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2-ej i 3-ej

36 gy.

GYTĖSA ATS MAKS

Gabinet

Frakcja polska w Sejmie łotewskim.

francuski nie zgłosi dymisji.

PARYŻ, 4.V. Na ostatniem posieczeniu francuskiej rady miW rozmowie z Tygodnikiem
Polnistrów
postanowiono wbrew
dotychczasowym zwyczajom,
że
skim poseł polski na Sejm p. Jarosław Wilpiszewski omówił ogólną sy- gabinet Poincare'go nie przedłoży prezydentowi republiki, przed
dytuację
polskiej trakcji sejmowej na zgromadzeniem się nowej izoy deputowanych, wniosku o
misję
całego
rządu.
Poincare
konferował
w
ostatnich
dniach
z
terenie parlamentarnym.
różnymi ministrami, a zwłaszcza z głównym zwycięzcą w wybo— Dziwiło to zapewne wielu,
ministrów
że posłowie polscy musieli
przerzu- rach, min. Marinem, przyczem przekonał wszystkich
w
gabinecie,
że
wyni«
wyborów
jest
zarazem
votum
zaufania.
jednecać się z lewicy na prawicę. Z
dla polityki jedności narodowej obecnego rządu Fiancji, tak, że
drudo
parlamentarnego
go ułożenia

giego.

Nieraz zarzucano

to polskiej

irakcji sejmowej,
choć
przyczyna
iego jest bardzo prosta. Sądzi się na

ogół, że o przynależności

do

takiej

lub innej kombinacji parlamentarnej
przekonania
decydować
powinny
polityczne. Tak jest istotnie na całym
Świecie, nie może być jednak na Łotwie w odniesieniu do polskiej frakcji
jest poSejmowej. Tu poseł polski
zbawiony przyjemności kierowania się
parlamentarnych
konjunkturach
\
osobistemi _ przekonaniami.
swemi
wszelkie
aby
lawirowač,
on
Musi
do zdobycia pozycje wyzymo:liwe
dla dobra Sprawy polskiej
skiwać
celem wyciągnięcia jaknajwięcej korzy-

Ści dła mniejszości polskiej na Łotwie.
— Aby scharakteryzować sytuację

frakcji polskiej na terenie sejmowym
należy także podkreślić, że Polacy są
w większości,
nietylko mniejszością
lecz także mniejszością w mniejszości.
Sytuację utrudnia fakt, że posłowie
kierując

to

czy

mniejszości,

innych

dymisja rządu jest niepotrzebna.

sa prawdopodobnie

ny przemysłowiec
parlament

walkę

konku-

korzyści.

Ponie-

innemi mniejszościami
o doraźne

rencyjną

ogólny

waż

Z

niestety wszczynają

ale

pań-

ekonomiczny

stan

jest ciężki, konkurencja poszStwa
czególnych mniejszości przy rozdziale

kredytów odbija się

teresach tych mniejszości,

gdyż

zaspokojenie potrzeb

kowite

mniejszości
szczupłego

uniemożliwia

w

cał-

jednej

ramach

zaspokojenie

budżetu

mniejszości drugiej.

Rokowania niemiecko-litewskie
Naogół cisza panuje

delegacje porozumiały

drobnych spraw,
pić w najbliższej

o taryiach
wodnej.
podają, że

się w szeregu

a mają
przyszłości

przystądo oma-

wiania traktatu handlowego. Nie należy sądzić, aby rokowania ukończone

zostały

w

tym

tygodniu,

min. pracy

rządu

deklaracji

gabinetu

mimo, iż

Falliere-

Loucheur,

zna-

czerwca

nowy

Poincarego.

prawnitów w sprawie paktu anfywojennego.

leszcze jeden komunista węgierski w pofrzasku.
WIEDEŃ, 4—V.

Pat. Były komisarz ludowy rządu sowieckiego
na
Węgrzech dr. Jurasek Lukacs został wczoraj
aresztowany
przez policję
wiedeńską pod zarzutem organizowania tajnych związków.

ról szwedzki bawi w Berlinie.
BERLIN,

członkowie

4. V. Pat. Przybył iu król

poselstwa

szwedzkiego

w

szwedzki,

Berlinie. Krół

którego
zamieszkał

na

dworcu

w gmachu

powitali
poselstwa.

Min. Stresemamn wygłosi wielią mowę polityczną,
BERLIN,

4. V. Pat. Minister spraw zagranicznych Stresemann

wyjechał

wczoraj

do Heidelbergu, gdzie w sobotę odbędzie się w tamtejszym uniwersytecie
uroczyste
wręczenie min. Stresemannowi i ambasadorowi amerykańskiemu
w Berlinie Sburmanowi dyplomów doktorskich honoris causą. Stresemann ma wygłosić
przy tej sposo-

polityczną.

:

ja

„Tydzień czystości

a

w Kownie.

KOWNO,4. V. Pat. W związku ze zbliżającym

państwa

litewskiego,

w całej

Litwie zostanie

się

jubileuszem

urządzony

„tydzień

niezawisłości

czystości*,

który

rozpocznie się 6 maja i będzie trwać do 12 maja. Celem tej imprezy jest doprowadzenie do porządku miast i wsi przed uroczystościami związanemi z jubileuszem.
MAMSTS STAI

Strzały do członka Poselstya Sowieckiojo Ww Warszawie,

WARSZAWA,

4

V. Pat. Dzis o

godz.

16-tej

min.

WARSZAWA,

15

do

popołudniowych

na

Szczegóły. zamachu.
4—V. PAT.

Wojciechowski strzelił
dwukrotnie
z rewolweru
do radcy handlowego poselstwa
sowieckiego
Lizarowa przedstawiciela
handlowego
Z. S. S. R. w
Warszawie,
który
jechał samochodem w
towarzystwie urzędnika przedstawicielstwa handlowego Djakonowa.
Żadna z kul nie ugodziła wyżej wymienionych.
Natomiast odłamkami rozbitej szyby
samochodowej został urażony w palce
lewej ręki i w lewe przedramię p. Lizarew, który natychmiast udał się do
lekarza Pogotowia.
Według orzeczenia tego lekarza, obrażenia należą do
kategorji lekkich.
Wojciechowski, którego natychmiast
aresztowano
jest
Rosjaninem.
Przybył bez pozwolenia do Polski i przebywał tu bez paszportu. Badany
w komisarjacie policji oświadczył
Wojciechowski,
że działał samoistnie
nie porozumiewając się z nikim i że popełnił zamach na radcę handlowego nie chcąc dopuścić się zamachu na
posła Bogomołowa.
Czyn swój
popełnił jako protest przeciwko rządom komunistycznym w Rosji.
Bezpośrednio po zamachu wice-dyrektor protokułu dyplomatycznego

trwają one już od 18 kwietnia. Gaze- p. Andrycz oraz kierownik referatu sowieckiego

p.

Przesmycki

udali się
są zdania, iż jedynie do poselstwa Związku Socjalistycznych Republik Rad, gdzie wyrazili posłoty niemieckie
Spodziewać się można, że w tym ty- wi Bogomołowowi w imieniu rządu ubolewanie z powodu dokonanego zagodniu wyjaśni się ostatecznie, czy machu oraz zapewnienie, że władze przeprowadzą Surowe Śledztwo i że
niemiecko-litewski winny zostanie ukarany zgodnie z przepisami prawa.
handlowy
traktat
może być zawarty wogóle.

Obrady komisji konstyfucyjnej lzhy Poselskiej.

Powrót biskupów kowieńskichz Rzymu

Usfalenie kandydafur do Trybunalu Sfanu
Rząd kowieński w dalszym
ciągu
WARSZAWA,
4.V PAT Sejmowa komisja konstytucyjna
na posiezabiega o względy Watykanu
i stara
dzeniu
w
dniu
4
maja
przystąpiła
do
ustalania
kandydatur
do
Trybunału
najściślejjak
utrzymywać
się z nim
szy kontakt. Niedawna wycieczka bi- Stanu. W związku z tem wywiązała się dyskusja co do formy załatwienia
skupów
wana

litewskich do Rzymu

trakto- wyboru kandydatur, ponieważ ilość kandydatów

była przez opozycyjne dzienniki

kowieńskie

jako

przeciwrządowy,

swego rodzaju akt

ponieważ duchowień-

zgłoszonych

Wyborcze zwycię stwo Poincare go.

przekroczyła

liczbę miejsc do obsadzenia. Ustalono, że zgodnie z ustawą Trybunał Stanu ma być obsadzony według klucza obowiązujęcego
przy podziale przewodnictw w komisjach. W ten sposób komisja konstytucyjna postanowiła
zaproponować Sejmowi wybranie następujących osób na członków Trybu-

stwo prowadzone na pasku chrześcijańskiej demokracji znajduje się w O- nału Stanu: z Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem — Jan Kuchatemu rzewski, Antoni Bogucki, Aleksander Raczyński, Aleksander Lednicki,
ze
bozie opozycyjnym. Wbrew

twierdzeniu w rządowych kołach ko: stronnictwa P.P.S. Tadeusz Tomaszewski, z Wyzwo'enia _ Wacław Szuwieńskich zapewniają, że najbardziej mański; z Klubu Narodowego — Bolesław Bielawski i z klubu UkraińskoBiałoruskiego
- Jarosław Olesznicki. Następnie komisja
przystąpiła
do
wpływowi księża i wyżsi. duchowni, Z przydzielania dekretów
Prezydenta Rzeczypospolitej członkom
komisji do
ruchem „krikszczionów” się nie soli-

traktowania dedaryzują, a wycieczka biskupów
jest zreferowania. Wywiązała się krótka dyskusja w sprawie
kretów
Prezydenta
Rzeczypospolitej,
a
mianowicie,
czy
dopuszczalnem
pojest
przyjaźni
węzłem
dalszym
jedynie
między Watykanem i Litwą.
Między zatwierdzanie tych dekretów przez Sejm, czy też dekrety takie, o ile nie
do wiadomości.
innemi pojechał do Rzymu
arcybi- będą zgłoszone żadne zmiany, mają być wprost przyjęte
skup Skwireckis,
który
jest
rzeko- Ponieważ komisja konstytucyjna wraz z komisją prawniczą mają rozważać
zasadnicze sprawy uchwał sejmowych,
zwłaszcza
dotyczących dekretów,
mo stronnikiem obecnego rządu.
urzędowej

„Elty*

biskupi

Szczegóły irakfafu z Aiganisianem.

Tymczasowego Komitetu Litewskiego W

Wilnie.

`

*

Komunikai
Organizacji Zachowawezej Pracy

5. М. 28.

zważywszy

na większą

ilość

posłów

socjalnych.
Conajmniej
60
posłów
w nowej izbie—coinęli się.
obydwu odcieni . zobowiązało się przed
Oto wyniki głosowania z 22 i 29 wyborcami głosować stale za rządem
kwietnia, zestawione z wyborami z lat jedności narodowej. Wobec
tego
p.
1919 i 1924:
Poincare może Śmiało liczyć na 380
1919 1924 1928 do 400 głosów wiernej większości
Skrajna prawica
36.20
15 rządowej.
Prawica republikańska 186
117
127
Kazimierz Smogorzewski.
Chrz.-demokraci
PEB
BLOKADA RAWA
Republikanie lewicy
111
78
106
Lewica radykalna
99
738
55

Radykałowie

139

123

Rep blikanie socjalni
24
36
Socjaliści
68
102
Komuniści
—
29
Autonomiści alzaccy
— — —
Dzicy
a
zt
Razem
626
584

socjalni

88

41
101
14
4
^
612

stawieniem

tymczasowem.

jest zeChoć

obli-

czenię
powyższe
dokonane zostało
przez ministerstwo spraw
wewnętrznych, t0—zważywszy na swoiste obyczaje partyjne we Francji
dokładne
cyfry będziemy mieli dopiero po zebraniu się izby posłów (1-go czerwca)
i ukonstytuowaniu
się „grup”* czylj
klubów

parlamentarnych.

Przypomnijmy też sobie przy sposobności co oznaczają nazwy poszczególnych partyj trancuskich.
Na skrajnej prawicy zasiadają nieprzejednani katolicy lub monarchiści
kandydujący na własną rękę, bo „Action Francaise" jako
taka
żadnych
kandydatów tym razem nie postawila.
Prawica republikańska — to Fede-

racja Republikańska

p. Ludwika Ma-

rin'a stająca do wyborów w bloku z
pojednanymi z ustrojem
katolikami i
wyłaniająca
w zbie
grupę
zwaną
Uają
Republikańsko-Demokratyczną.
Chrześcijańscy demokraci —to członkowie Partji Demokratyczno-Ludowej,
założonej w roku 1924.
Republikanie

lewicy —

to czlonka-

wie partji zwanej Aljansem Demokratycznym, stanowiącej centrum obozu

republikańskiego; w izbie

należą oni

Król Amanuliah w Bolszewji.

Przebieg podróży króla Amanullaha do Moskwy był następujący:
Na dworcu w Mińsku witali Króla
przedstawiciele Rządu białoruskiego.
Po
przemówieniach
powitalnych
pociąg odjechał w stronę Moskwy.
Pociąg,

wiozący

Królewską

Parę

Afgańską, eskortowany od stacji Mo-

żajsk przez eskadrę
samo otów wojennych,
przybył o godz.
11-ej do
Moskwy. Na dworcu, przy dźwiękach
hymnu aigańskiego i międzynarodówki, powitali
Króla
Afganistanu
pp.
Cziczerin, Kalinin, Woroszyłow i inni
członkowie Rządu. Obecny był także
p. poseł Patek w towarzystwie sekre+
tarža posėistwa. Na "dworcu znajdowała się straż honorowa. Przemówienie powitalne wygłosił p. Kalinin, zaś
p. Kołłontaj ofiarowała Królowej Surji bukiet kwiatów. Król w otoczeniu
p. Kalinina i in. członków Rządu przeszedł przed trontem straży
honorowej. Następnie kilka pułków
sowieckich przedefilowało uroczyście
przed
Królem na placu
położonym
przed
dworcem, poczem orszak
kiólewski
wsiadł do oczekujących automobilów.
Pierwszym wozem odjechał Król
w
towarzystwie p. Kalinina,
w drugim
znajdowała się Królowa z p. Kołłontaj. Orszak udał się do
apartamentów,
przygotowanych dla dostojnych
gości przez Komisarjat Spraw Zagranicznych. © godz. 14-ej Król
odwiedził p. Kalinina,
poczem
zwiedził
mrauzoleum Lenina i gmach
Sowietu
Moskiewskiego. O godz. 1-ej na specjalnej audjencji odbyła się zbiorowa
prezentacja szefów
misyj
zagranicznych.
Wieczorem
przewodniczący
Centralnego Komitetu Wykonawczego
p. Kalinin wydał przyjęcie na cześć

królewskiej pary aigańskiej.
в

WARSZAWA,
zku

z szeroko

zówej.
4.V. PAT.

zakrojoną

W zwią-

akcją

obro-

ny przeciwgazowej na polskich kolejowych linjach państwowych, zorganizowaną przez Ministerstwo Komunikacji

w

porozumieniu z Ministerstwem

Spraw Wojskowych
i Ligą Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej, odbyła
się w dn. 4 maja r. b. na Dworcu
Głównym
w Warszawie uroczystość
poświęcenia 9-ciu
wagonów
propagandowych

wyposażonych

w specjalny

sprzęt Oraz
urządzenia
techniczne
konieczne do propagandy akcji obrony
przeciwgazowej.
Wagony te przeznaczene są po jednym Фа
każdej Dyrekcji Kólejowej. Poświęcenia dokonał
ks. biskup polowy Gall, który wygłosił krótkie

podniosłe

przemówienie

o

znaczeniu tej akcji dia obrony Państwa i ochrony ludności przed złośliwemi atakami gazów. W uroczystości
wzięli udział p. minister Komunikacji
Romocki, pp. wice-ministrowie Spraw
Wojskowych gen. Konarzewski i gen.
Fabryey, podsekretarz stanu Ministerstwa (Komunikacji
p. Czapski,
pułk,
Sławek, pułk. Prystor, prezes dyrekcji
warszawskiej inż. Bieniecki, komisarz
„rządu na m. st. Warszawę p. Jaroszewicz,
dyrektor
instytutu badań chemicznych Martynowicz i wielu innych
licznie zebranych przedstawicieli władz

wojskowych,

L.O.P.P.

oraz

Dyrekcji

Kolejowej i prasy.
Zebrani goście zwiedzili
później
wagony oglądając ich wewnętrzne precyzyjne urządzenie. Wagony wyruszą
natychmiast w podróż propagandową
po Dyrekcjach.

Zjazd naukowej organizacji
pracy
WARSZAWA, 4.V
godz. 1l-ej odbyła się

Pat. Dziś o
w sali Rady

Miejskiej przy udziale delegatów
zagranicznych
j uczestników
z całej
Polski otwarcie 2-go polskiego zjazdu
Naukowej Organizacji Pracy urządzonego pod wysokim protektoratem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej proi.
d-ra Ignacego Mościckiego. Na otwarcie przybyli ministrowie
NiezabytowSki i Staniewicz, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego,
wojewoda
Twardo, komisarz rządu Jaroszewicz,

prezydent miasta Słomiński, wyżsi u-

rzędnicy zainteresowanych ministerstw

do dwuch lub trzech różnych
grup;
Powitanie
Króla
Amanullaha w КР,
najwybitniejszym przedstawicielem teBolszewji jest niezwykle
symptomaRada Ochrony Pracy.
go odcienia (obok pp. A. Maginot'a, tyczne dla sposobów
manewrowania
WARSZAWA.
4, V. PAT. Dn. 10
Franęois-Poncet'a i Etienne-Flandin'a) sowieckiej polityki zagranicznej. Gdzie
b.
m.
zbiera
się
poraz
pierwszy Rada
chodzi o interes wyrażający się przez
jest sam p. Poincarė.
|
Ochrony
Pracy
powołana do życia
pozyskanie
sobie
władcy
Afganistanu
Lewica radykalna nie jest
žadną
rozporządzenie
Prezydenta
planów polityki przez
partją; pod tą etykietą.
zapisuje się dla sparaliżowania
Rzeczypospolitej
z
września
1927
r.
angielskiej
na
Wschodzie,
tam
idą
Pracy jest organem
radykałów
narodowych
chodzących precz wszystkie
zasady
i dyplomaci Rada Ochrony
Pracy
luzem w rodzaju np. Loucheur'a lub sowieccy zręcznie gną karki w uprzej- opinjodawczym przy Ministrze
i
O.
Sp.
do
spraw
związanych
z
ochmych
ukłonach.
Król
_Amanullah
Franklin-Bovillon'a.
pracy w ściślejszem : znaczeniu
jest pierwszym monarchą,
który sta- roną
Radykalowie socjalni — to liczne
nął w Rosji po rewolucji i jest pierw- tego terminu.

lewe skrzydło obozu republikańskiego;

szym

choć są Oni zorganizowani w
partję
oddawna
funkcjonującą,
to jednak
należy dziś w ich łonie odróżniać dwa

chicznego, na
którego
cześć wygrywana
jest w Moskwie
pieśń oprawców i morderców
— lnternacjonał. Już

reprezentantem

ustroju monar-

podczas drogi nie zapomnieli bolszewicy zailustrować władcy, Aiganistanu,
czny'' (p. Edward Herriot), oraz anty- że
mimo _ haseł
„„pacyfistycznych*
rządowy czyli „kartelistyczny” (p. Ed- powszechnego
i całkowitego rozbrojenia posiadają
wcale
niezłą armię,
ward Daladier).
Sejmu.
W
Jednocześnie niemal odwołany zo- kretu, winien być wniesiony odpowiedni wniosek na plenum
która
tam,
gdzie
propaganda
zdziałać
Republikanie socjalni — to znów
stał z Kowna dotychczasowy _ przed- przeciwnym razie, t. j. gdy komisja nie zażąda uchylenia ani nowelizacji,
nie może, potrafi bagnetami zaszczeżadna partja, a tylko etykieta;
są to pić głoszone hasla. Ta pozornie niestawiciel Watykanu monsgr. Faidutti, przewodniczący zawiadamia 0 tem marszałka Sejmu.
radykałowie
chadzający
luzem,
którzy
znaczna na wstępie rewja sił zbroja na jego miejsce mianowany mnsgr.
artolomi.
(w przeciwieństwie do „lewicy rady- nych
ma dość wymowne znaczenie.
WARSZAWA. 4.V. PAT. $ 3-ci Obecnie uregulować sprawę tranzytu,
Dyplomaci
sowieccy
i członkowie
kalnej")
z
łatwością
z
socjalistami
przyjaźni połsko-afgańskiego jako jedną z najpilniejszych.
Dn. 1
МОО к apostolski nie przyjął delegata traktatu
rządu
oraz
wyżsi
olicerowie
czerwonej
z dn. 3 listopada 1927 r. przewiduje maja dokonano w Warszawie wymia- głosują; przedstawicielami tego odcierewolucyjnej armji pełniący służbę przy
zawarcie umowy
handlowej.
Ponie- ny not w tej sprawie, zapewniających nia są pp. Briand i Painleve.
wagonie królewskim
czuli się chyba
waż rokowania
handlowe
będą mu- towarom obu stron
swobodny tranSocjaliści i komuniści
to jedy- trochę nieswojo zwłaszcza, że patrzysiały
być
poprzedzone
okresem zyt w obu kierunkach zgodnie z po- ne w parlamencie irancuskim
partje ły na nich oczy tłumów
moskiewprzygotowawczych, stanowieniem konwencji barcelońskiej
Jak się dowiadujemy, nuncjusz dłuższych prac
tyle lat pletli
apostolski w Warszawie nie przyjął rządy polski i aigański postanowiły z dn. 20 kwietnia 1921 r. o wolności zdyscyplinowane i nawzajem z sobą skich, którym przez
najrozmaitsze duby smalone o koroo dusze robotników walczące.
elegata Tymczasowego Komitetu Li- niezależnie od samego traktatu juz tranzytu.
nowanych osobach.
tewskiego, który zawiózł mu cytowaNowością w czternastej
izbie po”
ETO
TEN TENS SDK
EIDOS
1]
ISBN
TAI
TSS
ną u nas skargę na ks. Arcybiskupa
słów, będą czterej autonomiści alzacMetropolitę Wileńskiego Jałbrzykow- jednak nieprzyjęcia złożył memorjał nieco zjadliwych w swej
„Płace
de
Varsavis“
Ww Paryžu.
tendencji cy, a mianowicie pp. Medard Brogly,
skiego. Delegat ten, którego nazwiska na ręce sekretarza. Naturalnie
pisma wzmianek o Watykanie,
z którym
W sobotę
5 b. m.
odbędzie się
nie znamy, usiłował jakoby udzielić litewskie w Wilnie pomawiają nuncju- właśnie rząd kowieński stara się na- Józet Rosse, Kamil Dahlet i dr. Ri- Paryżu uroczystość nadania jednemu
nuncjuszowi „dodatkowych wyjaśnień'' sza o Sprzyjanie Polsce, o jakąś su- wiązać dobre stosunki, popsute przez cklin; domagają się autonomji admi- z placów przy Trocadero od strony
w sprawie tego memorjału. Wobec per-dyplomację, nie szczędząc nawet poprzednie rządy.
nistracyjnej dla Alzacji.
dekwany nazwy „Place de Varsovie”.

postanowionoą. postępować w
ten
sposób,
iż
każdy — dekret
o nim ma być
litewscy przyjęci byli przez
papieża przydzielony komisji ma być zreierowany i sprawozdanie
na dłuższej audjencji.
Obecnie po- przedłożone Sejmowi na plenum.
W wypadku gdy komisja zażąda uchylenia względnie nowelizacji dewrócili już z Włoch.
Według

ES TSRS вО

Paryż, l-ga maja.
Państwowej.
Nie omyliliśmy się w naszych przeNa czem jednak polega wyborcze
W dniu 3 Maja w lokalu Związku
widywaniach: p. Poincarć wygrał wy- zwycięstwo p. Poincare'go?
Ziemian
w -Wilnie
odbyło
się zebranie
bory, wygrał je tak, jak zapowiadamiejskiego
koła
OrganiCyiry wykazują, że
stronnictwa wileńskiego,
zacji
Zachowawczej
Pracy
Państwowej.
liśmy: przesunięcia w ugrupowaniach rząd popierające
wzrosły w siły, a
partyjnych
są
niewielkie; ponieważ stronnictwa niezdecydowane lub rząd Przewodniczył prezes Hipolii Gieczewicz.
ilość posłów zwiększona
została o zwalczające — zostały zredukowane. Na zebranie zaproszony był poseł i kierownik wileńskiego regjonalnego koła posłów
5 proc. przeto,
gdyby żadna zmiana Nawet gdyby ani jeden
radykał
za i senarorów В, В. W.z Rz. p. jan Piłsudski,
w ich wzajemnym stosunku
nie za- rządem nie głosował, to i tak ma p. który uprzejmie udzielił zebranym infoi maszła, , wszystkie
kluby
powianyby Poincare zapewnioną większość
320 cji o charakterze pracy kół reyjonalnych.
wzrość o 5 proc.; w gruncie rzeczy głosów. Byłoby to zamało dla dalsze- Następnie po przemówieniu pos. Mackiegrupy środka wzrosły znacznie więcej, go prowadzenia szczęśliwie rozpoczę- wiczaą miała miejsce dyskusja.
ERA
bo e 50 proc.; prawica republikańska tej polityki finansowej.
Wspomnieliwzrosła o 10 proc., kiedy radykało- śmy jednak wyżej, że radykałowie są
wie socjalni spadli o 10 proc.; socja- podzieleni na dwa odłamy. To samo
Propaganda obrony przeciugaliści utracili tylko jeden mandat, ale
zanotować należy
wśród
republikan

Ostatnia kolumieaka cyfr

przejeżdżającego
samochodem
ulicą Marszałkowską
członka
przedstawicielstwa sowieckiego w Polsce
p. Lizarewa
młody
Rosjanin dał 2 strzały rewolwer owe, które lekko zraniły w rękę p. Lizarewa. Sprawca strzałów został aresziowany.
Sprawia
on wrażenie człowieka nienormalnego.

Dziś w godzinach
© rogu ulic Marszałkowskiej i Wilczej Rosjanin jerzy

rokowaniach
litewsko - niemieckich.
Według wiadomości „Elty“ obydwie
delegacje rokujące obecnie w Berlinie
doszły do porozumienia w *prawie pomocy prawniczej i przystąpiły teraz do
obrad nad konwencją konsularną.Prócz

tego toczą się rokowania
kolejowych i komunikacji
Ze źródeł niemieckich

wysłucha

.

w prasie

ao

i polityk francuski. Pierwszego

Konferencja

in-

na ogólnych

Na miejsce

wybrany

LONDYN, 4 V. PAT.
Daily Telegraph donosi, że rząd brytyjski zaproponował zwołanie w najbliższym czasie konferencji
prawników
reprezentujących Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Francję i Wielką Brytanję
w celu rozpatrzenia z punktu widzenia
prawnego
propozycyj
sekretarza
poza
stanu kelloga i min. Brianda w sprawie paktu stawiającego wojnę
prawem. Dziennik dowiaduje się, że rząd berliński wyraził
już zgodę na
odbycie takiej konierencji.

się patrjotyzmem lokalnym czy to z
innych powodów, nie mają zrozumie- bności mowę
nia dla ogólnej idei mniejszościowej,
nie dbają o zwycięstwo dalsze, lecz
zasadnicze,

zostanie

CORAZ

Ža tekstem » 10. groszy.
o
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne
Zag,
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tąbelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr
CENY

|

nie zwraca. Administra-

do rozmieszczenia

Ratuszowa

|

odcienie:

rządowy

czyli

„unjonisty-

Z Targów

Poznańskich.

POZNAŃ, 4.V. PAT. W dniu dzisiejszym zwiedzili Targi Poznański
między innymi Wysoki Komisarz Ligi
Narodów w Gdańsku p. van.
Hammel i poseł Stanów Zjednoczonych w
Warszawie p. Stetson, dalej przedstawiciele Sowpoltorgu z Moskwy i Warszawy Oraz konsul Z.5.S5.R. w Gdańsku p. Kalina.
Ruch
na Targach
bardzo ożywiony.

fikcja

polska

w

wyhorach

do

Reichsfagu.
BERLIN, 4-V: PAT. Organ mniejszości polskiej w Niemczech „Dziennik Berliński" ogłasza
dziś
odezwę

wyborczą polsko-katolickiej
dowej

wzywającą

datur

partji lu-

do poparcia

mniejszości

do

kandy-

Reichstagu

i

sejmu pruskiego. Jednocześnie Dziennik drukuje nadesłaną przez
mniej-

szość duńską we
loną

na

wiecu

mniejszości
skim.

Flonsburgu

depeszę

polskiej

uchwa-

powitalną

na Sląsku

do

Opo!-

o sanatorjum

kolejo-

ważnie ludzie niezamożni,
którzy Zakopanem i Krynicami nie zawracają sobie głowy.
Zresztą, jak kto ma bogatą wyobraźnię i do
tego w młodości odznaczał się zamiłowaniem

do geografji,

Rivierze,

to

gdzie wiecznie

może

nawet

Śnić

arystokratycznem Biarritz, czy też łażąc po
Hiszpanji przyglądać
się walkom
byków.
Radzę temu jednak
szczerze dla przywrócenia duchowej równowagi spaść
z łóżka
ma ziemię. My już tam wolimy naszą Włodawę. Inaa rzecz, że istnieją w tem sanatorjum pewne braki.
Ale gdzie ich niema?
Podobnych rzeczy nie poruszam przez wroczoną delikatność. Jednakże odkryłem coś
co mnie ubodto do żywego. Przedewszystkiem muszę zaznaczyć,
iż z natury jestem
obdarzony pewnym niewytiomaczonym sen-

tymentem

do

instrume:tów

mużycznych,

szczególnie zepsutych. Chyba dlatego, że
na żadnym z nich nie gram,
z wyjątkiem
bębna,
z
którym
zapoznałem
się bliżej

akompanjując w ogłuszający sposób harmonji gdzieś na wiejskim weselu. Ani za
grosz talentu. Pomimo długich uszu i przepowiedni

akuszerki

nej przyszłości,

co

do

gdym

mojej

muzykal-

w zaraniu swego гу-

cią więcej niż należało przebierał nogami,
drąc
Się przytem w niebogłosy, muzykiem
ani śpiewakiem nie zostałem. Ale do rze-

czy. Przyjeżdżam

ra wiosnę roku

du Organizacji, z takim
taktem
pogodzić
się trzeba, ale jednocześnie należy pamię-

ać, że są rozmaite formy

1928 do

Kilkadziesiąt

tortepjan, co kto woli da wyboru.

W bramie
spotykam
jakiegoś
dziwaka z
kwašną miną.—Gružlik czynerwus?
pomyślałem ciekawie. Okazało
się
potem,
że
nerwus (wpł/w liczydeł w działach rachunkowych). Zajmujący jegomość. Doszedł do
wniosku, iż idąc do lasu
trzeba
zabierać

piłę i siekierę. Jak które drzewsko pocznie irytująco skrzypieć, więc je zaraz moż-

_ świadomych

swych zadań pań w
powiecie Stołpeckim
wybiorą dla siebie
odpowiednie
sposoby

współpracy z Kołem,
dzieję,

że rezultaty

to można

będą

miec

na-

doskonałe.

Dom.
MEJ sSZAGOŁA.

"Msza,

na

którą

przybyły

z

okolicznych

wiosek szkoły ze sztandarami.
P Mszy Św., dzięki niestrudzonej działalności
p. kierowniczki
miejscowej
kl. szkoły powszechnej odbyły się na

7-io
pla-

pisy chóru
wszechnej.

szkoły

po-

szkolnym

z0-

cu pokazy gimnastyki
uczenic

Wieczorem

plastycznej

i uczniów

w budynku

oraz po-

stała odegrana sztuka „Łubzowianie*, przez
amatorów z pośród
nauczyciełstwa
gminy

mejszagolskiej

na rzecz bibijoteki

Oguiska

Nauczycielskiego.

nauczycielstwo

że

łalność
kulturalno-oświatową,
nie tylko
pośród młodzieży, ale i wśród
społeczeństwa starszego, zjednywując sobie tem sam

—

wy urzędu gmiuy Niemenczyn
mieszkańcy
miasteczką
Niemenczyn
otworzyli
listę
składek dobrowolnych na kosztą zabruko-

wania

miasteczka.

Prace w tym kierunku rozpoczęte
będą już za kilka tygodni.
2
W tych dniach
miasteczko
odwiedził
dr. Bakun,
kierownik
działu
sanitarnego
sejmiku Wileńsko-Trockiego, który tu 23-

felczer i akuszerka. Stosownie
do statutu
na punkcie oraz pozanim
udzielane
będą
chorej ludności miasteczka i jego
okolic

mie

widać. Skonstatowałem

Jeśli

wyjrzy

w tygodniu, to ogół
łzą

z

kuracjuszy

szczęścia w oku,

a

chmurek

wita

okrzykom

to

raz

je ze

niema

odpolekarz,

końca. Cóż, trudno .. Allach
jest wielki a porady i zabiegi lekarskie według przewimy dzieci jegolli Ale przepraszam, że od- dzianej taksy.
b'egam od tego co chcę powiedzieć. Otóż
Otwarcie punktu nastąpi w tych dniach,
tobołki zostawiłem w sieni a sam wchodzę
do sali
recepcyjnej, i zarazem
nasycalnej

czyli jadalnej.

W

rogu

stoi

pianino. Pod-

chodzę.
Dotykam
klawiszy.
Połowa
nie
odpowiada.
Otwieram
przykrywkę.
Brak
wielu młoteczków i strun. Zadnych śladów
konserwacji. Wychodząc zspytujęo przyczyny
takiego stanu tak cennego instrumentu, tem-

bardziej

wego.

należącego do inwentarza państwo-

Inform

nich funduszy.

e

brak

ną

to odpówied-

To jakoś wygląda nieładnie.

Czy ono jest potrzebne,
tego nie będę dowodził, lecz skoro jest, obowiązek kultury
wymaga aby było w należytym stanie. Dal-

sza zwłoka
głos w

jest niedopuszczalną. Zabierając

tej sprawie

myślę,

że wydział

sani-

tarny Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie wejrzy w tę sprawę usuwając podobny
stan

rzeczy.

M. M

- owicz.

STOŁPCE.
— Koło Ziemianek i Gospodyń wiejskich. Kilkakrotnie już w Stołpcach zwoływane były zebrania w celu nie teoretycznego a faktycznęgo
rózpoczęcią
i prowa-

ucierpieli

również

i inni

Nowy afak wojsk

głoski

i ustalenie

ta około

godz.

liczby

ofiar

2-ej toczyła

Dadzialy

Havas'a

donosi,

cudzoziemcy.

Szczegó-

południowych.

TOKIO,

jest

rzeczą

japońskie

4 V. PAT.

niemal

niemożliwą.

się przez 3 godziny

poczem

Walka

podję-

ucichła.

zosfaią wzstmeniane.

Po otrzymaniu

wiadomości

o

starciach

w Tsi-

co

z radością

powitane

będzie

szkających tu, pozbawionych

przez

mie-

dotąd

odpo-

wiedniej i taniej pomocy iekarskiej.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki na
ufundowanie jako daru narodowego
łodzi

podwodnej

im.

mieszkańcy

gminy

Marszałka
złożyli

Piłsudskiego,

130

zł, 60 gr.

Henk Koloją lost połamka Usigiąt
Gledtoytiów.
W sierpniu r. 1915,
syjskie

wycofywały

skiego pod
armji

naporem

niemieckiej,

czących
wschód

kiedy

wojska ro-

się z b. Królestwa

Pol-

zwycięskiej ofónzywy

pomiędzy

okopami

wal-

stron w „odległości 30 wiorst na
od Brześcia nad Bugiem, pewien

żołnierz 9 pułku strzelców kaukaskich znalazt
nawpół
żywego
chłopca, mogącego
mieć około lat 8, gryzącego z głodu kawat-

ki suchej ziemi.
Chłopiec ten,

nazywając

siebie Wła-

Przyjęcie

w

poselstwie

polskiem

przynaj-

zapoczątkować dość gruntownie»
Jednakże trzeba stwierdzić,
że
„Sspołecznego" wysiłku w tym kierusku
niema:
jednostki nieskoordynowanie marnują
swe

siły, a efektu wielkiego
narezie
Dotąd ślady istnienia Ńoła widać

niema.
jedynie

dzięki pracy instruktorki.
Na nadchodzącą niedzielę, 6-ego, zwołane zostało do Stoipców ponownie
ogól-

ni: zebranie Koła

Ziemiąnek

i Gospodyń

Wiejskich. Rozestąanych zostało bardzo dużo zaproszeń, to też spodziewać się nale-

ży licznego zjazdu.
Oby wreszcie zaczęła się ta tak pożyteczna praca, prowadzoną już z wielkiem powodzeniem w innych
powiatach.

Jeszcze przy sposobności mała
„notateczka". Utarł się u nas zwyczaj, że ludzie czekają, byich do pracy społecznej
zaproszono; ewentualnie
obrażają się, gdy
przypadkiem o nich zapomną, nakoniec ni-

by wymawiają się od zaszczytów

w

orga-

nizacjach społecznych, a właściwie wymigują
się od roboty, słowem zachowują się iak,

jak gdyby nie rozumieli,
że prąca
spoRadia to jest nie jakiś przywilej, a najzwyczajniejszy obowiązek każdego ob;watela. Praca społeczna to nie raut, na który iść nie można bez Specjalnego zaproszenia, praca społeczna to dom
otwarty,
do
którego może i musi zajść każdy!
3
To też spodziewać się chyba można,

że w zebraniu niedzielnem

zjawi się wresz-

cie maximum
osób,
wiedzionych
ciem obywatelskiem, tak głęboko

w

cach kobiet polskich zakorzenionemi
J I jeszcze jedna uwaga:

ległość, warunki

materjalne

nieraz

pocz
ser-

wiek, od-

i td. nie.

po-

Trakfał w Trianon
Odczytį p. Tomcsanyi'ego
Dnia 28 kw. b.r. w Towarzystwie
Przyjaciół Węgier p. Tomcsanyi, wybitny publicysta węgierski, miał wy-

kład

o

międzynarodowych

podsta-

wach prawnych dążeń węgierskich.
Na wstępie prezes
Towarzystwa,

książe

jan Giedroyć,

rezerwy,

podówczas

Książe jan Giedroyć,
którego
sał w tym liście, wojna świątowa
liła od rodziny,

pozostałej

syjskiej,j a mobilizacja
austrjackiej, dziękował
za zaopiekowanie
się

po

życzenia

od

władz

Spraw

sowieckich

zagranicznych

nicznych,

i korpusu

iowie

Litwinow,

a wreszcie

wyżsi

dyplomatycznego.

misyj

dyplomatycznych

w

i przedstawiciele

prasy

„tialia“ w
GDAŃSK,

urzędnicy

ambasadorowie

matycznego

Francji,

W

Moskwie,

komisarjatu

Włoch,

wojny,

kiedy

to on

ności udać się na Kaukaz,
tem

podziękowaniem

swego syna.
Minęła nawałnica
z nią zginęła

będzie w

opiekunce

dalsze

inni

Japonji

członkowie

i Turcji,

korpusu

sze-

dziejowa, ale

też wszelka

wieść

razem

o ks.

ja-

nie Giedroyciu, pomimo usilnych
poszukiwań ze strony osób prywatnych i polskich
urzędów krajowych i zagranicznych.
Władysław
Giedroyć,
obec.ie
szesnastoletni

chłopak, którym od trzech lat opiekuje
się pewien profesor - Anglik, gdyż
baro-

nowa Ungern-Sternberg po wyjeździe z Rosji sowieckiej nie miała
więcej
środków
materjałnych na dalsze utrzymanie młodego Giedroycia, przebywa obecnie we Wioszech, w jednym z zakładów
naukowych.

Nowy

opiekun,

profesor języków,

posiada-

państwami Małej Ententy i o odzyskaniu zabranych ziem. jakże inaczej
było przed 3 laty! Panowala
jeszcze
atmosiera powojenna, której wyrazem
był Traktat Wersalski,
dzielący
narody na czystei nieczyste. Wśród tych
zaś; „nieczystych ' specjalnie wyróżniono Węgry, jako naród wykłęty, który

mocą traktatu w Trianon zmuszono

płacić za grzechy

wszystkich

innych.

wszystkie

zaś

or-

włoski

gen.

Nobile

„ltalia*

po

ciekawe

szczegóły:

rów,

pomagał przy

Mimo,

że nie

była

dokładnie

ustalona

odlocie

chwilą

rano

Rano 0 godz. 6 min. 11 znajdowała się już nad wodami
Bałtyku
w
adległości 220
klm. na północo-wschód od Słupska. Gen. Nobile wypowiedział jeszcze przez - radio
podziękowanie dla Niemców za gościnę i przed odlotem wysłuchał przemówienia
m. Słupska.

Strajk iloty handlowej na Renie.

4 V PAT.

tenisiści

Jerzy

Na

kortach

o puhar Davis'a _

Stolarow

i Przemysław

tersen. W meczu Ulrich—Stolarow
W

meczu

Pelersen

Warmiński

Legji zostały dziś rozegrane

Polska

ER 2208 PRZ CEA CIE

Warmiński,

wynik

był na

6:4, 6:2. W toku gry odniesło się wrażenie,
miński lepiej od Stolarowa. Pierwsze dwa
przyszły jej nie bez poważnej walki. Jutro
ćmi Stolarowymi a Duńczykami Ulrichem

2 pierwsze

ze strony

korzyść

w

duńskiej

stosunku

pierwszego

—

Ulrich

3:6, 6:4,

zgłoszone

j OWIES

&

Karabia

może

podnieść

Stenografafistki)

11

Banku,

typu „cheque

wyłącznie czło-

CO

Ogėlna
Ceny

szościom
w krajach tym traktatem
od Węgier oderwanych, ludności Rusi
Zakarpackiej prawo samostanowienia
i t. d. Postanowienia traktatu w Trianon wykonane zostały dotychczas tylko jednostronnie t. j. tylko o tyle, o
ile nakładają jakieś ciężary
na Węgry, ale wszystkie postanowienia traktatu, które starają
się zabezpieczyć
interesy Węgier i narodu węgierskie-

traktatem

zakreślonych,

zapewnili

ochronę

granic

ale

węgierskim

tym

ponadto
mniej-

Banku

odbędzie

losów

zł. ==
„ -=
„=
, ==
„ <=
„ ==
„ <=
„, =

i wiele
DRUGI LOS

suma

wygran.

1/4 losu zł. 10.-;

o

być

Ziemskiego

się

ZJAZD

KOLE-

400,600 złotych
300000
,
200000
,,
160000
,,
168000 O,
140000
,
150000
,
80,000
,,

innych.
с
MUSI WYGRAĆ.

około

12

losu

24

zł. '20.

milion.
;

Na

zamówienia

3

gry i nasz blankiet P. K. O. na bezpłatną przesyłkę
W tem miejscu wyciąć i wypełnione przesłać nam

wysyłamy

:

natychmiast

losy

zł.

1/1 los zł. 30. —

oryginalne,

załączając
plan
należytości.

w liście.

K arta zamówień W. K.
WILNO, Zamkowa

|

į

|

9.

į

Niniejszem zamawiam

Należytość
blankietem P. K.
Mię MAZ
Dokładny

ność;

wśród

ważyliśmy
skiego,

do 1-ej klasy Państw. Loterji Klasowej:
m
1OSÓW catych
- . po Zł. 40. —
2
> 'pOłÓW ek .
„po Zł. 20. —
ćwiartek .
- po Zł. 10. —
Zl. -——————————- -—UISZCZĘ pO otrzymaniu losów
O., przez firmę do losów dołączonym.
SKO
ea
EE,
adres

Obecnych

z Wilna

J. E. x. biskupa

rektora

zau-

Bandur-

A. Parczewskiego,

hr.

Marjana Broel-Platera, hr.
Wacława
Mohla, jenerała Ostrowskiego, Broni-

sława Umiastowskiego i wielu innych.

Świat prawniczy. wileński reprezentowany był przez sędziego Malińskiego,
rejenta Hołownię, proi. Fr. Bossow-

skiego, prof. Jaworskiego.

Po odczy-

koloniza-

bec przyjaźni włosko węgierskiej nie-

cję czeską, ze szkodą
nietylko Węgrów, lecz także Słowaków i t. p.
Odczyt ten ściągnął liczną publicz-

wątpliwie powinno
ułatwić także porozumienie się między Polską i Węgrami co do całego szeregu spraw wspól-

masową

е

pokw iiowania i inne dowody
takowych.

torjum węgierskiego, nietylko
odrzu- Rektor Parczewski, Prof. Bossowski i
cają wszelką. myśl sprostowania gra- inni. W toku
dyskusji
podniesiono,
nic ustanowionych w traktacie
skut- że Węgry z Polską
łączy
nietylko
kiem nieraz mylnej informacji o sto- wspólność interesów politycznych na
sunkach etnograficznych,
ale wbrew terenie międzynarodowym, ale głęboprzyznanej ochronie mniejszości
wę ka sympatja, wytworzona
przeszłogierskiej, starają się wywłaszczyć lud- ścią szeregiem wspó!nych monarchów
ność węgierską
za iikcyjnem
wyna- i wspólną walką w obronie chrześcigrodzeniem i stworzyć szereg faktów jaństwa. Zbliżenie polsko-włoskie woprzez

a

A

ži

K. GORZUCHOWSKI,

nie ich Konsulatowi Rzeczypospolitej Polskiej w Tryjeście (ltalie, Trieste Piazza
Borsa 4, Consolato di Polonia).

dokonanych

od godz. li-ej—13 i pół,

Wileńskiego

1 na 409,000
1 „300000
2 po 100,000
% ,„
80,000
2 „
18,000
2„
10,000
$ ,„
50000
2 ,„
40,000

i

Świadczy o tem podróż min, Zaleskiego do Rzymu.
Mówca, opierając się
na szeregu
faktów wyraził nadzieję,
że podróż ta przyczyni się także
do
wzmocnienia węzłów łączących. Polskę
z Węgrami.
Wykład, poświęcony (rokł towi w
Tri nor,
zajmował
się prawniczą
wykładnią postanowień tegoż traktatu
j wykazywał
na podstawie materja-

przyszłości

Й

Loferii Państwowej

i Pe-

by podać jakiekolwiek bądź szczegóły, odnoszące się do stanu rodzinnego
lub majątkowego zmarłych rodziców
Władysława
Giedroycia, proszone są © zakomunikowa-

stowania w

„poszukujemy od zaraz.
Wiadomość w Administr. Słowa

Lu-

Ń GORZUCHOWSKI — Wilno, Zamkowa 9,
GLÓWNAPONADTO
WYGRANA
790000 zi.
WYGRANE:

jąc własną rodzinę i skromne zarobki, nie
jest oczywiście w stanie dłuższy cząs opiekować się dorastającym chłopcem. A tymczasem
wszelkie
poszukiwania
„rodziny
względnie pozostałego majątku
Władysława Giedroycia spełzają na niczem.
To też wszystkie osoby, które mogły-

tego

„Rolnicze”.

w Wi Inie.

łem z karabinu oficera żandarmerji oraz jakiegoś kupca.
Po dokonaniu tych
czynów, Kowacz umknął do lasu, gdzie w obawie przed areszto
« aniem popełuił samobójstwo.

postanowienia

telegr.

й
©
$Y
Klasy Polskiej

tej

go z sąsiednich domów. Następnie wydając okrzyki, iż „zabije wszystkich swoich nieprzyjaciół" reucił się w ulice miasteczka
zabijając po drodze wystrza-

iż niektóre

323.

są do nabycia w największej i najszczęstiwszej kolekturze

w rękach szaleńca.

traktatu pomyślane były
przez jego
redaktorów, jako postanowienia tymczasowe,
umieszczone w tym celu,
aby przez badania,
plebiscyty i t. d.
nie odwlekać
tak przez cały
Świat
upragnionego pokoju. Przedstawiciele
mocarstw
sprzymierzonych
zdawali
sobie
sprawę
z tego i dlatego nie
tylko
nie odrzucali
myśli
spro-

Nr. 9,

telefon

Jana, 2) o g. 10 i pół. r. zbiórka na podwórzu
'
uniwersyteckiem, 3)
o g. 7 wiecz. zebranie koleżeńskie w gorneį sali restauracji „Zacisze“
przy
ul. A. Mickiewicza 25.
Komitet Organizacyinv.

BUDAPESZT, 4 V. PAT. W mieście Patah w pobliżu Mohaczu
sierżant
żandarmerji Stefan Kowacz ogarnięty szałem pochwycił karabin i zabił w xoszarach oficera, poczem zranił c ężko jego żonę i zastrze ił „służącą z jedne-

da,

(zwy-

ul, Zawalna

Adres

_ Jutro, t. j. w niedzielę 6 b. m.

laginął czek na 5 miljonów franków.
do

siewu

ŻEŃSKI b. wychowańców I, Il gimnazjów i szkoły realnej w Wilnie
do 1905 r. Program zjazdu: 1) og. 10 r. Msza Św. w kościele Św.

6:0. 6:4.

w stosunku 6:2,

OJ GRA DPR MO

posiadania

PARYŽ, 4.V. Policja prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia w pociągu pocztoParyż-Marsylja czek « na 5 miljonów franków, wystawionego przez pewną firmę
należał

do

P

cięzca) poleca
Wieński Syndykał Rolniczy

1-8961

do

akcje tegoż

me-

że Ulrich gra lepiej od Petersena, a Warpunkty uzyskane przez
Danję
w Polsce
odbędzie się gra podwójna pomiędzy brai Petersenem.

ten

WA NZ ROG 0

przypomina, że najpóźniej 14.V 1928 r. winny

Danią. Że strony polskiej wystąpili

zwyciężył Duńczyk

T p.p.

piechota,

Vileiski Bank: Zjenyki

Rozgrywkio puhar Davisa W. Warszawie.
WARSZAWA

się

od godz. 9

udział:

Ia sa asa Oa

odlotu,

podniósł się z ziemi wśród okrzyków paru tysięcy widzów. Po krótkim Czasie pełnym
gazem odleciała „Italią* ku wschodzącemu
słońcu,
w kierunku
wybrzeża
Bałtyku.

cze z serji rozgrywek

i od5

ze

zebrały się wielkie tłumy publiczności. Krótko
przed godz. 3-ą aerostatek
został
podważony i wyprowadzony z hali na pole placu lotniczego Seddin. O godz. 3 m. 23
gen. Nobile dał komendę przecięcia lin. Spokojnie i majestatycznie aerostatek „Italia*

nadburmistrza

wzięli

EREZ EZBRSZEZESEZEZESEZCSEZEJ

hymn

na
podstawie go,
dotychczas
są
martwą
literą. cie wywiązała się dyskusja, w której
prof. Zdziechowski, serdecznie powi- innej polityki, jak ślepo iść za Fran- łów, w szczególności
tał gości węgierskich, przypominając cją, u nas nie rozumiano. Mówić o listu przedstawiciela Francji na kon- Tymczasem państwa, które na mocy zabierali głos przybyły z Warszawy
Zdziechowski,
że p. Tomcsanyi by! w Wilnie przed przyjaźni z Węgrami, o wspólnych ferencji pokojowej ministra Miłleran- traktatu w Trianon nabyły część tery- prof. Diveky, Rektor

na to, interesach Polski i Węgier było aktem
trzema laty, zwrócił uwagę
W Genewie na pojak znacznie od tego czasu zmieniła odwagi cywilnej.
siedzeniach
Ligi
Narodów
polscy deleWępolityczna
sytuacja
się na lepsze
gier. Dzięki rozumnej polityce rządu gaci ostentacyjnie unikali rozmów z
i wytrwałej pracy narodu nad pod- Węgrami, gdy zaś nieszczęśliwy ceniesieniem Węgier z upadku, urósł sarz i król Karol stanął na ziemi
a rząd węgierski
zmuprestiż państwowy Węgier. Europa z węgierskiej,
musiał
z użyWęgrami dziś się liczy, zwłaszcza zaś szony wolą Europy
Włochy wyraźnie po stronie Węgier ciem siły zbrojnej własnego — топагtego—manifesta- chę z granic jego państwa usunąć,
stanęły. Dowodem
przyjęcie parlamentarzystów dyplomaci nasi głośno wyrażali swocyjne
gdzie о- je sympatje dla wrogów Węgier. Cuł
węgierskich w Budapeszcie,
walce z bono? Dziś, zdaje się, nastąpił zwrot.
twarcie mówiono o zbrojnej

W rewji

w uroczej miejscowości w pobliżu Zielonych jezior w folwarku,
dogodne pokoje lub mieszkanie
z całodziennem
utrzymaniem.
Las, ogród owocowy, warzywny,
komunikacja dogodna. Informacje
dowiedzieć

Prezy-

kawalerja, artylerja, wojska łączności
i sanitarne,
policja konna
i piesza,
straż pograniczna i organizacje młodzieży.

okolicach Wilna

A beiska 3 m. 2,

p.

pozostał w Warszawie, by być obecnym na wczorajszej rewji wojskowej.
Po przywitaniu się ze wszystkimi
posłami państw zagranicznych, p. Prezydent udał się pod pomnik ks. Poniatowskiego,
skąd przyjął defiladę
wojska i organizacji przysposobienia
wojskowego.

EB

я

odlocie.

w

wojsk

egzotyczna postać afgańskiego ministra, Dżalam Galaja, który specjalnie

Po raporcie p. Prezydent dokonał
przeglądu oddziałów w otoczeniu wi-

dyplo-

Odlot nastąpił w czwartek nad ranen o godz. 3.23. Oddział żołnierzy Reichswehry i policji z Berlina i Pomorza Pruskiego, wyposażony w 12 wielkich reflekto-

moż

odzyskać

Wró-

odegrały jednocześnie

dokładne

zagra-

Słupska znajdował się w czwart:k przed południem nad Sztekliolmem, później
nad górami północnej Szwecji. Gdy aerostatek spostrzegła eskadra statków
pancernych w Hiorsijacrd n, załoga szwedzka wylesła na pokłady i «romkiemi
okrzykami witała włoski aer statek. Eskadra lotnicza, złożona z 5 aeroplanów
marynarki szwedzkiej, towarzyszyła „Italji* daleko po za Sztokholm. „italia
nąd stoicą Szwecji przelatywała na tak nieznacznej wysokości, że mieszkańcy
Sztokholmu mogli wiuzieć dokładnie aerostatek.
Stacja raujowa w Sztokholmie donosi, że w północnej Szwecji panuje pogoda korzystna dla dalszego lotu „Italji”.
GDAŃSK, 4. 5. O odlocie włoskiego aerostatku „Italii“ donoszą ze Słupska

ro-

ażeby z osobis-

gen.

narodowy.

przyjęciu

spraw

zagranicznej.

powołała do armji wym
gorąco baronowej paryską dla jednego z banków zagranicznych. Czek
synem i prosił ją barre*, t. j. takiego, na którego podstawie daną sumę
o roztaczanie opieki w dalszym ciągu
nad nek Izby Rozrachunkowej.
małoletnim Władziem
23ż do chwili zak

czenia

broń",

drodze na biegun północny.

4 V. Aerostatek

jak pioddzie-

stronie

kiestry

wzięło udział około 150 osób, wśród których obecni byli: komisarz spraw
zagranicznych Cziczerin, komisarz oświaty Łunaczarski, zastępca komisarza

do czynnej

służby
w armji
austro-węgierskiej, przestat przez państwa
neutralne list do baronowej
Ungern
Sternberg, w Którym оświadczył, iż jedna z ówczesnych polskich
gazet, która zamieściła wspomnianą wzmian*
kę
o Władziu
wraz z jego fotogralią,i
która przypadkowo wpadła mu w ręce, pozwoliła
mu rozpoznać w szczęśliwie uratowanym chłopcu
własnego syna, Władysława ks. Giedroycia.

„prezentuj

w niu 3 Maja.

austryjac-

powołany

10 m. 30 przybył na płac

dowódca D.O.K.I

blewski, który po odebrania
raportu
przejechał przed ustawionemi do defilady wojskami.
O godz. 11-ej dokonał przeglądu
wojsk p. wiceminister Konarzewski.
Po skończonej
mszy św.
w Katedrze, o godz. 11 m. 30 przybył na
plac Saski p. Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie adjutanta swego,
pułkownika Zahorskiego.
W chwili
ukazania
się p. Prezydenta u wylotu ul. Wierzbowej i podczas zdawania raportu przez dowódcę D.O.K.,
4-ej fanfarzyści 36 p. p.
odegrali
trzykrotnie
sygnał
„Baczność”,
dowódcy
zakomenderowali

MOSKWA, 4-5 PAT. Z okazji polskiego
Święta
narodowego
3-go
Maja poseł Rzeczypospolitej p. Patek przyjmował w godzinach
popołudniowych w salonach poselstwa, w otoczeniu całego
personelu poselstwa,

ki oficer

a

godz.

Saski

Wilno,

mniej

intensywnie,

nabożeństwie odbyła
się na
Saskim rewja wojskowa, zakońdefiladą wojskowych oddziałów
p. Prezydentem
Rzeczypospo-

LETNISKO

przy dobrej woli i energji kilkanastu, a nawet kilku osób możnaby
już
robotę
po-

wcale

Po
płacu
czona
Rezea
itej,
O

w Moskwie

BERLIN, 4 V. PAT. Jak donosi Tel. Union wskutek
strajku załogi
niemieckiej floty handlowej na Renie,
niemal
cała żegluga
na tej rzece
została unieruchomiona, Strajkiem tym obięte zostały również załogi okrętów
niemieckich płynących pod flagą holenderską. Do strajku tego przyłączyli
nadreńskich,
Kaukaz, powierzając
go tam opiece bąro- się robotnicy portowi w przystaniach
którzy zezwalają
na
nowej Ungern Strenberg (ur. Budkiewicz).
przeładunek okrętom zagranicznym jedynie po wykazaniu się, że nie załaNa skutek
ogłoszenia o tym niezwy- dowują względnie wyładowują towarów
pochodzących z firm niemieckich
kłym wypadku
w szeregu gazet polskich,

prowadzić

wie.

ceministra Konarzewskiego, dowódcy
D.O.K. i oficerów ordynansowych.

dziem,
opowiedział,
iż jechał ;z matkąi
czenia prac Koła Ziemianek i Gospodyń siostrą bardzo długi czas. W pewnej chwili
Wiejskich. Koło istnieje, jakoś jednak idzie zostali napadnięci przez złoczyńców, którzy
to ospale i napotyka widać ną duże prze- zabili matkę i siostrę chłopca, jego zaś poszkody, czego dowodem iż na każde zebra- rzucili w polu.
Nic więcej dziecko nie panie zjąwia się minimalna ilość osób.
" miętało.
Wprawdzie w
powiecie
Stołpeckim
więWładziem zaopiekował się jeden z ofikszych dworów jest niewiele, ale zato znaj- cerów
rosyjskich, który go zawiózł na

duje się wyjątkowo dużo folwarków i osad,
warunki pracy są więc wcale nienajgorsze;

Po przeglądzie

dent zbliżył się do trybuny
przeznaczonej dla dyplomatów i tu powitany
został przez
nuncjusza
papieskiego
Msg. Marmaggi senjora korpusu
dyplomatycznego.
W loży dyplomatycznej zebrali się
przedstawiciele wszystkich państw w
galowych uniformach. Zwracała uwagę
nieobecność
posła
amerykańskiego,
Stetsona. Poseł sowiecki, Bogomołow
przybył również w towarzystwie radcy
Kociurzyńskiego.
Ogólną uwagę zwracała na siebie

W stolicy Święto 3-go
maja rozpoczęło się od nabożeństwa w Katedrze, na którem był obecny p. Prezydent Rzeczypospolitej, cały korpus
dyplomatyczny, posłowie i senatoro-

że

Nan-Fu, szet japońskiego sztabu generalnego
gen. lwakowra
postanowił
wysłać do Tsi-Nan-Fu resztę oddziałów japońskich z Tsing-Tso
powierzając ochronę tego ostatniego marynarzom.

№ _MENCZYN.
Bruki. Puuskt lekarski. Z inicjaty-

później

sam.

Korespondent

coraz większe uznanie.

ktada punkt lekarski.
Na ten cel wynajęty już został
wiedni lokal, gdzie będa osadzeni:

nigdy

PAT.

TOKIO, 4.V. PAT. Według doniesień urzędowych z Tsi-Nan-Fu, wojska południowe podjęły nowy atak o godz. 2-giej w nocy przyczem znaczna liczba żołnierzy usiłowała się przedostać przez japońską linię obronną.
Japończycy i inni cudzoziemcy zamieszkujący
poza miastem
zostali podobno zamordowani. Jednakże przy obecnej
sytuacji sprawdzenie tej po-

В
tamtejsze

przejawia bardzo żywą dzia-

4 V.

łów c» do tego narazie brak, jakkolwiek krążą pogłoski,
że kilka osób zostało zabitych. Po stronie chińskiej około
800 żołnierzy odniosło rany, zaś około 1000 uległo rozbrojeniu przez oddziały japońskie.

Sztuka, przygotowana stąrannie, zosta-

ła odegrana bardzo dobrze.
Zaznaczyć jeszcze należy,

na tego... spiłować. Zwierzył
się również
pod sekrelem, że słońca we Włodawie pra-

wie

PEKIN,

oddziały japońskie zaatakowane w Tsu-Nan-Fu przez 800
ż łnierzy nacjonalistycznych odpowiedziały kontratakiem.
W czasie
starcia zabitych zostało 3 oiicreów i 25 żołnierzy.
:
TIEN-TSIN, 4 V. PAT. Radiotelegramy japońskie donoszą z Tsi-Nan-Fu, że walki oddziałów chińskich i japońskich zostały wstrzymane dzięki obustronnym staraniom władz japońskich i naczelnego
dowództwa chińskich wojsk nacjonalistycznych. Jak donoszą, poza japończykami

-- Obchód 3-go
aja.
Dzień 3-g0
Maja był tu obchodzony
bardzo
uroczyście.
O godz. 11 rano odbyła Się uroczysta

Sanatorium z nerwami jak postronki w zaprzęgu bałaguły żydowskiego, albo jak raz-

strojony

współpracy: po-

parcie moralne, opłacanie składek
cztonkowskich i podobne sposoby postępowania
dają w rezultacie wcale dobry eiekt.

o

kwitną róże, albo

chińskimi.

zwalają komuś
na czynay
współudział w
swojej najbliższej z jakiegokolwiek wzglę-

Jeżeli

Fi maja w Warszawie.

p

Kilka słów

2 nacionalistami

MEDIS

—

weim Dyrekcji
ileńskiej. W uroczej lesistej miejscowości nad Bugiem
o suchej,
piaszczystej glebie, w pobliżu stacji kołejowej Włodawa,
mieści
się sanatorjum &а
pracowników
kolejowych
i ich
rodzin z
Dyrekcji Wileńskiej oraz innych.
Sanatorjum to jest dość popułarne.
Prowadzi je
ó-r. Dąbrowski. Przebywają
w niem prze-

Japończyków

ai O—m————

WŁODAWA.

Pierwsze starcie

O

°

nych przy najściślejszem poszanowaniu traktatów łączących Polskę z innemi państwami. Wywody prelegenta
o jednostronnem dotychczas wykonyspotkały
traktatu w Trianon
waniu
się z zupełnem uznaniem, a w uzupełnieniu jego wywedów podniesiono
onierównomierność w traktowaniu
chrony mniejszości z jednej strony na
części Śląska, przyznanej Polsce, a z

ziemiach,

drugiej strony na
nych od Węgier

na podstawie

oderwa-

trakta-

tu w Trianon. Kiedy na Śląsku organy

międzynarodowe

mieszają

się do

i

ECHA KRAJOWE

O.W

Węgier

iii

З©

takich rzeczy, jak np. Śpiewanie pieśni
polskich patrjotycznych przez dziatwę
niemiecką w szkole
powszechnej, to

na ziemiach oderwanych

od

nie
międzynarodowy
żaden czynnik
troszczy się o wykonanie postanowień
traktatu w Trianon, chroniących najelementarniejsze interesy ludności, oderwanej od swego
ojczystego pańBP:
stwa.

4

5

Dz

Wschód sł. g. 4 m. 21

Piusa pap.

Zach. sł. o g. 18 m. 55

5

jutro
Jana w ol.

Meteorologii

Zakładu

U. S. B.

4 V 1028 t.

z dnia

Ciśnienie

162

średnie w: m.
Temperatura

+

średnia

1000.

Opad ża do-

bę w mm.
wiatr

Północny

przewažający

Uwagi:

Półpochmurno

Minimum za dobę -l- 10C.
fAaximum na dobę -1-12-C
3
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia,
KOŚCIELNA.
-- Budowa kościoła NPNMP. Roboty koło wewnętrznej
budowy Kościoła N.
.M.P. na Sołtaniszkach, pomimo
ciężwarunków finansowych - postępują
naprzód. Wyłaniają się coraz to nowe wyczęści
juź całkowicie
prawie
kończone

kościelnego. Można śmiało

wnętrza

powie-

dzieć, że kościół ten będzie
prawdziwą 0zdobą
naszego grodu.
Powszechne
jest
snniemanie,
że w teraźniejszych „czasach

budowa świątyni jest niemożliwością z po-

wodu ogólnej pauperyzacji iudności,
a co
за tem idzie i braku środków pieniężnych.

A cóż dopiero mówić o naszych
Sołtani*zkach, gdzie bieda goni za biedą, gdzie co

Chata, to nędza, gdzie znaczny odsetek ludności —
to
świadowi czy
nieświadomi
źwolennicy komunizmu. Należąca do tejże
ludność „Zwierzynca“, jakkolwiek
рага!!
zamoźniejsza,
jednak
z przyzwyczajenia
przeważnie odwiedza kościół św.
Jakóba.
<ały więc ciężar odbudowy kościoła
pada
па 5ołtaniszki, i najbliższe wioski,
nawia-

sem mówiąc również przeważnie biedne. Na
bo oto z tych wdowich

drobnych

groszy

A

siedzenie

nie zabraknie. Komitet

bski

datek,

naturze,

będzie z wdzięcznością”. W

przyjęty

—

dniu 6-go ma-

Czy to przez nadsyłanie fantów i pieniędzy,

Nacz. Kirtiklisa

szawy w sprawach
zastępstwo

służbowych

Nacz.

Wydz.

rakowskiemu.

w

wyjechał

Adm.

War-

powierzając

p. Wł.

Przy-

Nabożeństwa we wszysfkich

Otrę-

We

Tow.

1) Prof.

wyrazu

„tydzień*.

O autogralie, kopji i

zjazd

Stomatologiczny

na

gorąco

ów

nabożeństwie, na składzie 4-ch pełnych

zjazd Komitet

czartek 3 maja, jako

Dwo-

26

zostały w Wilnie uroczyste nabożeństwa

Zawalnej

w

Pracowni

Pohulanki) punktualnie
Przed wyruszeniem

wejście

od

odprawione

w świątyniach wszystkich wyznań:

Imprezy sporfowe w dniu 3 maja.

Przyrodniczej (róg

" Boks.

M.

o godz. 11.
na Zwierzyniec

państwowego

EEK

zachęca.

i M. Pohulanki,

z iur-

W soborze prawosławnym
Św. Ducha
nabożeństwo
celebrował
Агсуbiskup Teodozjusz, który po skończonych modłach
złożył ua ręce obecnego w Świątyni przedstawiciela Pana Wojewody
powinszowania z okazji
święta. Również złożył życzenia
Przedstawiciel
Wiłeńskiego T-wa Rosyjskiego p. Sawkow w imieniu Towarzystwa, z prośbą o zakomunikowanie
ich Panu Wojewodzie.

6.

Zbiórka

— (t) Zmiana lokalu Urzędu Śledczego. Wojewódzki Urząd Śledczy przenie-

pułków

świątyniach.

święta

w dniu

Zwyczajem utartym w dniu 3 maja jako w dniu
Święta Narodowego
— Staraniem Kola nauczycieli przyzorganizowano
szereg
imprez sportorody i geografji Szkół
polskich m. Wilna
krańcach
miaodbędzie się w niedzielę dnia 6 maja rb. wych. We wszystkich
wycieczka nauczycielstwa ną Zwierzyniec do sta dało się zauważyć tłumy ciągnące
nadawczej radjostacji.
na place i boiska.
ska

towa-

do

|

O szczegėlach wyjazdu, oraz szczegółowym programie
Zjazdu dowiedzieć
się
można do dnia 10-70 maja Wilno, Wileń-

p. wojewo-

<ly, Pan Wojewoda Raczkiewicz

St.

przyjazdu

miejscowy

URZĘDOWA.
szystwie

referaty:

pochodzeniu

Ill Polski

Do

zaba-

wie. Wszelkie datki przyjmuje kancełarją
kościoła NPNMP na Sołtaniszkach.
- () Służbowy wyjazd

Wydziału

w Krakowie. Komitet zjazdu przypomina,
że Ill Polski zjazd. Stomatologiczny w Krakowie odbędzie się w maju rb. od dnia 27
do 29-go włącznie.

ia „Komitet* organizuje loterję fantową na
tzęcz budowy kościoła — i odwołuje
się
do społeczeństwa o poparcie
tej imprezy

<zy też osobiście wzięcie udziału w

Sołtanisz-

wydaniach poematu
Słowackiego „Samuel
Zborowski*. Wstęp wolny dla
członków i
gości wprowadzonych.

chwałe Bożej, z wołaniem „dopomóżcie nam,
pieniężny, czy w

J. O

2) Dr. Cywiński

drogi jest cel wniesienia świątyni ku

to

naukowe

jaciół Nauk.
Na porządku

budowy kościoła z ks. kan. A.
Butkiewiczem na czele zwraca się do wszystkich,

<zy

na

— Z T-wa Przyjaciół Nauk, W sobotę dn. 5 maja, o godzinie 7 wieczór odbędzie się w Sali
Dziekan
Sztuki po-

„ _ Niewątpliwie, ze względu na doniosłość
i szłąchetność celu — tych ofiarnych serc

dlajcie kto ile może, najdrobniejszy

Poczęcia

kach.

kształtu planów budowy jeszcze daleko.
Jeszcze długo parafja kołatać będzie musiąła do serc ofiarnych.
)

komu

i Nepok.

ukończem

uprzednioi
zarezerwowany _ wolny kającymi proporczykami i lancami.
plac przed gmachem Banku PolskieNa tem zakończony został oficjalgo przybywa
p. wojewoda
z przed- ny program obchodu,
który wypadł
Stawicielami władz państwowych, woj- jaknajwspaniałej.
skowych i samorządowych ipo chwili
W czasie uroczystości nad miastem
przy
dźwiękach
zmieniających
się deiilowały aeroplany wojskowe z parwciąż orkiestr przeciąga wzdłuż Mic- ku lidzkiego, wykonywując efektowne
KĘ
kiewicza, w stronę Zwierzyńca, defila- popisy.

— Ligi katolickiej.
Dnia 29 kwietnia
powstały Tymczasowe Rady Parafjalne Ligi
Kat.
i wyłoniły
Zarządy w parafjach św.-

wyłania się powoli wspaniaDo realizacji
jednak
cało-

w Ojczyźnie naszej

Po

na podwórzu uniwersyteckim; 3) godz. 7-ej
wiecz. zebranie koleżeńskie w górnej sali
restauracji „Zącisze* przy ul. Ad. Mickiewicza 25:

io jednak czego ludzie
nie przewidzą
„Opatrzność* ma już zgóry
gotowy
plan.
prawie cudem
da świątynia.

||

Budzący się pogodny, choć chłod- da, którą rozpoczyna kilkuosobowa
„ny ranek
czwartkowy
znalazł całe grupa sędziwych weteranów ze. swym
przepięknego parku
Zakretowego, który- miasto w szatach odświętnych: domy sztandarem.
Dalej na czele własnej
po objęciu przez
władze
Uniwersyteckie
dowborczyzostał znacznie uporządkowany i ma znacze- przyozdobione flagami o barwach na- orkiestry defilują barwni
za nimi
postępują
nie dla Wilna nie tylko jako ozdoba mias- rodowych oraz girlandami zieleni, bal- cy i halerczycy,
ta, ale i punkt
zdrowotny,
położony
na kony
i okna
ustrojone
dywanami, Zw. Oficerów rezerwy oraz Zw. Inwawzgórzu z idealnem bałzamicznem.
powie- kwiatami i obrazami
z emblematami lidów Wojennych. Następnie orkiestra
trzem. Co na to Magistrat?
gimn.
OO. jezuitów
przeprowadza
państwowemi
lub popiersiami 10
KOLEJOWA.
akademików
i poszczególne
sobistošci
zasłużonych
panstwo- grupę
— W sprawie zwalniania przewlekorporacje akademickie ze sztandarakle chorych pracowników. Stosownie da wości.
Od samego rana ruch na ulicach mi pod osłoną uzbrojonej w rapiery
wyjaśnienia Min. Komunikacji, pracownicy
Nie było jedynie Związku
Na płac Kate- asysty.
nieetatowi, zwalniani ze służby
z powodu niezwykle ożywiony.
przekroczenia maksymałnego okresu choro- dralny ściągają zewsząd już. zgrupo- Strzeleckiego.
by, mają prawo do zaopatrzenia emerytal- wane
Orkiestra
szkoły
rzemieślniczej
organizacje,
każda ze swym
nego, gdyż długotrwałą chorobę należy uotwiera drogę organizacjom
sportoważać za identyczną
z pojęciem „fizycznej sztandarem.
W pewnym
momencie
do świą- wym, a więc: wioślarzom,
sokołom,
lub umysłowej” niezdolności pracownika do
pełnienia obowiązków służbowych.
:
tyni kompanja honorowa wprowadza Lidze Morskiej i Rzecznej,
cyklistom
Mając na uwadze, że wypadki zwalnia- Sztańdary wojskowe z całego
garni- na rowerach, straży pożarnej kolejonia pracowników z tych powodów
będą
miejsce wej, a dalej kroczą: Pol. Zw. Kolezachodziły dość często i przewaźnie przy zonu. Zajmują one pierwsze
jowców, Zw. Drużyn Konduktorskich,
tym czasowej
niezdolności
do pracy, Mi- poza prezbiterjum.
misterstwo poleciło, aby zwalnianych, jako
Prac.
Miejskich,
Powstańców,
W same prezbiterjum,
na usta- Zw.
tymczasowo niezdolnych do pracy, podda- wionych ławach zasiadają
dostojnicy Leśników i Niższych Funkcjonarjuszy
wano po upływie jednego
roku ponownym
z wojewodą
p. Wład. Państwowych, jeszcze dalej: dziarskie
oględzinom lekarskim w celu stwierdzenia, państwowi
Zw. Żeń. Młodzieży
jeneralicja i hufce harcerzy,
czy emeryt nie odzyskał zdrowia. Oględzi- Raczkiewiczem na czele,
ny te należy w razie
potrzeby
powtarzać wyżsi oficerowie z inspektorem armji Pol., Cechy,
Centrala Chrześć.
Zw.,
a2 do czasu ostatecznego wyjaśnienia stanu gen. Burhardt-Bukackim.
Środek na- org. społeczne
a wreszcie:
szkoły
zdrowia pracownika.
wszy- Średnie, zawodowe i powszechne.
Wrazie odzyskania
przez pracownika wy wypełniają przedstawiciele
komuW południe na plac Łukiski wjezdolności do pracy należy go powołać z stkich instytucji państwowych,
powrotem do służby czynnej.
wyższych
nalnych i prywatnych,
delegacje kor- chał konno w asystencji
pusu oficerskiego
i podoficerskiego oficerów sztab. i adjutantów inspektor
AKADEMICKA.
armji gen. Burhardt-Bukacki. Po odePromocja. W sobotę, dnia 5 maja oraz elita towarzystwa wileńskiego.
rb. o godz. l-ej po poł. odbędzie
się w
parady,
Nawy boczne zajęte zostają szczel- braniu raportu od dowódcy
Auli Kolumnowej
Uniwersytetu promocja nie przez wiernych.
komendanta garnizonu
pułk. Krokna doktora wszechnauk lekarskich p. Sta©О godz. 10 m. 15, w rzęsiście o- Paszkowskiego generał dokonał przy
nisława Markiewicza. Wstęp wolny.
świetlonym
kościele
przed
wielki dźwiękach hymnu
narodowego przeKOMUNIKATY.
ołtarz wychodzi w asyście duchowień- glądu wojsk, poczem odbyła się rewja
— Zjazd koleżeński. Jutro t. j. w niestwa J.E. ks. biskup
Kazimierz
МЫ oddziałów, trwająca półtorej godziny.
dzielę 6 maja r. b. odbędzie się piąty kolejchałkiewicz.
Zaczyna
się
solenne
naKolejno kroczyły pułki piechoty.
nyg zjazd
koleżeński
Polaków, którzy
ukończyli lub opuścili do r. 1905 gimnazja bożeństwo z towarzyszeniem
nastro- saperzy, delegacja IK.O.P. dalej pułki
I, ll i szkołę realną w Wilnie,
według na- jowych
organów
i
podniosłego wszelkiego kalibru
artylerji,
zawsze
stępującego porządku: 1)og. 10r Msza św.
świetnie
prezentująca
się
kawalerja
w
pienia.
w kościele św. Jana; 2) g. 10 i pół zbiórka

meteorologiczne

Spostrzeżenia

wo

O

Qczorajszy obchód uroczysty © Olnie.

KRONIKA
SOBOTA

Ł

Wyścig szosowy kołarzy.
„ Wyścig szosowy cyklistów na szosie "Wilno
Niemenczyn (20
klm.)
zgrupował

na

starcie

zaledwie

pięć

osób. Dotychczasowy
mistrz
Wilna
Kalinowski uległ członkowi Sokoła z
Grodna Kiejko. Czas
zwycięzcy
50
minut. Trzecim
był Maciejkiewicz w
52,5 minut.

Największą imprezą były
niewątpliwie zawody bokserskie zorganizoczeniami nową dużą cewkę
Rumkorta i uRewia wiośiarska.
Dotychczasowy lokal Urzędu Śledcze- dzieli szeregu wyjaśnień o urządzaniu radjo- wane przez ośrodek W.F. w ogrodzie
Bernardyńskim. Na ringu spotkali się
so obejmie wydział śledczy na m. Wilno. Stacyj nadawczych.
Rewja wiośłarska z powodu złej
— Dekoracja oficerów
KOP
SreJednocześnie odbędą
się wybory dele- zawodnicy
wagi:
piórkowej, „kogu- stosunkowo pogody nie. ściągnęła na
brnym Krzyżem Zasługi.
Pan Wojewoda gata Koła na zjazd geograficzny we Lwowie. ciej", lekkiej i pół-Średniej.
brzeg Wilji tłumów.
W rewii wzięło
Zebranie Stow. Młodz. Akadem.
Raczkiewicz w obecności Inspektora Armii
Spotkanie
Markowicza
(AŻS) ze udział dwadzieścia
“ien. Burhardt-Bukackiego,
Biskupa
Ban- „Odrodzenie, W niedzielę dnia 6 mają
łodzi reprezentu"durskiego oraz oficerów K. O. P. dokonał rb. o godz. lo i pół rano odbędzie się ze- Starkiewiczem (RKS) przyniosło zwy- jących
wszystkie
lokalne kluby, a
Strzelec Micha- więc: Wil. T-wo Woślarskie,
dekoracji Srebrnym Krzyżem Zasługi nada- branie członków Stowarzyszenia połączone cięstwo pierwszemu.
Pogoń,
nym przez Prezesa Rady. Ministrów za Za- z wycieczką do Zakretu. Zbiórka w miesz- łowski zwyciężył Kozarina (RKS) Ste3
p.
Sap.
i
AZS.
kaniu
kol.
J.
Jachimowiczėwny,
przy
ul.
sługi przy organizacji K. O. P. pastępują<ych oficerów K. O. P. 1) Majora CGirylia Konarskiego 39 m. 1. Na porzadku dzien- fanowicz (AZS) odniół zwycięstwo Bieg sztafetowy
Wilso—N. WiFlorjana, 2) Majora lek. dr. Takanowicza nym: 1) Sprawozdanie ze zjazdu Rady Na- nad Rożowickim (ZAKS), a Mironowleįka
Wilno.
2) Referat ski (AZS) —, Szatkowskiego
€licjąna, 3) Kapitana Szt. Gen. Słabickie- czelnej senjoratu „Odrodzenia*,
(RKS).
ludo$0 Hipolita, 4) Por. klussa Józefa, 5) Por. „Odrodzenie* wobec uniwersytetów
Minkow (ŻAKS) pomimo energiczBieg sztaietowy na trasie Wilno—
uleszę Władysława.
wych" — wygłosi koł. |. Jachimowiczówna,
N.
Wilejka— Wilno
(przestrzeń
18
nych
wysiłków
uległ
koledze
klubo„ Bronzowym Krzyżem Zasługi: 1) sierż. 3) Dyskusja, 5) Sprawy bieżące. Między in.
klm.)
wygrała
drużyna
3
p.
Sap.
wemu
Ruwiczowi,
a
Wojciechowski
Pietrucha Henryka, 2) sierż. Sasakiewicza szczególniejsze omówienie zjązdu plenum
drużyJózefa za zasłusi w służbie granicznej.
Hałaburdzie
(AZS).
Walka bijąc w czasie 60 m. 50 sek.
Komitetu wykonawczego Stow. Młodz. Ak. (RKS)
— Uroczystość poświęcenia sztanda- „Odrodzenie* jaki odbędzie się w dniach 12 dwuch członków robotniczego
klubu ny Strzelca i Pogoni.
tu, W dniu 3 maja odbyła się uroczystość i 13 maja rb. we Lwowie.
Uścinowicza i Kozłowskiego przynioSzczegółowe sprawozdanie z przepoświęcenia sztandaru niższych funkcjonarPożądaną jest rzeczą, by członkowie
sła
tryumi
pierwszemu.
biegu
gier sportowych
(koszykówka,
luszów państwowych. Rodzicami chrzestny- wszyscy mogli być obecni na wspólnej mszy
Zawodom przyglądała
się duża siatkówka) Oraz z okrężnego marszu
m sztandaru byli: p. wojewoda
Raczkie- św. w kościele N. Serca
Jezusowego (ul.
wicz i p. rektorowa Pigoniowa.
Archanielska) o godz. 9 i pół rano. Obec- ilość publiczności, a okrzyki jej
w
następnym
były harcerskiego podamy
ność członków na zebraniu
obo :iązkowa, najlepszym dowodem zainteresowania. numerze.
W, T.
SAMORZĄDOWA.
siony

został

w dniu

wczorajszym

wego lokal., a mianowicie
Janskiej Nr. 3.

do

przy

no-

ul.

Ś-to

A. Dmochowski

wprowądzeni

Prace drogowew paw. Wil.-Trockim. Stosownie do
przewidzianego
preliinarza, dział drogowy sejmiku Wil.-iroc-

kiego rozporządza sumą
przeznaczono

240000

prelimiaowanej

na naprawę

dróg

członków

z doświąd-

b.

mile

wi-

Odczyt ks. Puciaty. W sobotę 5.V.
Seminarjum Historycznem
(Zamkowa

w

2) o godz. 7 wiecz. odbędzie się posiedzezł. na ce- nie
Wydziału II TPN. na którem ks. prof.
:
L. Puciata wygłosi
odczyt pt.
„Z badań

ie naprawy j budowy dróg.
iększą część

przez

dziani.

—

zademonstruje

dyr.

w

sumy

nad

powiecie.

teologią

Canterbery*.
. — Zarząd

i

filozofją

Św' Anzelma

z

roku bieżącym pobudowane będą
mosty: na rzece Halince w pobliżu wsi Ta-

rów Chrześcijan m. Wilna, zalegalizowany

se koło wsi Tarwy gm. Mickuńskiej; na rz.

ników

skiej ną drodze

godz. 5 w. w lokalu przy

Związku

Elektromonte-

Dziś o godz, 20.30,
medja „Wąsy i Peruka*.
Ostatnia

w

%ilnie.

poraz

trzeci, ko-

popołudniówka

W niedzielę,

Reduty

o godz. 15.30 po

cenach zniżonych, ostatnia
popołudniówka
powieści scenicznej J, Żuławskiego — „Eros
i Psyche".

-— Teatr Po ski (sala

„Lutnia*).

Dziś

raszySzki gm. Solecznickiej na drodze Wil- przez odnośne władze, zwołuje wszystkich po raz drugi, ostątnia nowość teatrów pan0 _ Porudomino—Gudełki; na rz. Tawijań- elektromonterów chrześcijan oraz zwoien- ryskich, świetna, pełna, aktualnych powie-

Nacza koło wsi tejże nazwy

gm.

wiodącej do

Marcinkańc

a. a „Szereg mostów
mniejszych
na
rodze Wilno Radziszki - Ejszyszki.
;
tych też funduszy będą zakończone

WY

Pozębrukowywaniu

Gierwiaty

m

czek Wor-

ieniki
ora wybrukowane
ane
niki oraz

)gółem w

roku

bieżącym

będą

prace

bru-

i gromadzenia

ma-

karskie będą dokonane na Tatu drogach
w 1o gminach na przestrzeni 7 kim.

„Akcja

nabywania

terjałów, potrzebnych do

na

roz-

poczęta zostanie budowa.

WOJSKOWA.
Uniwersytetu

przez

rudziny wojskowych. Sekcja kulturalno-

Walne

Zebranie,

14. V. 28 r.

ul.

ktualne RW:
1ą
godzinę
R Szarząd

członków

spraw
* Pun-

na okre-

jest wymagane.
Sekcji Wioślarskiej

Aka-

demickiego Związku Sportowego w Wil-

nie zawiadamia,

iż dn. 7 maja r. b. o godz.

8-ej w lokalu AZS (Bakszta
się Walne

11)

odbędzie

Zgromadzenie Sekcji.

NADESŁANE.

KSS

(ESL

— Ostatni sukces „Oazy“. Zdobyty
ostatnio przez dyrekcję „Oazy“ (Bakszta
2)

zespół artystów kabaretowych
bie

przebojem

powodzenie i

konkurencję z największemi

r

Clou wieczoru są popisy Salonowego
humorysty-piosenkarza p. M. 'Ordona oraz
p. Hanki Żukiewiczówny, która swemi ku

miot: pod

łaskawem

Zbiórk Uszczycą

wejściy

JSCiu
ieona.

„o godz.

dla

do gmachu

przewodnictwem

rodzin

10.45

Uniw.

przy

p.

wojskowych.

pierwszem

od placu

Napo-

MIEJSKA.
20

Uporządkowanie

wawel. Mieszkańcy

ulicy

Zakre-

ulicy Zakretowe
j dodokończenia

zaw się Jaknajrychiejszego

stwami

pletami

tego

rodzaju

aktualnymi

głych wybuchów

śmiechu.

Efektowne tańce

wykonaniu

p.

przedsiębior-

w stolicy.

pobudza

sałę

Po

CIą-

charakterystyczne w

Dobrowolskiej,

niezwykłem powodzeniem,

i sytuacji

komedja

Roberta de Fiers'a

(„Les

Nouveaux

Messiers“).

Komedja

ta

jest odbiciem
w karykaturze współczesnego życia politycznego
we Francji, tak niezmiernie
przypominającego
naszą $współczesność, co wszystko
razem
daje rekojmię spędzenia
niezmiernie wesołego i miłego wieczoru w Teatrze Polskim.

.

Chór

Ukraiński

w

Wilnie.

7-go

maja
odbędą
się
2 gościnne koncerty w
sali Klubu Handl.-Przemysłowego słynnego

KARE
Ukraińskiego
pod batutą Dmytra
otka.
;
Zaczarowana Krėlewna — basi
sceniczna w 5-ciu aktach Or-ot3 urozmaicona 7-ma tańcami i śpiewem
dzisiaj

dn. 5-go bm.
rze „Reduta*

o godz. 3 m. 30 pp. w teatna Pohulance — na
rzecz

zjednał so- schroniska im. K. Zubowicza.

wytrzymuje

Swiatowa Rodziny Wojskowej zawiadamia

e W niedzielę 6 b. m. o godz. 11-tej przed
« odbędzie się zwiedzanie Uniwersytetu

dzeń

o i Franciszka de Croisset'a „Nowi Panowie*

Wielkiej 34.

w celu poinformowania o przebiegu
Związku i omówienia dalszych prac.

zamierzonych ro-

bót juź jest na ukończeniui niebawem

— Zwiedzanie

elektrotechniki

koniaw- które odbędzie się w dniu

zaś

cieszą

p.

, — Przedstawienie harcerskie. W niedzielę dn. 6 maja rb. o godz.żiż odbędzie
sią w Sali Miejskiej przedstawienie dla mło-

dzieży wileńskiego

skiego: „Harcerske powitanie
Dochód

przeznaczony

harcer-

wiosny”.

na obozy

harc,

na
po

RADJO —WiLNO.

Się

- rukowania i oświetlenia powienionej u- wypuścić zę sceny swej ulubienicy.
program uzupełnia swym czaru*icy od Uniwersytetu do parku Zakretowe- cym Obfity
głosem śpiewaczka p. Kwiatkowska.
40, słusznie wskazując na to, że piaseki
Kurz z tej części ulicy zanieczyszcza
ARRAS
IRAS
TINEISS
nie WIZYTE
tylko część zabrukowaną, ale i całą dzielmicę Oraz przyjegły park. Pozatem brak
TEATRY i MUZYKA.
Qświetlenia umożliwia urządzanie kryjówek
* napadów różnym opryszkom (jak to nie— Reduta
na Pohułance. Ostatnie
<awno zdarzyło się z mecenasem N.), od- przedstawienia przed objazdem istnim.
suaszając
publiczność
od
korzystania z „Wąsy i Peruka*.

hufca

wil. drużyn żeńskich. Ceny
biletów:
ya po 1 zł. i po 80 gr. na balkon

Garina

w najnowszym repertuarze budzi, jak zwykie, entuzjazm. Rozbawieni goście nie chcą

żeńskiego

Sobota dn. 5 kwietnia 1928 r.
15.20—16.00: Transmisja z Warszawy:
„Sprawa polska
odczyt z działu

podczas wojny światowej”
„Historja" z cykłu wykła-

dów dła maturzystów szkół średnich wygłosi prof. Włodzimierz Dzwonkowski.
16.00—16.15: Chwilka litewska.
16.15—16.20: Komunikat Tow.
Rolnicze 0.
. 16.30-16.55: „O ochronie przyrody”
odczyt wygłosi prof. USB. dr. Mieczysław
Limanowski.

17.00 - 17.45:

z Ostrej Bramy

Transmisja

na stację

nabożeństwa

wileńską,

war-

szawską I krakowską.
17.50
18.15: Kącik
dla pań
wygłosi
Eta Bunclerowa.
18.15
19.00:
Audycja
literacka
po-

święconą utworom
Elizy Orzeszkowej w
wykonaniu artystów „Reduty.
19.00 - 19.25: Gazetka radjowa.
,
_19.25—1930: Sygnał czasu i rozmaitości

19.35
„Tadeusz

20.00:

Transmisja z Warszawy:

Nalepiński"

odczyt

z cyklu „Por-

se literackie" wygłosi red. Zdzisław Dębicki.
20.30 22.00: Transmisja z Warszawy:
Operetka K. Zellera
„Ptasznik z Tyrolu*.
22.05 — Komunikaty PAT.
22.20—23.303 Transmisja muzyki
ta-

necznej Z restauracji „Oaza* w Warszawie.
— Utwory
Elizy Orzeszkowej w
radjo. W sobotę radjo wileńskie, które ©
Orzeszkowej

Elizie

nadało

dwie

już

po-

gadanki dyr. T. Turkowskiego, p
literacką.
tej znakomitej autorce audycję
Odtworzone zostaną w opracowaniu radjo-

wem dwie mistrzowskie
kowej*,

WYPADKI
—

Ucieczka

nowele

Orzesz-

i „Pieśń przerwana”.

„Babunia*
ze

I KRADZIEŻE.
szpitala

wony

Gołębiowski,

lat 11, chory na jaglicę.

- (r) Okrutaa Matrona. We wsi CzerBrzeg,

gm.

Wilejskiej

mieszka

70

letnia Matrona Wołyniec wraz ze swą synową 35 letnią Ołgą Wołyniec,
wdową. W tych dniach między teściową a synową wynikła sprzeczka, która zakończyłą
się krwawą

bójką.

Sędziwa,

lecz

Stonisław Sienxiedicz Św.

po długich i ciężkich cierpieniac h opatrzony
zmarł

dnia 3 maja

Eksportacja zwłok z domu

1928 r. w wieku

Sakramentami

lat 76.

żałoby przy ul. Antokolskiej 40, do

kościoła Św. Piotra i Pawła, odbyła się dn. 4 maja b.r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 5 maja o g. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokolu
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych
żona, syn, córki, synowa, zięciowie i wnuk.

Zarządowi i Personelowi
szczególności Panu Doktorowi
czasie choroby

Kliniki Chirurgicznej U. S. B., a w
Małafiejewowi za troskliwą opiekę w

OŚWIECIMSKIEGO,
Wielebostatniej posługi
i życzliwość w tax bolesnej chwili, przyjaciołom i znajomym zmarłego za okazane współczucie składają serdeczne „Bóg zapłać!”

nemu

Ś. p. STANISŁAWA

Księdzu Kapelanowi Żywicki iemu za oddanie

Žona, syn, rodzina.

TT 1 „Aranaly”
Manifestacja postów

komunistycznych.

Najjaskrawszym momentem
dnia okrążają oskarżonych. W trakcie tebyło demonstracyjne wystąpienie po- go drugi demonstrant (poseł
Bittner
słów
komunistycznych,
przybyłych komunista łódzki) woła
po
polsku:
specjalnie z Warszawy.
Od
samego „cześć
Hromadzie
od
robotników
rana na pierwszej ławie
publiczności łódzkich". Policja
zabiera się enerzasiadło
pięciu panów, w nowiutkich gicznie do usuwania posłów, a wówpaltach. Panowie ci przysłuchiwali się czas trzeci poseł (Walnicki
sielrob spokojnie obradom, a kiedy przewod- lewica
ukraińska) krzyczy na cały
niczący ogłosił przerwę,
siedzący
z głos, po ukraińsku:
„cześć
Hromabrzegu (jak się potem okazało znany dzie od robotników ukraińskich".
powszechnie poseł komunista WarskiPolicja odprowadza
demonstranWarszawski) podniósł
się szybkoi tów do pokoju dyżurnego oticera pozwracając się do oskarżonych krzyk: licji gdzie wyjaśnia się, że demonnął po rosyjsku: „pozdrowienie Hro- strantami są posłowie komunistyczni:
madzie”* od robotników komunistycz- Warski, Bittner,
Walnicki,
Rosiaki
nych. Jestem deiegatem frakcji komu- Gawron.
nistycznej Sejmu polskiego
w
WarPo wylegitymowaniu i sporządzeszawie.“
niu odnośnego
protokułu
posłowie
Okrzyk ten wywołał
zrozumiałą odprowadzeni zostają do drzwi
weikonsternację.
Ściowych, gdzie odzyskują "swobodę.
Przewodniczący zarządza
wypro- Na tem, kończy się incydent. Demonwadzenie demonstrantów. Komendant stranci ci przybyli
jednocześnie z
konwoju asp. Antonowicz daje hasło korespondentami Tass'u i Izwiestji.
alarmu. Na salę wbiegają policjanci i

Przewód

sądowy dobiega

ku końcowi.

się kom. Nowakowski,
mówił coś o
wego, przewodniczący zadaje pytanie przeszłości Okińczyca chciałem złożyć
stronom, czem chcą
uzupełnić prze- wyjaśnienia, lecz Sąd nie zezwolił mnie.
Prosiłem wówczas Wysoki Sąd oraz
wód.
Prokurator Kałapski prosi Sąd © panów prokuratorów, aby raczyli wyzezwolenie zadania kilku oskarżonym kreślić z pamięci informacje pochopytań dodatkowych. Sąd zezwala.
dzące od tego Świadka. Protestuję
Prok. Oskarżony Miśkiewicz, po stanowczo przeciwko stawianiu pytań
pierwszem aresztowaniu i zwołnieniu z okresu 1918 roku, gdyż uważałbym
czy byliście w Wilnie celem zameldo- to za ograniczenie obrony, której prawania o tem w Centr.
Sekretarjacie? wo te nie dane było.
Miśkiewicz.
Byłem w Wilnie w
Przewodniczący. Pytanie p. prósprawach osobistych, zachodziłem do kuratora uchylam.
Centr. Srkr., a następnie po powrocie
Strony wnoszą o dołączeniu całedo Miru zostałem ponownie areszto- go szeregu najróżnorodniejszych dowany.
kumentów. Następują repliki stron w
Prok. Oskarżony Szkodzicz, czy tej materji i wreszcie Sąd, po narazbieraliście składki na więźniów
poli- dzie, wydaje decyzje.
tycznych?
i
Poszczególni
oskarżeni
składają
Szkodzicz.
Zbierałem tylko pod- dodatkowe wyjaśnienia.
pisy. Był wypadek, kiedy pewna koOkińczyc stwierdza, że od 1906
bieta chciała wręczyć mnie na ten cel był członkiem
S. R. i następnie po
100 złotych.
rewolucji z polecenia
partji
był w
Prok. Osk. Jakubczyk po areszto- radzie
robotniczych
i włościańskich
waniu, transportowany do Wilna przez deputatów. Jako członek
prześladopolicję zbiegł, a następnie został po- wanej następnie partjj nie mógł zajnownie złapany?
mować wybitnego stanowiska, a naJakubczyk. Jestem koszykarzem. wet musiał porzucić zawód prawnika.
Miałem przygotowany materjał,
nie
Wołoszyn
prosi o odczytanie
chciałem
by mi zginął,
Uciekłem, a protokułu czytanego
mu
przez Sęnastępnie sam oddałem się
w
ręce dziego
Śledczego
we
Wronkach, a
policji.
dotyczącego wyników rewizji w mieOskarżeni Kulina-Kalinowski, Zda- szkaniu w Sokółce.
niuk, Krupica i Marmysz
stwierdzają
Miotła
wyjaśnia
pochodzenie
na zapytanie p. prokuratora, że byli Swoich
oszczędności,
złożonych
w
Banku Białoruskim.— Jako poseł nie
w Rosji Sowieckiej.
Prok. Czy osk. Giełda ukończył bywałem ani w Krynicy, ani w Zakow Warszawie VI klasowe gimnazjum panem, pod „Bachusa“ nie chodziłem,
polskie i czy był karany za kradzież? pieniądze
skonfiskowano
uzbierane
(art. 581
kara 3 miesiące).
mi, więc nawet nie mam za co ŚwiadGiełda nie neguje.
ków sprowadzić.
Prok. Kałapski prosi Sąd o zezwoRak-Michajłowski w długiem, b.
lenie powoływania
się na dowody długiem przemówieniu wyświetla wyrzeczowe i protokuły
oględzin
oraz sokość wydatków „Hramady* na druna inne sprawy dołączone
do niniej- ki i pisma. Wynika z tych wyliczeń,
Szej. Prosi też o stwierdzenie, że de- (w więzieniu dużo czasu,
więc miaklaracja członkowska Nr. 4081 podpi- łem kiedy policzyć wszystko)
że 0Sana jest przez lljaszewicza (siedzi w gółem wydane było 87.000 zł. a nie
więzieniu) jako poręczyciela.
195.000 jak to zeznał św. Wasilewski.
Prok. Rauze zadaje pytanie osk.
Przewodniczący prosi oskarżoneNowakowskiemu
czy był on karany go, aby złożył te same
oświadczenie
za kradzież. Nowakowski neguje po- na pismie, gdyż sekretarz nie jest w
czątkowo,
jednak
wyjaśnia się, że stanie zapisać wszystkiego
ze słów
i ten „ideowiec" otrzymał 3 miesiące oskarżonego, który
prędkoi
mówi
n. b. dość niewyraźnie.
w myśl art. 581.
Prok. Czy osk. Okińczyc mieszkał
wyjaśnia też, że
Nikiforowski
wN owgorodzie?
jego nie ma nic wspólnego
Sprawa
Okińczyc. Od dzieciństwa do 1918 ze sprawą jego Siostry zbiegłej do
roku mieszkałem w Nowgorodzie.
że od
Zaznacza
Rosji.
przytem,
Prok.
A czy w okresie rewołucji dwóch tygodni nie widział swego orosyjskiej nie był pan prezesem C.1.K.? brońcy (z urzędu) co nie pozwoliło
Mec. Honigwill nie czekając na mu sięz nim porozumieć.
Dziś prawdopodobnie
odpowiedź oskarżonego
wstaje i po
zamknięty
uzyskaniu głosu mówi:
stwierdzam, zostanie przewód sądowy
i zabierze
że kiedy jeden ze Świadków,
zdaje głos. prok. Rauze.
Wo
Po

wznowieniu

przewodu

sądo-

i

zakaźnego.

Ze szpitala zakaźnego na Zwierzyńcu zbiegł
Józef

х

mle

krzepką

Bolszewickie

pismo

w Wilnie?

Dowiadujemy się, że przybył
do
Wilna z Warszawy przedstawiciel bolszewickiego „Gos-Izdatielstwa“, nieja-

współpracowników,
którym
honorarjum opłacane
ma być w dolarach.
Należy zaznaczyć, iż dziwnym
zbieki p. S. Przedstawiciel sowieckich wy- giem okoliczności przestało wychodzić
dawnictw ma zamiar założyć w
Wil- w Wilnie jedyne dotychczas pismo w
nie gazetę w języku rosyjskim.
języku rosyjskim „Utro”, z powodu
Według krążących pogłosek р. 5. przedłużającego się strajku zecerów.

Matrona obiłą synowę do nieprzytomńości,
wobec czego przewieziono ją do szpitala poszukuje
już
drukarni i
umawia
w Wilejce,
gdzie lekarz stwierdził,
że
uszkodzenia cielesne zaliczyć należy do |
0 ii 7
III
IIS
TIK
kategorji cięžkich
wadliwego stanu toru kolejowego w czwar-ponownem pociągu, przyzestawieniu
oraz
, Głupi ża:t. Około domu Nr1 przy tek o godz. I m. 30 na odcinku
Druja
wrócono komunikację.
ul. Mickiewiczą przez nieustałonych spraw- Rymszany wykoleił się pocią., co
spowoców
zostało
podpalono drzewo
rosnące dowało przewrócenie się jednego
wagonu
przy trotuarze.
osobowege.
:
Posterunkowy Nr 1873 oraz dozorca
Katastrofa pociągnęła za sobą aż 6
— Wilkiewiczowa dla kobiety chorej z
domu ogień stłumili przed przybyciem stra” ofiar, które na szczęście odniosły
lżejsze
ży ogniowej.
trojgiem dzieci zł. lo.
uszkodzenia ciała.
— Romek dla najbiedniejszych zł. 1'
— (r) Katastrofa kolejowa. Wskutek
Po przyprowadzeniu toru do porządku

dfiary.
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Ddczyt prof. Chodynickiego.

dzieje ze stanowiska konfliktów dramatycznych (Tacyt, Konopczyński). U

|

Rembrandt ,E

i Specjalne laboratorjum

t
Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło wszechświat. sławy ze złotej serji wytwórni Car ] p
0 0
„Sowkino“ w Moskwie z udzialem artystów Teatru Artystyczn. Stanisławskiego
Intrygi i milošė Cara
Mikolaja I. Miłość i Śmierć Aleksandra Puszkina. Mistrzowska reżyserja W. GARDINA. Koncertowa gra. Każdy powinien zobaczyć. Seansy © godz. 4,6,8 i 10.15.

Kino-Teatr
HELIOS“
"
Wileńska 38. |

dla amatorów fotogra ów
Wilno, ul, św. Jańska 6 2, telef. 12
innych historyków występuje
najsil—88, Wywoływanie, kopiowanie, podziału
Pol. T-wa Histor. w dn. 29 niej dążenie do odtworzenia
prawdy
większanie pod kierownictwem speckwietnia b. r. prof.
Chodynicki
wy- dziejowej (IKKanke). Wreszcie zaznacza
ialisty fotografa. Tanie i dobre
wygłosił odczyt p. t. „Problemat syntezy się niekiedy zainteresowanie się nistokonanie.
1385 8 /
w historji a indywidualność histery- rją i badanie dziejów ze Stanowiska
Kinó-T.
Dziś!
Dawno oczekiwany superszlagier obecnego sezonu, który podziwiać będzie całe
ka“ — następującej treści:
ino-Teeu | wino NIEWOLNICA KSIĘCIA BORYSA Dramat wielkiej miłości osnuty na tle dworu Poszukuję
filozoficznego,
teorjo - poznawczego
DOKTOR
Zachodzi pytanie, w jaki
sposób (Rickert).
„POLONIA” | carskiego. W rolach gł:: przepiękna BILLIE DOVE i niezrównany BEN LYON. Film ten prze- mieszkania 3 pokojoD.ZELBOWICZ
historyk
powinien
pojmować
fakty
ul. A. Mickie- | wyższa treścią i bogactwem wystawy obraz „Białe Noce". Początek o godz. 4. Ostatni -s. 10.30. wego z kuchnią od
Zamiast sporów nad tem czy syn"historyczne, czy przedstawiać zjawiska teza historji
wicza 22.
Bilety honorowe na premierę i w dni
Świąteczne nie ważne.
| gospodarza. Oferty do chor. weneryczne,
powinna być, czy nie,
Syfilis,
narządów
„Stowa“ pod
jednostkowe
czy też ustalać prawi- należy raczej zapytać, kto i kiedy ją
moczowych, od 9
1
l
1
(dramat
w
9
aktach,
podług
powieści
lohuOd dnia 30 kwietnia do 5 maja 1928
dłowe szeregi zjawisk,
a fnawet for- może tworzyć?
W odpowiedzi musi—1, od 5 8 wiecz.
ПШ
stona Mac Cuiley'a
p В „Postrach
będą wyświetlane filmy: ” Пі
r. włącznie
mułować prawa dziejowe. Z tem za- my rozróżnić:
1) materjał którym
miasta Capistra. W rolach głównych: Douglas Fairbanks i Marguertte de la Motte: Nad proKobieta-Lekarz
Kulturalno-Ošwiatowy
sadniczem zagadnieniem
wiążą
się historyk rozporządza, to znaczy fakty
gram: „Gwiazdy Hollywood'u* w 1 akcie i „Spławianie drzewa z górzystych miejscowości” wl
nad jeziorem, las 50i
SALA
MIEJSKA
inne. Zagadnienie wartości naukowej polityczne lub społeczne,
2) indywiakcie. Orkiestra pod AEKE
p. Wł. Szczepańskiego. W poczekalni koncerty Radjo. Ceny miejsc:
snowy,
miejscowość
ul. Ostrobramska 5.
faktu indywidualnego z jednej,a syn- dualne zainteresowania, usposobienie į
parter 80 gr. „ balkon 40 gr.
urocza. Tanio. DoKOBIECE, WENE- ;
wieczieć się: Antokol
tezy z drugiej
strony
Oraz kwestja i wreszcie przygotowanie historyka.
RYCZNE, NARZĄį
—0
DOW
MOCZOW. į
wyboru
tematu
przez
historyka.
W dyskusji
zabieraii głos prof.
Dziś! Wielki nadzwyczajny film sezonu! „KOGHANKA OFICERA GGHRANY"
Kino Kolejowe
!
od 12--2i Od 4-6, |
Wśród filozofów i historyków panuje Koneczny, proi. Modelski, rektor ParTragedja z czasów rewolucji rosyjskiej w 1905 r., w 10 aktach. W rolach głównych:
ul. Mickiewicza 24, |
ZEGARKI naj
„GENISKO“
znaczna rozbieżność poglądów na po- czewski,
Nad
program: „Kitus
prof.
Ehrenkreutz,
dr.
Włodzimierz, Gajdarow, Hans Mierendorif i Marcela Albani.
ТЕНа
nieji najsolidniej
(obok
dworca
kolejowyższe
zagadnienia,
m. i. powstaje Hirschberg
oraz prelegent.
uwodzi kur.zęta”. Komedja w 1 akcie.
Początek
seansów o g. 5, w niedziele i
reperu
je zegarwego).
}
W. Zdr. Ni. 152
mistrz M. Wyszotendencja
do
stworzenia
hierarchii
święta o g. 4. Ceny miejsc zniżone.
mirski b. majster
zjawisk historycznych w ten sposób,
Doktór Medycyny
firmy A. Rydlewiżby tylko z pewnego punktu traktoNauczycej
rysunków
Ch
Konik
stylowe, czysto wełniane o wymiarach
do
ski, Ostrobramska
LUKIEWIDZ
wana historja posiadała wartość
naNr 13.
t/m:
i wyżej do nabycia po
cenach fachoroby
wener
z 20-letnią praktyką w
miejscowych
gimnazjach
UDZIELA
brycznych wprost z Wytwórni w hotelu
ukową.
W postawieniu kwestji tkwi
skórnei płciowe,
LEKCJI RYSUNKÓW i przygotowuje do. średnich i wyższych
„Georges* w Wilnie, ul. Mickiewicza
pok.
pewne nieporozumienie. Jednostkowe
jszkół w tym że zakresie.
Przyjmuje
od
5— 7 wieczór:
LEFON
1 Mickiewicza 9, уе 5
DYMKĘ,
NAWOZY
SZTUCZNE, 8
II p. (na prawo), w dniach od 1 do
Nr
44
z ul. Śniadeckich '1,
№
Dobroczynna ulica d. 4 m. 7.
lub
syntetyczne
ujmowanie
faktów
12-29
g
RAFJĘ
poleca
„Sklep
Rolniczy*
do
12 maja br. włącznie, od godz. ! popoł.
przyjmuje
ad 4 7
zależy w znacznej mierze od wyboru
Szwarcowy 1 (Wielka 15).___
p—6002
Ni. došciUsiea DOBRA ©)
Ogromny wybór.
9 wiecz. Nowy transport.
Mate
kilimki
gnio a kompozycja
barw i ornameatu.
mk
tematu: niepodobna np. wprowadzać
Doktór Medycyn:
KOPIOWANIE)
już w cenie od 20 zł. Do zwiedzenia zaprasza uprzejmie
momentu indywidualnego do pierwoB. GYMBLER
Szan.
Interesantów,
Wytwórnia
artyst.
tkanin
Katarzyny
MePLANOW, / choroby
tnych dziejów społeczeństwa, nie da
skórne,
weWstęp wolny.
dwedczakowej w Kosowie. (Małopolska).
ŚWIĄTŁODRUKI
A
się traktować pod kątem
jednostkoLECZY
neryczne
i moczoObejrzenie kilimów nie obowiązuje wcale do kupna.
aknupowi
płciowe. Elektroteraogłasza
wym historji gospodarczej, synteza naFirma istnieje lat 16.— Odznaczona na wystawach
krajowych|
pja,
słońce
górskie.
i zagranicznych. Kr dyt do 6 miesięcy
bez
wpłaty
przy|
tomiast
nie odpowiada — dziedzinie
Mickiewicza
12, róg
przetwór zalzza
kupnie zaliczek w gotówce.
historji politycznej. Zamało przytem
Tatarskiej 9 2i5 R.
KR RSM,

Na posiedzeniu Wileńskiego

Od-
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KONKURS

MHEMOGEN.

się

uwzględnia,

że

zasadą

rozwiąza-

nia tych problematów
jest indywidualność samego historyka.
Wśród
historyków odróżniamy kika
typów.
Historyk epik
interesuje
się samą
treścią historji, zajmuje się z przejęciem odtwarzaniem minionych zjawisk,
wywoływaniem obrazów
przeszłości.
Do tej kategorji należał Thiers,
a u
nas Szajnocha lub Kubala.
Historyk
dramaturg będzie zapatrywać
ię na
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ROZDZIAŁ

Drugi Treil.
Gdy Godirey ujrzał drugiego wodza spiskowców, zaciekawienie
jego
wzrosło do najwyższego stopnia. Lecz
był wzruszony i przejęty,
jakżeby
gdyby ze swej kryjówki
mógł
być
świadkiem rozmowy
dwuch
kobiet,
która w tej samej
sali
miała nieco

wcześniej miejsce.

Pułkownik Trommel

był człowie-

kiem wysokim, korpulentnym, o twarzy żółtawej i twardym wyrazie
ust
i oczu; jego dolna szczęka była
tak
wielka, że stanowiła nieproporcjonalną
część twarzy. Siwe
wąsy
zaczesane
miał ku górze, niemieckim zwyczajem,
włosy miał krótko ostrzyżone. Ruchy
miał gwałtowne, szorstkie, głos
suchy,
który
zdawał się wydobywać

przez nieruchome

usta.

trzymał

portiel

wypchany

Pod

pachą

bronzowy.

Wobec
baronowej,
pułkownik
Trommel zachowywał się z szacunkiem, lecz nie wahał się wyrazić jej
swe niezadowolenie:
— Pani baronowa bardzo nieroz-

ważnie postąpiła, — zaczął
pewnym siebie.
:

głosem

— Postąpiłam tak, jak uważałam
przerza słuszne, panie pułkowniku!
wała mu chłodno.
;
— Przepraszam panią, ale zdaje
mi się, że i my mamy tu coś do powiedzenia!
.

Otworzyła usta, by coś powiedzieć,
Wydawca

nem

Stanisław

i wyrobów

koncesję

na prowadzone

materjałów

ochronną
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Redaktor

o ipowiedzialny Czestaw

Karwowski.

oraz

od

|francuski
miecki.

i GALANTERJA

3 po-

godnych
D. H.-K. „Zacheta“

Zamkowa
7-1. Leczenie światłem: S0!lux,
lampa
Bacha
(sztuczne słońce gór-

dzać ceny.

płócienne

Т

Lei Zusman,

i Geometrów
:

i papierowe.

Cyrkle

Kompiet
Papier

precyzyjne.

druków

AOR

od

Farby.

Wiadomość:

nie

CEO

złote

Sztuczne

zę-

Wojskowym,
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Przyjm je nym ustępstwa.
Z.P
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Winterbaumem,

von

Bartzenem

i o-

natychmiast

po

Pani rodacy są tak prędcy, że
doprawdy
nie powinniśmy — tracić

poprzednio już ubezpieczeni na życie,
Stallinga bawiła myśl, że nasza wspa-

niała Republika będzie musiała
cić rodzinom tych ludzi!
się

plaod

trzecim

treilem,

jego
przybyciu,
żeby
przedstawić
podczas konferencji
plan już omówiony i uzgodniony.

Jeżeli pani baronowa zechce być
obecną podczas naszej rozmowy..Spojrzał

na nią badawczo.

&

przyjemnością

wezmę

niej udzia,ł panie pułkowniku!

—

rzekła.

czasu.
Na konferencji

będziemy

w
od-

musieli

ustalić datę rozpoczęcia ataku!

Roziegło

się

dyskretne

stukanie.

Trommel otworzył drzwi.
|
Ten Stalling ma doprawdy du— Przyjechał Winterbaum!—rzekł,
żo zmysłu humorystycznego!
zwracając się do baronowej. - Jest
Wytarł oczy chustą z czerwonego w Sali jadalnej,
gdyż
od rana nie
jedwabiu.
`
miał nic w ustach.
Jeśli pani baro— Czy
major
Winterbaum już nowa pozwoli,
odejdę,
by go
poprzybył? zapytała Vali.
witać.
Nie, i niech go djabli porwą!
Zaraz tam przyjdę, panie pulkrzyknął z gniewem. — Co może kowniku Trommel -- odrzekła
bago tak zatrzymywać,
musiał tu już ronowa.

być przed południem.

Mam
nadzieję,
że zjawi się na
konierencję, ale trzeciego Tr-fla nie
widać. Pragnąłby jednak bardzo...
Spojrzał
badawczo na baronową.
-- Niech
pan
będzie
spokojny,
ręczę honorem,
że wódz
węgierski
stawi się na konierencję.
— Chwała Bogu! zawołał Trom-

|
«

mel, chwytając swój portiel. -— WlaŚnie przypomniałem sobie, że miałem
pani baronowej zrobić pewną propozycję. Chciałem
porozumieć się
z

Byli to tylko Polacy,

zostali

|

pasa

66

wym

którzy

!

Nr. 63

— Tylko nie na moich
Węgrach,
panie pułkowniku!
zawołała żywo
baronowa. — Może to są przestarzałe
Skrupuły, a jednak życie moich kompatrjotów ma w moich oczach większe
znaczenie, niż w pańskich.
— Ależ,
pani baronowo!
- zawołał Trommel z oburzeniem. — Za
kogo pani mnie ma?
Nie robiliśmy
tych prób
na rodakach
Niemcach.

zatrząsł

Т

8

m

choroby
weneryczne przyjmuje od godz. 13
Mickiewicza
sytilisi skėrne. Wil- do 2.
i

W tej właśnie

strychu Godirey,
rzenia

do

pokoju,

chwili, ukryty

znalazł
w

sposób

którym

na

zaj-

rozma-

wiali. Widział Prusaka, wychodzącego
krokiem sprężystym z pokoju i piękną Vali, ponuro zapatrzoną w Śnieżną

Druk. „Wydawnictwo

dal

poza

Wileńskie*

|
!

a

lt
HU Bouej
ko

088 4011 04490&

9861

ryment...

aż

|
|

oglądać: no, ul. Wileńska3, e- 46 m. 6. Niezamož-

wykluczeni,

swego laboratorjum. Ale Winterbaum
гза przywieźć
ze sobą probówkę
z
z gazem i, jeśli panią baronową będzie
to interesować, możemy zrobić ekspe-

Trommel
śmiechu.

2

nino

moczo- dpm

5 płciowe i skórne,

W. Pohu anka 35, od lefon 567.

bólu.

i

8 e zniżka. Ofiarna 4
lm. 5. Przyjmuje: od
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ne, weneryczne,
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do-

m. Wiszniewo.

т. 4, о4 & 5 6.
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SPRZEDAJE R pay
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Ordynator

skie)i elektrycznością
gubiono
dowód (djatermja).
'943 -Z. osobisty
wyd.
przez Starostwo
Wołożyńskie, na imię

sprze-

lub

RODY

ul.

w. ul.NOWICKI
DH
Wielka 30.
„Vilno,

zdobycz, nie wypuszczą jej... aż do- stkie dziury. Dziewczyna ta musi nas
poinformować..,.
póki się ich nie zabije!
Gdzie są instrukcje,
wysłane
— Jestto uparta i bezczelna AmeSpojrzał nań grožnie.
2 Londynu do tego Anglika?
Aż dopóki się ich nie zabije! rykanka!
Vali wzięła z biurka dwie ćwiartki
Trommel uśmiechnął się złośliwie.
Rozumie pani?
papieru i podała mu w milczeniu.
— Zobaczymy!
mruknął chłod— Ale, —
tłomaczyła
nerwowo
Odczytał je przygryzając wąsy i
Vali, — skoro już przeszukano cały no. — Sam się z nią zobaczę, a jemrucząc pod nosem.
już straciłem dar
— Więc ten Anglik zniknął
taje- pałac i von Bartzen osobiście brał w Śli okaże się, że
wobec pięknych dam to...
mniczo, a mimo to jest gdzieś w po- tem udział... Gdzieżby się mógł scho- perswazji
Gellert spróbuje! Zdaje się, że cieszy
bliżu! rzekł wreszcie, patrząc na nią wać ów Anglik?
słynnego
uwodzigniewnie z pod krzaczastych brwi. W
— Djabeł go wiedzieć
może! — się on reputacją
Londynie czekają niecierpliwie na wy- sarknął pułkownik — Ale może mi ciela!
To mówiąc,
roześmiał się cynistanowczej
jawienie imienia wodza naszego. Nie- pani wierzyć, że w chwili
ma wątpliwości, co do działalności wypłynie na powierzchnię. Ale mi się cznie.
— Co zaś dotyczy wszystkich intego szpiega. Wobec tego,
że celu nie wywinie! Sądzę, że pani baronomogę zapewnić
panią
do tej nych spraw,
jeszcze nie dopiął, niewątpliwie
jest wa nie będzie się już więcej
baronową, że jesteśmy gotowi. Niemgdzieś tutaj!
sprawy mieszała!
Przeszukano cały pałac, od lo— Panie pułkowniku! — krzyknę- cy dowiodą, że są zdolni do rozpoczęcia akcji...
chów, aż do strychu, — odrzekła ba- ła oburzona kobieta..
Zamilkł i uśmiechnął się do
ronowa. — Szukano go w !ogrodzie,
—Pozwalam sobie tylko zauważyć,
że ta sprawa nie dotyczy pani.
Ale siebie.
w lesie i nie znaleziono go.
— Aeroplany
są przygotowane.
Wobec tego nie ulega wątpliwości, cóż ta młoda piękna dziewczyna? Sągaz. Urządziliśmy
że udało mu się uciec...
dzę, że nie jest ona obcą
naszemu Mamy wspaniały
z iab— Mimo, że misja jego
nie zo- zręcznemu przyjacielowi, nieprawdaż? wczoraj małą próbę w jednej
stała spełniona?
Vali bladła i rumieniła
się kolejno; ryk. Kilka kropel zaledwie, przy zaodwróciła się ku oknu, by ukryć mkniętych drzwiach...
Baronowa spuściła Oczy.
Weszliśmy do pokoju po dziesię— Widocznie strącił odwagę.
upakarzające ją wzruszenie.
Przemknęła przez jej głowę myśl
Oto raport,
który znalazłam ciu minutach, w maskach najnowszenagła: czyż by
Godfrey
zawstydził przy tej dziewczynie,
rzekła poda- go systemu i cóż? Dwunaście trupów
się roli, jaką odegrał i wyrzekł
się jąc pułkownikowi
list
Godirey'a. leżało na podłodze: ośmiu mężczyzn
zwycięstwa? a może, dowiedziawszy Trommel przeczytał jego treść ze i cztery kobiety. Natychmiastowy paraliż
serca. Szalenie ciekawe. Żadnego Ślasię o obecności
w pałacu
młodej ściągniętemi ponuro brwiami.
—Hm! — mruknął.
Już wie za du na nich, zdawałoby się, że zasnęli!
amerykanki, umknął by uniknąć
rezultatów porozumienia dwuch rywalek? dużo ten człowiek. A przy tem raport Kolosalne! Genjalne! Po pięciu minubombami z tym
Lecz to ostatnie
przypuszczenie
nie ten Świadczy, że istnieje inny jeszcze tach bombardowania
centra strategiczne
wydawało się możliwem...
jakiś sposób porozumiewania
się z gazem wszystkie
O nie, pani baronowo! — za- Londynem. Musimy odkryć ten spo- niemieckie znajdą się w naszych ręwołał Trommel, — znam dobrze taj- sób. Jeśli nie można
zabić szczura, kach. Nie możemy przegrać! Chciałem
nych agentów angielskich. Są to bul- co jest zawsze najlepszem wyjściem, sprowadzić tutaj wynalazcę, proiesora
dogi: z chwilą, gdy pochwycą sw należy przynajmniej pozatykać wszy- Ąugerdyncka, ale nie chciał opuścić

Mackiewicz.

Sawicz, choroby skór-

stwowego, poszukuje B
pw na „wież lub В

poleca

NB W. BORKOWSKI Mickiewicza 5, tel. 372. Filja Ś-to Jańska I,й tel. 371.

słowa.

godami posiadamy
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Kalwaryjskiej 55
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Prawdziwy
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| Wileński LOMBARD „Kresowja”
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Witkowski,
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NERBSZDUCACZZZNEZYNNEGREBAZERZKZDKAWNZASGOZZUAKNNNOBSDONA
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17.

w Wilnie, przy uł. Kalwaryjskiej 55. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 17 lutego 1928 r. Kapitał zakładowy 2.000
zł., podzielony na 10 udziałów po 20 złotych każdy, z których 1.800 złotych wpłacono gotówką, zas na 200 złotych
oszacowano

r
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s
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i wyrobów tytonio377. |. B. „Sklep win i wódek
spółka z ograniczoną odpowiedzialF. Witkowski
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Biura Ogłoszeń

w dniu 8. III; 1928 r.

zł.

;1 12 losu zł, 20—; 1/1 los

Bank
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do Centr.

Rejestr Handlowy.

wygranych.

R Klaśyś17: Pasta!
tów całych

kolei żelaznej.

Fabryka Środków beczniczych w Krakowie.

3.000

DRUGI LOS MUSI WYGRAC!
suma wygran. około 24 miljon

neżai zania WEGO
A

S-ka,

—

Wytwórca:

5.000

Karta zamówień
Wiino. Niemiecka
MIRKOWSKI,

H.

sąsiedztwo

i

cany!

10.000

miejscu wyciąć i wypełnione

MUROWANY

Ogólnie znany

po nadesłaniu zaZamiejscowym wysyłamy losy natychmiast
mówienia i wpłaceniu należności na konto w P.K.O. 80928.
l

,

Sapomenthol Matuli.

wygrane:

innych

Я СЕГО

używaj tylko

3553.

700.000 Zł.

”
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9€ —

posady nauczycielskie w Polskiej
Szkole Handlowej w Gdańsku
a) nauczyciela jęz. polskiego
towaroznawstwa
i geograiji goDj
spodarczej.—
ukończone studja uniPrzy a) i b) wymagane
wersyteckie i kwalifikacje nauczycielskie. Pożądane:
harcerską lub nauczanie
opieka
nad
organizacją
kaligrafji. Pierwszeństwo mają nauczyciele państwowi, dla których o urlopy
płatne
wystara się Macierz Szkolna.
Pobory jak w szkołach państwowych w Polsce
z mnożną 78 fenigów plus dodatek gdański.
Posady są
do objęcia
natychmiast lub najpóźniej od 1 sierpnia 1928.
Podania należy skierować
do Macierzy Szkolnej w Gdańsku Am Olivaertor 2—4 w terminie do
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Pożądane

Liągnienis odbędzie się już 19-go i 20-go maja.
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Hotrzebna

dziewczynka
na po‚ W. Pohulanka
Nr 19
15.
O0—-1502

na następujące

na urządzenie fabryki, położony w pobliżu lasu sosnowego i rzeki spławnej, Oraz zawierający turbinę
o siłe 250 koni.

40. Tel. 296.35
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„ 300.000
po 100.000
80.000
э
75.000
”
70.000
"
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