 
wykonawcami. 

Tą sprawą powinien zająć się ró- 
wnień Nowogr. Oddział T-wa Krajo- 
znawczego. 

W zakresie najbliższych prac T-wa 
leży wykończenie umeblowania schro- 
niska nad Switezią, co powinno* być 
jaknajszybciej uskutecznione, gdyż 
zbliżają się wakacje i spodziewany 
jest napływ wycieczek ze wszystkich 
stron Polski. \ 

— Mianowania i przeniesienia. W 
Urzędzie Wojewódzkim zostali mianowani 
referendarzami pp. józef Wingasten, Wa- 
cław Strzałkowski, Kazimierz Milewicz i 
Wacław Zdzierski. 

Do Lublina został delegowany radca 
budownictwa inż. Wasowski. 

Dr. Sikorski został zwolniony na włas- 
ną prośbę ze stanowiska lekarza powiato- 
wego w Wołożynie. 

— Wyrok na ojcobójcę. W dniu wczo- 
rajszym Sąd Okręgowy rozpatrywał sprawę 

CE oskarżonego z art. 54 i 

Sprawa przeciwko Lipnickiemu została 
wszczęta na skutek skargi apelacyjnej Ja- 
na Bułyhi skazanego przez tut. Sąd Okrę- 
gowy na lo lat c. więzienia za zabójstwo 
ojca Lipnickiego. 

Sąd Apelacyjny postępowanie zniósł 
przeciwko Bułydze, wszczynając jednocze- 
śnie przeciwko synowi zamordowanego ja- 
nowi Lipnickiemu. 

Pa wczorajszej rozprawie szereg Świad- 
ków potwierdziło tezy oskarżenia i Jan 
Lipnicki został skazany na 15 lat ciężkiego 
więzienia. 

powinno osiągnąć swój ' 

DZIEŃ WCZORAJSZY W KRAJU i ZAGRANIEĄ. 
W Warszawie 2 osoby zabife, Z ciążko ranne i kilkadziesiąt lżej. 

WARSZAWA, 1- V. PAT. Dzisiaj wskutek tego wynikła, 2 osoby z0- 
około godz. li-tej rano na placu stały zabite, a 2 ciężko ranne, które 
Teatralnym zebrał się wiec socja- następnie zmarły, kilkanaście osób 
listów w liczbie kilku tysięcy osób. ciężko rannych i kilkadziesiąt osób 
Po rozpoczęciu wiecu, grupa komu- lżej rannych, poturbowanych, pobi- 
nistów wdarła się w tłum i usiłowała tych, bądź też poduszonych w tłumie. 
przeszkodzić zebraniu. Wywiązała się Policja rozproszyła komunistów, so- 

bójka między socjalistami i komuni- cjaliści zaś po zlikwidowaniu awan- 
stami. Rozpoczęła się *obustronna tury siormowali pochód, który prze- 
strzelanina przyczem komuniści -za- szedł ulicami miasta. W związku z 
częli strzelać pierwsi. W rezultacie zajściem aresztowano szereg osób. 
strzelaniny a następnie paniki, jaka 

W Krakowie spokojnie. 
KRAKÓW, 1.V. PAT. Dzień 1-go iestyn ludowy. 

maja minął tu zupełnie spokojnie. O Tegoż dnia o godz. 9-tej min. 30 
godz. 10-tej rano parotysięczny tłum rano odbyło się na placu kolo III 
robotniczy zebrał się na rynku Kle- Mostu zebranie P. P. $. lewicy przy 
parskim. Po wysłuchaniu przemó- udziale około 300 osób. Przemawiali 
wień zebrani udali się w pochodzie pp. Czuma i Bem z Poznania. Na- 
ulicami miasta na Stary Rynek pod stępnie nieliczni uczestnicy zebrania 
pomnik Adama Mickiewicza, gdzie rekrutujący się przeważnie z żydow- 
wygłoszonych zostało kilka okolicz- skiej młodzieży akademickiej i robot- 
nościowych przemówień. Następnie ników udali się na Mały Rynek, gdzie 
pochód się rozwiązał. Po południu po przemówieniach pochód rozwiązał 
na boisku robotniczego klubu spor- się. Policja skonfiskowała kilka trans- 
towego „Legja* odbyły się zawody parentów o napisach antypaństwowych 
Sportowe, a w parku krakowskim i aresztowała kilku komunistów. 

Komuniści. w bodzi usiłowałi wywołać zamięszanie. 
ŁÓDŹ, 1 V. PAT. Przebieg obchodu 1 maja jest spokojny. Od rana przeciąga- 

ły przez miasto grupy robotnicze z orkiestrami i sztandarami dążąc do miejskieh 
punktów zbiórki. Około godz. ll-tej począł się formować pochód, który przeszedł 
głównymi ułicami miasta od placu Wolności przed gmachem Magistratu, na którym 
powiewa czerwony sztandar ze srebrnemi inicjałami PPS. 

W chwili formowania się pochodu w okolicy Wodnego Rynku, grupa komuni- 
stów usiłowała wywołać zamięszanie. Zajście szybko zlikwido« ała policja. Skonfisko- 
wano kiika.transparentów komunistycznych, a kilka osób zostało poturbowanych. 

„Święfo prolefarjafu" w Moskwie. 
MOSKWA, 1. V. PAT. Agencja Tass donosi: Święto 1-g0 maja roz 

począło się w Moskwie z paradą wojskową na placu Czerwonym. Defiladę 
przyjął komisarz Indowy Woroszyłow. Obecni byli członkowie rządu oraz 
korpusu dyplomatycznego. Wieczorem rozpoczęła się manifestacja. Ulicami 
miasta przeciąga pochód z płonącemi pochodniami. 

.  Bpafla „prolefarjau” francuskiego. 
PARYŻ, 1. V. PAT. Agencja Havas'a donosi, że kolej podziemna w 

Paryżu funkcjonowała w dniu dzisiejszym normalnie. O ile chodzi o inne 
środki lokomocji, to z ogólnej liczby zatrudnionych przy nich osób wyno- 
szącej 15.000 strajkowało 750 osób. Nie pracowali dziś robotnicy budo- 
wlani oraz liczni pracownicy stolarscy. Policja aresztowała 84 osoby, które 
próbowały zinusić innych do strajkowania. Również na przedmieściach Pa- 
A a= miastach prowincjonalnych panował w dniu dzisiejszym zupełny 

spokój. , 

Strajk w Berlinie przeprowadzono solidarnie. 
BERLIN, 1—V. PAT. Dzień 1-go maja w Berlinie minął spokojnie 

Niemal wszystkie fabryki były nieczynne. Natomiast tramwaje, kolejki 
podziemne, omnibusy utrzymywały ruch w całej pełni. Tramwaje ograni- 

czyły jedynie ilość wagonów. Pojawiły się tylko dzienniki ranne. Po południu 
nie wyszedł w Berlinie żaden dziennik. Wiadomości nadchodzące ze 
wszystkich stron Niemiec swierdzają, że spokój nie został nigdzie zakłócony, 

Lof dookoła Ameryki. 
sA NOWY-YORK, 1.V. PAT. Donoszą, że finansista Loewenstein zaku- 

pił jednopłatowiec obliczony na 10 pasażerów i zamierza dokonać na nim 
lotu dookoła kontynentu amerykańskiego. Samolot ten wyrusza jutro do 
Montrealu. 

Raid powietrzny Londyn Kongtantynopo!— Londyn. 
„, KRAKÓW, 1 V. PAT. Na lotnisku w Rakowicach pod Krakowem wylądował 

lotnik Meclure na awionetce pilotowanej przez Tabbera. Lotnicy odbywają raid po- 
wietrzny Londyn—Konstantynopol Londyn drogą przez Belgję, Niemcy, Austrję, Wę- 
gry, Jugosławję, Turcję, Rumunię, Połskę, Niemcy, Holandję i Belgję. Lotnicy zatrzy- 
mali się w Krakowie tylko dla zabrania benzyny, poczem natychmiast odlecieli do 

/ Wrocławia. й 

Próbne loty polskich lotników  transatlantyckich. 
PARYŻ, 1. V. Pat. Lotnicy majorowie Idzikowski i Kubala odjechali dziś 

do Abbeville w północnej Francji, gdzie odbywa się naprawa dwupłatowca, na 
którym lotnicy zmuszeni byli w sobotę lądować w polu. Wysłano z Paryża 
nowy silnik po ustawieniu którego lotnicy wrócą samolotem do Vilacoublay 
skąd podjęte będą nowe próbne loty.-Między innemi projektowany jest lot nad 

Morzem Śródziemnem na aparacie obciążonym wagą 7.000 klg. 

Miło słyszeć o tak chwalebnej ofiar- 
ności, świadczącej o głębokiem  umi- 
łowaniu wiary Chrystusowej. Czyn 
ten, tem piękniej jaŚnieje, jeśli się 
uprzytomni destrukcyjne wysiłki Ro- 
sjan za długich dni naszej niewoli, 

Bronili oskarżonego mec. Jasiński z 
Wilna i juraszewicz z Nowogródka. 

Oskarżał prokurator Chodecki. Przy 
stole sędziowskim wsiadali prezes Sądu 
Okręgowego Gałąziewicz i sędziowie Nie- 
krasz i Karpowicz. Y. ; 

STOŁPCE. 

- W Stołpcach już brukują. Już od 
tygodnia Magistrat m. Stołpców prowadzi 
roboty brukarskie na ul. Kolejowej. To w 
porę zaczęcie robót, wróży dobrze i dla 
innych zamierzonych inwestycji miejskich. 
Przy tej okazji można przytoczyć przysło- 
wie: „Kto rano wstaje — temu Pan Bóg 
daje...* z uwagą autora: „Jeśli municypal- 
ność zaśpi — tylko społeczeństwo to od- 

cierpi*. W.E: 

ZACIERZEW 
(pow. Stołpecki). 

Poświęcenie  Kościołka 
Rzymsko - Katolickiego. W dniu 
23 kwietnia r. b. w Zacierzewie po- 
wiatu Stołpeckiego, przy tłumnym u- 
dziale miejscowej ludności, odbyła 
się uroczystość poświęcenia Kościoł- 
ka, wybudowanego sumptem  miesz- 
kańca tejże wioski p. Adolia Hołowni. 

mające na celu zdeprecjowanie ducha 
wiary i polskości. Świadczy to o tem, 
że spowodowane wrogą robotą Ro- 
sjan i przejściem demoralizującej 
klęski zawieruchy wojennej — pewne 
oziębienie religijne—mija, a wzrasta 
kult Świętej wiary Rzymsko-kat. przy- 
mnażając cnót naszemu narodowi. 

Poświęcenia świątyńki dokonał ks. 
Białohołowy, proboszcz parafji Swier- 
żeńskiej. W uroczystości brał udział 
i miejscowy Związek Strzelecki, wy- 
stawiając drużynę reprezentacyjną w 
sile 24 ludzi. ` 

Wieczorem, na zakończenie piękne- 
go dnia, urządzono przedstawienie 
amatorskie, na którem odegrano sztu- 
kę „Bolszewicy pod Warszawą”. 

W. E. 

Szabla Stefana Batorego wróciła do 
Polski. 

Muzeum Wojska wzbogacone z0- 
stało obecnie cennym darem: otrzy- 
mało szablę Stefana Batorego, pocho- 
dzącą z królewskich zbiorów saskich 
w Dreźnie. W inwentarzach tych zbio- 
rów z r. 1683 szabla figurowała, jako 
„własność króla Stefana". 

Szable ofiarował dla Muzeum 
Wojska p. Szymon Szwarc, któremu 
Muzem zawdzięcza już inne, cenne 
dary, jak: zbroję ze zbrojowni Radzi- 
wiłłowskiej, biust gen. Chłopickiego. 
P. Szwarc nadesłał do Muzeum list, 
w którym zaznacza m. in., że, za 
zgodą min. skarbu Oraz min. oŚwie- 
cenia wydobył z Heeresmuseum po 
paru latach mozolnych starań i wy- 
siłków. 

„Składam ją w darze dla tak pię- 
knie rozwijającego się muzeum — pi- 
sze dalej ofiarodawca w 350 rocznicę 
niezwykle doniosłego wydarzenia w 
dziejach Polski. Oto na wiosnę 1578 r. 
król Batory po raz pierwszy w dzie- 
jach Polski organizuje formację woj- 
Skową, opartą na stałych zasadach. 
Mianowicie w lutym tegoż roku uzy- 
skał król zgodę Sejmu. Warszawskie- 
go na utworzenie t. zw. piechoty 
łanowej, czyli stałego wojska królew- 
skiego. Formacja ta przetrwała aż do 
ostatnich rozbiorów Rzeczypospolitej 
Polskiej i dalszym ciągiem jej są na- 
sze wspaniałe dzisiejsze wojska pol- 
skie. Niechże ta szabla po wieczne 
czasy pozostanie pamiątką po wa- 
lecznym i zwycięskim Założycielu 
Armji Polskiej w Jej Muzeum, które 
oby się rozwinęło tak szybko i tak 
wspaniale, jak sama Armja*. 

Muzeum Narodowe - peszteńskie, 
jak doniósł niedawno „Pesti Hirlap*, 
pragnęło nabyć ten wspaniały oręż, 
ceniony na 1000 dolarów, lecz p. 
Szwarc nie zgodził się na to, ofiaro- 
wując szablę naszemu Muzeum 
Wojska. 
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8 Stenografa(istki) 8 
й poszukujemy od zaraz. Wiado- i 
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OWIES do siewu (zwy- 
cięzca) poleca 

Wiłeński Syndykaf Rolniczy 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 9, 
telefon 323. 

Adres telegr. „Rolnicze“. o 
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TM l hieia matka trojga dzieci 
Id | | , w wieku 3—5-8 lat, 

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc 
© pomoc materjalną, lub zaopieko- 
wanie się losem tych małoletnich 
dzieci, ul. Sołtańiska 23 4. —4 
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E3EaLiES EEA 
Przetarą. 

Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 
Robót Publicznych w Wilnie) ogłasza pi- 
semny publiczny przetarg ofertowy na wy- 
konanie nagrobków i słupków dła parka- 
nów dla cmentarzy wojennych: w powiecie 
Brasławskim (nagrobków 1821, słupków 
633), w powiecie Postawskim (nagrobków 
551, słupków 756, w powiecie święciań- 
skim (nagrobków 63, słupków 420). : 

Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 
15-go maja 1928 roku o godzinie lo-ej 
rano w Okręgowej Dyrekcji Robót Publi- 
cznych w Wilnie przy ulicy Magdaleny 
Nr. 2, w Referacie Grobownictwa Wojen- 
nego, pokój Nr. 81. ё 

Pisemne oferty w  zapieczętowanych 
kopertach z nadpisem „oferta na słupy i 
nagrobki* winne być złożone najpóźniej 
do godz. 9-ej rano, dnia 15 maja r.b. w 
pomienionym Referacie, pokój Nr. 81, łą- 
cznie z pokwitowaniem Kąsy Skarbowej 
na wpłacone wadjum przetargowe w wy- 
sokości 5 proc. zaoferowanej sumy w 

ofercie. я A 
W razie przyjęcia oferty, wadjum musi 

być uzupełnione do wysokości 7 proc., 
które będą zaliczone na poczet kaucji. 

Obowiązujące warunki przetargu, wa- 
runki techniczne wykonania słupków i na- 
grobków, projekt umowy, rysunki i ogólne 
przepisy Min. Rob. Publ. o przetargach обо- 
wiązujących dla oferenta są do przejrzenia 
codziennie w Referacie Grobownictwa Wo- 
jennego Okręgowej Dyrekcji Robót Publi- 
cznych od godz. 12-ej do 14-ej włącznie. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 
wo wyboru oferenta, oddania robót jednej 
osobie lub kilku, względnie nieprzyjęcia 
żadnej oferty. $ 

(-) St. Sila-Nowicki 
za Wojewodę 

Dyrektor Inžynier. 
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od godz. 11-ej—13 i pėl. 

I-ej Klasy Polskiej 

na 400,000 zł. 
„ 300,000 
po 100,000 
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Ceny losów 1/4 losu zł. 10.-; 1/2 

gry i nasz błankiet P. K. O. 

K. 
K. GORZUCHOWSKI, 

  

Należytość Zi.- 

Imię i nazwisko, 
Dokładny adres —-     

są do nabycia w największej i najszczęsliwszej kolekturze 
- w Wilnie. 

GŁÓWNA WYGRANA 700.000 zł. 
PONADTO WYGRANE: 

K
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i wiele innych. 
CO DRUGI LOS MUSI WYGRAĆ. 

Ogólna suma wygran. 

Na zamówienia wysyłamy natychmiast losy oryginalne, załączając plan 
na bezpłatną przesyłkę należytości. 

I W_ tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam_w liście. i 

arta zamówień W. K. 

Niniejszem zamawiam do I-ej klasy Państw: Loterji Klasowej* 
losów całych . 

————.: połówek . 

ćwiartek . . 

———-—--——uiszczę po otrzymaniu losów 
blankietem P. K. O., przez firmę do losów dołączonym. 

   
  

$Y m. 

Loferii Pańsfwowej 

ilno, Zamkowa 9. 

400,900 złofych 
300,200 ” 

200,000 
160,000 
150,000 
140,000 
150,000 
80,000 

5 

” 

” 

” 

” 

” 

około 24 miljon. zł. 
losu zł.!20. ; 1/1 los zł. 40. — 

WILNO, Zamkowa 9. 

.po Zł. 40. — 
«.« po Zł. 20. — 
«444 BO Zł. 10. —     

  

  

Załatwia inkaso, licząc najniższe 

Spółdzielczy BANK dla Handiu I Rzemiūsį 
z ogr. odpow.) 

w Wilnie, Mickiewicza 7, tel. 201. 

Załatwia wszelkie operacje bankowe. : 
Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na r-ki czekowe 

NA NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE. 
Wydaje pożyczki przemysłowcom, 

i podmiejskim rolnikom. 
handlowcom, rzemieślnikom 
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stawki prowizyjne. Z-PEBL 
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NOTATKI MUZYCZNE. 
W ostatnim okresie, stanowiącym, 

niejako, zakończenie sezonu koncer- 
tów zimowych, mamy niewiele do 
omówienia, pilnując się porządku 
chronologicznego. 

Koncert na rzecz Patronatu Wię- 
ziennego odstępował od zwykłego 
szablonu podobnych wieczorów t. zw. 
dobroczynnych, będących areną popi- 
sów amatorskich. 

Powszechnie znane są bardzo nie- 
korzystne warunki akustyczne sali 
Śniadeckich U. S. B., zwalczać które 
musieli wykonawcy. Dlatego też nie 
wszystko tak się udawało, jak to by- 
ło w zamiarach i możliwe w Sali bar- 
dziej odpowiedniej. - 

Nie uważamy za właściwy wybór 
sonaty (h - moli) Szopena na występ 
przed publicznością, tylko w nieznacz- 
nej części zdolną ocenić wielkie pięk- 

ności dzieła tej miary, stosownego 
tylko na koncerty specjalnie muzycz- 
ne, a nie na wieczory, gdzie się gro- 
madzi przeważnie amuzykalna pub- 
liczność, w celach nic wspólnego z 
muzyką poważną nie mających. Nic 
więc dziwnego, że - pod każdym wzglę- 
dem bardzo dobre — wykonanie jej 
przez p. Władysława Trockiego nie 
było właściwie ocenione i nie zdobyło 
tak dużego aplauzu, na jaki, niewątpli- 
wie, zasługiwało. 

Opowiadanie Mimi z op. „Cyga- 
nerja* Puccinie'go, dwie ładne pieśni 
Friemana i bardzo popularne „Indele 
i Mendele“ Niewiadomskiego były z 
całym artyżmem wokalnym i właści- 
wem ujęciem treści wykonane przez 
p. Zofję Bortkiewicz- Wyleżyńską. 

Obdarzony sympatyczny tenorem 
lirycznym, p. Adam Wróblęwski nie 
ma jeszcze dostatecznego wyszkołenia 
špiewaczego do należytego opanowa- 
nia dużych aryj operowych. i powi- 

nienby, tymczasem, poprzestać na 
repertuarze łatwiejszym. Opuszczanie 
dużej części na początku arji „Kuran- 
towej' z op. „Straszny dwór" nie 
jest wskazane. Występ na estradzie 
wymaga zupełnego opanowania pa- 
mięciowego pieśni wykonywanej, bez 
konieczności wpatrywania się w nuty 
i zakrywania niemi twarzy. Trema 
widoczna przeszkadzała, niewątpliwie, 
p. W. do zdobycia jeszcze większego 
powodzenia. 

Zawsze mile witane i życzliwie o- 
klaskiwane deklamacje p. Janiny Su- 
morokowej wzbogaciły program arty- 
styczny ładnego wieczora. 

m 
Chyba trudno o wymowniejszy 

dowód słabego zainteresowania na- 
szego społeczeństwa muzyką, jak 
zupełna niemożliwość urządzania kon- 
certów kameralnych — bez deficytów 
kasowych. ` 

W latach ubiegłych niejednokrot- 

nie próbowano zakrzewić u nas ten 
najszlachetniejszy rodzaj produkcyj 
muzycznych, lecz zawsze się nie uda- 
wało — nawet — pokrycie kosztów. 
Cały sezon zimowy upłynął bez żad- 
nego koncertu kameralnego, zdawało- 
by sie, že „jedyny“ koncert taki w 
ciągu sezonu, z wykonawcami na- 
prawdę wybornymi, zgromadzi pełną 
salę słuchaczy. — Ale — gdzież tam! 
W mieście o dwustu tysiącach miesz- 
kańców nie znalazło się paruset o- 
sób, pragnących usłyszeć muzyki ar- 
tystycznej — bez „jazz-bandu“, dan- 
cingu it. p. Za to my — garstka 
wiernych — wysłuchaliśmy w  sku- 
pieniu i ze szczerem zadowoleniem 
estetycznem. 

Piękne trio (g-dur) Mozarta sub- 
telnie było wycyzelowane w  delikat- 
nych konturach i šwiatlocieniach sty- 
lowych muzyki przedbeethovenowskiej. 
Sonata (g-dur) Beethovena na for- 
tepian i skrzypce, mniej znana od 

t. zw. Kreutzerowskiej, mimowoli Toł- 
stoja, spopularyzowanej przez jego 
słynną powieść, jednoczy w sobie 
bardzo szczęśliwie pierwiastki wirtuo- 
zowskie z wymogami stylu sonato- 
wego i należy do najwspanialszych 
arcydzieł tego rodzaju. Była to część 
klasyczna programu. 

Drugą część wypełniły utwory 
kompozytorów nam współczesnych. 

Przepyszna i wybornie odegrana 
„Passacaglia" (czytać: —pasakalja), t.j. 
sztuka, w formie tańca šredniowiecz- 
nego, w powolnym trzyćwierciowym 
takcie, stanowiąca szereg warjantów, 
na podłożu ośmiotaktowego okresu, 
ze stale powtarzającym się basem, 
kompozycja słynnego, spółczesnego 
mistrza norweskiego J. Halvorsena, 
na temat Haendla, na skrzypce i wio- 
lonczelę. 

Na zakończenie usłyszeliśmy trio 
„Dumky“ na fortepian, skrzypce i 
wiolonczelę wielkiego kompozytora 

czeskiego Ant. Dworzaka, bardzo ory- 
ginalne, chwilami zbyt rozwlekłe w ior- 
mie—prawdopodobnie— mającej ukry- 
ty program. 

Trio obfituje w prześliczne melodje, 
nacechowane wyraźnie muzyką ludo- 
wą, niezmiernie wdzięczne choć .nie- 
mniej też i trudne dla wykonawców. 

Dobór tak bogaty utworów dal 
piękną sposobność prof. M. Kimontt- 
Jacynowej i proi. H. Sołomonowowi 
wykazania powszechnie znanych i ce- 
nionych właściwości wybitnie artys- 
tycznych. Młody wiolonczelista p. A. 
Katz z powodzeniem dostrajał się do 
wytrawnej gry swych wybornych part- 
nerów. Całość wykonania świadczyła 
o niezwykle wysokich wymaganiach, 
jakie sobie: postawili artyści, osiąga- 
jąc całkowicie zamierzone intencje. 

Michał Józefowicz.
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KURIA GOSPODARCZY ZEN WYCKODNICA 
W sprawach rykackich. 

Niejednokrotnie na tem miejscu 
zwracaliśmy uwagę na kolosalne stra- 
ty powodowane brakiem ustawy  ry- 
backiej, a streszczające się w  syste- 
matycznem niszczeniu rybostanu. By 
kres położyć rabunkowej gospodarce 
należałoby wydać przynajmniej tym- 
czasowe przepisy obowiązujące, nim 
ramowa ustawa rybacka zostanie 
opracowana i wejdzie w życie. Od- 

, nośne postanowienia rosyjskiej usta- 
wy gospodarstwa wiejskiego (tom XII, 
cz.ll, zbioru praw b. ceS.ros.), Oraz roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej ogłoszonego w Dzienniku Ustaw 
Nr. 11 z roku 1928, daje ku temu 

aprależyte upoważnienia. 
W czasowych przepisach naleža- 

łoby zwrócić uwagę przedewszystkiem 
na następujące momenty: 

t) Należy wzbronić używania do 
połowu ryb niewodów, oraz innych 
narzędzi rybackich, o wymiarach wię- 
kszych niż połowa szerokości wody, 
jak również zarzucania narzędzi ry- 
backich z dwuch przeciwległych brze- 
gów, a także poławiania niemi jedno- 
cześnie i w jednym kierunku, oraz 
całkowitego przegradzania rzeki innych 
wód bieżących i wykonywania rybo- 
łóstwa za pomocą wszelkiego rodza- 
ju samołowów (skrzynki, węcierze 
1 t.p.), a także wszelkiego rodzaju 
trwałych urządzeń (płotki drewniane, 
siatki druciane i t.p.), któreby całko- 
wicie utrudniały swobodny przepływ 
ryb w dowolnym kierunku. 

2) Zabronić używania do połowu- 
ryb niewodów sporządzonych w ten 
Sposób, że wymiar oczek 1/* długości 
skrzydeł niewodu wynosi mniej niż 
35 mm., w środkowej części skrzydeł 
na 1/3 jch części mniej niż 30 m.m., 
zaś na końcu skrzydeł mniej niż 25 
mm, Wielkość oczek samej matni 
(kutel) powinna wynosić na 1/* dłu- 
gości matni 20 mm. !/3 części matni 
— 15 m.m. zaś przy samym jej koń- 
<u minimum 12 mm. 

(We wszystkich pozostałych narzę- 
dziach rybackich, posiadających oczka 

, awięc: sieciach jednorzędowych, trój- 
, rzędowych (tryhubicach, brodnikach i 
, t. p.), wymiary oczek nie mogą być 

, mniejsze niż 30 m/m. 
„ 3) Barbarzyński sposób bicia ryb 

ościąmi, strzelania do ryb z broni 
palnej, łowienia ryb przy pomocy 

‚ rozmaitego rodzaju narzędzi kaleczą- 
cych, środków wybuchowych, substan- 
cji trujących i t. p. powinien być ka- 
tegorycznie wzbroniony. 

o. Tymczasowe przepisy powinny 
również zabronić poławiania zbyt 
drobnej ryby, oraz opłacania tą rybą 
robotników zatrudnionych przy po- 
łowach, przyczem drobnego narybku 

tango "i wolno byłoby nadawać do trans- 
/ portu jak również i sprzedawać. 

| 5) Należałoby następnie prowadzić 
| sezonową ochronę ryb w czasie tarła, 

Podczas którego niewolno byłoby ło- 
wić i sprzedawać ryb i raków. 

6) Jako dowód uprawniający do 
rybołóstwa służyłyby imienne karty 
rybackie, które wydawaliby starosto- 
wie tych powiatów, w których osoby 

, ubiegające się © wydanie kart rybac- 
, kich zamieszkują; w celu zaś Otrzy- 

/_ mania kart rybackich należałoby przed- 
stawić pisemne dowody, że petent 
jest właścicielem, dzierżawcą wzglę- 
nie użytkownikiem wody lub też po- 

slada od właściciela wody pisemne 
zezwolenie na prawo połowu ryb na 

danym objekcie wodnym. Karta ry- 
| backa byłaby płatną i zawierałaby 

imię i nazwisko właściciela karty, je- 
| 80 miejsce zamieszkania, datę waż- 
| nošci a także określenie jakiemi na- 

tzędziami rybackiemi i w jakiej ilości 
Posiadacz karty ma prawo uprawiać 
rybołóstwo. 

$ 7) Wszystkie lodzie służące do 
| połowu ryb podlegać powinny  reje- 

stracji w odnośnem starostwie, przy- 
czem właścicielowi łodzi wydawanoby 

| kolejny imienny bilet z blachy w celu 
1 umocowania go na przodzie łodzi z 
„ zewnętrznej jej strony. Prawo posia- 
В 

: 

dania łodzi należałoby uzależnić 
przedewszystkiem od zgody właścicie- 
ła wody, { 

| 8) Wlašcicielom gruntów  przyleg- 
, tych do Datoralnego objektu wodne- 
, 80 należałoby zabronić niszczenia 

przybrzeżnej roślinności _ wodnej, 
,_ bądź to przez koszenie, bądź w jaki 

_ kolwiek inny sposób. 

- RESESR Z EJ ES EZEGEJEWEG SEO 
| Przetarg. | 

|_ ___ Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie 
amniniejszem ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie dworca ną St. Janów Zz za- 
budowaniami gospodarczemi. 

Warunki przetargu, rysunki i warunki 
| techniczne oraz bliższe szczegóły možną 

| K pac w Wydziale Drogowym Dyrekcji 
| miętro (Wilnie ul. Słowackiego Nr. 2, II 
! ЁЁПЁЬ’ЗЁЙ Nr. 3 w dnie urzędowe w go- 

tych za Komitet do 12-ej za opłatą 10 zło- 

Oferty winni 
‹ Winny być nadesłane lub złożo- 

w Prezygjcjalnej skrzynki, znajdującej się 
10.-V. 1928 rok eKCII do godz. 12-ej dnia 

Wadjum w 3 
wi wysokości 2500 złotych 
Manisa e złożone w sposób ustalony przez 
rekcji k po. Skarbu w Kasie Głównej Dy- 
P.K. O ng Wilnie Iub przekazane do 

CZ złożenią M nek Dyrekcji K. ka 
M i ini 7 - <zony do Ofe winien być dolą: 

Dyrekcja K. P. w Wilnie. 

PD PE R-<b--<pebepep] 

_9) Należałoby w tymczasowych 
przepisach przewidzieć sposób uwi- 4 
doczniania popełnianych przekroczeń 
jak również upoważnić niektórych 
członków Wileńskiego Towarzystwa 
Rybackiego do współdziałania z wła- 
dzami admministracyjnemi przy wykry- 
waniu winnych. 

10) Winni przekroczenia powyż- 
szych postanowień powinni być po- 
ciągani do  odpowiedzialnośi w 
trybie karno-administracyjnym przez 
stosowanie grzywien pieniężnych jak 
również kary aresztu. 

Sądzimy, że już te zgrubsza na- 
Szkicowane tymczasowe  postanowie- 
nia niewątpliwie przyczyniłyby się do 
ukrócenia dotychczasowej samowoli i 
rabunkowej gospodarki rybnej, - z 
drugiej strony przyczyniłyby się do 
stopniowego przyzwyczajenia miejsco- 
wej ludności szanowania praw cu- 
dzych wód. Al - ski. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 47 z dnia 
21 kwietnia 1928 r. 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 24 marca 1928 roku wydane 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli- 
wości o zmianie rozporządzenia Ministra 
Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1927 r. 
w sprawie ustalania wartości drzewostanów 
przy znoszeniu służebności w trybie przy- 
musowym“ (poz. 463); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
4 kwietnia 1928 roku w sprawie zwrotu 
ceł przy wywozie gotowych wyrobów włó- 
kienniczych (poz. 464); 

— Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
4 kwietnia 1928 roku w sprawie zwrotu 
cła przy wywozie obrabiarek (poz. 465); 

— Rozporządzenie Ministra Poczt i T. 
z dnia 5 kwietnia 1928 roku o wydaniu 
nadzwyczajnego nakładu znaczków poczto- 
wych opłaty 1 zł. i 50 gr. w bloczkach 
(poz. 470). 

Z „Dziennika Ustaw Rz. P.* Nr. 49 z dnia 
25 kwietnia 1928 r. 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i O. 
Społecznej z dnia 9 marca 1928 roku w 
sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. 
st. Warszawy i Wojewodom:  warszawskie- 
mu, łódzkiemu, białostockiemu, lubelskie- 
mu, kieleckiemu, wotyfskiemu, poleskiemu, 
nowogródzkiemu i wiłeńskiemu zatwierdza- 
nia względnie legalizacji statutów stowarzy- 
szeń i związków o celach opieki społecz- 
nej (poz. 475); 

Rozporządzenie Ministra Skarbu w 
porozumieniu z Ministrami Robót Publicz- 
nych, Spraw Wewnętrznych i Reform Rol- 
nych z dnia 6 kwietnia 1928 roku o zmia- 
nie niektórych postanowień rozporządze- 
nią z dnia Ś listopada 1927 roku w sprawie 
wykonania rozporządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 22 kwietnią 1927 r. a 
rozbudowie miast '((poz. 476). 

Z «Dziennika Ustaw Rz P.+ Nr 50 z dnia 
27 kwietnia 1928 r.: 

— Rozporządzenie Ministra Pracy i O. 
Społecznej z dnia 8 marca 1928 roku w 
sprawie wykonania art. $ i 6 rozporządze- 
nią Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 
listopada 1927 roku o ubezpieczeniu pra- 
cowników umysłowych (poz. 482); 

— Rozporządzenie Ministrą Skarbu z 
dnia 22 marca 1928 roku 0 kontroli ubez- 
pieczeń (poz. 483); 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 21 kwietnia 1928 roku o 
sposobie uiszczania opłat przewidzianych w 
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 roku o ochronie wy- 
nalazków, wzorów i znaków towarowych 
(poz. 486); EE 

— Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 23 kwietnia 1928 roku o 
ustanawianiu klas towarów w zastosowag 
niu do znaków towarowych (poz. 487); 
‚ ‚ — Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 23 kwietnia 1928 roku o 
ustanowieniu klas towarów w zastosowa- 
niu do wzorów zdobniczych (poz. 488). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Magistrat nie dba o świeżość ar- 
tykułów spożywczych. Aczkolwiek rynek 
Drzewny przy ul. Zawałnej jest punktem 
bardzo ożywionego handlu artykułami żyw- 
nościowemi, ulegającemi szybkiemu zepsu- 
ciu, jak żywa ryba, mięso i t. p., jednak 
na rynku tym Magistrat nie urządził żąd- 
nej lodowni dla przechowywania tych pro- 
duktów. Wskutek tego Związek Drobnych 
Kupców Żydowskich zwrócił się do Magi- 
stratu z prośbą brakującą łodownię urzą- 
dzić, wskazując, że pomimo iż jest to nie- 
zbędnem ze względów zdrowotnych, nad- 
to, iż byłoby to także dobrze rentującem 
się przedsiębiorstwem dla Magistratu, za 
korzystanie bowiem z lodowni Magistrat 
pobierałby opłaty. 

Obecnie Związek otrzymał od Magi- 
stratu odpowiedź, iż prośba urządzenia lo- 
downi została uchylona ze względu na 
projektowaną „w niedalekiej przyszłości” 
budowę na rynku Drzewnym nowych hal. 

Ciekawi jesteśmy, ile mięsa, ryby i 
innych artykułów spożywczych zostanie 
zmarnowane, nim Magistrat te zapowiedzia- 
ne hałe rzeczywiście wybuduje. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 1 ma- 
fa r. b. 
e i tody: 'Ceny za 100 kg. przy 

Alemiopiao) onowych franco st. Wilno: i a tranzakcjach wag (zależnie od 2—54, owies 48 50— 
sh» ies browarowy na kaszę 
43—, otręby żytnie 38—, pszeńne  38— 
Ceny rynkowe: słoma żytnia 10 - 12, siano 
12—15, ziemniaki 16—18. Tendencja utrzy- 
mana. Dowóz słaby. 

Nasiona: Ceny hurtowe za 100 К&. loco 
skłąd Wilno: koniczyna czerwona I gat. 
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotką 
100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50 
— 53. Tendencja dla owsa mocna, dla resz- 
ty stała. 

Mąka pszenna amerykańska 110—120 
gr. za 1 kg. krajowa gat.: 100—110, II gat. 
80—90, żytnia 65 proc. 78—82, 70 proc. 75 
— 18, razowa 60 - 65, kartoflana 85—95, 
gryczana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 65 proc. 65 60,70 proc. 
60—65, razowy 51—55 gr. za 1 klg. 

Kosza manna amerykańska 130—150 gr* 
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała 
95—105, przecierana 94-105, perłowa 80— 
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- 
glana 80—90. 

Mięso wołowe 260 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo- 
we 300—310, schab 320-350, boczek 320 
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. : 

Tłaszcze: słonina krajowa I gat. 400— 

420. II gat. 350—380,„amerykańska 430 | 460, 

us WA I gat. 450 — 480, II 
— , sadło 400 — 420, olej roślinny 240—260. : ; 

„ Nabial: mleko 35 — 40 gr. za 1 litr, 
śmietana 180--200, twaróg 120 — 140 za 1 
kg. ser twarogowy 180 — 200, masto nie- 
solone 650 — 700, solone 600 — 650, de- 
serowe 700 — 800. 

Jeja: 120 -140 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

sk kostka I gat. 170 -180, Н gat. 160 

Warzywa: kartofle 20—22 gr. za 1 kgr. 
cebuła 70—80, marchew 18—20, pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew 
15 -20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek, 
groch 70 80 gr. za 1 kg., fasola 80 - 90 gr. 
za I kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę, 
kapusta świeża 60—70 za 1 kg., kwaszona 
40—45, pomidory 140—180, grzyby suszone 
15.00—18.00 za I kg. - 

Drób: kury 3,00 - 6,00 zł. za sztukę 
kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 800, 
bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe 
8,00 12,00, bite 7.00—10.00, indyki żywe 
15.00 - 18.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
8.00 1200 zł. za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380—400, śnięte 280—, 

vo 

300 za 1 kg., szczupaki żywe 350 —380, 
śnięte 200 250, okonie żywe 380 400, 
Śnięte 240 280, karasie żywe (brak), Śśnię- 
te (brak), karpie żywe 320—350, śnięte 
180—220, leszcze żywe 380 400, śŚnięte 
250—280, sielawa 150 180, wąsacze żywe 
450 480, śnięte 380—400, sandacze (brak)— 
sumy (brak) miętuzy 120 — 150, jazie 
żywe 350—380, śnięte 200 - 220, styna, 
(brak), płocie 100 150, drobne 30—50. 

GIEŁOA WARSZAWSKA 
1 maja 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dołary St. Zjedn. 8,88 8.98 8,86 
Belgja 124,52. 124.83 124.21 
Holandja 359,24 360,14  358,34 
Londyn 43,49 43,59 43.38 , 
Nowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 
Paryž 35,11 35.20 35.02 
Praga | 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,82 172.25 J71:39 
Stokholm 239,35 239,95 238,75 
Wiedeń „125,43 125.74 125.12 

Włochy 46,98 47,10 46,86 

Papiery procentowe: 
listy i obł. Banku Gosp. Kraj. 94— 
5 proc. konwersyjna 61,50 62, 
dolarowa 85,50 
Kkonwersyjna kolejowa 103, 104, — 
Dolarówka 79,25 79,50 79, 

Śpokojny przebieg dnia ©WCczorajszego. 
Wilno od lat już wielu nie przeżywało tak... spokojnego dnia 1 maja. 
Wszystkie trzy pochody izwiązane z niemi „akademje* pomimo wy- 

siłków prowodyrów nie zdołały zgrupować  znaczniejszej ilości uczestni- 
ków, nie licząc przygodnych:przechodniów oraz gawiedzi ulicznej. й, е 

Największy liczbowo pochód PPS'u rozpoczął się przy ul. Kijowskiej 
i szedł ulicami: Sadową, Końską, Hetmańską do Sali Miejskiej. Tu wy- 
słuchano przemówień czołowych działaczy pepesowskich, proi. U.S,B. S. 
Ehrenkreutza, posła Pławskiego, 

Po części koncertowej, 
prof. Ludwig pochód ruszył 
M. Pohulanką, 

w której 
ulicami: 

Słowackiego, R. Śmigłego do punktu zbornego przy ul. 

Stążewskiego i vice-prezydenta Czyża. 
wzięli udział p. Hendrychówna i 
Wielką, Mickiewicza, Jagiellońską, 

Kijowskiej gdzie został natychmiast rozwiązany. Brało w nim udział około 
500 osób. Na ogół nie było żadnych ekscesów. 
redakcji, jakieś wyrostki wznosiły okrzyki: 
z posłem Mackiewiczem*. 

Pochód „Bundu* utworzony przy ul. 
Rudnicką poczem na placu Bosaczkowym Zawalną, Trocką, Niemiecką, 

Przed 
„precz z monarchją”, 

lokalem naszej 
„precz 

Nowogródzkiej szedł ulicami: 

radni Aronowicz i Raties wygłosili przemówienia. Śmiało stwierdzić można, 
że z dwustu biorących udział 
pełnoletni. 

najwyżej czwartą część stanowili ludzie 

Pochód zorganizowany przy ul. Ludwisarskiej, zgrupował członków 

szeregu komunizujących związków zawodowych oraz zdecydowanych komu- 
nistów w ilości dwustu osób i szedł ulicami: Wileńską, Niemiecką, do 
Nr. 34 przy ul. Wielkiej. Tu odbył się wiec. Przemawiali: radny Dydziuł, 
Żochowski. oraz znany powszechnie z okresu wyborów jako agitator 

„Wyzwolenia" i Stronnictwa Chłopskiego niejaki Wojewódzki. Podczas 
pochodu rozrzucono niewielką ilość bibuły komunistycznej. JA 

Jak się dowiadujemy nie pracowali jedynie robotnicy zatrudnieni przy 

miejskich robotach kanalizacyjnych, szereg urzędników magistratu, oraz 

żydowscy subjekci, fryzjerzy i część farmaceutów. Z pośród kolejarzy nie 

pracowali członkowie ZZK. 
Wszystkie sklepy w mieście otwarte były, jedynie w czasie przecho- 

dzenia pochodów przymykano je w obawie kradzieży. 

1 maja w Lidzie. 
(Od własn. koresp,). 

Dzień 1 maja w Lidzie i powiecie przeszedł zupełnie spokojnie. Ce- 

chowała go zupełna apatja ze strony robotników. W. Lidzie próbowano 

urządzenie pochodu z wyrostków około 100 osób, którzy przeciagnęli 

przed lokalem kasy chorych z okrzykami: „Precz z komisarzsm kasy cho- 
rych!“ Oto wszystko!... 
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ŚRODA : 
2 Dzis Wschód sł. g. 4 m. 21 

Zygmunta Zach. sł. o g. 18 m. 55 
jutro 

jKról K. Pol. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 

Zakładu Meteorologii 0. $. В. 

z dnia — 1 V 1928 r. 

Ciśnienie р 
średnie w m. 763 

Temperatura , / 
średnia A; 1866 

Opad za do- SX 
bę w mm. 

Wiatr Północno-Wschodni. 
przeważający 

Uw a gi: Pogodnie. 
*Minimum za dobę -I- 79C. 
Maximum na dobę -1-229C 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

KOŚCIELNA. 

— Porządek nabożeństwa Majowe- 
go w Kościele Św. jana. Rano o g. 5 m. 
45—Mszą św. i nabożeństwo Majowe. Na- 
uki majowe o N. M. Pannie będzie głosić 
Ks. Kan. Stanisław Miłkowski. Wieczorem 
o g. 7 m. 30 krótkie nabożeństwo Majowe 
z wykłądami dogmatyczno-liturgicznemi o 
Mszy św., które mieć będzię Ks. Dr. Anto- 
ni Lewosz. 

URZĘDOWA. 
REACH SS przysięga inżynie- 

rów mierniczych. W dniu 30 kwietnia 
Pan Wojewoda Raczkiewicz w obecności 
wyższych urzędników . Województwa ode- 
brał przysięgę od inżynierów: Witolda Kieł- 
czewskiego i Józefa Miedziunasa, poczem 
wręczył im dekrety nominacyjne na mier- 
niczych przysięgłych. : 

SAMORZĄDOWA. 
‚ , m(t) Kasa Oszczędności pow. Dzi- 
śnieńskiego. Decyzją P. Wojewody Wileń- 
skiego zatwierdzony .został Statut Komu- 
nalnej Kasy Oszczędności powiatu Dzi- 
Śnieńskiego w Głębokiem. Założenie wy- 
mienionej Kasy zostało zdecydowane przez 
Sejmik Dziśnieński. Ną kapitał zakładowy 
Sejmik przyznał z funduszów własnych su- 
mę 25.000 tysięcy złotych. Kasa poza gro- 
madzeniem oszczędności ma zadanie udzie- 
lać pomocy kredytowej rolnikom, rzemie- 
ślnikom i drobnym przemysłowcom, zamie- 
szkałym na terenie powiatu. 

WOJSKOWA. 
— (0) Delegacja 3 pułku Strzelców 

konnych. jak się dowiadujemy na nie- 

dzielne uroczystości ku czci Berka Jose- 
lowicza oczekiwana jest z Wołkowyska 
delegacja 3 pułku Strzelców konnych, w 
którym służył Berek Joselowicz. “ 

— (t) Wojskowi mogą chodzić do 
figury. Od dn. I mb. aż do dn. I paździer- 
nika r. b. wojskowi wszystkich stopni mo- 
gą ukazywać się na mieście bez płaszczy. 

KA 
KOMUNIKATY. 

— Zarząd Związku Polaków z Kre- 
sów Zakordonowych, ma zaszczyt powia- 
domić członków związku i sympatyków, że 
dnia 2 maja b. r. odbędzie się zabawa ta- 
neczna w lokalu Związku Zawalna I. Za- 
proszenia u pp. Gospodyń i Gospodarzy, 
oraz w Sekretarjacie od 11-ej—!-ej. Począ- 
tek o godz. 9-ej wiecz. 

— Zebranie T-wa Lekarskiego. Dnia 
2 b. m. o godz. 20-ej odbędzie się zwy- 
czajne posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego 
w lokalu własnym (Zamkowa 24), Porzą- 
dek dzienny: 1) Prof. j. Muszyński — O 
strącaniu się alkaloidów z niektórych mie- 
Szanin lekarskich. 2) Dr. Zarcyn - Kilka 
uwag w sprawie sympatykotomji. 3) Dr. 
Antoni Zalewski — O naczyniach limfatycz- 
aych torebki stawowej u człowieka i o re- 
sorbcji stawowej. Pokaz preparatów mi- 
kroskopowych. 

T-wo Odrodzenia Religijnego. 
We czwartek dnia 3 maja r. b. o g. 4i pół 
po poł. w mieszkaniu księdza proboszcza 
St. Miłkowskiego przy kościele św. Jana 
odbędzie się walne zgromadzenie członków 
Towarzystwa Odrodzenia Religijnego. 

— Wileńskie Koło Związku ciblio- 
tekarzy Polskich i Towarzystwo Bibljo- 
filów Polskich w Wilnie S dnia 
4 maja 1928 r. (piątek) o godz. 7.30 (pół 
do óśmej) wieczorem w Uniwersyteckiej 
Bibliotece Publicznej w Wilnie wspólne 
zebranie członków (51 zebr. Z. B. P.) Z 
odczytem p. Michała Brensztejna p. t.: 
Adam Honory Kirkor, wydawca, redaktor 

T właściciel drukarni w Wilnie*, Gościę 
mile widziani. 

-- Komunikat Związkii Litetatów. 
W swoim czasie ukazał się w Nr. 9 „Ty- 
godrika Ilustrowanego" z r. b. artykuł p. t. 
„Pomnikł architektury wileńskiej*, podpisa- 
ny przez 2. Eugenjusza Schummera, a przez 
Związek Zawodowy Literatów Polskich w 
Wilnie napiętnowany jako plagjat, którego 
p. Schummer dopuścił się ną książce prof. 
Juljusza Kłosa p. t. „Wilno, przewodnik 
krajoznawczy*. Administracja „Tygodnika 
Ilustrowanego” na skutek opinii Związku 
Zaw. Literatów oddała honorarjum do 
dyspozycji prof. J. Kłosa. Pan prof. Kłos 
ze swej strony przeznaczył wymienione ho- 
norarjum w kwocie 106 zł. 20 gr. (Sto 
sześć złotych 20 groszy) na Fundusz Zapo- 
mogowy Literatów Wileńskich do dyspo- 
zycji Związku Zawodowego Literatów Pol- 
skich w Wilnie. 

Podając powyższe do wiadomości pub- 
licznej, Zarząd Z.Z.L.P. wyraża Panu Pro- 
fesorowi Juljuszowi Kłosowi dziekanowi 
Wydziału Sztuk Pięknych U.S.B. serdeczne 
podziękowanie. 4 

— Z Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich. Na odbytem w dniu 1 b. m. wal- 
nem zebraniu Syndykat Dziennikarzy Wi- 
leńskich, delegatami na zwołany na dzień 
3-go Maja do Warszawy zjazd delegatów 
Syndykatów Dziennikarzy, wybrani zostali 
p. prezes Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich red. Czesław Jankowski i redaktor 
„Expressu Kolejowego" p. Jerzy Kamiński. 

Z Komitetu «udowy Pomnika 
Mickiewicza, Na wniosek Zarządu, ogólne 
zebranie Głównego Komitetu Budowy Pom- 
nika Mickiewicza w Wilnie, kooptowało do 

Program uroczystego obchodu 3 maja w Wilnie: 
Program uroczystości Święta Na- 

rodowego w dn. 3 maja, przedstawia 
się jak następuje: 

2-go maja. 
Godz. 8 rano— Zawody strzeleckie 

z broni długiej w strzelnicy garnizo- 
nowej na Zakrecie dla hufców szkol- 
nych i Stowarzyszeń P. W. 

Godz. 19 — Capstrzyki orkiestr 
wojskowych na ulicach miasta, ilumi- 
nacja Góry Zamkowej. 

3-go maja. 

Q godz. 9 Bieg sztafetowy 18- 
kilometrowy _ Wilno—Nowa- Wilejka. 
Start i meta przed parkiem sporto- 
wym im. Żeligowskiego. Godz. 10 m. 
15—Uroczyste nabożeństwo w Bazy- 
lice. (Uwaga: Organizacje społeczne i 
zawodowe ustawiają się na placu Ka- 
tedralnym. Sztandarowi ze sztandara- 
mi w asyście 3 osób wchodzą do Ba- 
zyliki i tworzą szpaler po obu stro- 
nach przejścia od głównych drzwi 
wejściowych do prezbiterjum). Godz. 
11 m. 30- Defilada organizaćyj spo- 
łecznych i zawodowych przed p. Wo- 
jewodą na ulicy Mickiewicza około 
Banku Polskiego. Godz. 12 m. 15 — 
Defilada garnizonu wileńskiego i 
organizacyj przysposobienia wojsko- 
wego na Placu Łukiskim. Godz. 12 
m. 45—Rewja sportowa na placu Łu- 
kiskim. Organizuje Kuratorium Okr. 
Szkoln. Wilno. Godz. 13 m. 30— 
Przedstawienie w Sali Miejskiej dla 
uczącej się młodzieży szkół powszech- 
nych. 

Q godz. 14.30 marsz. harcerski 
10-kilometrowy okrężny Wilno. Start 

i meta przed parkiem im. gen. Żeli- 
gowskiego. Organizuje komenda cho- 
rągwi harcerskiej męskiej. Godz. 15 
zawody bokserskie w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Organizuje ośrodek Wy- 
chowania Fizycznego. Godz. 15.30 
wyścig szosowy 20-kilometrowy cy- 
klistów. Wilno — Niemenczyn. Štart i 
meta w Ogrodzie Bernardynskim. 
Organizuje Wileńskie T-wo Cyklistów. 
Godz. 15.30 na Stadjonie Ośrodka Wy- 
chowania Fizycznego na Pióromoncie 
batalistyczne przedstawienie „Kościusz- 
ko pod Racławicami". Godz. 16 rewja 
wiošlarska na Wilji. Organizuje Mię- 
dzyklubowa Komisja Towarzystw Wio- 
šlarskich. Godz. 16.30 popis gimna- 
styczny Tow. Gimn. „Sokół* w Ogro- 
dzie Bernardyńskim. Organizuje T.G.S. 
Godz. 16—19 Gry sportowe—organi- 
zuje Ośrodek Wychowania Fizycznego 
i Kuratorjum Okr. Szkolnego. — Коп- 
cert orkiestr wojskowych. 
Miejsce i czas gier i koncertów. 

Godz. 16—19 - plac Łukiski, Godz. 
15.30 19—plac Bosaczkowy. Godz. 
16—17.30 — piac przy gimnazjum 
Orzeszkowej. 

Godz. 14 — Przedstawienie w Te. 
airze „Lutnia“ dla dzieci szkół po. 
wszechnych. Uwaga: Wszelkie wido. 
wiska prócz przedstawienia „Ko. 
Ściuszko pod Racławicami" - bezpłatne, 

Dekorowanie domów. 
Magistrat m. Wilna zwtaca się z 

gorącym apelem do wszystkich mie- 
szkańców 0 łaskawe ozdobienie okien 
i.balkonów na uroczysty dzień 3-go 
maja. 

zana 

Zarząd Centralny Polskiej 
Macierzy Szkolnej podaje do wia- 
domości, iż bilety dające prawo wstę- 
pu do miejsca, z którego można 
obserwować deliladę, są do nabycia 
w biurze Polskiej Macierzy Szkolnej 
przy ul. Benedyktyńskiej 2 m. 3 od 
godziny 10 7 wieczór, w dniu zaś 
3-go Maja w pobliżu trybuny. 

Zbiórka oficerów rezerwy w 
dniu 3 maja wyznaczona na godzinę 
8 i pół w lokalu Kasyna. 

Komunikat Zarz. Okręgu Wi- 
leńskiego Stow. Dowborczyków. 
Z uwagi na to, iż Stow. Dowbor- 
czyków będzie reprezentowane w dniu 
Święta Narodowego wyłącznie przez 

umundurowanie dowborowskie i wcho- 
dzących w skład Oddziału Reprezen- 
tacyjnego, wzywa się wszystkich fun- 
kcyjnych ijczłonków oddziału do bez- 
względnego stawienia się we czwartek, 
3 maja r.b. na godz. 8 rano do loka- 
lu Z.O.W. ul. Uniwersytecka Nr. 6/8. 

Zew Wileńskiego Komitetu 
Akademickiego. Wileński Komitet 
Akademicki wzywa ogół polskiej 
młodzieży akademickiej do jaknaj- 
liczniejszego stawienia się w dniu 3 
maja r. b. o godz. 9 m. 45 na dzie- 
dzińcu Piotra Skargi, skąd młodzież 
akademicka uda się ze sztandarem 
do Bazyliki i weźmie udział w po- 
chodzie. 

członków poc historyczne 

Zarządu j.E. ks. arcybiskupa Metropolitę 
Romualda Jałbrzykowskiego, gen. Stanisła- 
wa Burhardt-Bukackiego i prezydenta m. 
Wilna józefa Folejewskiego. 

Zarząd Towarzystwa Przyjacióp 
Francji uprzejmie prosi wszystkich swoich 
członków o przybycie w piątek 4 maja ul. 
Śniadeckich 3 m. 17, pomiędzy 6 — 8 ce- 
iem omówienia spraw dotyczących Towa- 
rzystwa, 

SZKOLNA. 
- Żeńska szkoła zaw. im* św. Jó- 

zefa. W dniu 29-go kwietnia o godz. 6i pół 
pp. ks. Kanonik Stanisław Zawadzki w obe- 
cności zebranych gości dokonał poświęce- 
nia nowego lokalu pracowni Żeńskiej Szko- 
ły Zawodowej im. św. Józefa przy ul. Ostro- 
bramskiej Nr 22. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (t) Starania o kredyty na zatru- 

dnienia bezrobotnych. W myśl Rozpo- 
rządzenia Ministerstwa Pracy i Opieki Spo- 
łecznej z dniem 15 kwietnia wstrzymana 
została wypłata zasiłków samotnym i bez- 
dzietnym bezrobotnym, którzy pobierali 
zasiłki przynajmniej w przeciągu 26 tygo- 
dni. jednakże zważywszy że część tych 
bezrobotnych znajduje się w ciężkich wa- 
runkach  materjalnych, Pan Wojewoda 
Raczkiewicz poczynił starania w celu uzy- 
skania u władz centralnych pewnej kwoty 
w wysokości, jaka mogłaby być przezna- 
czona na ten cel dla funduszu bezrobocia, 
z przeznaczeniem tej kwoty na zatrudnie- 
nie bezrobotnych pozbawionych zasiłków. 
Uzyskaną kwotę Pan Wojewoda przekaże 
Magistratowi miasta Wilna, który uzupeł- 
niwszy ją dodatkowo z własnych funduszy 
1ozpocznie z dniem 4-go maja roboty ma- 
jące na celu zatrudnienie wymienionych 
wyżej kategorji bezrobotnych. 

RÓŻNE 
— (0) Banknoty wycofane z obie- 

gu. Często powtarzają się nieporozumienia, 
których powodem jest odmowa przyjmo- 
wania banknotów pieniężnych, które zosta- 
ły już wycofane z obiegu. Nieporozumie- 
nia zdarzają się przeważnie w handlu. Ku- 
piec, w interesie którego należy być uświa- 
domionym, nie zawsze zdaje sobie sprawę 
z tego co czyni, ale i konsument z dużą 
dozą wątpliwości przyjmuje zdawkowe ban- 
knoty. Wobec tego podajemy spis bankno- 
tów, które mogą być wymieniane tylko w 
Banku Polskim: 

50 złotowę tylko z datą 28 lutego 
4924 roku, 20 zł. z datą 2 lutego 1924 r., 
1o zł. z datą 28 lutego 1924 r., 20 zł. z 
datą 15 lipca 1924 r., lo zł.z datą 15 lip- 
са 1924 r. i 2 zł, z dątą 1 maja 1925 r. 

TEATRY i MUZYKA. 
-— Ostatnie przedstawienie Reduty 

przed objazdem letnim. „Ptak. Dziś o 
godz. 20.30, poraz ostatni, J. Szaniawskie- 
go -„Ptak*. et dzisiejsze za- 
szczyci swą obecnością autor. 

pa SEE nowość w Reducie. Ju- 
tro o godz. 20.30 Zespół Reduty przedsta- 
wi porąz pierwszy komedię obyczajową Jó- 
zefą Korzeniowskiego—„Wąsy i Peruka". 

— Teatr Polski (sala „Lutnia). Ostat- 
nie występy Jadwigi Smosarskiej, do- 
stępne dla młodzieży. Dziś i jutro ostat- 
nie dwa występy Jadwigi Smosarskiej w 
dramacie „Intryga i Miłość”. а 

Ceny biletów dla młodzieży szkolnej, 
zgłaszającej się grupami, zostały ustalone 
na te przedstawienia specjalne. 

— Piątkowa premjera. W piątek po K 
raz pierwszy grana będzie najnowsza ko- 
medja Flersa i Croisseta „Nowi Panowie", 
posiadająca wiele aktualności i ciętej sa- 

ry. 

M 2 Przedstaw enie bezpłatne. W dn. 
3-im maja Teatr Polski daje przedstawie- 
nie bezpłatne, ku uczczeniu Święta Naro- 
dowego, ną którem ukaże się „Konstytu- 
cja” - B. Gorczyńskiego. 

Początek o g: 5-ej PR у 
— Teatr Rewji w Wilnie. W dniu 3 

maja rozpoczyna w Wilnie przy ulicy Dą- 
browskiego gościnne występy teatr Rewji 
pod kierunkiem ulubieńca wileńskiej pu- 
bliczności p. Mieczysława Dobrowolskiego. 

EK BELI GRAZ PR p omamy 
į „PRZEDPIEKLE“ I 
kė Gabrieli Zapolskiej. z 

RR EB IRK TA ZAKI GEJ WOK SAT POWY CZE (OKD 

Zespół teatru skłąda się z wybitnych sił 
scen rewjowych warszawskich z udziałem 
licznego baletu i girls. Premjera we czwar- 
tek o godz. 7.30 wiecz. 

RADJO—WILNO. 
Środa dn. 2 kwietnia 1928 r. 

15.30 —16.00: Transmisja z War: pi „Powstanie styczniowe“ ody Ž AAB SS pad dla maturzy- w SZ rednich wygłosi yk iościki ygtosi prof. Henryk 

16.00—16.25: Chwilka litewska. 
16.15 — 16,30: Komunikat 2%. 

nego Polsk. Spółdzieln. Roln. 
A L Audycja dzieci: Poga- 
ankę „ więcie narodowem* w. i 
sę” e A * 

16.55 17.20: „Asceza* odczyt z cyklu 
„O materji* z działu „Filozofja“ Śyśtósi prof. U. Ś. B. Dr. Wincenty Lutosławski. 

17.20-17.45: „Audycja recytacyjna* w 
wykonaniu juljusza Osterwy. 

17.45 18.10: „Polski styl muzyczny* odczyt „Z działu „Muzyka Polska w przy- 
kładach* wygłosi dr. Tadeusz Szeligowski* 18.15 18.55: „Kwadrans akademicki“ 
transmisja na inne stacje. 

19.00 — 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25—19.30: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
p LS kid os z Warszawy: 

„4 Diegtem polskich rzek* wygłosi dr. Re- gina Danysz-Fleszerowa. 2 Ё 
20.05 20.30: Audycja literacka w wy- konaniu artysty Teatru Narodowego w Warszawie Teodora Rolanda. 
20.30 : Transmisja z Warszawy: 

Koncert Wieczorny w wykonaniu orkiestry 
dętej pod dyr. Aleksandra Sielskiego. 

„ 22.30 > 23,30: Transmisja muzyki tanecz- 
nej z kawiarni „Gastronomja* w Warszawie, 

— Wybitni artyšci przed mikrofo- 
nem wileńskim, Dnia 2 maja stanie poraz 
czwarty przed mikrofonem wileńskim Ju- 
ljusz Osterwa, wypełniając audycję recyta- 
cyjną od godz. 17.20 - do godz. 17.45. 

Tegoż dnia o 8 wieczorem radjosłu- 
chacże wileńscy usłyszą bawiącego w*Wil- 
nie artystę Teatru Narodowego Teodora 
Rolanda, 

— (+) W sprawie rozszerzenia na- szej radjostacji. Wzmocnienie radjostacji 
wileńskiej do $ kilowatów oraz ustawienie 
nowej, stacji również 5-cio kilowatowej we Lwowie uzależnione jest od uzyskania pań- 
stwowej pożyczki 6.000.000 zł. oraz. gd 
przedłużenia koncesji Polskiemu Radjo o 
22 Z 2 

Z tych pieniędzy Polskie j i у 
innemi wybudowatoby w armados, o puszczalnie na pl. Napoleona nowy ; gmach na pomieszczenie tamtejszej radjostacji. w związku z projektem ustawienia nowej stacji aktualną też jest kwestja zmia- 
ny wileńskiej fali 435 na dłuższą, ponie- waż obecnie odczuwany jest zwłaszcza przez abonentów lampowych na prowincji 
wpływ stacji katowickiej. 

„Wzmocnienie naszej wileńskiej radjo- 
stacji, o sile obecnej zaledwie pół kilowata, 
jest i z tych względów konieczne, że 
Wilno otoczone jest silnemi stacjami jak w 
ownie, Mińsku oraz b. silną w Moskwie, 

które mają możność zalewania nas trans- 
misjami, co wyzyskują w celach propagan- 
dowych. : 

WYPADKI I KRADZIEŽE. 
‚ — (r) Zbrodaia czy zamach samo- 

bójczy. Wczoraj rano w lesie Zwierzy- 
nieckim, w pobliżu młyna Pimonowa zna- 
leziono bezprzytomnego żołnierza zbroczo- 
nego krwią. 

Wezwany lekarz pogotowia stwierdził 
na szyi rannego, jak się okazało szerego- 
wego 6 pp. Leg. Franciszką Degutisa kilka 
cięć zadanych brzytwą. 

Rewizyj-



Rannego w stanie ciężkim przewiezio- 
no do szpitala wojskowego na Antokolu. 

Władze śledcze wdrożyły śledztwo ce- 
lem wyświetlenia wypadku. 

— (r) Pożary na Wileńszczyznie. W 
zaścianku Zawilejka, gminy  Gierwiackiej 
wybuchł pożar w smolarni Wułfa Szapiry, 
zamieszkałego w Wilnie przy ul. Młynowej 
9. Strąty wynoszą 1000 zł. Przyczyna—nad- ; 
mierne napalenie w piecu. ! 

W ub. niedzielę w potudnie zapalit 
się las państwowy około wsi Ołuna, gminy 
Rudziskiej. Po 4 godzinnych wysiłkach żoł- | 
nierzy KOÓP-u oraz okolicznych straży po- 
żarnych ogień zgaszono. ŚSpłonęło 18 ha 
lasu. : 

— W m-ku Lužki, wskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem spłonęła 
stodoła z Inem, sianem i in*entarzem 
Ignacego i Bronisławy Kermanów. Straty 
wynoszą 2000 zł. 

— We wsi Czereszki, gm. Hermavowi- 
ckiej spalił się dom, chlew i stajnia Anny 
Sufinowiczewej. Straty wynoszą 3000 zł. 

- (r) Czyje krowy? Wczoraj o pół- 
nocy zatrzymani zostali Zygmunt Lutkie- 
wicz i Aleksander Wojtkiewicz, mieszkańcy 
wsi 2 Rękaciszki, którzy w tej niezwykłej 
porze pędzili dwie krowy, Skradzione naj- 
prawdopodobniej na terenie powiatu Wil.- 
Trockiego. 

Obaj zatrzymani nie umieją wytłoma- į 
czyć się z posiadania krów. w »<<e<"e 

— (r) Śmierć w jeziorze. W jeziorze 
Obole pow. brasławski wskutek nieszczę- 
śliwego wypadku utonął Fortunat Garasi- 
mowicz, mieszkaniec wsi Wołyniszki. Tru- 
pa wydobyto dopiero po 4 dniach. A ; 

Proces hiałoruskiej „Nramady” 
W ubiegły poniedziałek, t. į. w 

44-ут dniu procesu, posiedzenie są- 
dowe zaciągnęło się do późnej go- 
dziny, co nie pozwoliło nam  zamie- 
ścić sprawozdania z całego dnia. 

Po zbadaniu biegłego — kaligraia 
p. Brzeskiego obrona wnosi o powo- 
łanie dodatkowe drugiego. Wywołane 
to zostało tem, że oświadczenie bieg- 
łego wskazujące na osk. Taraszkie- 
wicza jako na autora kilku rękopi- 
sów zostało przez oskarżonego za- 
kwestjonowane. i 

Prokurator nie oponuje, lecz pro- 
si by zawezwany biegły wydał orze- 
czenie odnośnie do wszystkich dowo- 
dów rzeczowych, będących objektem 
badań biegłego p. Brzeskiego. 

Sąd wniosek obrony oddalił. 
Wobec tego, że przewód sądowy 

dobiega końca, przewodniczący p. 
Owsianko _ zarządził trzydniową 
przerwę, w trakcie której strony będą ff 
mogły przygotować wnioski, składa- 
ne zwykle przed zamknięciem przewo- 
du sądowego. 

Oskarżeni Szuszkiewicz i Miśkie- 
wicz prosili o głos celem złożenia 
uzupełniających wyjaśnień. Wyjaśnie- 
nia będą mogli złożyć po przerwie 
t.j. w piątek. : 

Wnioskując ze wszystkiego przy- 
puszczać należy, że przewód sądowy 
zamknięty zostanie w piątek, a w so- 
botę rozpoczną się przemówienia 
prokuratorów. 

Jak się dowiadujemy, p. przewod- 
niczący, pełniący obecnie iunkcje pre- 
zesa Sądu Okręgowego, wyjeżdża na 
czas przerwy na rewizję podległych 
sobie Sądów. WSE: 

SPORT. 
Ostatnie mecze mistrzowskie. 

W sobotę i niedzielę rozegrane zostały 
dwa kolejne mecze piłki nożnej z cyklu 
rozgrywek o mistrzostwo Okręgu. 

W sobotę młodociana drużyna akade- 
mików żydów (ŻAKS) uległa silniejszej 
fizycznie i posiadającej większą rutynę dru- 
żynie Ogniska. Pomimo ambitnej gry ŻAKS'u 
końcowy rezultąt wypadł dlań nieświetnie, 
chociaż stosunek 4 : 0 nie zupełnie odpo- 
wiadał przebiegowi gry. Drużyna Ogniska 
posiadająca w ataku swym braci Wasilew- 
skich niejedną jeszcze niespodziankę zrobi 
swoim przeciwnikom. Kilka graczy jej ce- 
chuje brutalność, robiąca wogóle złe wra- 
żenie, a zupełnie niepotrzebna wobec słab- 
szych fizycznie przeciwników. Sympatyczny 
dotychczas Aściuk pozwolił sobie na pe- 
a b. niesportowe posunięcie. 

* 

SŁ © wo 
  

DZIŚ! 120 minut huraganowych wybuchów wesołości. Dwaj najwięksi 

  

  

  

  

NS wesołkowie Świata, królowie humoru w swej najnowszej ARCYKOMEDJI prod. 1928 r. p. t. 
„KELIOS“ PAT, PATACHON | WIELORYB Akcja rozgrywa się w 3 częściach Świata. Pat zakochany. 
Wileńska 38. | POBAWWEWECKZWNA 1 Patachon jako triumiujący DON-JUAN. Imponująca wystawa! 

Orkiestra z Jazz-Bandem. Dla młodzieży dozwolone.  Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

PORA " Dzis! Dawno oczekiwany superszlagier obecnego sezonu, który podziwiać będzie całe; 
! Car | Wilno NIEWOLNICA KSIĘCIA BORYSA Dramat wielkiej miłości osnuty na tle dworu | 
| „PBLBNIA“ | carskiego. W rolach gł: przepiękna BILLIE DOVE i niezrównany BEN LYON. Film ten prze-; 

ul. A. Mickie- | wyższa treścią i bogactwem wystawy obraz „Białe Noce". Początek o godz. 4. Ostatni s. 10.30. 
! wicza 22. Bilety honorowe na premjerę i w dni Świąteczne nie ważne. 3 

Dzisi Elektryzuj ra! į i in“ rewolucyjny dramat w 10 aktach 
Kino-Teatr GZ ŻBRSc0 Waleźbia Ela „iewolniCa W Szanghaju I aa, dni San Aja, Pe- 
„WANDA” kinu i Kantonu, emocjonujące oryginalne zdjęcie walk północnej i południowej armji Czang - Czo 

Wielka 30. i —Lina oraz zatogi europejskich dzielnic. W rolach głównych Bernard Goetzke, 
urocza Agnes Petersen małżonka j. Mozżuchina. 

  

„DGRISKO” 
(obok dworca kolejo- 

wego). 

Kino Kolejowe 

i 

—
 

Carmen Boni i 

Dziś! Wielki nadzwyczajny film sezonu! „КОВНАМКА OFICERA OCHRANY" 
Tragedja z czasów rewolucji rosyjskiej w 1905 r., w 10 aktach. W rolach głównych: 
Włodzimierz, Gajdarow, Flans Mierendorif i Marcela Albani. 
uwodzi kurczęta”. Komedja w 1 akcie. 

święta o _g. 4. Ceny miejsc zniżone. 

Nad program: „Kitus 
Początek seansow O g. 5, w niedziele i 

  

(Miejski Kinematograi 
| Kulturalno-Oświatowy 
| SALA MIEJSKA 
| ul. Ostrobramska 5. 

r. włącznie 
Od dnia 30 kwietnia do 5 maja 1928 

będą wyświetlane filmy: 

„ balkon 40 gr. A 

„Lnai Tony ana, w 9 aktach, podług powieści Johu- 
stona Mac Culley'a p. t. „Postrach 

miasta Capistra. W rolach głównych: Douglas Fairbanks i Marguertte de la Motte. Nad pro- 
gram: „Gwiazdy Follywooa'u* w 1 akcie i „Spławianie drzewa z górzystych miejscowości* w 1 
akcie. Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ. Szczepańskiego. W poczekalni koncerty Radjo. Ceny miejsc: 
parter 80 gr. 

  

| CYRK 
| „COLOSSEUM, 
ina; placu„Łukiskim* 

Dziś w środę 2 maja, o godz. B-ej wiecz. atrakcyjny program artystyczny 
DZIŚ WALCZĄ: 1) Prohaska (Czechosłowacja) i Pinecki (Wielkopolska), 
2) Willing (Berlin) i Poochof (Frankiurt). Decydująca aż do rezuliatu: 3) Sztekker (Polska), i Orłow (Rosja). 

i dalszy ciąg walki francuskiej. 
Rewanż na żądanie Willinga: 

Szczegóły w programach. 

TUE 
stylowe, czysto wełniane о wymiarach do 
12 т: i wyżej do nabycia po cenach fa- 
brycznych wprost z Wytwórni w hotelu 
„Georges* w Wilnie, ul. Mickiewicza pok. 

GABINET KOSMETYCZNY 
b. wsp. i asystentki Klimeckiego w 
Warszawie. Wilno, 
31, m. 4. Masaże twarzy: ręczny pla- (INY 

dwedczakowej w Kosowie. (Małopolska). 
Obejrzenie kilimów nie obowiązuje wcale do kupna. 
Firma istnieje lat 16.- Odznaczona na wystawach krajowych 

i zagranicznych. Kr-dyt do 6 miesięcy bez wpłaty przy 
kupnie zaliczek w gotówce. 

BLR AIA 

NTANANNOANONPESSEZ 
SKŁAD APTEGZNY 

       
m |, Pružani, 

Bi furalnych czerpania 1928 ;roku. 

g 
В bad, Morszyn, Szczawnica, Vittel, 

  

Sól kąpielowa Inowrociaws 

Н 
ga Egz. od 1890 r. 

ga Vis-a-vis Hot. Georgi 

  

potrzebne duże mieszkanie 
ka pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, wodociągiem, 
pożądana wanną i ogród, oferty piśmienne z adresem “ 
ас w administracji „Słowa* Mickiewicza 

Z drużyny ŻAKS na zupełne uznanie 
zasłużył obrońca Polaczek, natomiast Blu- 
mentał zawiódł i na centr. pomocy i w 
ataku. 

Pogoń — AZS — 5: 2. 

Pogoń.po porażce z 1 p. p. Leg. przy- 
pomniała sobie dawne tradycje klubu i gra- 
ła ambitnie, to też akademicy zeszii z bQ- 
iska pokonani srodze. 

     

  

V. WILLIAMS. 

» TRÓJKA TREFLOWA. 
W chwili, gdy na progu ukazała 

się pełna wdzięku sylwetka młodej 
amerykanki, serce pięknej baronowej 
zalała gorycz i niepokój. Zapomniała 
o postanowieniu, iż będzie uprzejmą; 
straciła zdolności dyplomatyczne, nie 
pamiętała o swej godności. Uczucia 
pierwotne pchały ją ku walce z tą 
szczęśliwą rywalką, która wydała się 
jej o wiele niebezpieczniejszą, niż so- 
bie wyobrażała. 

Von Bartzen nazwał amerykankę 
„białym aniołem". Baronowa wyobra- 
žala więc sobie, że ujrzy piękną lal- 
kę, która jeśli potrafiła swą elegancją 
zachwycić Godirey'a, to w każdym 
razie nie utrzyma nad nim wpływu. 

Lecz baronowa była dobrą iizjo- 
nomistką, to też od pierwszego wej- 
rzenia zrozumiała, że niema nic 
wspólnego pomiędzy lalką salonową, 
a dumną i energiczną dziewczyną, 
którą wprowadził do niej von Bart- 
zen. Wirginja była równie prawie wy- 
soka, jak ona. Sposób trzymania gło- 
wy, linja ust i myślące oczy Świad- 
czyły o silnym charakterze. jej deli- 
katna cera, wykrój małych uszek, 
zgrabne nogi, wszystko Świadczyło o 
starej rasie z jakiej pochodziła. 

Gestem  rozkazującym oddaliła 
von Bartzena i wskazała krzesło 
Wirginii. 

— Proszę siadać — rzekła ostro. 
W oczach Wirginji mignęło zdzi- 

wienie, lecz nie odezwała się i usiad- 
ła przy długim stole, stojącym na 
środku pokoju. Baronowa nie ru- 

szyła się z miejsca. Krucze jej wło- 
sy i czarna suknia, odcinająca się od 
białej szyi, nadawały jej pozory eg- 
zotyczności wobec ślicznej Świeżej 
Wirginii. 

-- Gdzie jest p. Cairsdale? — za- 
pytała wreszcie sucho. 

Sądziłam, że jest tutaj! — od- 
rzekła Wirginia. 

— Proszę ze mnie nie żartować! 

Dziewczyna wstała. 
— Nie jestem przyzwyczajona, by 

mówiono do mnie tym tonem! — o- 
znajmiła spokojnie. 

— Proszę siadać! - rozkazała ba- 
ronowa. 

Wirginja nie ruszyła się. 
— Dzisiejszą noc spędziła pani w 

towarzystwie p. Cairsdale! 
Myli się pani! odparła ame- 

rykanka. 
Baronowa zacisnęła pięści. 

Niechno pani posłucha mnie,— 
mruknęła. — Przyprowadzono tu pa- 
nią, gdyż chciałam oszczędzić kobie- 
cie przykrzejszego o wiele śledztwa, 
osób bardziej brutalnych. Pani nie 
zdaje sobie widocznie sprawy, jak 
niebezpieczną jest jej gra. Przybyliś- 
cie tutaj razem z przyjacielem pani 
Cairsdalem, by nas szpiegować. Ale 
w Kćs szpiegowie nie są lubiani, mo- 
ja panno! To też, skoro już są przy- 
łapani, jak pani, muszą ponosić 
wszelkie konsekwencje. Rozumie pani? 

— Nie! odrzekła młoda dziew- 
czyna — Teraz pani z kolei będzie 
musiała mnie wysłuchać: nie żyjemy 
w czasach , wojennych i bardzo się 
mylą ci, którzy wyobrażają sobie, że 
mogą więzić obywateli amerykańskich. 
Przyszłam tu wytłomaczyć pani, że 

Nr 44 III p. (na prawo), w dniach od 1 do 
12 maja br. włącznie, od godz. 1 popoł. 

9 wiecz. Nowy transport. Ogromny wybór. 

gnio a kompozycja barw i ornamentu- imk 
już w cenie od 20 zł. Do zwiedzenia zapraszą uprzejmie 

Szan. Interesantów, Wytwórnia artyst. tkanin Katarzyny Me- 

Podajemy do łask. wiadomości, iż otrzyma 

liśmy pierwszy transport świeżych wóń na- 

Apenta, Biliner, Contrexeville, Ems, Fachingen, 
Karlsbad, Vichy, Kissingen, Krościenko, Marien- 

Skład główny na Wojew. Wileńskie i Nowogr. Są 

Ciechocińska borowina, Muł Piszczański, Fango 
Ług, Szlam, Kąpiele Nauheimskie, Sosnowe etc SĘ 

Dla hurtu, Klinik i Zakładów rabat. 

Egz. od 1890 r. gB 

styczny i 
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pneumatyczny 

innych wad cer;. Na poróst i wypa- 

POTRZEBNE od zaraz 
2 FOR - TANCERKI 
(Rosjanki)do pierwszo- 
rzędnej restauracji na 
kresach. Pełne utrzy- 
manie i gażą. Pi- 

ul. Mickiewicza 

pompkami 
a do ssącemi D-ra Zabłudowskiego (nie śmienne zgłoszenia: 
O wyciąga skóry i leczy cerę). Usuwa- m Jagiellońska 3/16 dla 

Mate kilimki nie zmarszczek, piegów, wągrów i M. Z. —0 

  

morza 
У danie włosów, usuwanie łupieżu D r В 

. Wstęp wolny. stosowanie prądu elektr. Faradeja i aaa FAA. 
D'Arsonwala. Środki kosmetyczne @ składający się z mie- 

| V an 

NIE na 

Klimeckiego. Codziennie 10—3 i 4—8 
Aon O NERKA ZE BN UIA 

WTPPRZORPCYRAAAYKZR ICE 

EBotrzymano na sezon wiosenny -letnigll 
w wielkim wyborze OBUWIE LET< 

gumowych 
TENISOWE, SPORTOWE, 
WE, tanie, wygodne, 
konkurencii. Dostać można w D.-H. 

szkania i sklepu z 
wystawą. Telefon na 
miejscu. Wiadomosć: 
Wileńska 5, —1 

  

Letnisk- pensjonat 
nad jeziorem, las so- 

  

podeszwach, 
LUDO- 

mocne. Bez 

a BB K. RYMKIEWICZA Wilno, ulica BJ iroczą, mącjscowość 
Midiovina ©. HB dadicycicza Ż, „mmm amm iedzic si: Amok 
p Ra: > 

    

  

BB | 
nego Wilno 

murów. 

Vildungen etc. 

ka E 

  

czułości 
HE 
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Dowództwo Obszaru Warow- 

ilości gruzów pochodzących z re- 
montu budynków i 

Firmy, ktoreby reilektowaty na = 
wymieniony gruz zgłoszą się w ® 
D. O. War. pokój 

  

nawet najbardzej zużyte W 
doprowadza do idealnej 

| „RADJO - POGOTOWIE*, 
pracownia konstrukcyjno-reparacyjna 

im" Mickiewicza Nr 30. 
T NORM > 

Poszukuję 
mieszkania 3 pokojo- 
wego z kuchnią od 
gospodarza. Oferty do 
„Słowa* pod B. 

WDOWA z dobrem 
świadectwem  poszu- 
kuje posady kucharki 
lub gospodyni domu 
do samotnej pani lub 
pana. Zgodzi się na 
wyjazd. Wilno, Po- 
łocka 8 10. 0—€Ł6I 

SPRZEDAJE się dom 
murowany (osobniak) 
ze wszystkiemi wygo- 
dami i ogródkiem — о- 

posiada znaczne 

rozbiórki 

  

  Nr. 8. © 

    

a Gkręgowy Urząd Żiemski "  wocowym. Cena 4.800 н > 
ee « w Piotrkowie przyjmie do służby = S Neo ozłkce 

в rutynowanego prawnika, narazie a W. Pohułanka 35, od 
„ w charakterze pracownika kon- m 15 do 18 godziny. 
s traktowego, z uposaženiem VI-ej * „S 9861 
« grupy uposażenia Szczebla a.— m razu; 4 kilometry 
«a Znajomość rosyjskiego języka s Letnisko od Wilna do 
= konieczna. * u Nea, Komunika- 
« Oferty składać należy do dnia s (ja cO godzinę auto- b koleją, 6 po- „l czerwca 1928 r. : ° КЁЁеПд‘ 'к„сш{?а‚ аоз, 

Aaaa z Kierownik Wydziału = rzeka. Dowiedzieć się: 
я 0-6961 (—) Szafnicki. u Zygmuntowska 4 m. 5, 
  

Na irasunek dobry 
trunek 

kasio herbata 

W marki E, PB, 
która doskonale wpływa na! 

& 
w 

© pogodę ducha uspakajając nerwy. BE Е 
СОЛЕЧЕ 6) ОЛИ Н ТЕНЕ GS ВЕРЕ II 

1838 o 

w jej interesie i jej przyjaciół leży 
natychmiastowe odesłanie mnie do 
Wolistal. Jeśli nie chcecie narażać się 
na wielkie przykrości to nie zatrzy- 
macie mnie dłużej. Rozumie mnie 
pani? 

Baronowa cofnęła się zdziwiona. 
Brwi jej zsunęły się i nozdra poru- 
szyły się nerwowo. 

Pani, pani... ośmiela się... gro- 
zić mnie! krzyknęła. — Do kogo pa- 
ni mówi? 

— To mnie wcale nie wzrusza. 
Radzę pani wypuścić mnie  natych- 
miast. 

— A więc, głuptasko mala, ošmie- 
lasz się wnosić tutaj swój amerykań- 
ski tupet, pozwalasz sobie grozić mi, 
mimo, że na moje rozkazy wystąpią 
tysiące ludzi? Czy nie wiesz, że jedno 
moje słowo wystarczy, byś została 
natychmiast wyrzucona przez to okno. 

To mówiąc w gniewie podniosła 
rękę i szeroki rękaw jej sukni osunął 
się ukazując białą, długą bliznę na 
ręku aż do łokcia. 

Wirginja dostrzegła ją. 
— Ach! — krzyknęła, więc to 

pani raniła majora Mac-Tavisha! 
Vali roześmiała się głośno. 

Więc nasz mały szpieg zna 
moje wszystkie sekrety? — rzekła,— 
Mówiono pani o tem zdarzeniu? To 
prawda! Raniłam tego tępego Szkota 
i uczynię to samo z każdym, kto sta- 
nie na mej drodze! Słyszysz moja 
mała? 

Nagle łkanie wyrwało się z jej 
piersi, odwróciła się szybko ku okna 
i dopiero po chwili zapytała. 

Co się stało z p. Cairsdale? 
— Nie wiem. ч 

od 10-12 i od *—7. 
0 -£Z6L 

LETNISKO w okolicach Wilna 
w uroczej miejscowości w pobli- 
żu Zielonych jezior w folwarku, 
dogodne pokoje lub mieszkanie 
z całodziennem utrzymaniem. 
Las, ogród owocowy, warzywny, 
komunikacja dogodna. Informacje 

    

| dokładne dowiedzieć się Lu- 
bi belska 3 m. 2, od godz. 9 11 
; rano i od 5 1 p.p. 2-8861 
  

Vali odwróciła się ku niej ruchem 
gwaltownym. 5 

— Proszę nie kłamać! zawoła- 
ła. Była pani z nim w jego willi. On 
jest pani kochankiem! Otóż proszę 
uważać, gotowa jestem uczynić dla 
pani to, że gdy usłyszę od niej wszy- 
stko, co pani wie o p. Cairsdale, o 

- jego misji, gdzie się znajduje, słowem 
pozwolę pani wszystko, wówczas 

odejść stąd i powrócić do  Wolistal. 
Zdaje mi się, że pani zwarjo- 

wała — odrzekła spokojnie Wirginia. 
Nie może być mowy o żadnej te- 

go rodzaju tranzakcji. Żadam tylko, 
by mnie natychmiast odwieziono do 

Unica DOBRA G1 
„KOPJOWANIE 
PLANOW. 

SWIĄTŁODRUKI 

rawernia na szkle 
Giinter i S-ka, War- 
szawa, Krochmalna 17, 
wykonywa artystycz- 
nie na szkle stoło- 
wem, lustrzanem i 
kryształach herby, 
monogramy, napisy i 
desenie tanio i punkiu- 
alnie. Wszelkie zapy- 
tania listowne zała- 
twiamy szybko. 68611 
  

SUMY 
PIENIEŻNE 
od 100 zł. lokuje- 
my na warunkach 

dogodnych 
D. H.-K. „Zachėta“ 
Gdańska 6, tel.9-05 

: DOK (osobniai) 
ze wszystkiemi wy- 
godami pos'adamy 
do sprzedania na 
warunkach do- 

Н godnych 
į D. H. -K.,Zachęta“ 
' Gdańska 6, tel,9-05 

boi Wilnem 
sprzedamy aatych- 
miast majątek 
ziemski obszaru 
około 150 dz. z 
zabudowaniami 

D. H-.K. „Zacheta“ 
Gdańska 6, tel.9-05 

Poszuku,e się 
mieszkania 2—3 po- 
kojowego z kuchnią 
Zgłoszenia do „Sło- 
wa* pod „komorne*.. 

  
Przepisywanie na 
maszynach podań, 
umów, korespon- 

| dencji it. d. TANIO 

| 
+ 

  

załatwia BIURO 
PODAŃ i przepisy- 
wań na maszynąch 

\ $. Grabowskiego 
| Garbarska 1, tel. 82 | 

gub. ks. wojsko- 
wą wyd. przez P. 

“K. U. Lida, rocz- 
nik 1889, na imię 
Antoniego  Fiedoro- 
wicza, unieważnia się. 

1— 961 

MWAWAWE 
j LEKARZE I 
BMRFWAWAB 

DOKTOR 
D.ZELDOWICZ 
chor. weneryczne, 
syfilis, _ narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 więcz. 

    

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, ZY: 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

"TW. Zdr. Nr. 152 

amm: 
КБр ЧЕО 
ĄKUSZERKA 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 11 
do 2. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamoż- 
nym ustępstwa. 

Z. P Nr. 63 

   
8 

Rejestr handlowy. 
Do Reiestru Flandlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wciąc- 

nięto następujące wpisy: 
w dniu 19 Hi. 1928 r. 

| 17969. |. A. „Parto Szymon* w Wilnie, ul. Mysia, 23, 
cegielnia, wapniarnia, wyrób dachówek i robót betonowych i | 
kafli. Firma istnieje od 1914 roku. Właściciel Purto Szymon, 
zam. tamże. 155-—VI 

1970. l. A. „Gamerów Josiel* w Słobódce, pow. Bra- 
sławskim, piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Gamerów Josiel, zam. tamże. 156 - VE. 

w dniu 16 III. 1928 r. dodatkowy. 

„ „272. III. B. „TEKTURA—spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością*. Kapitał zakładowy, zmniejszony © 7.000 
złotych i następnie powiększony o 27.000 złotych, obecnie | 
wynosi 48.000 złotych, podzielonych na 24 udziały po 2.000 
złotych każdy, z terminem wpłaty udziałów w ciągu dwuch 
tygodni od dnia 31 stycznia 1928 r. Zarząd obecnie stanowią 
jako członkowie: prezes Mieczysław Bohdanowicz, wice-pre- 
zes Jakób Szeskin, Grzegorz Kurec, Aleksander Sołtan, jan 
Tyszkiewicz i Marjan Radecki-Mikulicz, z których: Sołtan 
zam. w Jaszunach, pow. Wileńsko-Trockiego, J. Tyszkiewicz 
w Wilnie, przy ul. Zygmuntowskiej 6, i Radecki-Mikulicz w 
Wilnie, przy ul. Mickiewicza 22 oraz jako zastępcy członków 
zarządu: Włodzimierz Bielecki, zam. w Wilnie, przy ul. Mickie- #5 
wicza 22, Oskar Wendorf, zam. w maj. Rajówka, pow. Wilej- 
skiego, Józef Fiedorowicz--w Wilnie, przy ul. Zygmuntow- 
skiej 20 i Dawid Bunimowicz w Wilnie, przy ul. Słowackie- | 
go 17. Dyrektorem jest Jakób Szwarc, zam. w Wilnie, przy | 
ul. Gdańskiej 6 i ice-dyrektorem — Włodzimierz Bielecki 
Plenipotencje wydawane przez spółkę, zobowiązania, umow: 
i weksle wymagają dla Swej ważności trzech podpisów -pod- | 
pisu dyrektora, wice-dyrektora i jednego członka zarządu, | 
względnie zastępcy, I.b też podpisu dyrektora, wzglęcnie | 
wice-dyrektora i dwuch podpisów członków zarządu względ- 
nie zastępców, a czeki i korespondencja dwuch podpisów: 
podpisu dyrektora i wice-dyrektora lub jednego z nich . oraz 

  

  

      

jednego z członk: ów zarządu lub zastępcy. Czas trwania 
Spółki przedłuża się na dalsze trzy lata do dnia 31 grudnia 
1930 r. z automatycznem przedłużeniem na następne trzech- 
lecie, o ile każdy ze wspólników nie złoży oświądczenią na 
piśmie nie później dnia I października 1930 roku, czy ma 
zamiar nadał pozostać w spółce. Wpisano na mocy uchwał 
Walnych Zgromadzeń wspólników z dn. 9 października 1926 
r. z dn. 31 grudnia 1927 r. i z dn. 31 stycznia 1928 r. 
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w dniu 10 III. 1928 roku. | 

378. I. B. „Polsko-Holenderska Fabryka Lampek E- | 
lektrycznych PHILIPS Spółka Akcyjna, Oddział w Wil- | 
nie". Budowa i eksploatacja „fabryki lampek elektrycznych, | 
oraz wszelkich przedsiębiorstw związanych z tą fabrykacją. | 
Siedziba Centrali w Warszawie przy ul. Karolkowej, 36 44, 
Oddziału zaś w Wilnie, przy ul. Portowej 10. Przedsiębior- | 
stwo rozpoczęło działalność 1 stycznią 1927 roku. Kapitał za- 
kładowy wynosi 1o0,000 złotych podzielonych na 10,000 
akcyj, całkowicie wpłaconych. Członkowie Rady Zarządzają- 
cej: Antoni Fryderyk Philips, Piotr Mikołaj Leonard Staal, 
Otton Mateusz Eugenjusz Loupart — wszyscy z Eindhoren 
(Holandja), Edward Borkowski Wspólna 7; Tomasz Ruskię- 
wicz Smolna 23,—obaj z Warszawy, zastępca jan Borkow- 
ski, zam. w Warszawie, ul. Lwowska 15 — zastępują spółkę 
wobec władz i osób i prowadzą jej interesy. Weksle, umowy, 
kontrakty, zobowiązania, czeki, żyra i plenipotencje podpisują 
Dyrektor-Zarządzający lub dwaj członkowie Rady Zarządza- 
jącej pod stemplem firmowym. Korespondencję zaś niezawie- 
rającą zobowiązań, pokwitowania z odbioru wszelkiej kore- 
spondencji, towarów, należności podpisuje jeden członek Ra- 
dy Zarządzającej pod stemplem firmy. Dyrektorem-Zarządza- 
jącym mianowany został Fiederik Wilhelm Walterscheid 
z Warszawy, Korolkowa 36—44, z prawem samodzielnego 
podpisywania weksli, umów, kontraktów, zobowiązań, czeków, 
plenipotencyj, korespondencji zwykłej, pokwitowań z odbio- 
ru wszelkiego rodzaju korespondencji, to*arów i należności. 
Janowi Szrade— Wolska 66 i Cornelisowi van Ravenswaag — 
Karolkowa 34, obydwum z Warszawy, udzielono łącznej pro- 
kury. Lamb:rtusowi-Henrykusowi _ Adriannsowi-Georgjusowi 
Cusersowi z Warszawy, Karolkowa 36, udzielono łącznej pro- 
kury. Spółką Akcyjna. Statut jej zatwierdzony przez Minist- 
rów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu, opublikowany został 
w Nr 141 „Monitora Polskiego” z dnia 24 czerwca 1922 roku. | 
Akt organizacyjny zeznany został przed Notarjuszem Kurma- 
nem w Warszawie dn. 16 września 1922 roku za Nr 2210. Na 
mocy postanowienia Ministrów Przemysłu i Handłu' oraz 
Skarbu, vpublikowanego w Nr 193 „Monitora Polskiego“ 
z dnia 25 sierpnia 1926 roku, kapitał zakładowy podwyższony 
został do 100,000 złotych. 161 Vi 

  

  

  

w dniu 28, Il. 1928 r. 

376. 1. B.” „Korengold—spółka z |ograniczoną odpo- 
wiedzialnością. Skup gotowych leśnych materjałów w celu 
odsprzedaży na eksport. : Siedziba w Wilnie, przy ul. Kwiato- 
wej 4. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1-go stycznia 
1928 r. Kapitał zakładowy 5.000 złotych, podzielonych na 100 
udziałów po 50 złotych każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd 
spółki stanowią zam. w Wilnie, przy ul. Kwiatowej 4: Faj- 
wusz Anolik i jankiel Korengold. Wszelkie zobowiązania, 
umowy, weksle, czeki, plenipotencje w imieniu spółki, pokwi- 
towania, żyro na wekslach, korespondencję oraz upoważnie- 
nia do odbioru z poczty, instytucji rządowych, firm i osób 
prywatnych pieniędzy, dokumentów i przesyłek podpisują 
dwaj członkowie zarządu. Spółka z ograniczoną odpowiedzial- 
nością zawarta na mocy aktu, zeznanego przed Adamem Mu- 
rzą-Murziczem, Notarjuszem Sądu Okręgowego w Wilnie w 
dniu 19 stycznia 1928 roku za Nr. 457 na czasokres trzech- 
letni, licząc od dn. 1 stycznia 1928 r. z automatycznym prze- 
dłużehiem na każde następne trzechłecie aż do odwołania, 0 
ile za trzy miesiące przed upływem terminu żaden ze wspó!- 
ników nie zgłosi pozostałym wspólnikom w drodze rejental- 
nej żądaniż o rozwiązanie spółki. 1   

  

nęło na progu.  Baronowa wydała 
rozkaz po węgiersku. Lokaje weszli 
do pokoju, zamknęli drzwi i zbliżyli 
się do Wirginji, która stała nierucho- 
mo, jak posąg, ze skrzyżowanemi na 
piersiach rękami. 

-— Pani chyba nie rozumie co 
czyni! * rzekła  amerykanka, 
przecież chyba nie myśli pani... 

Jeden z lokai wyciągnął brudną 
rękę i sięgnął po list. Dziewczyna 
wyjęła list i ukryła go za sobą, lecz 
drugi lokaj wykręcił jej rękę i wy- 
darł ciemną kopertę, poczem z ukło- 
nem oddał ją baronowej. Za chwilę 
nie było już ich w pokoju. 

hr. Aranyi... Vali otworzyła kopertę i przeczy- 
— Niech pani się zastanowi, — tała raport. 

tłomaczyła Vali głosem miękkim. — Zdrajca! — szepnęła. — O 
Lepiej będzie, gdy pani przyjmie mo- zdrajca! 
ią ofertę! 

— Nie! — brzmiała krótka odpo- 
wiedź. 

Nagle Wirginja ujrzała, że oczy 
baronowej spoczęły na jej sukni, w 
miejscu gdzie ukrywała list Godfrey'a. 

Dziwną intuicją wiedziona, Vali 
domyśliła się prawdy. 

- List Godfrey'a. Proszę mi to 
dać natychmiast! Koniecznie! — wo- 
lala. 

Wyciągnęła rękę, by pochwycić za 
różek wysuwającej się zza wycięcia 
sukni koperty, lecz Wirginja cofnęła się. 

— Jeśli nie odda mi pani tego 
listu dobrowolnie, każę ją sługom ro- 
zebrać. Jestem tutaj panią! Czy od- 
dasz mi ten list? 

— Nigdy! 
Vali pochwyciła za sznur od 

dzwonka i zadzwoniła z wściekłością. 
Drzwi się otwarły, dwóch lokai sta- 

Odwróciła się w stronę pobladłej 
Wirginji, która czuła się. bezsilną. 

— A więc pani jest jego posłań- 
cem, zawołała. 

Biedna warjatko, pewnie wyobra- 
żasz sobie, że on cię kocha? Ależ on 
jest moim, moim! Należał do mnie, 
zanim cię poznał, i powróci, gdy tyl- 
ko zechcę! Nie wierzysz mi? Patrz... 

Podbiegła do biurka i wyjęła z 
szuflady paczkę listów. 

— Znasz jego charakter pisma? 
Patrz!, — „Moja Vali, moja ukocha- 
na, umiłowana”. Widzisz, tak pisał 
do mnie!... 

Z oczu jej sypały się iskry, ręce, 
w których trzymała rozłożone jak 
wachlarz listy, drżały. 
.  Wirginja skoczyła i wyrwała jej 
jeden. 

— Nie, nie! — krzyknęła Vali. 
Lecz młoda dziewczyha rozłożyła 

@ 

| 

list przed sobą i szukała daty. Po- | 
tem oddała jej spokojnie papier, mó- 
wiąc z uśmiechem: : 

— To było przed dziesięciu laty 
Wiedziałam o tem! 

— Cóż stąd? Czy miłość może 
umrzeć? 

Miłość, którą pani w nim 
wzbudziła, raniąc ciężko jego serce, 
mogła umrzeć w ciągu jednego dnia! | 

rzekła dumnie dziewczyna. — Nie 
potraii pani wzbudzić we mnie nie- | 
ufności do Godirey'a! : 

Mówiła spokojnie, łecz serce jej 
Ściskało się z niepokoju. Nagle ktoś 
zapukał do drzwi. 

— Pułkownik Trommel już przy- 
jechał! — oznajmił von Bartzen, sta- 
jąc na progu. — Pragnie widzieć się | 
natychmiast z panią baronową. | 

7а nim ukazała się blada twarz o | 
olbrzymiem czole i bezbarwnych ©- 1 
czach. 

— Niech tu przyjdzie razem z 
Gellertem! — rozkazała baronowa. „sę 

Von Bartzen cofnął się, a z za je- 
go pleców wsunął się wstrętny ka- 
rzeł ze złożenemi na piersiach ręka- 
mi. Złożył głęboki ukłon. 

Vali spojrzała ponuro na Wir- 
ginję. ; 

- Proszę ją związać, po konie- 
rencji zdecydujemy co mamy z nią 
uczynić... i 

Gellert podniósł swą olbrzymią 
głowę i utkwił blade oczy w twarz 
młodej dziewczyny. Ruchem mimo- 
wolnym potarł swą grubą szyję i ob- 
Jizał się. Podobny był do wstrętnego 
drapieżnego zwierzęcia. | 
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