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4, otwarta

miesięczna z odniesieniem do domu
zagranicę

7 zł. Konto

czekowe

w

lub z przesyłką pocztową
PKO.

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego

redakcji

N-ru

20 groszy.

243, administracji

228, drukarni

nych

w litewskiem

Balutisowi,

ministerstwie

Zauniusowi,

spraw

Janikasowi,

Ameryka

ładuje wojska

zagranicz-

Sawickisowi,

do Ghin?

WIEDEŃ, 7.V, PAT. Według doniesień: dzienników z
Nowego-jorku,
amerykański
departament marynarki zapo

powiedział wysłanie 11.000 marynarzy amerykańskich*do
Chin dla obrony obywateli
i interesów amerykańskich.
Na wodach azjatyckich znajduje się obecnie 61 amerykańzasadniczych” spraw skich okrętów wojennych.

niż

spornych. Według tych
wiadomości
jakie dotychczas udało się otrzymać,
należy oczekiwać raczej
pomyślnego

załatwienia rokowań.

Podobno

niedzielę

uka:

Według

doniesień

dzienników

z

Japończycy koncentrują
przed Szanghajem
okręty wojenne, a jednocześnie rozsyłają z Korei i PortArtura transporty wojskowe.

Okrucieństwa chińskie nad Japończykami.
OSAKA, 7. V. Pat. Z Tsi-Nan-Fu donoszą
o szeregu
cieństw popełnionych na obywatelach
japońskich. Przez

oOkruulice

miasta przeprowadzano nagie kobiety, aby je następnie pozbawić życia w torturach. Kilka osób spalono żywcem,
a szeregu

innym

wyłupiono

oczy.

Marsz chłopówna Ruoreszt.

zala się w Rydze, podchwycona
też została w Moskwie. W/g tych berlińskich
wersji, autorem tego rodzaju
bloku
ma być lord Birkenhaed, który
nieBERLIN, 7 V. PAT. Cała prasa dzisiejsza przynosi alarmujądawno przyjechał do Berlina. Anglja
ce
depesze
z Bndapesztu i Bukaresztu,
sygnaiizujące marsz na
ma udzielić wydatnej pomocy — НпапBukareszt
oddziałów
chłopskich,
które
brały
udział w kongresie
sowej obydwom państwom, wzamian
chłopskim w Alba Julja.
za przystanie na tego rodzaju kombiPrzebieg kongresu chłopów w Alba Julja.
nację. Pozatem wysiłki „bloku* skierowane być mają w kierunku wciągBERLIN, 7. V. (T. wł.) Wysłany do Alba julia specjalny korespondent
Vossi-

nięcia doń również
Ukrainy. Cała sche Ztg opisując przebieg kongresu chłopów w Alba julia stwierdza, że obrady konwiadomość w tej formie jakiej uka- gresu dowiodły iż w masach chłopskich panuje solidąrny nastrój rewolucyjny, podzała się w prasie, posiada charakter czas gdy przywódcy stronnictwa są niezdecydowani i nie zgadzają się między sobą.
wybitnie alarmowy, mający na celu Poseł Manju z siodmiogrodzianami nie chciał słyszeć o akcji rewolucyjnej, inni przypobudzenia do czynu „kogo należy”. wódcy — z Bessarabji, Bukowiny, Banatu i Starej Rumunji żądali pochodu na stolicę.

Dotyczas jeszcze nie
posiadamy Pochód oddziałów chłopskich, maszerującychw ordynku wojskowym ze sztandarami
wiadomości o nastrojach w Moskwie przy dźwiękach muzyki, przedstawiał widok imponujący. W cząsie marszu panowała
sowiecką żelazna karność. Organizacją pochodu zajęła się młodzież stronnictwa chłopskiego.
prasę
i oświetleniu przez
rokowań polsko-litewskich. Zdaje się Niektóre oddziały przebyły pieszo 300 klm., aby się dostać do Alba Julii. Większą
jednak, że dotychczasowe kokietowa- część drogi przybył pieszo oddział 3-tysięczny z Bessarabji i 8-lysięczny z Bukowiny.

nie p. Voldemarasa poczyna zwolna
ustępować mniej lub więcej nieprzy”

chylnej nagonce.
Litwa doczekała

W prasie mińskiej
już równego trakto-

wania ją z Polską.

Dotychczas tylko

wiadomości z Polski dawało się pod
ogólnym tytułem: „Pod

panskim dru-

kam“ albo: „U biełaj Polszczy”.4Obecnie zaś do objektywnego
tytułu „U
Litwie"
dodany
został
stały
epitet:

„U

kułackaj

Litwie"...

ERA

Mowa powykorcza Poincarego.
PARYŻ, 7—V. Pat.

Przemawiając

na posiedzeniu rady generalnej w
Bar-Le-Duc premjer Poincare wyraził radość,

że skład

nowej

lzby De-

W zgromadzeniu, które

odbyło się po kongresie, wzięło udział

pów. Mówcy przemawializ sześciu trybun. Tłumy
kareszt*. Zgromadzenie

ogłosiło się wielkiem

100.000

chło-

przerywały im okrzykami: „Na Bu-

zebraniem

narodu

rumuńskiego,

zazna-

czając, że nikt inny w Rumunji nie ma obecnie prawa
reprezentowania ludu po za
włościanami zebranymi w Alba Julia. Zebrani złożyli masową przysięgę, w której
oświadczyli, że nie zaniechają
walki dopóty, dopóki rząd obecny, który
od króla
Ferdynanda na łożu śmierci wymusił nominację a obecnie jest tolerowany
przez regencję, - nie ustąpi.
Wobec odmowy posła Manju, inni przywódcy Popowicz, Drobecu i Boku pod
naciskiem

mas

zajęli się organizacją

marszu

na Bukareszt

trzema

oddziałami.

Na za-

rekwirowanych autobusach i samochodach wyjechało niezwłocznie 3000 uczestników
kongresu, pod wodzą Popowicza. Drugi oddział pod wodzą Drobecu wymaszerował
przez Pejus i Szigetwat i ma połączyć
się w Kronsztadzie z innymi
oddziałami, aby
dalej iść razem.
Manju w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że wierzy, iż rząd obecny będzie musiał ustąpić. Manju osobiście nie pochwala marszu na Bukareszt, musiał jednak
ustąpić wobec wzburzenia, jakie ogarnęło masy uczestników kongresu.
Manju prosit
dziennikarzy, aby podkreślili, że narodowe stronnictwo chłopskie nie utrzymuje żad-

putowanych jest dowodem uznania ze nych stosunków z bawiącym na emigracji księciem Karolem i nie zamierza zwracać
strony wyborców wobec metod sto- się do niego z wezwaniem do powrotu. Manju wyjechał do Bukaresztu celem przedsowanych przez niego w d»iedzinie łożenia Radzie regencyjnej rezolucji z Alby Julji.
polityki i finansów a zmierzających
do poprawy
sytuacji kraju.
W dalszym
ciągu
mówca
podkreślił z całym naciskiem stworzenie
w łonie Izby stałej i zwartej większości, któraby poświęciła wszelkie inne
względy dla ostatecznego uzdrowienia

waluty i życia gospodarczego Francji.
Przemówienie swe zakończył Poincare
stwierdzeniem, że zarówno dziś jak i
wczoraj jedyną ambicją Francji jest
się do — ugruntowania
przyczyniać
powszechnego pokoju drogą wzajem-

nego szczerego zbliżenia

ludów.

Skazanie terorystów ze Śląska
fpolskiego.
BYTOM,

7. V. Pat.

przed tutejszym

przeciwko 24-m

sądem

W

toczącym

karnym

członkom

wehry oskarżonym o napad

nicę, zapadł dzis w godzinach
Skązujący

głównego

LONDYN. 7, V. PAT. Bawiący tu od 9-ciu dni, jako gość
p. Jonescu
zamieszkały w jego rezydencji Lodstone Surrey, ks. Karol rumuński zgłosił
się
w sobotę do
T-«a Dróg Powietrznych imperjum z prośbą
o udzielenie
mu
dwuch samolotów. Na jednym z nich książe
pragnie
udać
się do
Rumunji,

drugi zaś miałby mu
zarząd T-wa

skiego,

lotu

dokumentów

w

godzinach

rannych.

Władze

powątpiewanie co

niezbędnych

że

w

tych

do

posiadania

przez

do wylądowania

warunkach

rządowe,

samoloty

księcia

na terytorjum
angielskie

nie

| one ks. Karolowi.
W związku z tem Daily Express podaje: Ks. Karol nie

do których

tronu

prośby b. następcy

zwrócił się z przedstawieniem

wyraziły

oświadczyły,

w tej podróży.

towarzyszyć

wczoraj

as. Karol wyraził pragnienie
rumuń-

odpowiednich

Rumunji,
mogą

być

Władze

udzie-

A

zamierzał

lądo-

wać na terytorjum rumuńskiem lecz chciał odbyć Iot nad Rumunją
i zrzucić
z samolotu tysiące egzemplarzy odezwy z wezwaniem
ao swych
zwolenników o udzielenie mu pomocy w razie powrotu do Rumunji. W odezwie swej
książe zapowiada
przeprowadzenie szere u reform: Książe oś iadcza, že sytuacja obecna w Rumunji naraża kraj na Śmieszność w oczach Świata. Pra-

wdziwa wolność może być zapewniona tylko w wypadku įwprowadzenia go na
Się

procesie

Landesschutz-

na urządzeną

przez polską ludność w Rozborku wieczorwyrok

Niedoszły lof Ks. Karola nad Rumunią?
rozpoczęcia

tron jako władcy prawego
i dojrzałego. Pani Lupescu
nie jest
powodem
opuszczenia przez księcia terytorium
Rumunji i nie byłaby
przeszkodą
do

wypełnienia

przezeń

oświadczeniem: Pragnę
spadkobiercą dynastii.

obowiązku

powrotu

względem

do mezo

ojczyzny.

Odezwa

kończy

dziecka, które chcę uczynić

się

godnym

wieczornych

oskarżonego

Obroty

Targów Poznańskich.

kierownika bandy Hampfa na 8 miesięcy
więzienia, 5-ciu dalszych oskarżonych Zaś
POZNAŃ, 7 V. PAT. Zamknięte wczona 6 miesięcy. Wszystkim tym oskarżonym
sąd przyznał ulgę w postąci zawieszenia raj VIII z rzędu Targi Poznańskie i Ill międalszego wykonania wyroku
po odsiedzė- dzynarodowe cieszyły się bardzo znącznem
niu przez nich połowy kary. Ż pośród dal- powodzeniem. Ścisłe ujęcie obrotów dokoszych oskarżonych 17:tu skazano na3 mie- nanych podczas Targów jest obecnie prasiące z zamianą ną grzywnę 50
marek, a
wie niemożliwe, z głosów dostawców jed"ednego oskarżonego uniewinniono.

|

Sytuacja w
Chinach.
Wśród
wydarzeń ubiegłego tygodnia na plan
pierwszy wysunęły
się wypadki
-w
Chinach. Zaatakowanie wojsk japońskich posłanych dla ochrony życia i

mienia obywateli japońskich
Nan-Fu

nak zdaje się wynikać, że są oni z zawartych tranzakcyj zadowoleni, Prasa poznańska stwierdza, że niektóre branże jak np.
przemysł maszyn rolniczych, osiągnęły rekordowe obroty.

Mickiewicza 74.

Księg.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Koi. „Ruch“.

B. Gołembiowskiego.

przez

wojska

w

Posiedzenie Senafu.

cie wycisnęło
nie jedno piętno na
odpowiedzi niemieckiej. Nota p. Stresemana spowita jak zwykłew nieodłączne akcesorja frazeologji pacyfistycznej, unika konkretnego wypowiedzenia

WARSZAWA 7 V PAT. 3-cie posiedzenie Senatu z dn. 7 maja rb. Po złożeniu
ślubowania przez sen. Brzezińskiego (Wyzw)

i Godlewskiego (ZLN),
porozumienia

między

południowe

gen. Czang-Kai-Szeka oraz walki, któ- dowe j. np. Pakt Ligi i Pakt Reński za-

z

powodu

klubami

braku

postanowio*

no odłożyć pierwszy punkt porządku dziennego, tj. wybór 4-ch
Stanu do przyszłego

Tsi- się. Femniemniej jednak stwierdza, że dzenia.
Niemcy uważają iż umowy międzynaro-

Natomiast
dzienny wnioskiem
o zawieszenie

członków
plenarnego

Trybunału
posiedze-

uzupełniono porządek
komisji regulaminowej

postępowania

karnego

przę-

re w tem mieście doprowadziły
do
nader licznych oiiar po obu stronach
nie mogą
pozostać
bez następstw.
Rząd japoński
odwołał
już swego
przedstawiciela przy rządzie
południowym w Nankinie, a może być jutro już nadejdzie wiadomość
о wysłaniu wojsk japońskich
na terytorjum Chin. Sytuacja jest tego rodzaju,
że ruch wojsk Czang-Kai-Szeka i jego dałsza działalność zagraża najbardziej żywotnym interesom Japonii w
Mandżurji, będącej jak wiadomo terenem ekspansji
zarówno
politycznej
jak gospodarczej i kolonizacyjnej dla
cesarstwa japońskiego. Dotychczas za
cenę poparcia marszałka Czang-TsoLina Japonja zdobyła sobie w Mandżurji
szereg
przywilejów,
których
rzecz jasna tak łatwo się nie wyrzek-

warte wLocarno posiadają pewną styczność z treścią nowego paktu. Poszanowanie zobowiązań, wynikających z obu
umów
międzynarodowych
Niemcy
uważają za rzecz nienaruszalną. Zdaniem Niemiec zobowiązania wynikające z obu powyższych umów nie zawierają nic takiego, coby stało w
sprzeczności z zobowiązaniami
prze
widzianemi przez projektowany pakt.
Projekt amerykański
według opinii
rządu niemieckiego nie
kwestjonuje
prawa żadnego suwerennego państwa
do obrony własnej i wychodząc z tego założenia Niemcy nie uważają za

ciwko sen. Roguli (KI Biał) do czasu wygaśnięcia mandatu. Następnie lzba przystąpiła do głosowania dla wyboru 2-ch członków i 1 zastępcy członka Komisji Kontroli

rzecz

że następne posiedzenie odbędzie

się pra-

wdopodobnie za miesiąc i że o
jego senatorowie będą oddzielnie

terminie
zawiado-

cydował się na zaatakowanie
wojsk
jego
pozycja
iż
wskazuje,
japońskich
musi być silna. Działania wojsk posą wyłącznie
łudniowych skierowane
cuprzeciwko Japończykom, innych
Oodspecjalne
dzoziemców ochraniają
działy gwardji dowódcy wojsk południowych, co wyraźnie podkreśla, że

warciu go przez
sześć mocarstw i
inne
państwa
przystąpią
do paktu
amerykańskiego. P. Stresseman ukła-

konieczną,

aby

wypadek

naru-

szenia paktu był w nim przewidziany.
Nota niemiecka
kończy
się wyrażeniem przekonania, że celem ostatecznym

paktu

jest jego uniwersalność,

dając

odpowiedź

brał

pod

uwagę

przedewszystkiem
dwa
momen y:
zwycięstwo Poincarego, co daje gwarancję, że polityka zagraniczna Francji nie ulegnie zmianomi zabiegi niemieckie w sprawie rewizji planu DaCzang-Kai-Szek nie ma zamiaru walwesa,
O czem coraz głośniej mów
czyć z wszystkimi na raz. Obliczenia
Trzeba
było
tak
na du- się w Niemczech.
Czang-Kai-Szeka oparte są
ułożyć
odpowiedź
aby
zbytnio
nie
on
polityki, wie
zgajomości
żej
narazić
się
Francji,
ani
znowuż
bardobrze, że ani Amerykanom ani Anglidzo podrażnić Amerykę, która
przy
kom zbytnio się nie śpieszy aby rarewizji planu
[Dawesa
-interesa . Japonii, ewentualnej
zagrożone
tować
będzie
miała
bardzo
wiele
do po.
tych
z
raczej * ręcz przeciwnie każde
wiedzenia.
Stąd
też
odpowiedź
niemocarstwnie pędzie zbytnio rozpaczało,
miecka,
uznająca
nienaruszalność
gdy Japonja zostanie osłabiona wskuPaktu Ligi i
Locarna, co wyraźnie
tek takich czy innych rezultatów dziaO ile przewi- pomijał projekt Kelloga, jest ukłonem
łań Czang Kai Szeka.
pod adresem Francji; natomiast tam,
dywania te są słuszne, potwierdza
gdzie
jest mowa
O nieprecyzowaniu
oświadczenie sekretarza stanu p. Kelwypadków naruszania paktu p. Stresloga, który mówiąc o ostatnich wyuśmiecha w
w Chinach zaznaczył, że Sta- seman wdzięcznie się

padkach

ny Zjednoczone zachowają ścisłą neudopóki życie i mietralność dopóty,
nie obywateli amerykańskich nie zostało zagrożone. Podobnie kształtowała się sytuacja rok temu podczas
Wówczas bezpowzięcia Szanghaju.
średnio byli zainteresowani i zagrożeni Anglicy i mimo ich Starań, ani
Amerykanie ani Japończycy nie zrobili nic

istotnego

coby

angielskie wzmocniło.

Stanowisko

Na współdzia-

łanie innych mocarstw Japonja zdaje
się napewno może nie liczyć. Pozostają

jej własne sił i to właśnie będzie
komplikowała sytuację.
— Zatarg
angielsko-egipski
narazie został zażegnany.

wysłania eskadry

Zapowiedź

krążowników

zro-

stronę Waszyngtonu.
Na propozycję
dzieliły odpowiedzi

amerykańską
udotychczas tylko

Francja i Niemcy. Odpowiedzi Włoch,
Japonii i Anglji nie zostały
jeszcze
ogłoszone. Według
oświadczeń
Forejgn Oflice odbywa się teraz uzgadnianie opinii w sprawie
proponowanego paktu pomiędzy
Londynem
a
stolicami dominjonów, które na podstawie nowej
organizacji
Imperjum
Brytyjskiego biorą udział w posunięciach
polityki
angielskiej
o skali
międzynarodowej.

Kongres
grodzie.

chłopski

w Siedmio-

Sytuacja

Rumunji
w ciągu
miesięcy
silnego

polityczna

w

ostatnich

znajduje
naprężenia.

się
w
fazie
Niewątpliwie

biła swoje.
Debata
nad
ustawą o
zgromadzeniach przewidująca między powodem podekscytowania były nierumuńskiej
innemi znacznie większe kary na urzę- powodzenia — polityki
na
terenie
zagranicznym,
że
przytodników rozwiązujących wiece lub zeczymy
tutaj
sprawę
optantów
węgierbrania, niezupełnie ścisle według przepożyczki
zagrapisów ustawy,
aniżeli
dla zakłóca- skich, nieuzyskanie
jących spokój, odroczona została do nicznej oraz ciągły ferment z powodu
nowej sesji parlamentu, która odbę- zabiegów ks. Karola, który nie wydzie się na jesieni b. r. Narazie więc rzekł się całkowicie nadziei, że uda
Egipt uległ, ale ferment,
który
tam mu się wziąść władzę w swoje ręce.
trwa potęguje się stale i ostatnie za- Ks. Karol po zgonie króla. Ferdynanże o ile „uaród go
żegnanie zatargu bynajmniej przyczyn da oświadczył,
tego iermentu nie usuwa, a więc nie
ma pewności czy coś nowego w CZasie najbliższym znowuż
nie wywoła
scysji.
— Odpowiedź
niemiecka na

propozycję

zmuszony

będzie

do kraju”, natomiast
własnej

inicjatywy

Zwolenicy

należą

do

nie znając rezultatów wy-

borów francuskich. Zwycięstwo Poincarego i uzyskanie
przez
rząd we
Francji trwałego oparcia w parlamen-

z swojej

sam

nie uczyni.

ks. Karola w

chłopskiego

marca

Rumunii

b. r. odbył

się

w

który

jaknajostrzej

przeciwko

obecnemu rządowi Vintilli Briatianu,
żądając jego ustąpienia.
Protest partji chłopskiej nie
odniósł żadnego rezultatu, rząd pozostał
u

steru,

wobec

czego

członkami

senatorowie

R) — 69 gł
gł. oraz
głosów.

na

— 69

(BB)

—

69

do sprawy sen.

Achmatowicz

(BBWR)

dził, że komisja powzięła
postępowanie

(BBW

(Wyzw)

Ewert

96,

zostali

Boguszewski

i Januszewski

zastępcą sen.

Sen.

głosów

Obrani

Następnie przystąpiono
Roguli.

stwier-

uchwałę,

ażeby

karno-sądowe przeciwko sen.

Roguli zawiesić na czas

trwania

mandatu.

Wniosek komisji przyjęto.
Po
odczytaniu
interpelacji wniosków, marszałek oznajmił,

mieni.

Ukonstyfuowanie się komisyj
senackich.
WARSZAWA,

7. V. Pat.

W dn. 7 mają

rb. ukonstytuowały się następujące senackie
komisje: komisja regulaminowa przewodniczący Sen. januszewski (Wyzw),
zastępca
sen. Achmatowicz (BBWR), sekretarz
sen.

Lempke (BBWR); komisja spraw zagranicznych i wojskowych przewodniczący sen.
Lubomirski (BBWR), zastępca sen. Kozicki
(ZLN),

sekretarz

sen.

Miklaszewski

(Str.

Chł.); komisja prawnicza przewodniczący
sen. Posner (PPS), zastępca sen. Makare-

wicz (CH.D), sekretarz vacat; komisją

ad-

ministracyjną i samorządowa
przewodniczący sen. Roman (BBWR), zastępca
sen.

Rolle (BBWR), sekretarz sen. Gruszczyński
(PPS); komi-ja gospodarstwa społecznego
przewodniczący sen. Rogowicz (BBWR),
zastępca sen. ks Tatomyr iUkr.), sekretarz sen. ks. Manugiewicz (BBWR)
komisja oświaty-i kułtury

przewodniczący

sen.

Hałuszczyński (Ukr.), zastępca sen. Kopciński (PPS), sekretarz sen. Erdman (Piast);

senacka
komisja
skarbowo-budżetowa
przewodniczący sen. Gliwic
(BBWR),
zastępca sen. Schreiber (Koło Żyd.),
sekretarz sen. Sokołowski (PPS).

ESS

Konfiskafa

„Expressu Gzerwa“

nego .
WARSZAWA,

7 V. PAT.

Dzisiaj został

skonfiskowany Nr 105 czasopisma „Kurjer
Czerwony* za umieszczenie
artykułu p. t.
„kola,
panie pośle sowiecki*
w
którym
fałszywie oświetlona została nota wręczo-

na przez posła sowieckiego
Spraw Zagranicznych.

p. ministrowi

Zgromadzenie bigi Harodów zwołane na 8 września.
GENEWA, 7 V. PAT. Urzędujący przewodniczący Rady Ligi Narodów Urrutia dełegat Kolumbji
wystosował do rządów
wszystkich państw członków Ligi Narodów
pismo, w którem, stosownie do regulaminu

wewnętrznego

Zgromadzenia,

zwołuje

Zgromadzenie Ligi Narodów w Genewie na
IX sesję na dzień 3 września 1928 r.
ENTERT
AO
T
SATA

dzielę zwolano

do

Alba Julja

kon-

gres partji. Do Alba Julja - jak brzmią
doniesienia—przybyło
150.000 osób

z całej

Rumunji,

kongres

więc ma

charakter masowej demonstracji. We
dług programu
kierownictwo
kon

gresu w pierwszym dniu zapowiedziało
przedstawienie rezolucji wzywającej
do niezwłocznej dymisji, w
gabinet
razie gdyby to nie odniosło skutku
kongres poweźmie decyzję co do dalszych kroków.

miały”

Równocześnie z kongresem
się

odbyć

demonstracyjne

zjazdy

partji w Bukareszcie, Jassach,

Braile

i Galaczu. Ze strony rządu Briatianu
przedsięwzięto
Środki
ostrożności:
skoncentrowano
w punktach,
gdzie
się odbywają zjazdy większe oddziały wojska — słowem rząd Briatianu
nie zdradza checi do ustąpienia. Zarówno masowe
demonstracje
partji

chłopskiej, jak stanowisko wobec niej
rządu

lea- no

aczkolwiek nie domagał się otwarcie
powrotu ks. Karola, jednakże wyposię

Oddano

25.

Briatianu wskazuje, że sytuacja

bowiem

powiedzieć

Już w ostat- szeregi demonstrującej

Bukareszcie zjazd stronnictwa,

wiedział

Państwowych.

stronnictwa jest poważna, jeżeli nie groźna, trud-

wybitnym

derem jest pos. Maniu.
nich dniach

powrócić

tego

Kelloga. Nazajutrz nie-. narodowego, którego

mal po uzupełniających wyborach we
Francji Niemcy ogłosiły odpowiedź na
amerykański projekt paktu potępiającego wojnę. Ten zbieg dat jest wielce charakterystyczny
dla polityki p.
Stresemanna, który nie chciał się angażować zajęciem takiego lub innego

stanowiska

weźmie

Długów

w tam białych kartek

a

więc należy się spodziewać, że po zanie. Fakt zaś, że Czang-Kai-Szek zde-

Przygotowania Japonii.
7.V, PAT.

tak z Szanghaju,

jednej jak drugiej strony nastrój panuje optymistyczny.
Krążą pogłoski,
że nastrój
ten
„udzielił** się również przeciwnikom porozumieniu polsko-litewskiego. Charakterystycznem
jest, że właśnie
w
chwili, gdy delegacja polska przybyła
do Kowna z Berlina puszczona
została „alarmująca* pogłoska o „„polsko-litewskim bloku antysowieckim“.

Wiadomość ta już'w

8
WIEDEN,

POW.—ul.

WARSZAWA—T-wo

W perspektywie tygodnia.

usunięciu której całkowite porozumienie jest już jedynie kwestją
czasu i
pomyślnego załatwienia bardziej
te-

chnicznych

Ratuszowa

Nauczyc.

POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—-Księg. T-wa „Ruch”.
ŚWIĘCIANY POW. —Rynek 9.
WILEJKA

13.

Księg.

PIŃSK— Książnica Połska St. Bednarski.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz railimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

szym przed południem przewodniczący
delegacji p. Hołówko został przyjęty na posłuchaniu u prezesa rady mimistrów i ministra spraw
zagranicznych
Wołidemarasa.
Następnie p. Hołówko złożył wizyty dyrektorom depar-

tamentów

Suwalska

NIEŚWIEŻ—ul.

262

KOWNO, 7.V, PAT.
Delegacja polska pod przewodnictwem naczelnika wydziału wschodniego M-stwa Spraw
Zagranicznych p. Hołówki przybyła dn. 6 maja wieczorem do Kowna, Na dworcu w
Kownie powitał delegację
w imieniu Woldemarasa p. Sławostjunas. W dniu dzisiej-

nie neutralności przez Litwę w r. 1920
i odszkodowania za okupację Wilna,
są najważniejszym momentem
w rokowaniach ogólnych polsko-litewskich.
Tworzą
one jednocześnie
główną
przeszkodę w kierunku porozumienia

państwami,

„Jedność.

LIDA—ul.

Sławosjunasowi oraz p. Jakobasowi dyrektorowi Elty.
Dziś po południu odbyły się przedwstępne narady.
z przedniczącym komisji pierwszej ze strony litewskiej
Balutisem. Na naradzie omówiono program prac komisji
i ustalono, że pierwsze plenarne posiedzenie odbędzie się
jutro o godz. ll-ej rano. Zaznaczyć należy, że rozpoczynające
się prace pierwszej komisji konferencyjnej polsko-lilitewskie do odszkodowań za akcję
tewskiej
toczą się w duchu bardzo spokojnym i ściśle rzegenerała
Żeligowskiego
i
polskie
kontrżądania odszkodowań za złama* czowym wśród niezwykle uprzejmej atmosiery.

pomiędzy obydwoma

Ossoling.

KLECK—Sklep

, Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.
|
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

4 zł.

Nr. 80259.

TWIENIEC—A.

St. Michalskiego.

Wileńska 28.

OSZMIANA—Spółdz.

Zamkowa, W. Włodzimierow
„ T-wa „Ruch“.
GRÓDNO—Ksi
HORODZIEJ—K. Smarzyński.

Delegacja polska © Kownie.

Przyjazd delegacji Polski.
W niedzielę dn. 6 b. m. przybyła
do Kowna z Warszawy delegacja polska
na rokowania polsko-litewskie
komisji, która ma ustalić sprawę
t.
zw. „Bezpieczenstwa“
jako projektu
litewskiego i paktu o nieagresji jako
projektu polskiego. — Przewodniczy
delegacji naczelnik wydz. Wschodniego p. Tadeusz Hołówko.
Delegacja
przybyła
do Kowna
pociągiem
z Królewca.
Na dworcu
spotkali ją wyżsi urzędnicy ministerstwa spraw zagranicznych w Kownie.
— Dla delegacji polskiej zostały przygotowane w wspaniałym hotelu
„Litewskim** apartamenta, złożone
z 10
pokojów
Salonu i pokoju dla kancelarji.
Rokowania rozpoczną się natychmiast. Program komisji, który
poza
sprawą
bezpieczeństwa
i paktu
o
nieagresji, obejmuje również pretensje

ой 9 do 3. Telefony:

N.-ŚWIĘCIANY—ul.

W. Surwiłlo.

GŁĘBOKIE—ul.

WILNO, Wforek 8 maja 1928 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

Szeptyckiego A. Laszuk

BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot".
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego

ubiegłą

nie-

skiej

są

jak
partji

dalece
chłop

karne.

Rada Regencyjna
sprawująca naczelną władzę w zastępstwie
małoletniego

kr.

Michała

jekty partji narodowej

poprzednie

pro-

pod wpływem

Bratianu ignorowała całkowicie. Czy
teraz zachowa się w
podobny
зроprzyniedługo
sób, o tem depesze
niosą nam wiadomość.
Sz.

DOhchody

KRAJOWE

4-90 Maja.

otrzymał

— Pomimo niesprzyjającej pogody uroczystość A
Maja w Głębokiem
odbyła
się okazale. W przeddzień już przy wieczornym capstrzyku ujrzeliśmy miasto rzęsiście

:
iluminowane.
Zwracały uwagę dekoracje domu Polskiej Macierzy Szkolnej, Ogniska, szkoły
Powszechnej, Magistratu i kilku domów

napo uroczystem
prywatnych. Nazajutrz
bożeństw.e
tłumy
załegły obszerny: plac
3-go Maja, aby wysłuchać zwięzłego i ładnego przemówienia p. Stanisława Ochocińpowszechnej i
szkoły
skiego, nauczyciela
Najjacześć
wznieść gromkie okrzyki na

i Marszałka Pił-

Rzeczypospolitej

y

sudskiego.

Przy dość chłodnych podmuchach niemajowego wiatru ruszył pochód: Przyspo-

sobienie Wojskowe, Strzelec,
liczne Koła
swemi sztandarami
ze
i Stowarzyszenia
i setki, setki dziatwy szkolnej, czerwieniąfalą chorąbarwną, trzepocącą
się
cej
że
S
giewek.
wojska,
brak
Z żalem zauważyliśmy
odprzemówienia
które po wysłuchaniu
do koszar berezweckich. Pomaszerowało
pisyfjna boisku sportowem, urządzone staraniem władz miejscowyci, oraz wieczorna
letnim zgromadziły
teatrze
w
akademja
.
olbrzymie tłumy.

komitet obcho-

Starania, jakie położył

preze-

wprost

na czele z niestrudzoną

du

ską p. Lucją Hellwigową nie poszły na
marne. Nauczycielstwo szkoły powszechnej
okolicznej dziatwy
na akademii, w de-

śniadań dła przybyłej
wiejskiej, a wieczorem
Klamacji,

1000 zgórą

rozdało

kierownictwem

jej

pod

oraz

przemówieniu,

granej $iednoaktówce „Miecz

ode

dobrze

NGTA POSŁA GOGOMOŁOWA
w sprawie zamachu

Bartkowiak

i d) w za-

wedach ułanów we władaniu białą bronią
nagrodzeni zostali ułani Pawlikiewiczi Wróblewski.
З

GŁĘBOKIE.

śniejszej

plutonowy

Damokiesa

Jednocześnie z zawodami strzeleckimi
w strzelaniu
z broni mało-kalibrowej, do
których prócz zawodników z grona
woj-=

skowych, hufca szkolnego, Policji Państwo-

wej, Związku Strzeleckiego
stawali również ochotnicy z zainteresowanej żywo publiczności — odbywały się:
11. zawody lekko atletyczne
przy u-

dziale
różnych
drużyn i zamiłowanych
sportowców, składając się na: a) bieg 3 klm.

zakończony pięknem zwycięstwem
O pierwszą
nagrodę
kaprala
Czajkowskiego w

ciągu

13 m. 24

sek.,

b) bieg

100 mtr. w

ciągu 12 i jednej dziesiątej sek. i 400 mtr.
w ciągu I m. 4 sek. zakończony
zwycię-

stwem
ucznia
gimnązjum — Borździłow
skiego, c) bieg w workach dał wiełe hu-

moru publiczności a zwycięstwo
szeregowcówi Janowi Gregorczykowi,
d) w skokach w dal uzyskał plutonowy Czapiński—

5 mtr. 33 cm., uczeń

Zawadzki

3 cm. e) w skokach
tonowy Czapiński —

Borżdziłowski

о

— 5 mtr.

wzwyż osiągnął pilu1 mtr. 65 cm., uczeń

— 1 mtr. 62 cm, f) w

sko-

ku O tyczce uzyskał
plut. Czapiński
2
mtr. 60 cm., g) w rzucie kulą kapral Maj-

na członka poseistwa

№ czci Berka Joselewicza

sowieckiego.

uroczysty

z dn.

datowaną

notę

maja:

5

Panie ministrze, 1) wczoraj o godz 4-ej min. 20 po południu przy wyjeździe handlowego przedstawiciela Związku Socjalistycznych Republik Rad
p. Lizarewa z gmachu poselstwa w zamkniętym samochodzie w
towarzystwie sekretarzy przedstawicielstwa handlowego pp.
Djakonowa i Makarenko na rogu ulicy Wilczej i Marszałkowskiej
niedaleko
od
poselstwa
dano 3 strzały do znajdującego się w automobilu
p. Lizarewa,
przyczem
przy trzecim wystrzale rewolwer zaciął się. Kierunek kul,
które
przebiły
automobil dowodzi, że strzelający celował w siedzącego
w automobilu p.
Lizarewa.

Po

zacięciu

się

rewolweru

zamachowiec

rzucił

się

do

ucieczki

ul. Marszałkowską i usiłował ukryć się w podwórzu domu Nr. 68; w którym mieszczą się t. zw. związek
rosyjskiej młodzieży
Nr.
mieszkania 4
i rosyjski komitet Nr. mieszk. 11. Przewodniczącym tego ostatniego
jest
znany Siemionow, którego wysłania z granic Polski domagało
się poselstwo sowieckie w roku ub. po zabójstwie posła Wojkowa. Jak
następnie
zakomunikowała policja kierownikowi
wydzialu
konsularnego
poselstwa
p. Szachowi, strzelającym okazał się Jurij
Wojciechowskij
przy
którym
według oświadczenia policji, znaleziono rewolwer i 2 zapasowe magazyny.
Biorąc
pod
uwagę,
że zamach
był dokonany w pobliżu poselstwa i w
porze o której codziennie wyjeżdżam
automobilem na spacer
w tym kierunku, przypuszczam, że zamach był zorganizowany na mnie i że
zama-

chowiec omyłkowo wziął siedzącego w automobilu p. Lizarewa za mnie.
2) Zamachowiec
Jurij
Wojciechowskij,
członek
biało-emigranckiej
rozmowy
między
poselstwem
czeń Waliszewski 55 mtr., i) rzut dyskiem terorystycznej organizacji był już tematem
kaprał Majchrząk
— 24 mtr., uczeń
Fre- Związku Socjalistycznych Republik Rad i polskiem . Ministerstwem
Spraw
jer
23 mtr., j) w rzucie oszczepem u- Zagranicznych. Według posiadanych przez poselstwo wiarogodnych
iniorczeń gim. Frejer — 34 mtr. 75 cm. Kapral macyj, wymieniony jurij Wojciechowskij
uczestniczył
w
organizowaniu
zaMajchrzak 34 mtr.
chrzak osiągnął — 9 mtr. 15 cm., h) w rzucie granatem „łan
Banasiuk
57 mtr., u-

IV. w biegu sekcji szturmowych: sekc- machu na posła sowieckiego Wojkowa przez IKowerdę. W związku z tem
ja 8 Baonu KOP. i sekcja Policji Państw.;. 11 czerwca roku ub. radca poselstwa.
p. Kociubiński
miał rozmowę z
zwycięstwo przypadło w udziale dobrze odpowiedzialnym urzędnikiem M-stwa Spraw Zagranicznych.
P. Kociubińzwartej drużynie 8 Baonu KOP. w ciągu ski wskazał, że Jurij
Wojciechowskij był jednym z organizatorów
zabój:
3-ch minut 12 sek.
jest
V. Zawody strzeleckie: prowadzone stwa posła Wojkowa i że za pośrednictwem jego, Wojciechowskiego,

Trzaskawki

i kaprala Wandygi

krzyżami zasługi, wygłaszając

bronzowymi

krótkie

żoł-

nierskie przemówienie. Podniosły charakter
tej ceremonii sprawił silne wrażenie na
:
tłumy obecnej ludności.
godz.

O

3-ciej

po

poł. rozpoczęły

przez oddziały wojskowe,

policję

się

i powia-

przez Al. Koźmińskiego
konkurencje;

Już

o zmierzchu

kiego,

Majora

towym
Na

bie amatorów

pozwolił

z śród tłumnie nagromadzo-

nej publiczności. g
Skład Komisji

A

Ą

stanowili

Pp.:

Powiatowego

Ku-

Sportowej

Dowódca 9 Szwadronu KOP Major Matuszewicz, z 8 Baonu KOP Kapiian Wojtkoz

i por. Tymiński,

wiak

mitetu P. W. i W. F. ppr. rez. Al. Kozmiń-

sportowego. Policji
klubu
ski,z ramienia
tysiński i z raPaństwowej starszy przod.
mienia Klubu „Reduta* Cz. Lenczewski.

W poszczególnych zawodach sędziowali Pp:. Kazimierz Moskwa, Piotr Polaczek,

por. Wyszynowski, Al. Koźmiński, por. Kulesza, por. Gregorowicz, por. Srokowski,
:
por. Lisko i Władysław Cudak. |
W pokazie zręczności siły
i tężyzny,

brały udział drużyny sportowe reprezento-

przedstawicieli w Komiwane przez swych
sji Sportowej — oraz dość żywy
i dzielny
hufiec szkolny Gimnazjum w Stożpcach.

Poszczególne
I. Mecz

zawody:

piłki nożnej, rozegrany między

mieszaną drużyną „Reduta” przeciw drużynie piłkarskiej 8 Baonu KOP
zakończone

ma korzyść „Reduty* w stosunku 0:5.

Na-

grodę

ufundowaną

przez

rowika w postaci pięknego

zegarka

Bo-

znano

zwycięskiej

drużynie

„Reduty”.

Pana

Il. Konkursy hippiczne

łą bronią

9 Szwadron

a) w

zorganizowane

KOP

zawodach

dały

Majora

przy|

w

bardzo

ładnym

stylu par

1 min. 57 sek. z dwoma

mi karnymi,

courf

zaledwie punkta-

b) w zawodach

ułanów

pierw-

szą nagrodę otrzymał ułan Pawlikiewicz za
przejazd par court bez błędów w czasie I
m. 20 sek, c) w zawodach
podoficerskich
w władaniu białą bronią pierwszą nagrodę

KURAS TAR

RSA

TRL OT TSO

PODZIĘKOWANIE
Przedstawicielom Wydziału Szkolnego
Magistratu miasta Wilna, mianowicie panu
szefowi Łok ciewskiemui pani referentce
Romancewiczowej za ułatwienie dziatwie
szkoły Olgieniańskiej gm. Gierwiackiej pobytu w Wilnie i przyjrzenia się uroczystościom
3-g0 maja oraz za udostępnienie odpowiednich

dla niej rozrywek

miejskich

w

imie-

niu tejże szkoły składa serdecznie podzię-

kowanie

Artur Wańkowicz.

Lubojackie-

Al. Koźmińskie-

— zwycięzcom

wręczyła nagrody.
placu
sportowym

w

spor-

Е
płóciennym

przez

poselstwo

sowieckie

M-stwu

Spraw

czównę

uprzedzenie,

ze

strony

rządu

polskiego

na

to,

że

nie

przedsięwzięto

cy

wsi

Dunajczyce

gm.

Sin

awskiej

pow.

Nieświeskiego zwracają się do nas z prośbą
poruszenia następującej sprawy.
Na

cmentarzu

Dunajczycach

wiejskim

rośnie

przy

cerkwi

kilkadziesiąt

w

sosen.

Sosny te rosnąc między mogiłami tak przeplątały się z krzyżami, iż stanowią z niemi
prawie jedną
cąłość
pamięci
o naszych
zmarłych ojcąch,
dziadach
i pradziadach.

Otėž ten „mogilnik“,
jak u nas na wsi

na-

zywają

się

mogiłkowy

las,

przygotowują

rąbać. I któż? Nasz proboszcz wspólnie z
djakiem! Oczywiście robi się to wyłącznie
w cejach zarobkowych.
Włościanie bronią
się ze wszystkich swoich słabych sił, ażeby uratować naszą wiejską świątynię, bo-

Joselewicz

był

W

głębi

liczba przedstawicieli

społeczeństwa
sali,

na
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otwartej

scenie

zajął miejsce komitet obchodu
przewodniczony
d hoc przez dyr. Wacława Gizbert-Studnickiego.

Pierwszy przemówi! p. Mieczysław

Stenografa(istki)

i
й

poszukujemy od zaraz,
Wiadomość w Administr. Słowa

B

od godz. ii-ej—13i pół,

g

E LL!

8 [ukiernia Kolegiawa Stra
Miekiewieza,

róg

Tatarskiej

żadnych

„Została

Bay

otwarta

zespołu

Letnia

pod

Weranda.

Codziennie ;

batutą Mikolaja Salnickiego

7. V. Pat.

W

dalszym

ciągu

rozpraw

w procesie

autonomistów

wszechniane

były

w Alzacji

czył, że autonomiści
tonomji

w

ramach

nie wydają się mu

państwa

skiej Rady Narodowej

stwo.

niemieckie.

fraucuskiego.

niemożliwe

ko można: do Starosty,
prawosławnego, nareszcie
prawda interwencja w tej

pełnym
szącunku.
Rzecz
zrozumiała,
iż
podczas rąbania drzew przez kupców, mogą być zniszczone i uszkodzone same mo-

odezwy

Świadek

do ziealizowania.

do
Konsystorza
do Biskupa. Co
sprawie Białoru-

u p. Starosty posku-

i zapowiedziane

juź rąbanie

drze-

wa było na pewien. czas wstrzymane, lecz
teraz znów mogiłkom grozi niebezpieczeńWieś

Następny

try-

świadek hr. Depange oświad-

dążyli do osiągnięcia dla Alzacji i Lotaryngji

postanowiła

zwrócić

się z pro-

Sbą do p. Wojewody i do Metropolity prawosławnego w Warszawie. A tymczasem
tyl- podajemy za pośrednictwem prasy do pu-

popierał

jaknajszerszej a:-

powyższe

dążenia,

które

blicznej wiadomości fakt przedziwnego ustosunkowania się naszego prawosławnego
proboszcza do naszej wiejskiej świątyni, a

również i Konsystorza prawosławnego w
Pińsku, który widać ze wszystkiego zezwala naszemu proboszczowi na handel mogiłkowemi

sosnami.

Pokładamy

jednakże

na-

na obroni nasze uczucia religijne, które
dziwnie chce pogwałcić
przedstawiciel

tak
na-

dzieję, iż p. Wojewoda,
szej władzy duchownej.

jako władza cywilNN.

francuskimi p. Wacław Lednicki, profesor literatury polskiej na uniwersy-

dażnej. Warunki te słusznie
za zbyt wygórowane.

dzięka za trud, jaki sobie zadała, albowiem jej recital był udanem przedtecie brukselskim oraz ceniony krytyk.
=
sięwzięciem propagandowem
w najliteracki.
Paryski „sezon“ jest w pełni, nic lepszem tego słowa znacze
niu.
Skoro © muzyce polskiej
Również
nakładem
„Renaissance więc dziwnego, że mieliśmy w bliskich
mowa,
czasu
szereg
koncertów to korzystamy ze
du Livre* wyszedł świeżo zbiorek p. t. odstępach
sposobności,
aby
wielkiem
powodzeniem: wypełnić jeszcze jeden mił,
Les grands poėtes polonais. Są. to polskich. Z
obowiąPiasrcko,
chlubnie zek i choć w paru słowac
przekłady z Krasińskiego, Słowackie- grała p. Wanda
h
napisać
z
niemniej- o Stow. Młodych Muzyków Polskich
go, Mickiewicza i innych
dokonane znana polska pianistka;
przeż d-ra Włodzimierza Bugla, który szym sukcesem Śpiewała w tej samej w Paryżu. Niezmordowanym
prezenapisał także obszerny wstęp o poezji sali (u Pleyel'a) Stanisława Argasti- Sem Stowarzyszenia jest p. Piotr Perumiejęt- kowski, a sekretarzem
polskiej. Dr. Bugiel jest już oddawna ska: głos, dykcja i wysoka
p. Feliks
odtwórcza
piešniarki polskiej Łabuński. Poza obroną interesów zapracowitym
„ochotnikiem“
polskiej ność
propagandy na paryskim gruncie. Je- znakomicie się uwydatniły zarównow wodowych Stowarzyszenie duże oddago pióra jest np. książka La Pologne utworach Schumanna, jak Honegger'a je usługi
Sprawie
szerzenia
naszej
prze- muzyki we Francji, oraz zacieš
et les Połonals, jaka w
roku
1921 i Szymanowskiego. Największy
nianiu
cież sukces odniosła w dużej sali Ga- stosunków muzycznych irancu
wyszła u Bossard'a.
sko-po
veau p. Lucyna Robowska. Odegrala skich. Przedwczoraj właśnie odbył lsię
Skoro o przekładach pisarzy pol- trzynaście utworów, trzynastu wyłącz- staraniem Stowar
zyszenia wielki konskich mowa, warto zaznaczyć,
że t. nie polskich kompozytorów, z których cert symfon
iczny w sali „Mogador”:
zw. „Polskie T-wo popierania stosun- kilku Paryż dotychczas nie znał. Wia- orkiest
ra Pasd:loup, jedna z najlepków literacko-artystycznych pomiędzy domo,
że p. Robowska poświęciła szych,
jeśli nie najlepsza
orkiestra
Polską a Francją", funkcjonujące
w swą grę (wysoko bardzo postawioną) symfoniczna
Paryża,
odegra
ła
pod
Paryżu od roku, również zamierzało wyłącznie polskiej muzyce fortepiano- dyrekcją p.
Renė
Bathon'a
utwory
wejść w porozumienie
z jednym
z wej. Ta niestrudzona orędowniczka i czterech młodyc
h muzyków
polskich,
wydawców paryskich celem wydania bezinteresowna przyjaciółka
polskich a mianowicie Karola Szymanowsk
iego*
serji przekładów polskich
powieści: kompozytorów jest już w kraju znana Piotra Perkow
skiego, Eugenjusza Mop. B. G. zażądał jednak aby mu za- i powszechnie ceniona. Nie
slyszeli- rawskiego i Aleksandra
Tansmana.
gwarantowano zakup tysiąca egzeni-- Śmy jej jeszcze w Paryżu. Należy się
Kazimi
erz
Smogor
zewski
.
plarzy każdej powieści po cenie sprze- p. Robowskiej szczere
uznanie i pouznano

|

й a

8

bunał przesłuchiwał pozostałych oskarżonych. Wszyscy oni twierdzili, że są niewinai
zapewniając, iż nigdy nie dążyli do oderwania Alzacji i Lotaryngji od Francji i nigdy
nie otrzymywali pieniędzy z Niemiec. Z kolei przystąpiono do badania świadków.
Pierwszy z nich nazwiskiem Bauer mówił o początkąch ruchu autonomistycznego, który
powstał w związku ze strajkiem powszechnym w kwietniu „1920 r. kiedy to rozpo-

tkowała

się wszędzie, dokąd

Berek

Pirates autonomistów alzackich.
COLMAR,

wiem mogiłki stanowią prawdziwą świątynię wsi, która otacza ją pewnym
kultem

giły i krzyże.
Wieś zwracała

względnie

miejscowego
skiego.

ofi-

GEST
DUNAJCZYK (pow. Nieś wieski).
— W obronie cmentar.a. Mieszkań-

że

terory-

środków dla istotnego uchronienia od niebezpieczeństwa sowieckich przedStawicieli w Polsce. Przeciwnie w związku ze sprawą Walentynowiczówny,
białosłuszność informacyj, której potwierdził zamach Wojciechowskiego,
emigrancka i część polskiej prasy przeprowadziła kampanię przeciw poselstwu sowieckiemu.
wa ludowa w Ognisku Kolejowem i szekolejnych
dwuch
że, po pierwszych
5) Wogóle należy zaznaczyć,
reg zabaw klubowych i towarzyskich.
Słowem, dzień 3-go maja upłynął b. zamachach (obecny jest już 3-cim w ciągu ostatnich 11-tu miesięcy: zamach
pięknie w Stołpcach, pozostawiając
miłe i Kowerdy,
i część
biało-emigrancka
i Wojciechowskiego)
Trajkowicza
niezatarte wrażenie.
wa
polskiej prasy przeprowadzała kampanję,
której Sens sprowadzał się do
tego, aby te godne potępienia za.nachy przeprowadzane ze strony teroryPożary. Dnia 2 maja wybuchł popoważnych
cel stworzenie
za
żar w Nadleśnictwie Okińczyckiem (kwart stycznych organizacyj, stawiających sobie
przedstawić w świetle bohaterskich
64) ordynacji Ks. A. Radziwiłła,
niszcząc koniliktów pomiędzy obu państwami,
około I klm. kw. lasu, opalając drzewa czynów, co było pośrednią do nich zachętą.
do wysokości 2 mtr. Pożar dzięki umieję6) Uważam za niezbędne wyrazić w najbardziej kategoryczny sposób
tnej akcji straży leśnej, oraz pomocy
|u- protest przeciwko bierności władz polskich
w stosunku
do akcji białodności stłumiono. Pożar powstał przyna terytorjum Rzeczypospolitej
puszczalnie z rzucenia ognia z zapałki iub emigranckich terorystycznych organizacyj
Polskiej, które mają za swój cel przygotowywanie
niedopadka papierosa.
i wykonywanie zamaDnia5 maja o godz. o, 45 we wsi Ho- chów na życie przedstawicieli rządu sowieckiego w Polsce.
O dokonanym
raczki gm. Mirskiej spłonął domi
kuźnia wczoraj zamachu podałem do wiadomości
mego
rządu i po otrzymaniu
na szkodę właściciela kuźni Smolskiego.
Spłonęły też i różne narzędzia
rzem.eśl- od niego instrukcyj pozwolę sobie jeszcze raz powrócić do tej sprawy.
nicze, wartości około 2500 zł. Pożar zaZechce Pan, Panie Ministrze, przyjąć wyrazy mego pełnego szacunku
uważyła patrol PP. z pos erunku Miri przy i poważania
D. Bogomolow
pomocy ludności zlikwidowała. Pożar powi poseł nadzwyczajny
pełnomocny
Mimister
Stał przypuszczalnie z węgli w kuźni, któZwiązku Socjalistycznych Republik Rad w Polsce.
re silny wiatr rozdmuchał.
ARE
klubu

Podstawy krytycyzmu (Wende); jest filozofa
polskiego.
Wystarczy podto ocena
matematycznych
podstaw kreślić, że wśród specjalistów francuResztę
swego
czasu skich,
Filozof polski w Paryżu. — Przekłady z „aprioryzmu“.
nawet najbardziej „„Świeckich”,
literatury polskiej -- Koncert p. Lucyny poświęcił ks. Jakubisiak
swej naj- książka ks. Jakubisiaka obudziła wielf
Robowskieį i inne.į
nowszej książce „O
teorji
czasu
i kie zainteresowanie i była powodem
przestrzeni” (Essat sur les limites de licznych głosów uznania. Poza pracą
Paryž 2-20 moja,
V'espace et du temps), jaka właśnie naukową
ks. Jakubisiak znajduje jeKs.
Augustyn
Jakubisiak,
uro- ukazała się w Paryżu w kolekcji „ii- Szcze czas
na pracę duszpasterską,
dzony w Warszawie w groku 1884, lozofji współczesnej" nakładem księ- przyczem bierze na siebie obowiązki
przebywa na wychodztwie we Francji garni F. Alcan'a (str. 196 in-8).
zwykle najtrudniejsze. A więc w czaod lat siedemnastu. W roku 1912, za
Teorja ks. Jakubisiaka opiera się sie wojny był kapelanem jeńców-Popracę o M tafizyce Augusta Ci 52- na przesłankach logicznych i teorjo- laków z armji niemieckiej w obozie
kowskiego, zyskał stopień
doktora poznawczych.
Wychodząc z założeń Le-Puy;
obecnie, od lat trzech,
jest
filozofji na uniwersytecie
katolickim biegunowo
przeciwnych Kantowi,
a kapelanem więźniów-Polaków; w tym
w Paryżu. Potem
przez trzy łata zarazem różnych od postulatów noe- ostatnim
charakterze
wyspowiadał
pracował nad filozofją Hoene-Wroń- tyki scholastycznej, ks. Jakubisiak przed egzekucją sławetnego Władka
skiego, ale studjów nad tym niepo- dochodzi do całkowicie nowego roz- Zińczuka i Pachowskiego.
spolitym bądź co bądź rodakiem na- wiązania problematu poznania. Roza
szym zaniechał wobec konkluzji, że wiązanie to prowadzi w swych konUkazał się francuski przekład znapod względem
czysto filozoficznym sekwencjach
do
negacji czasu poza nej powieści Ferdynanda Goetla p. t.
teorje Wrońskiego są idealizmem nie- sierą świadomości ludzkiej, a nato- Kar-Chat ou ła premióre neige; przea miast do uznania absolutu
posuniętym,
mieckim do absurdu
determi- kładu dokonał p. Marc Helys;
popod względem politycznym — pansla- nacji przestrzennych. Jakkolwiek wnio- wieść ukazała się poprzednio w Corwizmem, w którym Polska była pod- ski te różnią się zasadniczo od uwa- respondant a następnie wyszła w wyporządkowana Rosji.
żanych
dziś za pewniki
twierdzeń daniu książkowem, nakładem wydawfilozofów,
uczony
znajdują one głębokie po- nictwa „Renaissance du Livre“, jako
nasz
potem
się
Zajmował
Szcze- twierdzenie w najnowszych wynikach pierwszy tom „kolekcji autorów polchemią, iizyką i matematyką.
gólnie interesowała go geneza? pod- nauk ścisłych.
skich". Jest to jeden
z rezultatów
Trudno jest w pismie codziennem akcji polskiego „PEN-klubu”, Pośredstaw myślenia. Z tych rozważań
powstała praca krytyczna o Kancie p. t. szczegółowo analizować cenne dzieło niczył pomiędzy nim a wydawcami

Raczy polskie we. Francji

Zagranicznych

skąpa

Styczna działalność i przygotowywanie zamachów na przedstawicieli rządu
sowieckiego w Polsce ńie ustają, rząd Polski nie zostosował żadnych stanowczych Środków dła likwidacji istniejących terorystycznych organizacyj.
W szczególności potwierdzeniem nieprzerywającej się terorystycznej
działalności biało-emigranckich organizacyj była sprawa Trajkowicza i ostatnio
Sprawa Walentynowiczówny,
która
uprzedzała
o przygotowywaniu
na
mnie zamachu.
4) Niebacząc na dokonane w odpowiednim czasie przez Walentynowi-

cerskiego urządzone były próby zręcznościi loterja fantowa.
Aż do zmroku
przygrywała
orkiestra
Straży Ogniowej, poczem odbyła się zaba-

pierwszą

w Czasie

Wojtkowiaka,

namiocie i ną werandzie domu

przez

nagrodę zdobył kapral Lisiński, za przejazd

skłądzie:

Majora Matusze-

Gimnazjum

go, por. Tymińskiego

następujący wynik:

podoficerskich

Borowika,

wicza, Dyrektora

i władanie biawyłącznie

Komisjaw

Pań: Majorowej Borowikowej
i Haczyńskiej oraz Panów: Starosty fl. Kuroczyc-

na równoczesne odbywanie się różnych zasiewodów sportowych grupujących koło

placu

2 strza-

Nagrodę zdouzyskując 33

punkty.

go, Kapitana

Dužy obszar

się o 3

łość 20 mtr. stojąc z wolnej ręki

ty próbne serja $ strzałów.
B Loa gimnazjum Frejer

towy komitet P. W. i W. F.
zorganizowane na szeroką skalę zawody
sportowe, na
placu wojskowym, przed koszarami 9 szwa-

dronu KOP.

rozegrały

zrozumienia,

1 KARTOFLE DO SADZENIA E

prowadzona korespondencja między
biało-emigranckiemi
terorystycznemi
organizacjami w Polsce i w innych państwach zachodnio-europejskich. Pa1) o nagrodę Pana Starosty fi. Kurosu i pracy dla idei społecznej.
już uwspomniany
czyckiego „na warunkach:
odległość 40 nu Kociubińskiemu obiecano zbadać tę sprawę lecz
STOŁPCE.
mtr. 3 strzały próbne poz. stojąca
z wol- rzędnik M-stwa Spraw Zagran. Odrazu oświadczył, że nie dopuszcza myśli
w 5. o udziale Wojciechowskiego w zabójstwie
Wojkowa, ponieważ
Osobiście
W dn. 3 Maja, po uroczystem nabożeń- nej ręki strzela tak długo jak trafia
spóźnionej pory. go, Wojciechowskiego, zna. Następnego dnia zakomunikowauo
stwie w kościele parafjalnym i pięknem Nierozegrana z powodu
p. Kociu2) o nagrodę m-ta Stołpców
na
wakazaniu wygłoszonem przez
X Górskiego
współudziału
Wojciechowskiego
30 mtr. tarcza 30 cm. bińskiemu, że Śledztwo nie potwierdziło
odbyła się defilada oddziałów wojskowych, runkach: odległość
r. ub. zastępca
czerwca
24
Wojkowa.
posła
zabójstwa
organizowaniu
w
pozycja
stojąca
z
wolnej
ręki,
2
strzały
hufca szkolnego gimnazjum w
Śtołpcach,
Decyduje ilość naczelnika wydziału Polski i państw bałtyckich w
komisarjacie
ludowym
żeńskiego hufca harcerskiego i straży
0- próbne i serja 8 strzałów.
W wyniku strzelania Spraw zagranicznych
straży uzyskanych punktów.
p. Karski wręczył pierwszemu
orkiestry
sekretarzowi polskiegniowej przy dźwiękach
zwycięstwo przypadło kapralowi Stoińskieogniowej.
go poselstwa w Moskwie hr. Ponińskiemu spis najbardziej czynnych członKOP. który uzyskał
Należy mi zaznaczyć, źe przed
rozpo- mu z 9 Szwądronu
ków terorystycznych organizacyj rosyjskich białych emigrantów,
których
63
punkty
i
11
punktów
w
rozgrywce:
częciem defilady, na placu przed kościodalsze
przebywanie w Polsce
przeciw
posterunkowemu
PP.
Franciszkoprzedstawiało niebezpieczeństwo
dla
stołem Pan Major Borowik, Dowódca 8 BaoBanaszkowi
który
uzyskał
63 pun- sunków sowiecko-polskicn. Pod Nr. 8 w spisie tym ligurował.
Jurij Wojnu KOP w Śtołpcach w obecności Pana wi
kty i lo w rozgrywce.
;
ciechowskij.
Starosty H. Kuroczyckiego, Pana Burmistrza
3)
o
nagrodę
pamiątkową
młodzieży
udedokonał
Górskiego
Księdza
i
Cwaliny
uwagi
zwrócenia
3) Dokonany wczoraj zamach dowodzi, że mimo
korowania
2-ch
podoficerów: sierżanta na warunkach: wiek do lat 18-tu, odiegpod reżyserją p. Gumińskiego dało jeszcze
raz dowód dobrej woli w poświęceniu cza-

w Wilnie.

Winkelridem
sprawy żydowStaraniem specjalnego wileńskiego jakby
skiej,
dla
której
torował
u nas droge
komitetu, pozostającego pod protektoratem
p. Marszałka
Piłsudskiego, przez ofiarę krwi przelanej za Polske.
mówca,
jakby
zorganizowany został w Wilnie oneg- Krwią on tą, wołał
daj uroczysty
obchód
ku uczczeniu Stygmatyzowany, on, Bayard żydowpamięci pułkownika wojsk
polskich ski a zarazem jeden z najwaleczniejBerka
joselewicza, zmarłego
boha- szych Polaków!
Pięknie urozmaiciły akademję pp.
terską śmiercią 120 lattemu w bitwie
pierwsza
Blochównai Turgielówna,
pod Kockiem.
Q godz. 13:ej odbyło się w syna- pełną ekspressji grą na skrzypcach,
godze przy ulicy Zawalnej nabożeń- druga odśpiewaniem kilku nader egzostwo, na:którem był obecny wojewo- tycznych, bardzo interesujących pieśni
(na bis —
żydowskich
da wileński p. Raczkiewicz
z naczel- narodowych
Daiej p. Pajewnikami wydziałów,
wyżsi przedstawi- Pierwsza Brygada).
dzieciele wojskowości, prezydjum _ miasta ski zaznajomił zgromadzenie z
oraz wiele wybitnych osobistości
ze jami życia pułkownika Joselewicza a
społeczeństwa polskiego i żydowskie- osobliwie jego chlubnej służby wojmarsz
odegrała
Orkiestra
go.
Pozatem
uczestniczyła w nabo- Skowej.
bohatera z
żeństwie przybyła specjalnie do Wilna skomponowany na cześć
z Wołkowyska delegacja 3-go pułku pod Kocka przez p. Zamsztejgmana,
strzelców konnych, którego przeszłość pierwszego skrzypka naszej Orkiestry
i urohistoryczna
związana
jest z nazwi- Filnarmonicznej — a piękny
skiem
pułkownika
Joselewicza.
Na zmaicony program akademii zamknął
(pieśń
Śpiew
„Rachelo,
czele delegacji stał zastępca dowódcy wspaniały
kiedy Pan" z „Żydówki* tudzież kilka
pułku major Mysłakowski.
żydowskich) p.
Goldsztejna,
Akademja odświęcona
na część pieśni
Berka Joselewicza w sali Klubu Ku- kantora wileńskiej synagogi.
p. wojeKomitet złożył na ręce
pieckiego przy ul. Mickiewicza
miała
p. marszałcharakter niemal maniiestacyjny — ze wody a w prezencie dla
strony władz państwowych i poiskiego ka Piłsudskiego artystycznie wykonaspołeczeństwa. Obecność p. wojewody Ry w wileńskich zakładach p. Łaskowileńskiego, p. marszałka
Senatu, wa wizerunek Berka Joselewicza w
delegacji oficerskiej 3-g0 pułku strzel- ozdobnych ramach.
GAGA ZO (LE SO R SR
ców konnych, p. delegata Prokuratorii, 23 И ОО КО ПЯ РЕ КЕЕ
prof. Marjana
Zdziechowskiego,
p.
kuratora, wielu profesorów uniwersyteckich, wielu dam, naczelnika woje„Woltmany" posiada
wódzkiego wydziału Bezpieczeństwa i
wielu innych osób zajmujących ŚwieWilenski Syndykat Rolniczy
cznikowe
stanowiska
po
urzędach,
Wilno, ul. Zawalna Nr. 9,
instytucjach oraz wśród kół towarzytelefon 323.
skich
nadało uroczystości znaczeAdres
telegr.
„Rolnicze”.
nie zgoła
niepowszednie.
Uderzała Ё

WARSZAWA, 1-V PAT. W niedzielę dn. 6 maja w godzinach przedPolsce
w
Rad
Republik
południowych poseł Związku Socjalistycznych
p. Bogomołow przesłał ministrowi
Spraw Zagranicznych p.
Zaleskiemu
następującą

obchód

ximanowski,
dając
w podniosłych,
chwilami entuzjastycznych słowach do
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Hay tei procesų „ranaty“
Dalszy ciąg
Wysoki

ski

Sądzie, nasz

znajomy

wileń-

Mickiewicz—Kapsukas

mówi w „Zwiezdzie'”, że Hramada prowadzi na terenie Wileńszczyzny robotę bolszewicką, ten
sam
Kapsukas
z
da rady
ubolewał ongiś, że nie
cnotliwym ludkiem dopóki nie wyrzuci cudownego obrazu z Kaplicy Ostro-

bramskiej i dopóki

w

Katedrze

I na wsi nie lepiej.
„Hramada“
wspólnie z komunistami
organizuje
demonstracje, z których kilka zakonczyło

się tragicznie.

W Świętej Woli T.X1 t. j. w dniu
rocznicy rewolucji bolszewickiej tłum
hramadowcówi komunistów
Śpiewa
„wstaw :j prokiatjem

zaklejmionnyj”

nie oraz krzyczy:

„Niech
żyje
Trocki,
Antyreligijną precz z policją. Interwenjuje policja,
kinematograiu.
zrobi
akcję prowadzą usilnie komuniści, na a tłum krzyczy: „Ubić hada*...
A na drogach do miasteczka wioterenie ziem wschodnich organ B. W.
tej dących rozrzucona była bibuła komudopomaga
„Małanka*
H.
R.
akcji. Tam pracują Ostrowski i inni nistyczna.
TaraszkieCnotliwy ludek rozzuchwalił się, a
„Hramady“,
członkowie
materjalnie. Ta kto winien?
wicz zaś dopomaga
sama ,„Hramada* popiera zasadniczo
O tragedli 3.11-27 roku w Kosoruch jsekciartski,
a członkowie
jej, wie mówił
nam
Świadek
Rosiński.
którzy Tłum 500 osób... sztandary „zwolnić
ateiści,
obecni oskarżeni—to
białoruskich",
„niech
żyje
jednak jak Łuckiewicz i Taraszkiewicz posłów
wspólnie z kapłanem chrześcijańskim SSSR.“Tlum pomny na zwycięstwo w
ks. Kowszem opracowują dla meto- Świętej Woli jest zuchwały, nie słucha
policji. Lecz tu ścierają się dwie ideje.
dystów tłomaczenie Pisma Świętego.
metody- Chęć zniszczenia autorytetu władzy i
ruch
krzewi
Bursewicz
styczny. Ten sam Bursewicz zamiesz- konieczność wykonania rozkazu. I cóż
trupów,
kujący stałe w Czemerach, o parę za- ta próba sił dała? Siedem
ledwie wiorst od historycznych Żyro- dziesięciu rannych.
Kto ponosi odpowiedzialność, czy
wic położonych. Osk. Wołoszyn krzyczy na wiecu: „precz z popami to ten nie „Hramada*, której komitet orgasam policjant, ten ma krzyż, ten nóż”, nizował próbę? A kto to są ci zabici?
wtóruje mu Giełda i Sałyga, a Ко- Członkowie „MHramady*, a wśród nich
zicz posuwa się dalej. Zrywa symbol kilku mężów zaufania. Przy zabitych
bibułę — komunistyczną.
tego, który został ukrzyżowan, łamie znaleziono
krzyż,
ciska o ziemię i z ust jego Tłum rozagitowany przez „Hramadę“
To są wyniki szedł z hasłem — niech żyje ZSSR.
płyną plugawe słowa.
Ktoś cieszy się z tego.
Czyjaś
akcji antyreligijnej prowadzonej przez
wykrzywia
się w u„Hramadę“. — Szatan cieszy
się i czarna twarz
śmiech. Krew nieszczęśliwego robotwykrzywia swe czarne oblicze.
:
Jednocześnie z akcją antyreligijną nika Białorusina polała się. Nie krew
prowadzi „MHramada* akcję antyscale- dowódców...
niową. ł tu prowadzona jest robota
Prasa „Hramady“.
komunistyczna.
KPZB wynosząc uchwały O zadaPowiadają, że niema nic straszmówi o walce prze- niejszego
niach kolejnych
ponad
ogień, a czem jest
<ciw dzikiej parcelacji, o przerzuceniu ogień w rękach szaleńca, tem
prasa
obszarni- w ręku wywrotowca. Zrozumiał to
ciężarów podatkowych na
ków, a w szczególności o ściągnięciu komińtern i dlatego ze swego 200
z obszarników 740 miljonów
zł. w miljonowego budżetu subsydjuje prasę.
złocie zaległej daniny majątkowej. W
Dlatego z ulicy Poznańskiej nadodezwach i czasopismach hromadow- syłają do nas luksusowe wydawniskich powtarza się suma ta, podana ctwa, które podczas rewizji znalezioprzez wielkiego mistrza.
no u Ant. Łuckiewjcza.
Nie mniej gorąco prowadzona jest
Nas interesuje, jaka
była prasa
akcja przeciwko osadnictwu. Akcja ta „Hramady“ i kto ją prowadził. Przyidzie po linji V kongresu, który wy- chodzili tu znawcy ruchu białoruskie-

reźnie

znaczenie

podkreśla

osadnictwa,

kontrrewolucyjne
a gramoiony

go,ale

nie mogli powiedzieć

czy

„Hra-

mada“ miała prasę, aczkolwiek dziecnakręcone ręką wielkiego mistrza mó- ko— sprzedające na ulicy gazety, wiewią z trybuny sejmowej i na wiecach. działo, że prasa hramadowska rozPrezydjum
C. K. Hramady daje chodziła się z lokalu przy ul. Wileńszablon jak należy uchwalać w hurt- skiej Nr. 12. Znawcy tego nie wiekach protesty z racji osadnictwa: dzieli. Każdy wiedział, że wydawcą
„uzbrojeni osadnicy zwiększają panu- był Miotła, a redaktorem zawsze Łujący teror*. A jakie są tego skutki? ckiewicz.
O iłe dawniej lud białoruski
mówił
Czy materjał rzeczowy znajdujący
przy spotkaniu: dzień dobry panoczku, się w sprawie potwierdzi nam to, że
10 po agitacji przy spotkaniu
witał: prasa wychodząca przy ul. Wileńskiej
„O, polska morda”.
była hramadowską?
Idea braterstwa narodów jest szlaParagrat 5 instrukcji „Hramady*

chetną o ile nie przynosi choroby na
zdrowy Organizm. ldeę „braterstwa”
narodów po swojemu rozumie kom-

partja i dlatego K. P. Z. B. uchwala:

mależy rozwinąć szeroką kampanię za
wysłaniem robotników do Z. S. S. R.

Od momentu zorganizowania

tego frontu N.P-ch.
K.P.Z.B. obserwujemy

Z.S.S.R.
Ježdzilo

wielu.

czytanie

na „„Naszą Sprawę*,
Centr. Sekretarjatu
mówi się wyraźnie,
wa' jest oficjalnym

Bon

w

Prasa

jest

wszechniania

mówią

Środkiem
idei

dek

czytał

cnotliwy

prasy białoruskiej

i radował Się,

; „Białoruska

tamtejszego.

Hurtek

wsi Kuncewicze

wysyła Gawra, aby dowiedział

rozpo-

jej

pomocy

Weźmy

teczkę

i zobaczmy

co się

Niwa"

Był Sylwester Wojewódzki i też pisał. wi: „rozwiązanie sprawy
Wreszcie pojechał do Mekki Miotła.
Hurtek „Górna Ruta* uchwala 7
XI. 26 r. wysłać do republiki sowieckiej delegację w celu obserwacji życia

w Nr.

12 mó-

białoruskiej
w Z.S.S.R.

może nastąpi: tylko jak

Tylko zwycięstwo robotników i wło-.
ścian w walce klasowej nad burżuazją

w wspólnej walce z
tarjatem

polskim

da zwycięstwo”.

To

prole-

mówi

się o organ „Hramady*.
sytuacji życia rob. i włościaństwa. Z
Dalej mówi się, że Mińsk jest cennakazu Miotły ma jechać do „raju“ trem odrodzenia białoruskiego i odro-

Łosionek i Zareko (szpieg).
Otrzymują nawet z banku 10 dolarów, lecz
mie jadą. Ma to być z nakazu KPZB.
łączność z państwem, które zdobyło

po
nastąpić tylko
dzenie to może
się analogję
i wysuwa
zwycięstwie

się na nową strukturę społeczną.

rozwój życia

pomiędzy

Tam

wschodem

raj, tu

i

piekło, tam

zachodem.

kulturalnegoi

potężny

gospo-

'W Nr. 2 „Życia Biadarczego —tu...
Masowe demonstracje.
precz z wojlorskiego" czytamy Tylko pańkoszar
z
precz
skiem,
ami.
„Hramada“
zorganizowała
się i
już powoli zaczyna wyprowadzać ma- stwa, które nie mają grzechów zabomienia nie potrzebują
sy. Jednocześnie niemal w kilku miej- ru cudzego
zbroje
ń.
scowościach masy są pchane na uliA akcja gloryfikacji zbrojeń
police. Przeprowadzają się próby sił.
numer
samym
tym
W
tyczny
ze
ch?
Dowódcy „Hramady”, prowadzeni
niewidzialną ręką wielkiego mistrza, czasopisma mówi się o skazaniu żywiedzą, że tłum robi rewolucję i zna- da komunisty. Za co skazano? Bo
ją oni psychologję tłumu. Jednostka zabił prowokatora, mówi autor artygubi
się, a tymczasem
charaktery- kułu i dodaje -- idąc na šmierė špiestyczną cechą tłumu jest jego nieod- wał...„Przyjdzie dzień zapłaty”. A obok
powiedziainość. Zadziwiająca nietole- tego nekrolog. Zmarł wielki człowiek,
Nie podlicza redakcja
rancyjność przy impulsywności stano- Dzierżyński.
wią cechy wygodne. Tłum jest strasz- pisma, ile istnień zgasił jego rewolwer.
ay. Wiemy o tem ze sprawozdań o- Nie mówi się, że Dzierżyński — to
statnich wypadków warszawskich, wie- rewolwer rewolucji. Mówi się tylko o
dzieli © tem i przywódcy „Hramady”. odbudowaniu przez niego życia ekoWiemy wszyscy, o wystąpieniach nomicznego (sownarchoz).
A chęć wzniecenia ogólnej nienatłumu w dnie grudniowe przed więczyż nie było
zieniem na Łukiszkach. Zorganizowa- wiści do osadnictw,
hramapracy
zadan
specja
iem
lnem
ne one zostały z całą perfidją, bo
wiadomem było, że przyjedzie poseł dowskiej?
„13
zatytułowanym
W artykule
parlamentu angielskiego, członek partji pracy Szefert z tHomaczem Szterli- tysięcy osadników polskich na Wschochem. Z nakazu KPZB tłumy wyszły dzie“ w Nr. 21 „Białoruskiej Sprawy**
na ulicę. Dowodzą
posłowie:
Rak- mówi nieznany autor: „Ziemia zlana
Michajłówski, Wołoszyn, Hołowacz, krwią i potem włościaństwa pracująradca Okińczyc, Nowakowski. Tłum. cego białoruskiego i ukraińskiego,
był groźny. Rzucano w policjantów ziemia, na której pracowali nasi prakamieniami,
„siłę otworzyć bramy, dziadowie, ziemia ta znalazła się w rękach obcych, pańskich lizusów, wrozwolnić więźniów"
krzyczano.
„„A
kto
się cieszy?
„Czerwony gów robotników i włościan.

Ściag" organ CK —KPZB pisał potem:
„ la zew kompartji wileński proletar-

jat za pomocą demonstracji wyjaśnił
swą solidarność z bojownikami spra-

wy robotniczej”.

Drużynowy

pisma,

A więc włościanie bezrolni walczcie

nasze

prawa.

Stanisława

КР2В. zagubił siebie i ideje, które reprezenoczy zna- tował, swoje szlachectwo polskie i
nacjonalizm białoruski. Popełnit on
komita organizacja wydawnictwa?

wicz (Siemion) członek
A czy nie rzuca się

w

CK

Zamach na komendanfa rezerwy P.P.

W niedzielę, nad ranem dokonano
zamachu

asp.

na komendanta

Bibiłło.
W dniu tym zbudzony

rezerwy

P.P.

ze Snu ko-

mendant podszedł do etażerki z książ-

na m. Wilno,

nadkom.

Reszczyński,

pprok. Halicki i sędzia śl. Siemaszko, którzy wdrożyli dochodzenie.
Podłożem zamachu,
jąk się oka-

zało była zemsta Maniniego

Zach.

jutro
Grzegorza

st. o g. 19 m.

ną na lewem

5

funkcji.

ramieniu

z napisem spełniane;

Prócz tego funkcjonarjusze ci otrzy-

mają o iie ich służba tego wymagać
długie buty i pas.

za uka-

Wstępujcie

do naszej

Wiatr
—
przeważający

będzie

- Uwagi:
Minimum

jęcia, uroczystości

Ulewa.

—

-1- 30C.

barometryczna

stały

spadek

ci-

WOJSKOWA.

niego.

Wkrótce uwiadomieni o wypadku,
na miejsce przybyli komendant P. P.

w Oczach

swego komendanta.

wiście wszystkie dane
niewiarogodnej wersji.

Oczy-

przeczą
tej
Gd

Pościg —Zderzenie hamiłyfów z oddz.
Zuchwały napad 6 bandytów
na
folw. Ługi
położony w gm.
Swięciańskiej o 13 klm. od Swiecian, оbudził energię władz bezpieczeństwa.
Przy pomocy policji Święc ańskiej
zorganizowano
i wysłanej z Wilna,
pościg, który jednakże, jak dotąd nie

dał pozytywnych rezultatów.

Przypi-

i

KOP
— Sfrzelanin
. a — Ucieczka.

sadzka

oddziału

KOP.,

złożona

z

oficera i 5 szeregowych,
w rejonię
Ignalina, na samem pograniczu
spostrzegła grupę, złożoną z 5-ciu ludzi,
dążącą do granicy.
Niespodziewanie zaskoczeni przez
żołnierzy,

ludzie

PORI «1
Joanny Ney +
w g ILJI ERENBURGA.

na fol. bugi.

ci poczęli strzelać

w

Najwiekszy sukces ostatnich czasów
DZIŚ w kinie „HELIOS*.

„i

LiL
LL
З С
LI)

dzili go towarzysze.
W czasie pošcigu bandyci porzucili część niesionego łupu. Znaleziono bowiem: kożuch,
garderobę oraz
słoninę zrabowaną w Ługach.

Pościg za bandytami

(0)

stawić

We

się

de

przeglądu poborowi z nazwiskiem na lit. F
zam. we wszystkich komisarjatach i na li!

G, zam. w I komisarjacie, we czwartek zas
dnia 10 maja, z nazwiskiem na lit. G, zam.
w II, III, IV i V komisarjatach.

KOMUNIKATY.
tów

— Zarząd

Stowarżyśżeńia

Wojskowych

Emery>

powiadamia

śwoici

członków, że w środę 9-go b. m. o godz
12-ej odbędzie się poświęcenie łokalu klu-

bu Stowarzyszenia przy ul. Ad. Mickiewiсга d. Nr. 11. W tymże dniu o godz. 6-ei
po południu nastąpi otwarcie klubu.
:
— Walne zebranie
Kuratorėw Towarzystwa

popierania

pracy społecznej

Zarząd Stowarzyszenia im. S. i J. Montwiłłów dla rozwoju prywatnych instytucj
dobroczynnych i użytku ogólnego uprzejmie prosi
o przybycie na
walne zebranie kuratorów w poniedziałek 14 maja
r. b. o godz. 6-ej wiecz. w sali posiedzen
Wileńskiego
Banku Ziemskiego (Ad. Mickiewicza 8).
W razie nieprzybycia dostatecznej ilości kuratorów, następne
zebranie odbędzie

się tegoż dnia o godz. 7-ej w. bez

wzglę-

du na ilość przybyłych kuratorów.
Związek Oficerów R<zerwy wzywa
wsžystkich Szanownych kolegów na
walne zebranie informacyjne w dniu 17-40

(czwartek)

O godzinie

11-ej

cie Związku.

w Sekretarja-

Jednocześnie

wzywa

wszystkich

—

Asnykowski.

kole-

gów
do zgłoszenia się w Sekretarjacie
Związku w celu sprawdzenia ewidencji.
Wieczór

Koła Polonistów Słuch.

o godz.

7 wiecz.

Staraniem

USB

w sali

dn. lo maja

gimn,

A.

Mickie-

wicza (Dominikańska 3-5) odbędzie się
Wieczór Literacko-Muzyczny, poświęcony

twórczości Adama Asnyka, z okazji

cia śmierci poety. Na program
Wspomnienia

osobiste

prof.

skiego, odczyt p. Julji
skiej pt. Asnyk wobec

śpiew i muzyka

Reduty

cznego.
cenie

i słuchaczy

Szczegóły

50 gr.

-—

złożą

A.

Zo-le-

się:

Parczew-

Dickstein-Wieleżyńprzyrody, recytacje,

w wykonaniu

członków

Konserwatorjum

w programach.

3 zł. do

w księg. Stow. Naucz.
1) lub przy wejściu od
wieczoru.

TEATRY

nabycia

Polsk.
godz.

muzy-

Bilety w
zawczasu

(Królewska
6 w dniu

i MUZYKA.

— Reduta na Pohulance.
Ostatnie
przedstawienie przed objazdem ietnim,
Dziś o godz. 20.30 poraz Ostatni komedja
obyczajowa w trzech odsłonach
J. Korzeniowskiego — „Wąsy i Peruka*. Bilety w
cenie

od 46 gr. nabywać

„Orbis* do godz. 16.30 a
w kasie teatru.
Jutro Zespół

moźna

od

w

godz.

biurze

1T-ej

wyrusza
w potrwa w dal- RR artystyczną poReduty
ziemiach Rzeczypospopanowie*,

obejmie

sytuacji, grana

kierownictwo

poborowych.

9 maja, winni

szym ciągu.
Na miejsce wyjechał z Wilna naczelnik wojewódzkiego
urzędu
śled-

czego, nadkomisarz

familijne i w teatrze).

Przegląd

środę, dnią

na. dobę -1-19 С

Tendencja

śnienią

Pochmurno.

za dobę

Maximum

antycznym, noszony być winien na kurtc«
w wypadkach występowania w ubiorze Salonowym (wizyty, rauty, bale, oficjalne przy-

Południowy

Bibiłłę jednoURZĘDOWA.
kami. Kiedy przechodził koło
okna, ranie go przez kom.
ponieważ
przed
— Powrót p. Wojewody.
W dniu 6
zobaczył że do klatki schodowej, wio- dniowym aresztem,
dącej do jego mieszkania
wchodzi kilku tygodniami podczas jego dyżu- bm. powrócił z Warszawy i objął urzędoru zerwana została pieczęć
lakowa wanie Wojewoda Wileński p. Władysław
st. przod. Henryk Manini.
Raczkiewicz. W dniu 7 bm, złożył wizytę
kasowej.
zawierającej Panu
Drzwi wejściowe
otwarły
się ci- ze Szkatułki
Wojewodzie Prezes Komisji Szacun3.000
zt.
pięniędzy
skarbowych.
Karę
chutko i w pokoju stanął Manini w
kowej Banku Ziemskiego p. Rychlewski.
płaszczu i czapce, trzymając
w ręku Manini odbył przed tygodniem, jednak
FOLEJOWA.
potężny rewolwer systemu
„Parabe- chęć zemsty go nieopuszczała.
> (r) Uligowa taryfa. Z dn. 15 bm.
W przeddzień zbrodni, jak stwierilum'*.
wejdzie w życie następująca uzupełniającą
dziło
Śledztwo,
Manini
pełnił
dyżur
Najwidoczniej przybyły byl
przytaryta kolejowa:
Wznowioną zostanie taryfa kuracyjna,
szykowany znaleść kom B. špiącego, do godz. 12-ej w nocy. Po ukończonoc
libacjo- przyznająca zniżkę od opłat za przejazd do
nie spodziewał się natomiast
ujrzeć nej służbie przez całą
wał w towarzystwie jednego ze swych miejscowości kuracyjanych w drodze pogo stojącego w bieliźnie.
66.5 proc. Nowa taryta rozróżnia
cywilnych męż- wrotnej
Zaskoczony tym widokiem, zapo- kolegów oraz kilku
miejscowości kurącyjne
całoroczne od lemniał ż rewolwer ma przyszykowany czyzn o podejrzanej reputacji.
tnisk, dla tych
ostatnich
ulgi
stosowane
już do strzału, bo ponownie
go reWrócił w stanie mocno podchmie- będą jedynie w okresie od 15 bm. do 30
rb.
petuje, kula, wprowadzona
poprze- lonym i bezpośrednio
udał się do października
Uzupełnione też zostaną przepisy w
dnio do lufy, wypadła
na podłogę. mieszkania kom. Bibiłły.
sprawie. ulgowych przejazdów
młodzieży
Po chwili padł strzał. Kula gwizdnęBadając przeszłość
zbrodniczego szkolnej, dla której zniżki rozciągnięto i na
ła koło głowy komendanta, a uczy- policjanta ustalono, iż w czasie kam- ki. Il oraz na przejazdy pociągami poniwszy głęboką wyrwę w murze, od- panji wojennej stale dekował się na śpiesznymi.
Wreszcie dla udogodnienia publiczności
biła się rykoszetem.
tyłach, to jako szofer,
to jako żan- zaprowadza się bilety okręgowe, upoważNiezrażony niepowodzeniem zbro- darm. Przez. okupujących Wilno Niem- niające do przejazdu bądź w obrębie jednej
dniarz powtórnie pociągnął za cyngiel, ców za jakąś
zbrodnię
zasądzony lub kilku dyrekcyj, bądź po całej sieci.
lecz rewolwer nie wypalił.
został na Śmierć, lecz zbiegł. W poKorzystając z momentu,
kom. B. licji służy od 1923 r. Za
różne wy-— (r) Udział woiska w pogrzebach.
rzucił się na napastnika,
usiłując go kroczenia służbowe karany
był
14
rozbroić. Wywiązała się walka.
Pra- razy. Ostatnio w drodze dyscyplinar- Ministerstwo spraw Wojsk. wyjaśniło, że
siły zbrojne uczestniczą w pogrzebach jewą rękę zbrodniarza udało się obez- nej przeniesiony był z3-go komisarja- dynie oficerów w stanie spoczynku, zaś nie
władnić, lecz ten lewą sięgnął po ba- tu do rezerwy. Manini
często
upijał dotyczy to natomiast oficerów emerytów,
zaborczych, którzy nie służyłi w
gnet. W czasie szamotania
się padł się i pozostawał w kontakcie
z po- wb. wojsk
wojsku polskiem.
drugi
strzał, a
kula,
przebiwszy dejrzanymi osobami.
(r) Umundurowanie pracowników
płaszcz napastnika,
utkwiła
w podAresztowanego zbrodniarza osa- cywilnych w instytucjach wojskowych.
łodze.
Min. Spr. Wojsk. ustaliło umundurowanie
dzono w więzieniu na Łukiszkach.
Na wszczęty alarm
przybiegli poPodczas przysłuchiwania go, ze- dla wszystkich pracowników cywilnych, zalicjanci i ostatecznie rozbroili
Mani- znał że chciał popełnić samobójstwo

stronę żołnierzy. Wywiązała się strzeterenowi, po- lanina. Ze strony
sać to należy głównie
bandytów
padło
organizacji „Hramady*.
i bagnami, około 80 strzałów.
krytemu gęsto lasami
Zapomniał
autor
artykułu,
że utrudniającymi akcję.
Jeden z bandytów został postrzew
osadnik jest żołnierzem tylko, że nie
W sobotę o g. il
nocy za- lony, lecz pod osłoną nocy uprowa-

o

bieg opuhar „Słowa”

"KRONIKA

list Ma-

do

i przy

stronnictwa.

książce Opisał raj, jaki widział, a lu- tam pisze.

nieznany żołnierz, że
proletarjuszem,
który
bezrolny dostał kawał
nic się nie mówi.
stosunek
„Hramady'*

49 koniiskat, tyleż procesów, tyleż przestępstwo przewidziane w 102 art.
(r) Oficerski pas salonowy. £WłaSpostrzeżenia
meteorologiczne dze —centralne
zezwoliły oficerom wszystK.K. i za to musi
odpowiedzieć.
Z
oskarżonych redaktorów.
Zakładu
Meteorologji
0.
5.
В.
"kich rodzajów broni i służb na noszenie
któremu ofiaTuż po konfiskacie redaktor od- rąk wielkiego mistrza,
oficerskich
pasów
salonowych oraz rapc:
z dnia
— 7 V 1928 r.
powiedzialny uciekał do Rosji, a Łuc- rował się nie wyrwie się, bo z rąk
do noszenia szabli.
5
Guryn
je Ciśnienie
kiewicz
pozostawał nadal ukryty
w tych jedno tylko wyjście.
Oiicerski pas sałonowy, wykonany z
średnie w m.
ST
tkaniny jędwabnej koloru ochronnego, tkaznalazł, ale Guryn nie żyje.
prasy
wskazuje cieniu.
nej w podłużne
prążki z *dwoma szlakam
к
Dziś w dalszym ciągu przemawia Temperatura
potwierdza to list
Znakomita organizacja starych dziapo brzegach z ciemniejszego jedwabiu ora»
średnia
a
W be
do Szafara, gdzie łaczy. jeszcze nie zamknięto jednego prok. Rauze.
z klamrą okrągłą z białego metalu (bron
że „Nasza Spra- UPR
srebrzony
oksydowany)
z płaskorzeźbą
Opad za do2
ESO
E
ERROR
TRIDENS TAS
wyobrażającą
głowę mężczyzny w hełmi«
organem
„Hrabę w num.

mady*. Potwierdza to dalej
jednoli- kowskiego do Waszkiewicza.

„Hramady* i
wycieczki do

Adoli

nakazujący

WO

a już u władz leży inna dewychoklaracja. Tuż po konfiskacie
dziło inne pismo.
Puhar zdobyła drużyna 8 p. Saperów.
Tylko jeden M. Szyło nie zdążył
W niedzielę odbył się, tradycyjny klubowych kolegów
dopinguje fawouciec i skazany został na rok więzie- już, drużynowy bieg okrężny o puhar rytów wytężających
siły ku chwale
Prawdziwy winowajca „Słowa”. Założeniem
do sąsiadów
politycznych z prawa i nia ciężkiego.
tego biegu jest klubu.
nadchodzi przedewszystkiem propaganda Sportu
z lewa? Na lewo niema już nic, bo i unikał kary, ale dzisiaj
Jeszcze
kilku
minut
i żywy ten
NPCh. i Kompartja to są sługi tego chwila kiedy trzeba odpowiadać.
wśród publiczności
oraz
próba
sił sznur wbiega do Cielętnika,
aby odTym kierownikiem, o czem zresztą młodych,
samego tajemniczego pana. Stosunek
początkujących
zawodni- dać na finishu
resztki Sił.
jest Antoni Łuckie- ków.
zaś
do Bundu... PPS... Wyzwolenia wiedzą wszyscy,
Na mecie
tłumy
publiczności.
określa Nr. 21 „Biał. Sprawy”. „Tej wicz.
Podobnie jak roku
zeszłego do Sędziowie biegu i celownicy oczekują
Przypomnijmy
sobie
karykaturę biegu zapisało się
krzywdy my nie darujemy im, a przeprzeszło
stu za- z notesami i sztoperami. Zainteresowalkę — „Białoruskiej wodników, z czego do startu stanęło wanie się widzów wzrasta do najwyżdewszystkiem różnym PPS i Wyzwo- wyobrażającą
„Krynicą* zamieszczoną zaledwie 72-ch, w czem
leniom. Oni zdradzili
lud.
PPS.
to Sprawy”
z
prawie po- szego stopnia, a nerwowi
klubmeni
pachołki kapitału". A obok entuzja- w „Małance”. Czyje twarze tam figu- łowę wojskowych.
przestają panować nad sobą.
Zdają
Są to przedstawiciele
klubów:
3 się pomagać biegnącym.
styczne sprawozdanie
z
konierencji rują - Łuckiewicza i ks. Stankiewicza.
AZ Sis
kompartji w Mińsku.
Postać redaktora Łuckiewicza jest p. Sap. WKS: „Pogon“,
Jeszcze chwilka i jak w roku uKoło p. p. Leg.
Q czem pisała prasa
hramadow- ciekawa i wymaga oświetlenia.
6 p. p. Leg,
Harcerze, biegłym pierwszy mija celownik Sidosię walki od Zw.
Mł. Wiejskiej, „-Twa Sokół", rowicz (AZS). Po kilku sekundach
Ska i jakie było jej credo wiemy już, jego postaci staczają
przechodzimy do delikatniejszej spra- szeregu lat i w okresie tym prze- RKS „Sila“.
nadbiega Kłamżyński (Pogoń),
Žylea kiedy ja
Nie zauważyliśmy na starcie barw wicz (3 Sap.), Rudek (3 Sap.), Jentys
wy. Skąd czerpano Środki. Świadek chodzi on różne koleje,
przypomi- 1 p. p. Leg,
Ogniska,
Z. T. G. S. (Pogoń), Herman (AZS), Kłaput (PoGuryn mówił nam, że środki te szły widzę Łuckiewicza zawsze
ze źródeł Ściśle połączonych
z Ko- nam M. Makiawelli: nigdy nie należy Makabi, Żaks'u i Pelicyjnego KI. Sp. goń), Żyndol (3
Sap.), Jalawiczus
niejedna rzecz
która W ostatniej chwili wycofuje się dru- (Harcerz), Chróstowski (3 Sap.) i inminternem, a nawet z pewną organi- być szczerym,
zacją państwa ościennego. Wiemy, że wydaje się cnotą może spowodować żyna Strzelca, gdyż odbywające się w ni. Ogółem siedemdziesięciu.
tym dniu zawody
strzeleckie nie ponie płacono za prasę, a potwierdza upadek idei.
Końcową część biegu
obserwuje
A Łuckiewicz często
występował zwalają zgrupować drużyny. Z „asow“ p. wojewoda Raczkiewicz
nam to samo prasa.
przybyły z
brakuje Halickiego, który
z powodu Malžonką.
W Nr. 12 „Białoruskiej
Sprawy“ jako Wallenrod.
Niewiadomo, może teraz jest szcze- niedyspozycji
występuje
w Toli „Kizamieszczone są odpowiedzi redakcji.
Bieg skończony.
Publiczność obz
Wszystkie
one
mówią
o jednem: rym komunistą, a może tylko współ- bica“.
stępuje zawodników. Słychać wyrazy
Po sprawdzeniu listy obecności i gratulacji i... współczucia. Na twarzach
„będziemy wysyłali nie wymagając za- pracuje z komunistami.
W broszurze podpisaniej pseudo- wręczeniu zawodnikom numerków na- maluje się radość, duma a tu i бмpłaty”. Prasy tej kolportowano dużo
miejsc na starcie. dzie zawiedzione nadzieje. Publiczność
i mimowoli powstaje pytanie: Jak dro- nimem mówi Łuckiewicz: „pójdę ręka stępuje losowanie
w rękę z tym, kto w chwili decydu- Wypada ono niekorzystnie dla zeszio- odprowadza
go to kosztuje i skąd pieniądze?
zawodników
do parku
Pogoni,
gdyż gen. Zeligowskiego,jgdzie wkrótce naPytałem się w pewnym momencie jącej udzieli mi pomocy”. Mając takty- rocznego zwycięzcy
Miotły jako wydawcy,
co znaczy w kę Makiawelli i Wallenroda szedł on zawodnicy tego kłubu uzyskują dzie- stępuje uroczyste
wręczenie
puharu
wiąty
rząd,
ostatni.
W pierwszym oraz żetonów pamiątkowych. Komisja
księgach banku wpływ na
rachunek z wieloma.
Kim jest ten polski szlachcic her; szeregu stoi A.Z.S.
jego wydawnictwa 450 dolarów.
On
Sędziowska sprawdza numiery, a po
Strzał startera por. Seraiina pusz- półgodzinnej
Nowina,
z urodzenia szlachcic
nie wie, i już nie twierdzi, że z djet bu
pracy ogłasza wyniki.
Odrazu
na czoło
polski,
pochodzenia
tatarskiego, z cza $zawodników.
pose'skich.
Puhar
zdobywa
drużyna
3
się Sidorowicz,
pozostali p. Sap, (51 pkt.), drugie miejsce
To ktoś inny dał. To wielki mistrz paszportu, jak to stwierdzi! Św. Stu- wysuwa
stojący nb. na czele biegną zwartą ławą. Już w parku im. zajmuje drużynowo
płacił. A ponieważ sprzedaliśmy
się dnicki Litwin,
Pogoń
(67
gen. zeligowskiego czołowi biegacze pkt), która mając w swym
rządu
białoruskiego
(13.1.1919 r.)?
jemu, więc on dysponował.
składzie
i Pogoni
usiłują wysunąć Halickiego miała
Guryn, Studnicki,
Szef
biatorusi Saperów
Świadek Guryn powiada: „z Rewoszanse
obronienia
Bardzo
ciężki teren, zdobytego w roku ubiegłym puharu.
lucyjnej Wojennej Rady
w „Moskwie sowieckiej Czerwiakow, poseł Rogula, się z tumu.
prowadzonemi
tam trzecie
czerpano Środki na prasę
przy ulicy wszyscy Od prawicy do ultra lewicy spowodowany
AZS (106 pkt.), czwarte —
dobrze
daje się 6 p.p. Leg., piąte
Wileńskiej Nr. 12, a o tem wiedział charakteryzują Łuckiewicza jako dzia- robotami ziemnemi
— 5 p.p. Leg.
linja zawodniłacza ukrytego i podstępnie działają- we znaki. Stopniowo
Luckiewicz.“
Po raz drugi z rzędu indywiduków wydłuża
się i w ogrodzie Ber- alnie wygrywa bieg Sidorowicz
Rak Michajłowski w
szczegóło- cego.
biegną
już sznurem, (AZS), jeden z najlepszych
Był moskalofiiem, kiedy gościł w nardyńskim
wym obrachunku powiedział
co konaszych
sztowała prasa „Hramady“,
Świadek cytadeli warszawskiej, germanofilem, miejscami w znacznej odległości. Si- biegaczy.
Wasilewski na mocy obliczeń okreś- kiedy wydawał „Homana". A czy nie dorowicz prowadzi pewnie.
Organizacja biegu bez zarzutu, za
Ława
różnokolorowych
biegaczy co niech wolno
Ostatnie
lił to sumą 190000 zł. Czyj rachunek był przyjacielem Litwinów?
nam będzie
złożyć
fakty mówią, że był płatnym agentem w promieniach wiosennego słońca, na wyrazy podziękowania pp. kpt.
lepszy?
Kaokalających
ogród robi walcowi, por. Schlichtingerowi oraz
Rak Michajłowski obliczył wydatki bolszewickim. Bezwyznaniowy tłoma- tle wzgórz
marksistą
i piękne wrażenie. Publiczność spaceru- wszystkim tym,
na „Białorusk. Sprawę", a nie liczył czy Pismo Święte, jest
którzy zechcieli 1asię zma- skawie wziąść udział w pracach
grudniu 1917 r. jest jąca w ogrodzie przygląda
„Naszej Sprawy”, pisma
0 podwój- nacjonalistą, w
koz żywem zainte- misji sędziowskiej.
nej objętości i w
tem
jest
cała o- bolszewikiem, a teraz jest pewno ko- ganiom zawodników
W".
a
tu i owdzie grupka
myłka. I dlatego też ja wierzę
obli- munistą, choć mówi, że jest bezpar- resowaniem,
czeniom Rak Michajłowskiego
i Wa. tyjnym.
Mówił o nim świadek Trepka, że
silewskiego i zeznaniom Guryna.
Wiemy, że nad redaktorem
Łuc- nie był nigdy politykiem. Czy był abiał.-rekiewiczem byli stali cenzorzy. Któż politycznym kiedy zakładał
zajmował te stanowiska? Był Guryn, wolucyjną, a potem bial.-socjalistyczten wybitny przedstawiciel Kominter- ną „Hramady'* i wtedy kiedy wezwajętych w charakterze niższych iunkcjonanu, zabity — bo był niewygodnym. ny przez Paderewskiego jedzie na
WTOREK
riuszów państwowych w wojsku.
Był „towarzysz Paweł* _ Łapinowicz, konferencję wersalską?
Umundurowanie
to będzie sporządzowschód sł. g. 4 m. 8
8
Dz
W walenrodyzmie i makiaweližmie
uczestnik Ill konferencji, byt Bobrone z sukna granatowego. z opaską skórzazmarł on jako
jest on tylko
za ranę - jako
ziemi. O tem
A jaki jest

przemūwienia prok.Rauze.

stary

LB

itej.

*— Teatr Polski (sala „Lutnia”) „Nowi
komedją

o głębszym podkładzie

2 galerją przezabawnych tyDisterhoff, który satyrycznym,
pów, pełna
humoru „1 i najkomiczniejszych
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Ostatnie dni walk
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Eugenjusz Dziewulski (fort.) W programie
utwory F. Mendelssohna,
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