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SŁOWO
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GRODNO-

FWIENIEC—A.

KLECK—-Sklep

i Administracja

PRENUMERATA
W

ul. Ad. Miekiewicza

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

miesięczna z odniesieniem do domu

lub z przesyłką pocztową

Piłsudskim

Ponieważ
sytuacja
wytworzona
onegdaj na terenie Komisji konstytucyjnej a następnie połączonych komisyj konstytucyjnej
i prawniczej wymaga
bliższego
zapoznania z nią
szerokiego
ogółu społeczeństwa, jeden z dziennikarzy
zwrócił
się z
prośbą o jej ocenę
do p. posła
Jana Piłsudskiego, który jako znany
i ceniony iachowiec-prawnik
mógł w
tym wypadku udzielić najbardziej wyczerpujących iniermacyj.
Na zapytanie, jak należy
ocenić
wytworzoną
sytuację, poseł jan Piłsudski
odpowiedział:
— Nie mogę utaić zdziwienia, że
szerszy ogół społeczeństwa zachowuje spokój i brak żywszego
zainteresowania wobec debaty,
jaka
miała
miejsce ostatnio
na
sesji
komisji
konstytucyjnej, a następnie
na sesji
komisyj:

konstytucyjnej

i prawniczej. Już na samym bowiem
początku kadencji sejmowej klub poselski

P.

P. S. postawił

na

pozór

niewinny
wniosek, tyczący
wydania
ustawy
uzupełniającej
rozporządzenie P. Prezydenta
z dn. 23.X11.1927
roku o wydawaniu „Dziennika Ustaw".
Wnioskodawcom

chodziło,

by

mię-

wiązującą

denta

moc

podkomisja

Państwa,

Prezy-

wydanych

z

mocą

bezpieczeństwa

Stytucji,

Natomiast

stanowisko

po-

kończy obecnie rozpatrywanie

wolniej, gdyż delegacja polska żąda umotywowanych
we
wszystkich szczegółach podstaw dla każdego żądania litew-

skiego. Komunikatu

tychczas

oficjalnego

o przebiegu rokowań

do-

nie wydano.

KOWNO, II-V PAT. W dniu dzisiejszym odbyło się
posiedzenie podkomisji rozrachunkowej, na którem stro-

na polska

wysłuchała dezyderatów litewskich.
W sobofę pienum komisji.

naKOWNO. 11.V. PAT. Przewodniczący
cielegacji polskiej
czelnik Hołówko odbył parogodzinną konferencję z przewodni

czącym delegacji litewskiej dyrektorem departamentu Balutisem.
Rozmowa ta dotyczyła kwestii
prac podkomisji rozrachunko-

wej oraz podkomisji

bezpieczeństwa.

Omówiono również sprawę

zwołanej na sobotę końcowej konferencji
plenum komisji oraz
sprawę terminu wznowienia prac tejże komisji. W sobotę przed
południem odbędą się posiedzenia obu podkomisyj, popołudniu
zaś odbędzie się posiedzenie plenum komisji, na którem strona
litewska zgłosi swój kontrprojekt i uwagi
do
polskiego
projektu paktu o nieagresji.

Delegacja polska

przyjeźdża do Warszawy.

KOWNO, I!-V PAT. W niedzielę rano delegacja polska
Hołówko na czele opuści Kowno udając się przez

Królewiec

w

drogę

będzie w niedzielę

ustawy na podstawie 44-go art. Konstytucji. Stanowisko
wnioskodawców
wychodziło z założenia,
że Sejm ma
w tym
kięrunku
prawo
na mocy
ostatnich słów tegoż 44-g0 art. Kon-

Opłata pocztowa
biszczona ryczałtem.
—
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

powrotną

wieczorem.

do

Warszawy,

dokąd

przy-

Niedoszła demonsiracja anty-polska,
KOWNO,
ii V. PAT. Prasa
kowieńska donosi, że policja w Kownie
otrzymała wiadomość o zamierzonych
demonstracjach a:ty-polskich. Wczoraj
policja kowieńska została zawiadomiona, iż śrupa studentów szykuje demoncje przeciwko delegacji polskiej. Demonstracje
te miano urządzić według
informacyj policji na przedstawieniu w Operze, na którem byli delegaci polscy.
W związku z temi wiadomościami
przybyło
kilku urzędników
policyjnych,
którzy BAG Riu 2 osoby. Po spisaniu protokułu zatrzymanych wypuszczono
na wolność.
adna demonstracja się nie odbyła.

słów i sanatorów Bezpartyjnego Bloku, zgodnie ze stanowiskiem zajętem
przez Rząd zarówno
obecnie
jak i
podczas trwania poprzedniego Sejmu,
wychodzi z założenia,
iż rozporząKOWNO, 11. V. PAT. Prasa donosi, że podczas
spotkania
łotewdzenia Prezydenta Państwa,
wydane skiego ministra spraw zagranicznych Bałodisa z Woldemarasemw Kownie,
z mocą ustawy, mogą być uchylane będą poruszone sprawy dotyczące obu państw. Między innemi ma być zatylko w drodze ustawy tj. w drodze łatwiona ostatecznie sprawa uregulowania granicy
łotewsko-litewskiej.
W
wniosku uchwalanego przez Sejmi sprawie zamianowania następcy Bizauskasa na stanowisko posła litewskiego
Senat, w zwykłej drodze
ustawowej. w Rydze, Wołdemaras OŚwiadczył dziś dziennikarzom, że sprawa ta będzie
Tem samem więc zarówno Rząd jak zdecydowana
dopiero 15 maja podczas wizyty min. Bolodisa w
Kownie.
klub Bezpartyjnego
Bloku
stoją na Jak wiadomo obecny poseł litewski w Rydze Bizauskas przeniesiony został
stanowisku,
że stawianie rozporzą- na stanowisko posła do Londynu.
dzeń Prezydenta
wydanych z mocą
ustawy
i zgodnie z Konstytucją w
warunkach innych
niż ustawy, podważałoby zupełnie powagę tych rozBERLIN, 11 V. PAT. W czasie przemówienia b. pruskiego ministra
porządzeń zarówno wewnątrz
kraju,
spraw
wewnętrznych Seweringa na zgromadzeniu socjalistów w Bottrop w
jak i nazewnątrz państwa.
komunistów, tak
-— Jak należy rozumieć te ostat- Westialji, doszło wczoraj do awantur wywołanych przez
iż musiano rozwiązać
zgromadzenie.
Przy
opuszczaniu
sali b. minister
nie słowa pana posła?
Sewering
został
czynnie
zaatakowany
przez
komunistów,
przyczem
doszło
— Nie należy zapominać,
że od
Reichsbannerów
a członmomentu
wydania
rozporządzenia do starcia pomiędzy członkami republikańskich

Mir. Balodis przybywa

Gżywiony

przez Prezydenta aż do momentu
uchylenia go przez ciało ustawodawcze

przechodzi pewien okres czasu, stwarzający fakty dokonane i nowe Stosunki prawne. Normalny tryb ustawowy i przechodzenie. projektu kaž-

dej ustawy przez trzy czytania sejmo-

kami

bojówek

ARf

ruch

urzedwyhorczy w

Niemczech.

komunistycznych.

oskarżenia
MOSKWA,

prasy

do Kowna.

sowieckiej,

przeciw

11. V. PAT.
akt

inżynierom

Agencja

Oskarżenia

w

Tass

sprawie

niemieskim.

podaje,"
nadużyć

że według
w.

szachtach

rewelacyj
zawiera

między innemi twierdzenia oparte na podstawie zeznań
szeregu
Oskarżonych, że istniał związek centrali organizacji
za pośrednictwem
instytucyj
obcych z byłymi właścicielami przedsiębiorstw rosyjskich, zamieszkalymi
obecnie we Francji i Polsce, urzędowemi instytucjami paryskiemi oraz iirma-

we, przez komisję i przez Senat, dają gwarancję, że czy to wydanie no- mi niemieckiemi. Członkowie organizacji otrzymywali pieniądze za pośredwej ustawy, czy uchylenie starej, doj-

przy-

osób wysłanych w tym celu zaniemieckich Oraz obce instytucje
w Moskwie, które wypłacały pieniądze wzamian za udzielanie im
„interesujących* intormacyj. Korespondencja do
Warszawy
kierowana była na
ręce niejakiego Dwo rzańczyka, który tam mieszka”

naj-

narodowych

dzie do skutku po głębokimi wszechstronnym
namyśle,
po
zapoznaniu
się z niem szerokiego ogółu
spoleczeństwa
i przy
udziale publicznej

dyskusji.

Tymczasem

eta tylko

uchwala

jednoizbowo,

chcieli projektodawcy,
mniejszej

gwarancji

rozważenia

nego

zwłaszcza,

że

Przez Senat.

możności

Wniosku

poważ-

uchwały,

Krzyżanowski,

jaką proponuje

w

swym

inte-

by z uwagi na stosunki międzynarodowe: cały bowiem szereg dekretów
albo już został
wydany,
być jeszcze wydany w za-

spraw, gdzie występują zagadkredytu zagranicznego dla Pol-

ski.
Istnienie giożby lekkomyślnego
uchylania
takich rozporządzeń musi
niewątpliwie

ujemnie

. cenę zagranicy co
dytowej Państwa.
bezpieczeństwo nie
i na przyszłość.
— A jaka jest
kwestji?

—

E

(art. 49)

należy

przyjąć

Państwa

z mocą

punktu

widzenia

ideologji

tutaj interpretację taką, że rozporzą- Państwa stoi zarówno
dzenia

Prezydenta

iż Sejm

chociaż-

resów Państwa niewskazaną

kresie
nienia

obcych urzędów w Moskwie oraz
Oskarżeni wymieniają szereg firm

rozbudowy

centrum,
jak
tembardziej prawica.
Tymczasem jesteśmy Świadkami dziwnego i niezro-

nie przechodzi ona ustawy mogą być uchylane
jedynie
To teź słusznie zwrócił tylko w zwykłej drodze ustawowej. zumiałego zjawiska: — wówczas, gdy

klub P. P. $., jest dla.

Prezydenta
albo może

nictwem
granicę.

tego

nie daje

projektu

uwagę poseł prof.

ta forma,

jakby

wpłynąć

na

o-

do zdolności kreJest to więc nietylko na dziś, ale
strona

Otóż wnioskodawcy,

nież i przedstawiciele
stkich grup zbliżonych

prawna

a

tej

rów-

prawie
wszyim, twierdzą,

nie jest przecież sądem,
interpretuje ustawę w sposób

który
obo-

P. P. S. i Wyzwolenie,
wysuwając
względnie popierając
projekt
nowej
wiązujący prawnika - praktyka. Sejm ustawy,
usiłują posunąć
się w kiejest ciałem
ustawodawczem,
które runku wzmocnienia
praw sejmowych
wydaje nowe prawa. Wniosek P.P.S, w sensie samej tylko Izby poselskiej,
nie jest więc jakimś projektem wyro- — wówczas identycznie to samo robi
ku sądowego,
lecz projektem nowej centrum (klub Piasta) i prawica (Zw.
ustawy. Traktować go więc trzeba nie Lud. - Nar.),
usiłując
utrwalić
Stan
pod kątem prawa
istniejącego,
lecz sprzeczny z własną ideologją budowy
pod
kątem
celowości
i interesów Państwa,
a więc stan szkodliwy dla
Państwa. Są na to wyraźne dowody.
Państwa.
:
”
s
— Jakiż jest więc właściwy cel Na sesji połączonych
komisyj konstytucyjnej i prawniczej przedstawiciele
wnioskodawców?
a
To wlašnie najciekawsza spra- zarówno Piasta jak Zw. Lud.-Narodowa. Projektodawcy P. Р. S., stawiając wego, sami to niedwuznacznie i wywniosek, a posłowie z Wyzwolenia i raźnie podkreślali, że ideałem ich kłuz pokrewnych klubów, popierając go, bów nietylko nie jest osłabianie praw
wychodzili ze stanowiska zgodnego Senatu, lecz właśnie przeciwnie —ich

ze swą ideologją, t.j. z tezy, że istnienie drugiej izby ustawodawczej

Senatu)

jest zbędne

czy

nawet SZko-

dliwe dla Państwa; skoro już więc ta

że tak mówią ostatnie słowa art. 44 prawa, gdzie tylko i jak tylko można.
Konstytucji, Natomiast klub Bezpar- Nie trudno się domyśleć, że i tutaj
tyjnego Bloku stoi na tym punkcie, chcieliby więc wykorzystać okazję, by

że interpretacja dopuszczalna w ustę- na tym

wzmocnienie.

(t. i. żali za

jakoby ustawa taka według wniosku druga Izba istnieje, to należy — ich
— przynajmniej ograniczyć jej
P. P. S. powinna być wydana dlatego, zdaniem

projekcie
podkreślić
samodzielną rolę Izby posłów,
niezależną
od Senatu. Nie potrzebuję chyba Paten sposób należało tłumaczyć istotną nu dodawać, że klub Bezpartyjnego
treść artykułu, którego redakcja nie Bloku stoi na wręcz przeciwnem stajest Ścisła. Sądząc z treści innych ar- nowisku. Ale natomiast nie mogę pocharaktetykułów, jak np. artykułu o ratyiika- minąć jednego niezmiernie
cji Konkordatu (art. 114) lub artyku- rystycznego iaktu. Na temże samem
łu o zatwierdzaniu traktatów między- stanowisku, co Bezpartyjny Blok, z
pie 7-ym art. 44-go
bynajmniej „nie
doprowadza
do wniosku,
jakoby w

ŠWIĘCIANY POW.—Rynek 9.

„Jedność.

Suwalska

NIEŚWIEŻ—ul.

262

polskiej propozycji w sprawie paktu o nieagresji, W drugiej podkomisji odszkodawawczej
rokowania
toczą się

jednoizbowo tj. z p.
uchylające obo-

rozporządzeń

228, drukarni

KOWNO 11-V PAT. Wyłonione przez komisję polskolitewską 2 podkomisje kontynuowały dziś swą pracę. Tak
samo jak wczoraj obrady podkomisyj toczyły się przy
drzwiach zamkniętych. Według informacyj Lietuvos Aidas,

dzy innemi
w „Dzienniku
Ustaw*
ustawowo pomieszczane były uchwa-

ły Sejmu, powzięte
bez udziału Senatu,

243, administracji

Smarzyński.

Ossoling.

WIL

JKA POW.—ul. Mickiewicza ?4.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

13.

Ratuszowa |

WOŁKOWYSK—Kiosk

B. Gołembiowskiego.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz šniume ay ĮeinosEpal os na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika rekiamowa lub nadesłane 40 gr.
n-rach świątecznych orazi Z prowincjł o 25
2 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

Jeszcze nic konkretnego z Kowna.

Priba sejmowej „rożgrywki” z Rządem.

połączonych

4 "|

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.

Wywiad z pos. Janem

redakcji

LIDA—ul.

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
PO5TAWY-—-J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE--Księg. „ T-wa „Ruch“.

Ksieg. T-wa „Ruch“.

RORODZIEJ—K.

WILNO, Sokofa 1Z maja 1928 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

BARANOWICZE—"ul. Szeptyckiego A. Laszuk
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot”.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa, W. Włodzimierow

Mimo

to

jednak —uwa-

właściwe
głosować za wnioSkiem P. P. S., skierowanym przeciw
prawom Зепай.
Jaki cel tego, pyta
Pan? Jest to poprostu chęć podejmowania rozgrywki z Rządem, rozgrywki
tem dziwniejszej, że absurdalnej względem samego sebie i własnych poglądów, obniżającej tem samem powagę
Sejmu.
Owe kluby podnosiły już tylokrotnie twierdzenie,
jakoby
Rząd
obniżał powagę
sejmową;
ale w tej

rozgrywce,

jaką

obecnie

chciałyby

podjąć, składają wobec społeczeństwa
raz jeszcze publiczny dowód, że to nie
Rząd dąży do
jej obniżenia,
lecz
właśnie one same.

się do Wschodu
Europy,
jest to
botę delegacja polska wiodąca roko- bowiem klucz do pokoju lub wojny
Jak
powiedziałem już w
wania z Litwinami, opuszcza
Kowno Światowej.
może rozi udaje się do Warszawy, przerywa- Genewie, następna wojna
przy kwestji wijąc na krótko obrady.
Narazie dele- gorzeć najbardziej
gacja polska nie wiezie
jeszcze žad- leńskiej.
Tegoż dnia
korespondent ryskienych konkretnych rezultatów. Trudno
był
przez
jest zabiegać naprzód i sądzić dziś go „Siewodnia* przyjęty
Przewodniczący
coś Q rezultacie obrad nad tak powi- naczelnika Hołówkę.
kłaną sprawą, jaką są niewątpliwie delegacji polskiej oświadczył, że strona
stosunki polsko-litewskie. — Czy ten polska przejawia maximum dobrej woli
optymizm
dotychczas
przezierający w kierunku jaknajszybszego załatwiez dotychczasonieśmiaro z krótkich
relacji kowień- nia rokowań. Sądząc
przebiegu
rokowań,
delegaci
skich jest rzeczywiście
uzasadniony? wego
polscy
na
rezultat
zapatrują
się
Oto jest pytanie,
które w tej chwili
optymistycznie.
Dotychczas
najbardziej nas absorbuje. — Zdaje raczej
polska
nie otrzysię nie ulegać wątpliwości,
że roko- jeszcze delegacja
litewwania posiadają
charakter
wybitnie mała odpowiedzi od delegacji
paktu
o
rzeczowej pracy. | to potwierdza na- skiej na wręczony projekt
n.
sze twierdzenia
o tym
„kroku
na- nieagresji.
TASTE
przód" w Królewcu.
Obawiano
się (TS
bowiem powszechnie, że pertraktacje
Twotanie Zgromadzenia Ligi.
w komisjach przeistoczyć się. mogą łac— Korespondencja Słowa —
no w jakiś akt demonstracyjny, obliGenewa w maju.
czony na efekt zagraniczny,
a uniePrzedstawiciel Kolumbji
p. UrruPrzewodniczący
Rady
możliwiający dalszą konkretną pracę. tia, kolejny
Delegacja polska w obradach ko- Ligi Narodów, zwołał, zgodnie z Regulaminem,
9-te Zgromadzenie
Ligi
wieńskich wykazała również całą swą
na dzień 3-go września 1928.
dobrą wolę,/czemu šiery kowieńskie
Porządek dzienny przewiduje przezdaje się nie mogą zaprzeczyć.
dewszystkiem = ukonstytuowanie
się
Zgromadzenia,
a
więc:
wybór
Komisji
Często się daje jednak słyszeć: co
weryfikacyjnej, wybór
przewodnicząW

na to

dniu

dzisiejszym,

t. zn. w

Voldemaras?— Trochę

SO-

tajemni-

cza polityka uprawiana zawsze
przez
tego dyplomatę panuje ciągle nad losem Kowna, a jego wybitnie indywidualne kierownictwo
polityki zagranicznej
stwarza
tę niepewność jutra i ciągłą obawę niespodziewanych
posunięć
i dowolnych
intrepretacji.
Dotychczas nie posiadamy
żadnego
urzędowego komunikatu
tak. jednej
jak drugiej strony w sprawie
obrad
toczonych
w Kownie. Po
krėtkiem
przemówieniu

jakie

miał

przewodni-

czący delegacji polskiej p.
Hołówko
do przedstawicieli
prasy,
obecnie
premjer Voldemaras
przyjął dziennikarzy zagranicznych, którym udzielił wywiadu.

cego, przyjęcie

ukonstytuowanie

porządku

dziennego,

się Komisyj,

wybór

przewodniczących
Komisyj,
wybory
6-iu_ vice-przewodniczących.
Po ukonstytuowaniu się i przyjęciu

porządku

nie przystąpi

dziennego,

do zbadania

ści Rady za czas

Zgromadze-

działalno-

od ostatniej

sesji

Zgromadzenia, prac Sekretarjatu, jak
również wykonania
decyzji voprzedniego Zgromadzenia.
Na tle tych sprawozdań
wywiąże
się niewątpliwie
ogólna
dyskusja,
która

w tym

roku

prawdopodobnie

będzie poświęcona w wielkiej mierze
sprawom bezpieczeństwa,
arbitrażu i
rozbrojenia,
a w kuluarach omówieniu
planu
Stanów
Zjednoczonych
Ameryki, wykluczającego wojnę z polityki międzynarodowej.
Nie

ulega

wątpliwości,

że w

trak-

Na pytanie
o pracach
komisii, cie ogólnej dyskusji będą poruszone
i główne sprawy polityczne rozważaodrzekł Voldemaras,
że narazie nie ne w tym roku przez Radę, jak n. p.
może nic powiedzieć, gdyż faktycznie zatarg
węgiersko-rumuński
lub stopolsko-litewskie.
Zgodnie
z
jeszcze nic nie załatwiona.
Narazie sunki
Zgromadzeodbywa się praca komisyj, wyłonio- przyjętym regulaminem,
nonych na rokowaniach
w Królewcu. nie przystąpi do wyboru trzech
wych członków Rady na miejsce wyZawcześnie jeszcze mówić o rezulta- stępujących Kolumbji, Chin i Holand.
tach. Dopóki wszystkie trzy. komisje
Wobec cofnięcia przez
Hiszpanię
nie ukończą swej pracy, nie „możemy swego wystąpienia z Ligi, prawdopojest wejście
Hiszpanji do
nic,powiedzieć
nawet
o
perspekty- dobnem
Rady,
a
może
Zgromadzenie
już w
wach.
tym roku
wypowie
się w sprawie
Następne plenum konierencji zbie- ewentualnego nadania Hiszpanji prarze się w wypadku: 1) gdy wszystkie wa natychmiastowego ponownego wytrzy komisje ukończą swą pracę i 2) boru do Rady po wygaśnięciu pierw!
jeżeli w obradach którejkolwiek komi- szego mandatu.
Zgodnie z decyzją ostatniego Zgrosji wynikną
trudności
niepokonane,
madzenia, następujące
sprawozdania
które usunięte być mogą
jedynie na zostaną
przedłożone
Zgromadzeniu
plenum. Prawdopodobnie
to drugie w 1928-ym roku: raport w
sprawie
konwencji
o
zniesieniu
plenum zbierze się również
w
Кгб- wykonania
lewcu. Jakkolwiek nie wykluczonem niewolnictwa, sprawozdanie Komitetu,
któremu zostało powierzone
wybrajest inne miejsce.
Czy się
skoń- nie
ostatecznego projektu
nowego
czą prace konferencji przed zebraniem gmachu Ligi, sprawozdania Komitetu
sesji czerwcowej
Ligi
Narodów?— w sprawie
kodyfikacji prawa międzyPolPrzypuszczam
- oświadczył premjer narodowego, wniosek Finlandji,
ski
i
Szwecji
w
sprawie
alkoholizmu
Voldemaras, že nie. Mamy przed so(w tym roku sprawa ta zapewne zobą wiele roboty.
stanie merytorycznie
przedyskutowajeden
z „dziennikarzy
zapytuje, na i może Liga zajmie się zagadniegdyż
sprawa
ta
jakie jest zdanie premiera
Voldema- niem alkoholizmu,
zaczyna
coraz
bardziej
interesować
rasa
0 konieczności
solidarności
niektóre organizacje Ligi, jak n. p.
państw położonych pomiędzy
Niem- organizację
Opieki
nad dzieckiem),
cami i Rosją, o czem mówił w wy- współpraca między Ligą
Narodów a
wiadzie
naczelnik
Hołówko.
Ten międzynarodowemi organizacjami powustęp jego komentowany
był
przez stałemi pod jej protektoratem.
Rada Ligi Narodów wniosła na
część prasy, jako
projekt
„bariery
porządek obrad przyszłego Zgromautworzonej
pomiędzy
Niemcami i dzenia szereg sprawozdań z działalRosją.
ności organizacji Ligi, a więc: Orgai finansowej,
— Nie jestem pewien — oświad- nizacji ekonomicznej
komunikacji
i tranzytu,
czył Voldemaras
czy minister Za- Organizacji
Organizacji
Hygjeny,
Komisji
dla
leski solidarny jest w poglądach z p.
zwalczania nielegalnego handlu opjum
Hołówko i dlatego dopóki
nie będę i wogóle narkotykami.
Przy omawiamiał z tej
strony
potwierdzenia, niu ostatniego zagadnienia napewno
trudno mi jest o tem
się
wypo- nie ujdzie uwagi Zgromadzenia nowe
prawodawstwo, zastosowane w tym
wiadać.
Na pytanie
w sprawie Wilna, przedmiocie w Hiszpanii.
Wobec
podania
się do dymisji
premjer Voldemaras oświadczył:
jednego z sędziów Stałego Trybuna— Politycznie Wilno
stoi cały łu Sprawiedliwości międzynarodowej,
czas na porządku
dziennym — dy- p. John Bassett Moore'a,
Zgromaplomatycznie
poruszanie
sprawy dzenie wspólnie z Radą przystąpi do
Wi'na zależy
od Polaków.

nie od
Litwinów, lecz
Mogę tylko powiedzieć

wyboru jego zastępcy.

Tymczasowy
porządek
dzienny
nie wyklucza
możności
wniesienia
—ciągnął dalej p. Voldemaras
- že przez same Zgromadzenie
innych
spraw.
Ne
konilikt polsko-litewski nie ogranicza jeszcze

Marszałek

Piłsudski

`

wyjeżdża

do Sulejówka.

Jak się dowiadujemy, stan
zdroMarszałka Piłsudskiego poprawia

wia

się z dniem każdym.

W dniu

wczo-

rajszym, mimo niepogody p. Marszałek odbył dłuższą przejażdżkę
zamkniętym samochodem.
Stosując

się

do

rad swego lekarza,

opuści p. Marszałek
na kilkanaście
dni stolicę udając się na wypoczynek
do swego dworku
w Sulejówku. P.
Marszałek, któremu
potrzebny
jest
spokój, nie zgodził się na proponowany
mu _ poprzednio
wajazd do

Druskienik,

czy

do

Krynicy, a to,

aby móc z bliska
Śledzić, przebieg
prac Rządu i parlamentu.
Celem umożliwienia sobie całkowitego wypoczynku,
postanowił
p.
Marszałek interesować się obecnie
li
tylko sprawami
wojskowemi,
które
referować mu będzie
gen.
K. Sosn
kowski, oraz pracami parlamentu,
o
przebiegu których iniormować go będzie pos. pułk. Sławek.
Sprawami
ogėlno-panstwowemi
kierować będzie p. wice-premjer Bartel w porozumieniu z członkami
gabinetu.

Posiedzenie Rady Minisirów
WARSZAWA,

11.V. PAT.

Dziś w

godzinach wieczornych odbyło się poSiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem wice-premjera K. Bartla.
Rada Ministrów uchwaliła między innemi: projekt ustawy w sprawie ratyfikacji konwencji
konsularnej między
Rzecząpospolitą Polską a królestwem
S. H. S. podpisanej
w
Białogrodzie
6 maja 1927 r., projekt
ustawy w
sprawie ratyfikacji traktatu estradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską
a Stanami Zjednoczonemi podpisanego w Warszawie 22 listopada 1927 r.,
projekt
ustawy
w _ przedmiocie
zmiany i uzupełnienia ustawy
z dn.
11 sierpnia 1927 r. o podatku majątkowym,
projekt ustawy o stałym
podatku majątkowym, projekt ustawy
o państwowym podatku budynkowym
w gminach wiejskich, projekt ustawy
o podwyższeniu

i wyrównaniu

stawek

podatków gruntowych,
wreszcie projekt ustawy
Oo amnestji z powodu
10-lecia
odzyskania
niepodległości
przez Państwo Polskie.

Rządowy projekt nowzgd uposażenia urzędników.

Wicepremjer p. Bartel przyjął dnia
10 bm. delegację Związku
Polskiego
Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych:
pp. sen. Nowaka i posłów Zygmunta
Nowickiego,
Smulikowskiego
i Wawrzynowskiego. Delegacja
przedstawiła p. wicepremjerowi
zapytania co
do 1) regulacji płac, 2) kwestji podporządkowania szkolnictwa
władzom
administracyjnym i 3) budowy szkół.
Co do regulacji płac wicepremier
p. Bartel oznajmił, iż rządowy
projekt nowego uposażenia
urzędników
będzie w przyszłym tygodniu
przedstawiony Radzie Ministrów a
następnie złożony do laski
marszałkowskiej. Stanie sie to jednocześniez ргоjektami ustaw podatkowych, które się
znajdują na' porządku obrad
dzisiej-

szej Rady Ministrów. Nadto

złożone

zostaną
do
laski
marszałkowskiej
projekt nowej
ustawy
emerytalnej i
projekt nowej pragmatyki urzędniczej.
Zaznaczyć należy, że w nowym projekcie

uposażenia

urzędniczego

zanie-

chana została dotychczasowa metoda
obliczania według mnożnej i punktów.
W
kwestji
podporzędkowania
szkolnictwa władzom
administracyjnym p. wicepremier stojąc na gruncie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zespoleniu
władz
dopuszcza
możliwość

odbycia konferencji

z czyn-

nikami administracyjnymi
na temat
podziału kompetencji między wojewodą i kuratorem, a to celem praktycznego zastosowania ustawy.
Wreszcie co do budowy szkół rząd
Odbywa studja nad rozwiązaniem tego

ważnego

problemu.

Sądy

Pracy.

Dnia 22 czerwca rb. wchodzą w

życie

Sądy Pracy, które obowiązywać będą na
obszarze Sądów Apelacyjnych: Warszawskiego, Krakowskiego, Lubelskiego, Lwowskiego i Wileńskiego oraz Sądu Okręgowego

Cieszyńskiego.
Sądy Pracy powołane

są do rozstrzy-

gania spraw spornych cywilnych, wynikających ze stosunku najmu

wodowej

cownikami

pomiędzy
lub

pracy

i nauki

pracodawcami

uczniami,

pracownikami tegosamego
tudzież do rozpoznawania
przekroczenie przepisów
ronie pracy najemnej. Na

oraz

zków

z pośród

zawodowych.

Rada Okręgowa

pomiędzy

przedsiębiorstwa,
spraw karnych o
prawnych o ochwniosek Ministra

Pracyi Opieki Społecznej ławnicy

powołani

Za-

а рга-

przedstawicieli
Związków

zostaną

zwią-

Zawodc-

wych pracowników Umysłowych przystąpiła do zorganizowania kursów dla ławników
i obrońców sądowych. Kurs rozpocznie się
14-go maja itrwać będzie 6 tygodni. Opła-

ta wynosi

15 zł. od osoby.

w

500

M. W. Przemówienie uice-ministra gen.
Konarzewskiego.
:
W dal-

Głos zabrał wice-minister gen. Ko-

szej dyskusji
nad budżetem M-stwa.
Oświaty dyrektor departamentu
Żłobicki dawał obszerne wyjaśnienia
na
pytaniai zarzuty,
które padły podczas dyskusji.
Statystyka
dzieci w
szkołach powszechnych jest zupełnie
prawdziwa,
gdyż .w 1926 r. M-stwo
przy pomocy nauczycielstwa spisalo
wszystkie dzieci do łat 13-tu.
Dzieci

narzewski. Wice-minister
na wstępie
oświadczył, że p. minister marszałek

WARSZAWA,

te w

roku

1931

11.V. PAT.

i 1932

będą

w

szko-

Piłsudski

chciał

koniecznie

przedsta-

wić sam swój budżet komisji budżetowej. jednak
niestety przed
paru
dniami zrezygnował z tego. Następnie wice-ninister gen. Konarzewski
oświadczył, iż dążeniem M-stwa Spraw
Wojsk. w ubiegłych dwuch latach było z jednej strony stworzenie
pod-

łach, a liczba ich wynosi około 5000000.

staw prawnych

Nasze
ropie,

brony
Państwa,
z drugiej
strony
usprawnienie
Organizacji
i administracji sił zbrojnych, celem . dania im
możności pełnienia istotnych ich zadań podczas pokoju.
Dla przygotowania obrony Państwa powołano do
życia
rozporządzeniem
Prezydenta
Rzeczypospolitej Komitet Obrony PańStwa. W zakresie organizacji . naczelnych władz wojskowych
wyszło roz-

M-stwo było pierwszem w Euktóre zwróciło uwagę na depo-

pulację w szkołach
Pian

finansowania

skutkiem

wojny.

szkolnictwa

-po-

wszechnego Ww przyszłych latach jest
już gotów i ukaże się w druku
prawdopodobnie w lipcu. Opiera się on
na
rozdziale
olbrzymich
ciężarów,
które wynosić będą parę
miliardów,
między Państwo i samorządy. Procent
analfabetów określono w dyskusji na
50. Spis ludności w r. 1921 wykazał,
że analfabetów jest 33,4 proc. Innych
danych niema. Następny mówca dyrektor
Zagórowski odpowiadał na zarzuty nierównomiernego
podziału
sieci
szkół
śrędnich,$powołując się na niejednolite potrzeby ludności, jako też na stan
rzeczy odziedziczony
po zaborcach.
Następnie przedstawił poczynania
w
sprawie

dokształcania

nauczycieli

porządzenie

do

przygotowania

Prezydenta

o-

Rzeczypospo-

litej o wydawaniu dekretów w zakresie najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych, Oraz wydany na jego podstawie
dekret Prezydenta o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnemi podczas pokoju i o ustanowieniu
generalnego inspektora sił zbrojnych. W
konsekwencji przeprowadzono szereg
zmian w organizacji wewnętrznej władz
centralnych i okręgowych.

Co

i

omówił sprawę wydawania dyplomów
nauczycielskich, wreszcie prostuje stosunek procentowy
młodzieży żydowskiej w szkołach
średnich
państwo-

się

tyczy

organizacji

szkół

SZANGHAJ, 11—V. Pat. Depesza z Tsi-Nan-Fu donosi, że na Skujapońskich
tek narady odbytej wczoraj wieczorem
przez
przedstawicieli
władz wojskowych i miejscowej izby handlowej, wojska południowe nakłonione zostały do wycofania się z Tsi-Nan-Fu. Dziś rano wojska japońskie
wkroczyły do miasta. W toku walk jakie trwały w Tsi-Nan-Fu od 28
jak wiadomo—pewna
Amerykanka należąca
kwietnia do 1 maja zginęła
do misji metodystów. Dotychczas niewiadomo, czy padła ona
ofiarą zabłąkanej kuli czy też została zamordowana.

Interwencja przedsfawielela Ojca Św.
TOKIO,

11.V. PAT.

donosi,
że we środę
Telegraphen Union
premjer Tanaka przyjął przedstawiciela papieskiego
Giarainiego i odbył
z nim konferencję w sprawie zatargu
japońsko-chińskiego. Przedstawiciel
papieski wskazał na to, że w interesie ludzkości leży zapobieżenie rozleże ani on,
ani gabinet nie są w
wowi krwi. Premjer miał odpowiedzieć,
Stanie uczynić czegokolwiek w tym. kierunku, ponieważ
decyzja. przeszła
obecnie do rąk władz wojskowych.

Lzechosiowacja i Sowiety
Przed zawarciem
LONDYN,
phu

donosi,

że

10—5.
Rząd

mowę,

regulującą

czasie

zerwania

sfosunków

Pat. Sprawozdawca

Czechosłowacki

stosunki
stosunków

dyplomatycznych
dyplomatyczny

zamierza

wkrótce

Daily

zawrzeć

dyplomatyczne

między

obu

dyplomatycznych

między

Anglją

Telegraz Rosją

krajami.

u-

Już w

a Rosją

tego

rodzaju pakt był przygotowany, odłożono go jednak ze względu
na Anglię. Dr. Benesz skorzystał prawdopodobnie se swej obecności
w Anglii,
aby wysondować opinię dyplomacji angielskiej w tej sprawie.

Uroczyste otwarcie nowej linji kolejowej między Palską a Niemcami.
W

związku

z konwencją

Niemcami na konferencji w
czyste otwarcie nowej linji
stronie Polskiej i Timosze
otwarciu tem wezmą udział
wice prezes dyrekcji P.K.P.
odnośnych wydziałów.

kolejową

zawartą

ostatnio

między

Polską

a

Królewcu, w dniu 15 b.m. odbędzie się urokolejowej przez stacje pograniczne
Żabki
po
po stronie niemieckiej.
Ze
strony
polskiej w
przedstawiciele ministerstwa komunikacji
oraz
i 2-ch
w Wilnie inż. Cywiński
uczestników

Nieudana próba łofu „Ifalji”.

wojskowych i służb, dążeniem M-stwa
BERLIN, 11.V PAT. Donoszą z Kingsbay na Spitzbergu,
Spraw Wojsk. było przedewszystkiem
że statek
przystosowanie organizacji
jednostek „Italia“, ktėry dziš o godz. 6-tej rano wystartował do lotu w stronę ziemi
linjowych, szkół i zakładów służb do Lenina, o godz. 4-tej min. 10 po poł. powrócił do zatoki Kingsbay
'i z
wych, podany przez posła
Grunbau- ich najistotniejszych
odłożyć
swój
zadań,
a więc powodu złych warunków atmosierycznych musiał
lot do
ma. Stosunek ten wynosi nie 5,6 proc. urealnienie ich organizacji
do wyma- bieguna.
Jecz 9,3 proc. liość matur uzyskanych gań wyszkolenia,
przygotowania
rewynosi 12,11 proc. Żadnych
ograni- zerw
i zaopatrzenia
na wypadek
czeń wyznaniowych w
przyjmowaniu wojny. Prowadzone studja nad skr6RZYM, 11, V. Pat Telegraphen Union donosi, że w Grotamare w pobliżu Asuczniów niema, są tylko
udogodnie- ceniem czasu służby czynnej zarówno coli z powodu ulewnych deszczów nastąpiło obsunięcie się 15.000 m3 ziemi, która
nia dla dzieci inwalidów, urzędników teoretyczne jak i praktyczne wykazały, zasypała 2 domy wiejskie, przyczem zginęło 6 osób a 18 odniosło rany. Ziemia ta zapaństwowych, nauczycieli i osób nie- że mogłoby ono nastąpić dopiero po sypała również tor kolejowy prowadzący z Ancony do Brindisi, skutkiem czego pociąg osobowy, który zaraz po wypadku nadszedł w pełnym biegu,
uległ zupełnemu
zamożnych.
zrealizowaniu szeregu warunków, któ- wykolejeniu, przyczem zginęło 12 osób, między innemi dwoje dzieci, a 17 odniosło
W końcu
dawał
wyjaśnienia
z re w obecnej
sytuacji
iinansowej rany. Powstały wskutek katastrofy zator jest tak wielki, że naprawa toru potrwa
5 dni. Messagero donosi, że liczba osób, które straciły życie w katastrodziedziny wychowania fizycznego pułk. Państwa zrealizować
się nie dadzą. conajmniej
fie kolejowej w Grotamare, wynosi 16.
Ulrych.
Niezależnie od powyższego rząd przyNastępnie poseł
Stypiński
(BB) stąpił do dalszej rozbudowy przyspojako sprawozdawca omawiał zgłoszo- sobienia wojskowego, stwarzając apane poprawki Podwyżki proponowane rat oparty z jednej
strony o organiWedług wiadomości otrzymanych z Grodna,
władze
bezrazem wynoszą blisko 42.000.000, a zację wojska, a z drugiej strony doskreślenia — 15.000.000.
stosowany
do podziału
administra- pieczeństwa od ałuższego czasu prowadziły śledztwo w sprawie
Orsanizacja należała do KomuniPrzystąpiono
do
głosowania. W cyjnego Państwa, W dziedzinie szko- organizacji komunistycznej.
dochodach uchwałono wstawić udział lenia i udoskonalenia kadry zawodo- stycznej Partji Zach. Białorusi i od dłuższego czasu prowadziła
Ziemi
Grodzieńskiej.
Ustalono,
w podatku
przemysłowym
na cele wej armji a więc kandydatów na oii- robotę wywrotową na terenie
że
część
komitetów
komunistycznych
wiieńskich
należała
rówszkolnictwa
zawodowego
w kwocie cerów
Oraz
oiicerów i podolicerów.
nież
do
Grodna.
Przed
kilku
dniami
władze
przystąpiły
do
likwi1.000.000, a równocześnie
zaś
taką zawodowych,
położono
w okresie
25
osób,
samą sumę
przeznaczyć
w wydat- dwuch lat ostatnich główny nacisk na dacji całej afery. Aresztowano w Grodnie i powiecie
kach na zapomogi dla szkół prywat- odpowiednie ich przygotowanie oraz przeważnie żydów. Podczas rewizji znaleziono dokumenty komkomunisiycznej,
oraz
obszerną
nych. W dziale wydatków uchwałono wydatne podniesienie zarówno warun- promitujące, w postaci bibuły
zasiłki na opłaty szkolne Ww kwocie ków samej pracy jak i rezultatów korespondencję z władzami Kominternu w Moskwie. Aresztowa2.850.000 podwoić i połowę
tej po- przy zachowaniu maximum
oOszczę- nych osadzono w więzieniu.

Qbsnnięcie się góry spowodowało olbrzymią katastroję,

Likwidacja

większonej kwoty przeznaczyć na za- dności. Reasumując dokonane wysiłki
siłki na opłaty szkolne dla dzieci u- w dziedzinie pracy nad usprawnierzędników

łowę

na

państwowych,

takież

zasiłki

a drugą

dla

po-

dzieci

chłopów i robotników. Przy rubryce
„wyznania
religijne"
nie utrzymały
się wnioski

o

skreślenie wzgl.

zmniej-

szenie kwoty 22.000.000 ani wniosek
o powiększenie wydatków o 1.000.000.
Propozycję 10.000.000 aa wychowanie
fizyczne przyjęto. Dalej przyjęto wszystkie wnioski
referenta
a pozatem
wniosek o podwyższenie
pozycji na
budowy szkół powszechnych o 5000000,
wniosek o podwyższenie funduszu na
oświatę
pozaszkolną
O
1.000.000,
wniosek posła Korneckiego 0 347.000
na zasiłki i stypendja, dalej wniosek
przyznania 200.000 zł. T-wu Naukowemu
w
Warszawie,
wniosek
o
200.000 na zasiłki i propagandę artystyczną i wniosek
o asygnowanie
100.000 na Instytut Radowy.

Ohrady nad Budżefem Min. Spraw
Wojskowych.

WARSZAWA,

11.V PAT.

Na dzi-

siejszem posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej po załatwieniu budże-

tu Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia Publicznego, po kiótkiej
przerwie przystąpiono do obrad nad
budżetem M-stwa Spraw Wojskowych.
RD

I

II

0 ESTETYKĘ WILNA.

afery komunistycznej

Sowiecki sfyl.

Czerwcowa sesja Rady Ligi.

thińczycy opuścili Tsi-Nan-Fu.

Komisia budżetowa Izby Poselskiej.
Giosówanie nad budżefem
R. i 0. P.

©

w

Grodnie.

Genewa,

W jednym z ostatnich
numerów
„Prawdy* ukazał
się artykuł niejakiego
Łapińskiego, omawiajęcy wy-

w maju.

4-go czerwca zbierze się Radaw

Gene-

wie pod
przewodnictwem
przedstawiciela
Kuby, p. Aguero y Bethancourt.
Będzie to

5o-ta sesja Rady.
Porządek dzienny obejmuje ze 30 pun-

padki

zbadania tej sprawy.
s
Wszystkie te sprawy były już omawiane na tpoprzednich
sesjach Rady.
Z nowych politycznych
spraw dochodzi jeszcze

partja

na

ulicach

Warszawy

w

dniu

1-g0 maja. Niewarto byłoby zastanaktów, między któremi należy zaznaczyć:
wiać się dłużej
nad
wywodami 501) Sprawy polityczne: Zatarg rumuń- wieckiego publicysty, gdyby
nie styl,
sko-węgierski
(sprawą
oOptantów
węgierpolskich
skich) - dotychczas nie nadeszły żadne in- w jakim pisze o Sprawach
formacje, któreby wskazywały na możność Oto mała próbka:
porozumienia
zainteresowanych
Rządów;
„Powoli cały szczyt partji (PPS)
petycja rządu litewskiego z dn. |5-go paź- zamienił się 'na
dom _ publiczny, w
dziernika 1927 — referent przedstawi prai okwitają
reglawdopodobnie Radzie stan rokowań polsko- którym mieszkają
i utrzymywane
przez”falitewskich;
petycja rządów
rumuńskiego, mentowane
jugosłowiańskiego i czechosłowackiego
w szystów prostytutki polityczne. Kiedy
sprawie zajścia na stącji granicznej
Saint- bohater frazesu narodowego
PilsudGotthard (skonstatowanie przemycania broski
przekształcił
się
na
marnego
iani) — Radzie zostanie przedłożony raport
Bonaparte
i kiedy
Specjalnego Komitetu wyznaczonego
dla szystywskiego

jedna, mianowicie skarga

Rządu albańskie-

go w sprawie
traktowania
bańskiej w Grecji.

nuniejszości

al-

2) Sprawy mniejszości. Wobec ostatniego wyroku Stałego Trybunału Sprawiedliwości

Międzynarodowej

mniejszościowych
sku,

Radą

na

przystąpi

całego szeregu

skarg

bundu,

które

skarg,

w sprawie

szkół

polskim Górnym

obecnie

do

Slą-

zbadania

niemieckiego Volks-

przedstawiają

frazesu

narodowego

zmieniła

się w „griaznuju moczałku', deptaną
przez tego
maleńkiego
Bonaparte,
o worzyły się oczy robotników".
Od
tego
rodzaju
soczystych
określeń, aż roi się w oficjalnej prasie sowieckiej. „Prawda* i „Izwestja”,
pisma wyrażające odbicie
poglądów
miarodajnych czynników
sowieckich,
nie używają innych określeń.
A gdy
się powie,;że ten stosunek prasy Sowieckiej nie urabia
przychylnych nastrojów, nie współdziała
w kierunku

pewną

analogję ze sprawą przesądzaną przez Trybunał; skarga Związku polskich stowarzyszeń na Sląsku opolskim w Sprawie nie-

utrwalenia dobrych
sąsiedzkich
stosunków, wtenczas sypią się ze strony

przestrzegania
zobowiązań
międzynarodowych w stosunku do
mniejszości polskich
przez włądze niemieckie;
raport Komitetu
Rady (Chiny, Kolumbja
i Holandja) o sytuacji
mniejszości
litewskiej
na
Wileńszczyźnie, (sprawa powstała
w związku
z

sowieckiej gromy oburzenia. Styl podobny widocznie
uważają
pp. Czyczerin i Bogomałow
za przejawy
sympatli, a kiedy któreś z pism polpetycją żlitiewską z dn. 15 października
dalekie od wyrażania poglą1927 r.); ustalenie, jakie skargi mogą być skich,
ostrzej
przez Ligę przyjmowane
= sprawa ta zosta- dów czynników decydujących
ła wniesiona
na wymagania
Rządu litew- napisze o Bolszewji,
p. Bogomołow
skiego, a to na podstawie przyjęcia przez dyskretnie interweniuje, że to szkodzi
Ligę skargi Ukraińców z Litwy; zdaniem Sedobrych
stosunków.
W Mokretarjatu i Przewodniczącego Rady skar- dziełu
Sprawach
polga ta musi być przyjęta, zdaniem Rządu li- skwie wolno pisać o
tewskiego
Liga Narodów
podobnej skargi skich stylem
najgorszych brukowych
nie powinna przyjmować.
połajanek,a w Polsce o Rosji trzeba
3) Sprawy prawne
i konstytucyjne:
Przedstawiciel Włoch,
p. Scialoja, przed- unikać ostrzejszej charakterystyki, bo
niepomyślne
warunki
stawi Radzie memorjał o stanie ratyfikacji to... stwarza
porozumień
i konwencji
międzynarodo- dła utrwalenia stosunków
polsko-Sowych zawartych pod auspicjami Ligi Naro- wieckich.
Jr.
dów oraz szereg ewentualnych
sposobów
ia e S a
SOC
J
przyśpieszenia ratyfikacji
tych
konwencji;Li
pozatem Rada Ligi zbada memorjał
Generalnego Sekretarza Opracowany
na wymaganie Rady w sprawie ustalenia stosunków Usfafnie
proby „Białego Orla”,
między Ligą Narodów
a międzynarodowe-

Boński lot nad Atlantykian.

Mjr. Idzikowski
i mjr.
Kubala,
którzy na samolocie
„Biały
Orzeł"
wyruszą z Paryża na podbój Atlantyku, bawią obecnie nad morzem Śródziemnem,
gdzie odbywają (ostatnie
próby samołotu.
Lotnicy powrócą w końcu tygodnia do Paryża, poddadzą aparat
badaniom inżynierów
i w chwili pomyšlnego stanu pogody opuszczą lat
nisko Le Bourget, kierując się do A-

mi instytucjami oraz organizacjami powsta-

łemi

pod protektoratem Ligi.
W związku z wypadkiem w St. Gotthard
i zgodnie z decyzją powziętą
na ostatniej

sesji, Rada ustali prawa
i prerogatywy Przewodniczącego Rady
w wypadkach
wymagających nagłej interwencji.
Radzie zostaną
przedłużone
następu-

jące sprawozdania: Xomisji dla opieki
dzieckiem;

Komisji

opjum; Komitetu
mitetu

Rada

dla

zwalczania

nad

handlu

Hygjeny, Doradczego

ekonomiczno-finansowego;

Ko-

pozatem

zbada raporty Urzędu dlą uchodźców

greckich Oraz Komisarza Ligi
dła uchodźców bułgarskich.
:
Sesja Rady potrwa prawdopodobnie je-

den tydzień.

meryki.

Równocześnie
do
przygotowań
„Orła Białego" prowadzone są przygotowania do drugiego lotu, w któ-

S. N.

KRONE

Komisarz hudowy w Mińsku
jechał do Warszawy.

pa- rym wezmą udział piloci por. Kalina

i Szałas.
Narazie
mają oni odbyć
Dn. 9% bm. z Mińska przez Stołpce raid, którego trasa trzymana jest naza głośną
bandą,
która w szynowych a także trzecia brygada wy- udał się do Warszawy Komisarz Lurazie w tajemnicy, na olhrzymim saniem organizacji wojska,
pracy
nad piątekPościg
ubiegły dokonała zuchwałego na- wiadowcza z Wilna.
Według
nadesz- dowy Pracy, Białorusi Sowieckiej, Ka- molocie budowanym
w holenderskiej
wyszkoleniem żołnierza i pracy szkół padu na majątek Ługi w pow. Święciań- łych ostatnio wiadomości mimo wszelAmsz"
wojskowych, musimy stwierdzić
nie- skim, trwający tydzień, nie dał rezulta- kich wysiłków nie udało się ująć ban- zimierz Benek. Komisarz ma się udać fabryce samolotów „Fokker”
sterdamie.
z
Warszawy
do
Łodzi.
przewątpliwy postęp naprzód. Ubiegły rok tów pozytywnych. jak się okazało, ban- dytów, którzy prawdopodobnie
da ta była o wiele silniejszą niż po- kroczyli juź granicę litewską i ukryli
Z:
"GRY GER WW ЕЬ Ч (SEL (RW SR GZ AKG ZU GEY SD©
był dla wojska rokiem wytężonej pra- czątkowo
przypuszczano, składała się się po tamtej stronie. Według
Otrzymany został
relacji
cy w dziedzinie ulepszenia
i uspraw- mianowicie z 1ł osób, uzbrojonych w miejscowej ludności, pomiędzy bandy- B
wiosennych
materjalów
włókienniczych |
duży wybór
nienia administracji wojskowej. Praca karabiny, ręczne <ranaty i rewolwery tami i poszczególnemi osobami z litewna damskie letnie suknie oraz materjały bieliźniane, pościelowe i t. p.
ta objęła wszystkie
szczeble
życia systemu Mauzer. W bandzie tej znajdo- skiej straży granicznej miał istnieć konw firmie A. GŁOWIŃSKI, Wileńska 27.
się trzech konnych,
W pościgu takt, który ułatwiał bandzie przekrocze- Sem um ma va
9 0 WJ
A WR ADA GE OD DY
wojskowego, od kompanji do M-stwa. wało
brały udział oddziały KOP. oraz policji nie na tamtą stronę.
W dziedzinie przemysłu prywatne- państwowej, przy użyciu karabinów ma-

Banda w Święciańskiem uszła do Litwy.

go, z którym M-stwo Spraw Wojsko-

wych posiada zawarte umowy długoterminowe,
zostały
przeprowadzone
pertraktacje co do zapewnienia
im
pracy z jednej strony i przystosowa-

nia zamówień

do

możliwości finan-

sowych państwa z drugiej. Pertraktacje te zostały zakończone pomyślnie.
M-stwo Spraw Wojskowych dążyło do
oszczędnej gospodarki we wszystkich
dziedzinach. Administracja wojskowa,
za przykładem
lat ubiegłych
była
poddawana stale iachowej
kontroli
„przez

korpus

kontrolerów.

Przedstawionego budżetu
nie potrzeba traktować tylko z czysto wojskowego stanowiska, Jest to także
potężna siła ożywiająca przemysł, jest
to duży czynnik rozwoju
i kształtowania się gospodarstwa narodowego.
Nie zważając na wzrost potrzeb armji,
IIS

II

I

II i I

i

I
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Strzelanina na

granicy sowieckiej.

W dniu wczorajszym
na granicy
polsko-sowieckie;,
w
pobliżu
miasteczka Iwieniec, koło słupa granicznego nr. 73273 miała miejsce utarczka
pomiędzy

patrolem

K.O.P.

i nieznaną

wiecka straż graniczna.
dyci wycofali

I

RORY CY OPR

OPALENIZNĘ

konstrukcyįno-reparacyjna

szczególnych

działów

|

SŁ. MAŁY-Zt. 2.50
SŁ. DUŻY-ZŁ. 4,50

:

Na

p. wice-misistra
popołudniowem

zabrał głos
sprawozdawca
budżetu
M. S. Wojsk.
poseł
Kościałkowski
(B.B.), omawiając szczegółowo
ten
budżet.

Ze

względu

referat podamy
RPA

w stołecznej Warszawie,
by
zyskać ulicę kanalizować i nowozałożone bruki
odrazu skalę porównawczą dla spra- i chodniki zdzierać, by przeprowadzić
Nowopowołana Rada i zapomniana wiedliwej oceny.
rury kanalizacyjne
i chodniki
oraz
ulica,
A ileż to
Dzisiejszy stan jezdni
warszaw- bruki na nowo zakładać.
Pojawiła się w dniach ostatnich w skiej woła o pomstę do nieba, jeśli razy zdarzało się, że zreperowane
prasie wileńskiej wiadomość,
że ma- tak wolna hiperbolicznie się wyrazić. przez paru miesiącami bruki i chodnibo zaszła
potrzeba
gistrat nasz powołał do
życia Radę Potworzyły się jakieś wyrwy i wyboje, ki rujnowano,
dla spraw urbanistyki
i architektury na których Środki lokomocji
skaczą założenia
kabla elektrycznego.
A o
miasta Wilna.
i harcują niepomiernie, a z czego po- kilkakrotnem przystępowaniu do tych
Wiadomość
tę powitać
należy z wstaje hałas nie mniejszy, niż od tur- samych robót—z podwójnym kosztem
całem uznaniem. Wilno,
szóste pod kotu drabiniastego wozu po brukach —z powodu
zawałania
się jezdni i
wspominać nie warto!
względem wielkości miasto w Polsce, wileńskich.
należało dotychczas,
i dużo jeszcze
Podobno ten stan jezdni warszawJako przykład dostatecznie jaskratrzeba zrobić by należeć przestało, do skiej tłumaczyć należy tą okoliczno- wy nieposiadania przez nowe władze
najbardziej opuszczonych i zaniedba- ścią, że ogromnie w ciągu ostatnich miejskie planu regulacyjnego miasta
nych zewnętrznie miast polskich.
paru lat zwiększył się ruch na ulicach niech służy jedna z centralnych
ulic,
Jeżeli pomimo opłakany stan bru- Warszawy.
Uwierzyć jednak się nie która w innych warunkach
mogłaby
ków, chodników, pomimo brak kana- chce, by magistrat stołeczny nie miał się stać jedną
z najpiękniejszych i
lizacji, regułacji ulic i planu budowla: czasu ani pieniędzy by zaradzić złemu. najbardziej europejskich ulic nowego
może
Rada
Miejska
stolicy miasta.
nego, jeżeli pomimo
całą
ubogość O ile
uurządzeń
i zaniedbany wygląd ze- uchwalać budżet na budowę
nowego
Mowa tu o małej i skromnej
może liczce imienia Dąbrowskiego.
wnętrzny
- wywołuje Wilno zachwyt gmachu opery, to tembardziej
w Oczach
zwiedzających
turystówi zalecić magistratowi pilniejszą troskę
Ktokolwiek pobieżnie ogarnie ocudzoziemców, pochodzi to stąd, jak nad stanem jezdni warszawskich.
kiem sytuację tej ulicy —zauważy dwie
wiadomo,
że
posiada zabytki archiJeżeli więc na bruki wileńskie na- cechy zasadnicze: pierwsza
to znacztektury i przeszłości takie, jakich o- rzekać tak bardzo nie możemy, biorąc na, jak na wileńskie warunki, euro. prócz Krakowa nie ma żadne inne z całą rzecz w skali porównawczej, to pejskość tej ulicy w postaci
nowomiast polskich. Nic nie może przesło- utyskiwać można i należy
na brak czesnych
kamienic i jednej z najlepnić tych dzieł sztuki. Nawet—brud i troski ze strony magistratu co do szych sal wileńskich (Dąbrowskiego
zaniedbanie.
planu regulacyjnego i estetyki miasta 5), druga cecha -to jakieś wioskowe
Narzekają
wilnianie,
zbyt
często naszego.
*
zaniedbanie linji ulicy u zbiegu
jej z
narzekają, na opłakany stan jezdni i „ Nie mówię już o tem, że roboty ulicą św. Jakóbską z jednej, z Mickiechodników
Oraz
nieczystość
ulic, a inwestycyjne, prowadzone -w Wilnie, wicza z drugiej
strony.
Początek i
stąd
i niehigjeniczne
warunki życia nie są wykonywane według jakiegoś koniec ulicy Dąbrowskiego—to zamiejskiego. Są:to narzekania i prze- plaau. Oto przykłady: na jednej z vlic padły zakątek
jakiejś
wiosczyny z
sadne
i niesłuszne.
Wystarczy za- wileńskich zakładało się przed rokiem małemi chałupkami, walącemi się plokamienne i reperowało się tami i krążącą linją jezdni. Środek
mieszkać przez pewien czas w jakiem- chodniki
kolwiek z miast połskich, a zwłaszcza bruki.
Po roku niespełna zaczęto tę tej ulicy to europejskie domy i pięk-

na

późną

porę

I

I

jutro.
I
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LECZY
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APTEKACH i PERFUMERJĄCH, ©

przerwano.
posiedzrniu

PD

HEMOGEN

J(AXELA” MYDŁO

budżetu.

Po przemówieniu
obrady

Mickiewicza Nr 30.

i

WYGIEŃCZENIE BLEDNICE

APTEKARZA

JANA GADEBUSCHA
„AXELA“ kREM

sowiecką.

„RADJO - POGOTOWIE",

pracownia

Bil.

USUWA POD GWARANCJĄ

W końcu ban-

się na stronę

PLAMY,

zużytej
et majardzej
naw
doprowadza
do idealnej

>
czułości.

4521 - za 1.25
3SZT.- zt. 3.50
'DO NABYCIA W SKŁADACH APTECZNYCH,

przedłożonego przez Rząd preliminarza budżetowego, po wyjaśnieniu poO

ŻÓŁTE

się. Wówczas bandyci
obsypali
posterunki polskie gęstym ogniem karabinowym. Wywiązała
się dłuższa
strzelanina, i jak stwierdzono
tajemniczych bandytów
wspomagała
50-

bandą, usiłującą
przedrzeć
się
na
nasze terytorjum. Żołnierze
KOP'u
usiłowali zatrzymać
przekradających
PSA
SmE
4
11
^
przedstawiona analiza budżetu raczej
wykazuje zmniejszanie się stałe budżetu wojskowego, Szereg pozycyj
w
preliminarzu obecnym uległ zniżce w
porównaniu z wydatkami roku ubiegłego. Wobec przedstawionych danych
p. wiceminister prosi
o uchwalenie

O IO

PIEGI

|

na linja drzew, zdobiących ulicę, a w
roku bieżącym dziwnie zeszpeconych
przez ogrodnika miejskiego przez pozbawienie konarów wszystkich, a zostawienie prawie tylko pnia.
Byłoby źle, gdyby nic się nie robiło dla uporządkowania tej pięknej
i zapomnianej ulicy. Gorzej
jeszcze
jest gdy
pozwala
się wprowadzać
nowe zaniedbania.
Oto
naprzykład
powstający dom nowy u wylotu
tej
ulicy (od św. Jakóbskiej) wyskakuje
poza linję domu—sąsiada,
przez co
zatraca linię jednej ze stron ulicy.
Następnie: mówi się dość szeroko o
zamierzonym planie budowania przez
właściciela posesji i placu Nr. 4 przy
ul. Dąbrowskiego
garażów
i stacji
benzynowei, co będzie miało ten skutek, że uniemożliwi się połączenie ulicy Dąbrowskiego z Kasztanową,
co
jest dla estetyki
miasta
i wygody
mieszkańców niezbędne, a pozatem z
ulicy zacisznej i przeznaczonej
jakgdyby specjalnieżna miejsce zamieszkania stworzy się punkt zborny
dla
aut i pewien ośrodek
sztucznie
wytworzonego ruchu. Jeżeli się uwzgledni, że jest to w tem miejscu wąziutka ulica (z powodu
nieuregulowania
jej dotąd) to dojdzie do tego jeszcze

go P

a

o SpA

A a

dleje I ŚMOCY samochodowe

a

sy

|. „Sheee“

B poleca N. Glezer Gdańska
tel. 421. 6 B
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pozostańmy nadal przy ulicy Dąbrowskiego dla dalszego
ilustrowania
tej sprawy faktami.
Oto powstaje,
jak
nadmienilem,
dom nowy przy tej ulicy. Dom okazały, kilkupiętrowy, wychodzący
na
dwie ulicy. Pierwszą rzecza, jaka się
nasuwała,

to

należałoby

przeprowa-

dzić uregulowanie zbiegu
ulic Dąbrowskiego i Św.
Jakóbskiej przez usunięcie ruin domku
jakiegoś,
sterczących

szkaradnie,

a zniekształcają-

cych tu ulicę Dąbrowskiego,
gdzie z
tego powodu
istnieje niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego,
bo
„роważne" auto z trudem tu się przesuwa, a jedynie
„Ford“ „Pizeskakuje.
Zimą zaśi
Tymczasem

to
jest
uniemožliwione.
dom dobiega
końca,
a

ulica tu nieuregulowana.
Nieuregulowana też jest i z drugiego boku nowopowstającego domu, gdzie powinnaby się łączyć z ulicą Św. Filipa.
Najdziwniejsze zaś rzeczy
dzieją

się z ulicą Dąbrowskiego

u jej wylo-

tu na ulicę Mickiewicza.
Przedewszystkiem do połowy
szerokości
ulicy
Dąbrowskiego...

rozsiadła

się restau-

I I

III

|
|

III,

się potrzeba usunięcia
posesji Nr. 1
i ogrodu pod Nr. 3 do
właściwego
miejsca, tak by ulica uzyskała prostą
linię. To samo
zadanie
byłoby
do
przeprowadzenia

w

zakończeniu ulicy.

noPrzed rokiem zaczęto kłaść
woczesny chodnik na ulicy Dąbrowskiego. Do końca i tego nie zrobiono: chodnik nowoczesny urwano przy
domu Nr. 5.
Przy odpowiedniej zaś trosce ulica, znana z walk o wyzwolenie Wilna, znana z przejściowego posiadania
Klubu Czerwonegoi bohaterskich wa!k
© wypędzenie stąd bolszewików, nadowódcy
dzielnego
zwana imieniem
partyzantki wileńskiej Dąbrowskiego,
swem połopredystynowana samem
europejską uliżeniem na spokojną,
cę miasta, przylegającą do ruchliwez
go centrum — stałaby się jedną
dobrze
piękniejszych ulic wileńskich,
o
magistratu
świadczących o trosce
estetykę naszego grodu.
Takbym wyobrażał sobie zadania
dopiero co powołanej Rady dla spraw
urbanistyki i architektury miasta Wilna na przykładzie jednej z ulic. Przypuszczać by należało,
że Rada
ta
wespół z konserwatorem wojewódzkini i miejską
komisją
techniczną
ustaliłaby plan zamierzeń
regulacy|-

racja Zacisze ze swoim
ogródkiem.
Przedłużeniem
tego
horrendalnego
zniekształcenia linji ulicy jest ogród
pewne niebezpieczeństwo , dla
ruchu posesji Nr. 3.
Dopiero
od
domu,
publicznego i porządku.
Należy
też oznaczonego Nr. 5 ulica odzyskuje nych wobec tych
ulic Wilna, które
przypuszczać, że magistrat zapobieg- swój właściwy wygląd i właściwą sze- wymagają doprowadzenia ich do nornie tym niefortunnym
planom
urzą- rokość, by znów u domu Nr. 9 za- malnego stanu i estetycznego wyglądu.
dzenia tu garaży i stacji benzynowej. tracić swą linję i wydłużyć
się
w
Będzie to jednem z najwdzięczniejAby dać przykład zaniedbania re- kiszkę jakąś.
szych zadań Rady.
gulacyjnego planu i estetyki
Wilna—
Jako zadanie regulacyjne
nasuwa

|
|

|
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KURIER GOSPODARCZY
O program gospodarczy.
dziwnem, że w
Może się wydać
poprzednim artykule, pod tymże
co
wyżej tytułem, mowa była właściwie
nie o programie
gospodarczym lecz
systemie biurokratycznym. Taki wstęp
uważaliśmy za wskazany ki potrzebny
biurokracja
1)
z dwóch względów:
wówzadanie
swe
Spełnia należycie
swych
jest
czas tylko gdy Świadomał

wypad-

"tylko

się w tym

Stwa osiąga

ku, kiedy biurokracja ma przed sopostępowaplan
wytknięty
bą
etanajbliższe
uwzględniający
rozwojowe
społeczeństwa Przez

nia
pv

dłuższy

czas

te

zasady

były

negowane, bądź niedoceniane. Słusznie, ale jednostronnie, wywierany był
nacisk na usprawnienie urzędowania.
które nie-

urzędników,

dla

egzaminy

naprz.

były

W tym celu zarządzone

wynik,
wątpliwie dały bardzo dobry
dawały bowiem gwarancję, :że urzędnik zna obowiązujące przepisy. Znane

władz

rozporządzenia

są również

centralnych o zachowywaniu , jaknajinteresantów
większego taktu wobec
it p. Nie osiągało to jednak zbliżenia

społeczeństwem

między

nieraz

któremu

tentowi,

urzę-

a

traktowanie
sile, zaś pe-

dem, bowiem formalne
Sprawy pozostawało w

chodziło

o

ZEN WSCHODMCL

kowicie podzielona jest przez urzędy
wojewódzkie. Dowodem
tego
służy
konferencja zwołana w grudniu ubiegłego roku w
Wilnie i przed
kilku
dniami w Nowogródku. Przypuszczać
należy, że będzie miał miejsce :i dalszy ciąg konierencyj względnie kontaktu między urzędem wojewódzkim a
społeczeństwem. Dużo tu będzie zależało od samego społeczeństwa, które w danym wypadku winno zdobyć
się

na

maksimum

wysiłku,

by

przez

bierność nie
utrudnić
zrealizowania
zamierzeń czynników rządowych. 2.

KRONIKA
— (n)Cenyw

MIEJSCOWA.

Wilnie z

dunia

il ma-

ja r.

b.
Żiemiopłody:
Ceny
za 100
kg.
przy
tranzakcjach wagonowych iranco st. Wilno:
żyto 52—53, owies 4/ —48—
(zależnie od
gat.), jęczmień browarowy 53 —54 na kaszę
50—,
otręby žytnie 38—,
pszenne
38
Ceny rynkowe:
stoma žytnia 10 -12, siano

15—18,
mana.
skład

ziemniaki 16-18. Tendencja utrzyDowóz słaby.

Nasłona: Ceny hurtowe
Wilno:
koniczyna

300 zł., biała 300, szwedzką

za Ico kg. loco
czerwona [ gat.

325,

tymotka

tyle się

400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny
240—260.
Nabiał: mleko 45 — 50 gr. za
1 litr,

śmietana 270—280,
kg., ser twarogowy
solone 550 — 600,
serowe 660 — 700.
J ia: 120-150
Cakier:

twaróg 120 — 140 za 1
180 — 200, masło niesolone 500 — 570, de-

га 1 dziesiątek.

kryształ 150 (w

detalu), kostka

hurcie),

I gat. 180

158 (w

-190, II gat.

—

Warzywa: kartofle 20—22 gr. za 1 kgr.
cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka
5—10 (pęczek), buraki 18 — 20, brukiew
15 20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek,
groch

10

80 gr. za 1 kg., fasola

80

90 gr.

za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę,
kapusta świeża 60—70 za 1 kg., kwaszona
40—45, pomidory 140—180, grzyby suszone
15.00—18.00 za 1 kg.

Drób: Kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę
kurczęta 200—250, kaczki
żywe 6,00
—800,

bite 400

600, młode 3.00

4.00, gesi żywe

8,00
12,00, bite 7.00 —10.00,
indyki żywe
15.00- 18.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode

8.00

1200 zł. za sztukę.

Ryby:

liny żywe

380 -400, śnięte

280 —

300 za I kg., szczupaki żywe
350 —380°
Śnięte 200 250, okonie żywe 380 — 400,
Śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnięte (brak),

karpie

180—220,

żywe

leszcze

320-350,

żywe

380

Śnięte

400,

śnięte

nasze-

go ustawodawstwa. Naprawa jednak
tych stosunków
winną iść od dołu.

Zasada

dekoncentracji i decentralizacji

uznana

przez

zada-

centralne,

władze

stułatach
rozwoju.

0000

95

105, Ii

gat.

0000 B

na 60—65.
Chleb

pytlowy 65

proc. 65

-70, 70 proc.

60-65, razowy 50—55 gr. za 1 kig.
Kasza manna amerykańska 140—150 gr"
za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana całą
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—

sumy (brak)

miętuzy 120 - 150,

350—380,

śnięte

(brak), płocie 100

Dewizy

200

220,

jazie

styna,

11 maja 1928 r.

18

Dziś

Wschód sł. g.

Pankracego

4 m. 8

i

Londyn
Nowy-Yurk
Paryż
Praga
|

Zach. sł. o g. 19 m. 5

Opad za dobę w mm.

sł

postulaty te w

znajdowasystemie biurokratycznym
ły poparcie,
spotykały się
a
nie

miaroz przeszkodą. Innemi słowy
dajne i powołane urzędy winny osnuč
swe postępowanie na pewnym
programie gospodarczym, powiedziałbym
— programie społeczno-gospodarczym.
Taki program przedewszystkiem wyustakazałby, co w obowiązującem
jakie
należy
zmienić,
wodawstwie

dziedziny

życia

ingerencją

obciążyć

Państwa a jakie

przeciwnie

zwolnić

Wiatr

2

t

Sprz.
8.91

Kupno
8,87

43,515
43,62
8,90
8.92
35,08 | 35.17
26,415
26.48
171,82

43.41
8.88
34,99
26.35

172.25

stosun“

aienia tych odrębnych

cech, a

nieraz

i odrębnych interesów — czyliże pro-

powstać

jak

deus ex machina, nie może być układany

„na kolanie".

Bez

ścisłych

dań i studjów stanu obecnego

ba-

w ze-

bez
stawieniu
do stanu przedtem,
świadomości nurtujących
spolew
czeństwie tendencyj rozwojowych, bez
warunkujących
czynników
analizy
kształtowanie się życia społeczno:gospodarczego — nie może być mowy
o

ułożeniu

Dla województw

wschodnich

danie to jest tem trudniejsze,

‚

U w ag

Minimum za dobę -1- 00C.
Maximum na dobę -1-9-С
Tendencja barometryczna wzrost

WA
ciśnienia.

śnieg.

URZĘDOWA.

— (0) Regulacja ruchu samochodowego.
Weszły
w życie nowe przepisy o
te zmiePrzepisy
samochodowym.
samochodów
rejestracji
procedurę

ruchu
niają

najwcześniej

otrzymania

po

upływie

pierwszego

roku od chwili

pozwolenia,

o ile

za —

ułożenia programu

społeczno-

gospodarczego w porozumieniu z zanteresowanem

społeczeństwem

—cal-

słowa,

lecie

usłyszy

piosenkęi

muzykę, co wobec bezczynności
teatru
w
ogrodzie Bernardyńskim, oraz nawiedzają-

cych raz po raz Wilno czarnych i białych
atrakcyj, tem bardziej jest pożądane. Na
otwarcie sezonu letniego
usłyszymy
nieśmiertelny wodewil „Nitouche”
z gościnnym występem znakomitej Elny Gistedt.

—

osób

z udziałem

bojkinej,
Filds,

znanego

znakomitej

zwanej

baletu

Anny

murzynki

»„czarńą

Za-

Arabelli

Mistinguette*,

hiele-

ny Kamińskiej, artyski „Perskiego Oka*,
Józefa Redo i Tadeusza Wołowskiego. Wła-

sna orskiestra pod kierownictwem W. Siro“tyi M. Kochańskiego.
Na program składa

się wspaniała rewją pt.:
białych*

wołująca

w 2-ch

aktach

sensację

„Murzynka

wśród

i 14 obrazach,

swoją

wy-

egzotycznością

i doborem kostjumów. Pozostałe bilety nabywać można w biurze „Orbis“ do
godz.
4.30 ponoł., a od 5-tej w kasie Teatru.

pu-

robót

dyrekcja

wojewódzka

wadza

* blicznych.

czyły

badanie

budźe.ów

wydziałów

owych w Święcianach i Mołodecznie

budżetu m. Wilna, które w
dniach zostaną zatwierdzone.

powia-

oraz

najbliższych

MIEJSKA.

ogołacając u-

nie

widząc

pozbawiamy

miasto

kulturałno-oświatowym

biletów

41.809 zł. 60 gr. Bezpłatnych

na

sumę

biletów udzie-

lono 8334 a mianowicie dzieciom z ochron
miejskich 3675, dla szkół powszechnych
4429 i 230 biletów żołnierzom.
AKADEMICKA.
— Wycieczka Klubu Włóczęgów. jutro, w niedzielę, odbędzie się wycieczka
Klubu Włóczęgów i Braci Mlecznych do
Zielonych jezior. Punktualnie o g. 8 zrana
wyrusza

z placu

odbędzie

Orzeszkowej.

Dzis w Ognisku Akade-

się

„Sobótka*

lo. Trio.

początek

zmiennego,

iż

wskutek

dalszej

= (x) O zakafczanie roku szkolnego 15 czerwca. Onegdaj
odbyło się w
Magistracie posiedzenie lekarzy szkół śred-

nich i powszechnych

tematem posiedzenia

m. Wilna.

Głównym

były sprawy dotyczą-

ce terminu zakończenia zajęć szkolnych w
sezonie letnim rb. oraz kwalifikacji dzieci

szkół powszechnych na kolonie letnie.
Zebrani lekarze po wyczerpującej dy-

skusji doszli do wniosku, że z powodu złe-

powodów rok szkolny należałoby
zakończyć z dniem 15 czerwca.
‚ Jednocześnie zostało prezydjum zebra-

niu upoważnione do przedłożenia tej opinii
odnośnym

władzom

szkolnym.

budowy rozdzielni wysokiego napięcia, Ele-

Z kabarefi „Oaza“,
Ostatni

doborowy

program

kabaretu

„Oaza* przy zacisznej Bakszcie Święci prawdziwy triumf.

Ordon,

p. Garina,

zdobywająca

serca

by-

walców nastrojowemi piosenkami, a zwła$sz-

twarzając

na sali miłą, a wesołą atmosferę,

która trwa niezmiennie aż do zamknięcia
zakładu. |
EBOR RZECZ
ERIN OE YDRODIZDZY YI

się dn.

13

b. r. o godz.

nej pracowni

Dziecku".

Matek*
4-ej

doświadczalnej

By uniknąć większych strat i niedogod-

ności abonentom,

przerwy

będą się odby-

w środy i soboty Od godz. 4 rano do
7 rano, poczynając Od dnia 12-go ma-

b. r.

— (x) Kto

będzie

szewskiego i p. Łokuciewskiego

przedstawicieli

robotników

oraz 3-ch

zatrudnionych

Przy robotach miejskich.
„Zadaniem tej Ra
będzie roztrzyganie sporów wynikłych między robotnikami a Mągistratem.
owe

barbarzyfńistwo.

Po skanda-

licznem ogołoceniu
parku im. gen. Żeligowskiego i wycięciu drzew w pobliżu kościoła św. Anny,

mamy

do

zanotowania

no-

wy wypadek zbytnej gorliwości Magistratu.
Wczoraj zakończyły swój żywot dwie
topole, stojące na placyku przed kościo-

łem
dów

Bonifratrów.
Cui bono
zarząd ogromiejskich pod
przykrywką
regulacji

Stara-

od

p.p. w SZkol-

gr.

16.30: Komunikat Tow.

17.20

17.45:

Transmisja

Obrony

z Warszawy:

Ela Bunclerową.
18.15—19.00: Audycja literacka: „Wesele na Wilefszczyžniė“ obrazek radjofoniczny w 3-ch częściach w układzie i wy-.
konaniu uczniów Gimnazjum im. A. Mickie-

wicza w Wilnie.
| „Swaty*
1 „Przed ślubem* lll „Wesele“.
19.00
19.25: Gazetka radjowa.
„
19.25-19.30: Sygnał
czasu i rozmaitości.

Transmisja

Ц

Goetel*

odczyt

tak

aktualne,
w

wśród

jej , żeńskiej

toną-

Wileńszczyźnie. Autorami
tej

audycji są

mnazżjów

im.

uczennice

Adama

i

uczniowie

Mickiewicza

@-

i im.

Królowej Jadwigi w
'Wilnie. Żywe djałogi
w miejscowym języku ludowym, przeplata-

ne gęsto śpiewami oraz
monji

i cymbałkach

muzyką

-— oparte

na

har-

są na zupeł-

nie autentycznych,
niejednokrotnie bezpośrednio podsłuchanych wzorach. Audycja
tą będzie miała także znaczenie jako niesfałszowany wyraz
twórczości ludowej.
„Wesele na Wileńszczyźnie" było przed
z wielkiem

Pohuląn<

powodzeniem

chat na przechodzącą przez jezdnie p. Janinę Kowalec, zamieszkałą przy ul. Św. Igna-

cego

Nr. 12.
P. Kowalec
odniosła obrążenia cielesne.
Pijanego dorożkarza
policja aresztowała.
Cyrk.

Debjut

dziec-

imponująco.

Bułgara

wypadł

zbudowany,

fakturze

bohaterów
połowie

patję

jaką

darzy

Sztekkera

zapaśnika

silny i

ciężarem
na sym-

oklaskiwała

ukrywającego

łzy odmierza...
Może tam dalej, za ogrodzeniem, w tłumie, wśród tych, gdzie mło=

spędza

i tych skrzydlatych i tych wojennych
nieznanych. „Mogiła 40 Polaków
nieznanych
zakładników. .*
trudno dojrzeć reszty

Paląca

i ostra

płoche

musiała
chwili

myśli. Wszak

skrzydłach

być

gdy

płonącego

Twa

piesz-

mimowolne

dusza

Spadu

Twa na

wzniosła

się

wyżej niźli może serce ludzkie—wyżej niżli myśl
sięga, byłeś jeszcze tak bardzo
człowiekiem
- Iśniło Ci serce ludzkim blaskiem i ludzkiem cierpieniem. Lecz zna-

Jakże długo Cię wiezą, jak
długo odwiązują pasy, któremi przymocowano trumnę do aeroplanu. —
Ża wysoko, za ostro
latałeś,
dlatego
odjęto.Ci skrzydła.
Jak

łazłeś

tłumem
- Ty, który w szalonym
warkocie przelatywałeś jak burza nad
głowami,
a że się schylały mimowoli przed Tobą.—
Wiozą Cię konie zacne, stateczne siwosze.
Jakżebyś się śmiał z nich
serdecznie, Ty,

Wieczny odpoczynek...
Wieczny odpoczynek.:.
Lecz życie dopomina się
0 swe prawa. Powoli odpływał
tłum. Snuły się dłu-

spokojnie, powoluśku

któremu

płyniesz wysoko nad

400 koni było chwilami

za mało.

Już Cię niosą. Co tu ludzi,wszyscy,wszyscy
są, władze, dwory, miasteczko, wieś, a ilu
już czeka na cmentarzu. „Ludzie, tak dajcież nieboszczykowi docisnąć
się*
mówi
przeciągłe jakiś głos „z waszecia*, ale już

idą żołnierze, ksiądz

-— już

niosą trumnę

koledzy. Na piasku leży krzyż jasny,
ki, z dwuch śmigieł zrobiony krzyż.

nie można...

gładOczu

Aleksander

się Ty,

polski

Żołnierzyku

u stóp

Twej Niebieskiej Królowej,
fa gdy spojrzała na Cię opadła jak dym z serca Twego
wszelka

niedoskonałość

sercu tylko

ludzka

i pozostała

dobroć i siła.

żej pareczki.

Oderwane

zdania stawały się

coraz śmielsze, głośniejsze. „Tak, tak, panno Maniu, nie trzeba być taką srogą i mnie

dziś, jutro stać

się

to

może*

— twierdz:

zacny żołnierz, który ,na lotnisku z hangarów maszyny wytacza.
Z pobliskich drzew
zsunęli się chłopcy, uczepieni konarów ab:

iepiei przebieg smutnej uroczystości widzieć.

Przez niskie kamienne ogrodzenie przedarli się, koczujący opodal, pastuszkowie. Petrzą
długo na świeżą mogiłę. Jeden z nici

siądł

w pobliżu, majster

nożyk i
wpatrzył

widać

zawołan:.

drewienko z zanadrza
wyciągnął,
się w śmigło krzyża i struga. ©

O-wc.

fl-czy die protest „Aranady”
Dałszy ciąg przemówienia prof, Pefruszwicza,

nie przedstawiono. Był duszą
ruchu
białoruskiego i nie chciał dać
„Hraność
banku,
rozpoczyna
się
część madzie* imienia. Zarzuca mu się ideprzemówienia przy drzwiach zamknię- owe kierownictwo, mówi się, że jest
Za to nie
tych, poczem następuje obrona kolej- ideowym drogowskazem.
nych mocodawców: Sznarkiewicza, So- może być karany. Jeżeli za jego artykuły konfiskowano „Naszą Sprawę”.
kołowskiego, Stocika.
Długi ustęp przemówienia poświę- to za to mógł odpowiadaćz art. 129.
ca p. profesor osobie świadków
Ba- Zamiast mowy obrończej wystarczyło
mi przeczytać
artykuł
Guryna, zabicza i Guryna.
zaaresztowaniu
„W szeregu procesów politycznych, mieszczony już po
Mówi w nim
Guryn:
mówi p. profesor — spotykam się z Łuckiewicza.
pracę
osobą Babicza jako świadka. Mówię „panie Łuckiewicz, za pańską
tu z całą stanowczością i ze: zrozu- Polska wystawi pańu pomnik,
a namieniem
Oodpowiedziałności.
Babicz ród białoruski wbije koł w mogiłę".
jest notorycznym kłamcą, jest
krzy- To rzuca Światło. Wiadomem bowieri
woprzysięzcą. Powtarzam, ja to mó- było, że Moskwie zależało na
usuwię publicznie i z tego musi być zro- nięciu Łuckiewicza z Wilna, jako pabiony użytek.
raliżującego robotę kompartji.
W
tych
warunkach
oskarżenie
Przechodzę do obrony
Łuckiewicza. zadnych konkretnych
zarzutów upada“.
Program

„Hramady*

zdaniem

ak-

knięci.

A co miała zrobić
„Hramada“
przeciwstawiąc
swoją
akcję
akcji
kompartji, zdążającej do zabicia ru-

chu narodowościowego? Czyż

mogła

dać goły program narodowy,
jąc odrodzenie języka, a nie

obiecuobiecu-

jąc ziemi?

robi

| to co zrobiono,
to
'w
medycynie

się często
szczepienie

się

pod maską.
Prohaska po kwadransie pokonał Willinga ku swojemu i galerji zadowoleniu.

ochronne. Hasło ziemi
bez wykupu
było takiem szczepieniem.
| Petlura,
jawny

wał ten

przeciwnik

system,

bolszewizmu

bo

bez

stoso-

tego

nie

można było stawiać czoła akcji kompartji.
„Hramadzie“ chodziło li tylko o
odwojowanie ludności białoruskiej u
ideologji komunistycznej
i koncepcja
urzędu prokuratorskiego upada.
„Przejdę do omówienia dowodów
wysuwanych
przeciwko
poszczególnym oskarżonym, którzy mi
powierzyli obronę: Okińczyca,
Bursewicza,

Nowakowskiego,

Poddubika

i Babic-

kiego.
Następuje drobiazgowe omówienie
wszystkich okoliczności dotyczących
wspomnianych oskarżonych.

Przemówienie mee. Duracza.

ktoś miał zgóry

i pewne

rzeczy

uplanowany

podciągał

system

do

tego

systemu.
Pierwsza teza aktu oskarżenia mó-

wi, že „Hramada“ to twór 3—4 ludzi
na rozkaz wielkiego mistrza powstały.

się o przyczynach Spo-

łecznych mogących

Sztekkera.

Ferestanoffa

Doskonale

tuliła.. Może tu wśród nas...— Oczy w ziemię wbiła. Mocuje się z bólem, a świat jei

czota...
Świadomość

Zapomina

porażka

łzy długo uparcie hamowane. Gdzie są ie,
które kochałeś, gdzie ta cu Cię
ostatnie

życie, które szturmem bierze spokojne ciepłe piaski naszych cmentarzy. Hen
w samym końcu leży już gromadka braci Twych

Proszę Sądu, jako szósty z kolei
mówca nie chciałbym powtarzać arguWYPADKI ! KRADZIEŻE.
mentów już wysuwanych, ale
duża
— (r) Znowu karambol samochodo- odpowiedziałność karna
oskarżonych
wy.W czwartek wieczorem znowu
miała
w pewnych
miejsce katastrofa, spowodowana nieuwagą wytłomaczy mnie, jeżeli
momentach powtórzę się. Każdy człoszoferów.
Oto na ul. Antokolskiej, nawprost do- wiek należący
do pewnego „narodu
mu Nr. 37 auto osobowe Nr. 14239, pro- posiadającego państwowość
lub jej
waądzone przez szotera
Witolda
Markowinie
posiadającego
ma
prawo
poczucza zderzyło
się z autobusem Nr. 14108,
wać
się
do
pewnej
narodowości.
Akt
należącym do p. Jadwigi Kwiatkowskiej.
Aczkolwiek obie maszyny
zostały ro- oskarżenia budzi
duże
refleksje w
zbite, to jednak tymrazem
nikt z ludzi umyśle prawnika i kiedy czyta się ten
szwanku nie odniósł.
я
akt dochodzi się do przekonania,
że
Policja szoferów zatrzymała.
— (r) Pod dorożką. Dorożkarz Kazi- dochodzenia policjj prowadzone były
mierz Olmaciański, będąc
pijanym,
naje- w pewnym kierunku. Wydaje
się, że

Pierwsza

stada gawronów, odwiecznych miesz-

kańców sosen cmentarnych,
kołowały poniżejj
a tłum ludzki
zamarł w słońcu...
Sypały
się
tylko
grudki ziemi i z oczu

rządzą. Widzę mioczy jak węgle,
krótkich spojrzeń.

„Por-

wykonawcami

i

torów

dość i krasa swobodniej
mowoli
w myśli
Twe
czarne, połyskiiwe i żar

z Warszawy:

z cyklu

nieznanego

zwłąszcza

większei mniejsze,

najbliżsi, koledzy. Męski ich bół widziałeś
tylko Ty i słońce. Płoszone warkotem mo-

ce w powodzi spirei bujriej i nieco rozwichrzonej jak życie — to nowe, to młode

tu oskarżenia, jest wzorowany
na
A literackie* wygłosi red. Zdzisław Dę- wskazówkach kominternu. Chodzi
tu
HCK1.
20.30 22.00: Transmisja z Warszawy: głównie o „ziemię bez wykupu*.
Nie będę owijał w bawełnę
i nie
Operetka O. Straussa „Czar walca”.
22.30
23.30: Transmisja
program
kompartji, a
muzyki
ta- zaprzeczę, że
necznej £ rest: „Oaza* w Warszawie.
przynajmniej pewne jego punkty by— Wesele na Wileńszczyźnie. Sobo- ły ludowi białoruskiemu
b. bliskie.
ta 12 maja przeniesie osobliwość regjonalną: ujęte w formie słuchowiska
w trzech Ziemia w tych warunkach b. potrzebczęściach zwyczaje i obrzędy
byli przesiąweselne
na na. Potrzebą tej ziemi

„Ferdynand

ma zapewnione długotrwałe powodzenie na”
naszej scenie. Tematy poruszane w tej ko-

medjisą

drewniane

Ten

zacne-

jest zawsze kobieta i oczy tłumu chyliły
się matce do nóg.
у
„A górą krążyły trójkami Spady, Tobie

Po szczegółowem
scharakteryzowaniu osk. Ostrowskiego
i
działal-

„Radjokronika*
wygłosi
dr. Marjan
Stępowski.
17.50 - 18.15: „Kącik dla pań*
wygtosi

na „souplesse* przygniótł swym
Sztekkera. Publiczność niepomna

sztuki,

krzyże

nadpis?

odžwierciadleniem

go, typowo miejscowego życia jego właściciela. Z pewnym respektem olaczają go

do

Przeciwgazowej.
16.20
16.55: Muzyka z płyt gramofonowych. Płyty z firmy Józef Weksler w War-

po raz drugi pełna humoru i pogody satyza L. Hirschfelda i P. Franka „Mamusia“,
niefrasobliwej

jest sam

Kalbi-

5o

— Walne zcbranie członków Syn- obdarzony bajeczną techniką jest groźnym
dykatu Dziennikarzy Wileńskich odbę- przeciwnikiem.
W spotkaniu
z Orłowem
dzie się jutro w niedzielę dnia 13 maja o debjutant zwyciężył w 15 min. przerzutem
godz. 12-tej w południe w lokalu Stowa- przez biodro. Orłowa, ze względu na brak
rzyszenia Urzędników Państwowych przy szans do nagród wykreślono z konkursu.
ui. Jagiellońskiej Nr. 7, 11 p. z następująDecydujące spotkanie Mistrzą Polski
cym porządkiem obrad: 1) Sprawa połącze- Sztekkera z „Czarną Maską* było niezwynia się Syndykatu Dziennikarzy Żydowsk
ch kle zaciekłe. W pewnej chwili Sztekker
z Syndykatem
Dziennikarzy Polskich 1w (pomimo ostrzegawczego gwizdka sędzieWilnie,
2) Sprawozdanie delegatów Syndy- go) przerzutem przez głowę
rzucił przekatu z Walnego Zjazdu Syndykatów Dzien- ciwnika na łopatki tak jednak, że nogi
nikarzy w Warszawie, 3) Wybór nowego „Maski* zawieszone były na linie okałająZarządu Syndykatu Dziennikarzy Wileń- cej ring. Sędziowie nie uznali porażki, miskich. W razie braku kompletu, następne mo, że Sztekker gorąco (b. gorąco) proteWalne Zebranie prawomocne bez względu stował twierdząc, że „Maskę*
pokonał
na ilość obecnych, odbędzie się o pół g0- prawidłowo. Po krótkich targach i głośnej
dziny później t. j. o godz. 12-tej min. 30.
interwencji publiczności rozpoczęto ponownie walkę. Tym razem była ona jeszcze
TEATRY i MUZYKA.
zaciekła.
— Teatr Polski (sala „Lutnia*), Dziś bardziej
Szczęście dopisało „Masce”. Schwycony
która, dzięki swej

pomnik

od niego oderwać

odbędzie
„O

majstra roboty. Poco czytać

wykonane kilkakrotniew lokalu Gimnazjum
Mickiewicza w Wiłnie, z okazji zjazdu kół
krajoznawczych młodzieży polskiej.

NADESŁANE.

M.
ktrownia będzie zmuszona na Kilka godzin ka 1 pogadanka p. Otrzębskiej
przerywać dostarczenie prądu, ze względów ku*. Wstęp bezpłatny.

bezpieczeństwa życia pracujących. _

w cenie

kilku tygodniami

Na tem posiedzenie zakończono.

KOMUNIKATY.

roz-

Bilety

19.35—20,00:

SZKOLNA.

niniejszem
Elektryczny
— Wydział
‚ — Pogada ka „O
z niem T-wa
powiadamia Abonentów korzystających
„Samopomoc

prądu

z A. Cielecką, M.
Dobrowolskim, J.

WKO»

racji,

w bezradnym: geście rozpostartych uparcie
konarów.
Czasem
tragiczne
lub smętne,
tępo nachyione nad mrowiem
mogit i mogiłek. Gdzieniegdzie błyśnie uczciwy i poczciwy pomniczek kamienny,
miejscowego

Reduta na Pohulance. Wielki występ Rewji Warszawskiej. Dziś i jutru o
godz. 8 m. 30 wiecz., w teatrze na Pohu- napisu, zasłoniły go nowsze równie drogie
a może łzy uparcie cisnące się
lance, odbędą się tylko dwa gościnne wy- krzyże,
stępy Rewji Warszawskiej
w
składzie 20 do oczu.

16.15

`
winni. wymienić je przed 1 października r.b., DobrowolskąNa pierwszy plan wysuwają się: bezpo tym terminie dotychczasowe prawa jazkonkure
ncyjny
humorys
ta-pios
enkarz p. M.
dy stracą swą ważność. Wymianę przepro-

to teren mało zbadany, w
niu do którego statystyka niemal
że Rozjemcza składająca się z 3-ch przedstawicieli Magistratu w osobach
wiceprezynie istnieje. Powołanie do współpracy denta inż. Czyża,i ławników d-ra Mali-

Stwierdzić należy, że powyższa te-

żywego

RADJO—WILNO.

oraz wydawania praw jazdy. Między in. go «stanu zdrowotnego młodzieży I szkół
t. zw. amatorskich średnich i z powodu właściwości klimatyczzniesiono kategorję
na czerwieci
praw jazdy. Wszyscy kandydaci muszą pod- nych Wileńszczyzny, gdzie
dawać się obecnie jednolitemu egzamino- lipiec przypada najwięcej dni słonecznych
wi. Cały nacisk przy egzaminie położony i ciepłych, w interesie zabezpieczenia młobędzie na umiejętności prowadzenia samo- dzieży szczególnie przed szerzącą się gruźchodu, która musi być bardzo daleko po- licą uważają
za Swój
obowiązek wyposunięta. W myśl tej zasady, kandydat zgła- wiedzieć opinię, że z wyżej wymienionych

rozstrygał spory. W ostatnich dniach
zorganizowana
odniesie- została przy Magistracie m. Wilna Komisja

stosunkach.

oprócz

publiczność w „Lutni* w

Sobota 12 maia 1923 r.
16:00—16.15: Chwilka litewska.

drzewa

w Wilnie ogółem 62389

o godzinie

przelotny

za- ja

zbędnego materjału dającego możność
orjentowania się w naszych zawiłych

mianowicie,

no w kinematografie

mickiem

Południowo-zachodni.
i: Pół - pochmurno,

że jest

społeczeństwa wymaganem jest tu
nietylko dla opracowania właściwego
Programu, lecz również zdobycia nie-

maja, odświeżając, stosownie do pory roku, swe zresztą zawsze wesołe oblicze, a

(x) Frekwencja w kinematografie
miejskim. Według zestawienia cyfrowego
w czasie od I do 30 kwietnia rb. sprzeda-

żadnej

— „Sobótka*.

przeważający

wały
Ta

programu.

w

jerze zagranicznej marzyć może. Zato wyraziste są i romantyczne. Czasem komiczne

2 zł. nabywać można w lokalu Sodalicji
ul. Zamkowa 19 oraz w dniu 13 b. m. w
kasie Teatru Letniego od godz. 11-ej.

cza ulubienica publiczności'p. Hanka Żugram społeczno-gospodarczy winien
SAMORZĄDOWA.
kiewiczówna, która nieporównanemi w wybyć w swem założeniu osnuty na po— (t) Prace
nad zatwierdzeniem konaniu i repertuarze kupletami doprowabudżetów miast. Władze wojewódzkie ukoń- dza gości do bezustannego śmiechu, wyjęciu regjonalności.

Program nie może

bez

Grodnie), otworzy swe letnie
podwoje
i
przemiły antraktowy ogródek w piątek 18

nowskiego.

— 238,60
125.11
46,86

Rozbawiona publiczność oklaskuje z
ków powstały również w związku z wykażą, że |kierowali w tym czasie samo- zapałem
świetnych artystów ze śpiewaczką
chodami i cieszyli się dobrą opinią.
|
Wynika
p. Kwiatkowską
i brawurową tancerką p.
ustaleniem granic Państwa.
Wszyscy posiadający już prawa jazdy

Stąd konieczność należytego uwzględ-

sezonu

stjumy własne, reżyserja P. Zenona

17139

239,20 — 239,80
125,42
125.73
46,908
47,10

wycieczką

które z tych dziedzin
od ingerencji,
szający się o prawo jazdy, nie jest badany
otoczyč opieką lub pozostawić inicja- pod względem swego dotychczasowego zachowania się, lecz jedynie co do jego kwatywie prywatnej.
lifikacji, jako prowadzącego samochód oraz
Poszczególne dzielnice Polski, roz- co do stanu zdrowia. Wydane w ten spowijając się przez długi szereg lat w sób prawo jazdy nie uprawnia kierowcy
prowadzenia samochodów użyteczności
prawnych, do
warunkach
odmiennych
publicznej (tak samo I autobusów), lecz jespołecznych i gospodarczych — po- dynie samochodów prywatnych. Posiadacze
kierować taktych praw jazdy, pragnący
pogłębiane Isówkami i autobusami, mogą otrzymać specechy
siądają odmienne
naturalnych. cjalne prawo jazdy po zdaniu egzaminu
różnolitością warunków

Poważne zmiany w układzie

1920 roku

(z wyjątkiem

szawie uł. Marszałkowska 132, jeneralne
Przedstawicielstwo
Angielskich Wytwórni
„His Master a Woice“,
16.55 17.15: „Uprawa cebuli w naszych warunkach* odczyt z działu „Rolnictucz wygłosi instruktor ogrodn. jan Kry-

w tem
zieleni.

jutro
Serwacego

społeczno - gospodarczego
Następnie trzeba mieć Świaby

przerwy

Cmentarz w Lidzie
to
typowy zacny
podmiejski lasek kresowy.
Sosny
wielkie,
pachnące żywicą,
w ciepłym miękkim piaSku kąpią pnie. Niewielka ich ilość © kar-

Twój to
krzyż — taki
Twój
...,
Poranek Misyjny. Staraniem Soda- Cichocki
licji Św. Piotra Klawera w Wilnie w niedzie- choć pierwszy raz spotkany — przedziwny
lę 13 maja r. b. odbędzie
Teatrze symboł, męskie rozwiązanie zagadki życia,
© w
Letnim (ogród po-Bernardyński)
o godzi- stojący w słońcu jasny, gładki, z dwuch
krzyżem
nie 1-ej po południu Poranek Misyjny. Cał- śmigieł zrobiony krzyż. Ale pod
kowity program
w
wykonaniu
członków
Sodalicyjnego Koła Dramatycznego.
Odegrany hędzie dramat w 3 aktach p t. „Mainą* wraz ze śpiewami i deklamacjami. Ko-

.

lice i place? Cui bono pytamy,

RZ

urzędów,

żadnej

Bogdafskim i Zadejko na czele.
Początek o godz. 8 i 10 wieczorem.

WARSZAWSKA

waluty:
Tranz.
St. Zjedn. 8,89

Dolary

—

150, drobne 30—50.

tych ogrodów wycina

"SOBOTA

średnia

winna iść

funkcjonująca od 25 grudnia

„Lutnia*,

GIELŻGA

110—120,

Temperatura

domość w jakim kierunku

zamykać.

90—100, 000 80—90,
żytnia 65 proc. 78—
82, 70 proc. 75 - 78,
razowa 60 - 65, kartoflana 85—95, gryczana 75—85, jęczmien=

— ро-

sprecyzowanych

ło „Lutni“ na lato nie

„Publiczność ma głos..."
Szczęsną, I. Hellen, M.

sferami

społeczeństwa,

znaczyłoby
przyjęwyjazd, postanowi-

żywe

średnie w m.

zainteresowanemi

— Otwarcie sezonu letniego w „Łutni*. Kierownictwo Teatru
Polskiego nie
idąc w Wilnie po linji najmniejszego oporu, co w tym wypadku
cie dogodnej oferty na

SKRZYDŁĄ STRZASKANE.

twarzy

250-280, sielawa 150
180,
wąsacze żywe
450
480, śnięte 380—400, sandacze (brak)—

Spostrzeżenia
meteorologiczne
by wyNie można przypuszczać,
Zakładu Meteorołogji 0. 5. В.
mienione zadanie zostało
osiągnięte
z dnią
— 11 V 1928 T.
161
bez oparcia się na sciśle, w porozu- Ciśnienie

z

znajomych

100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50
53. Tendencja dła owsa mocna, dia reszty stała.
Maka
pszenna krajowa
1 gat. 0000 A

nie to ułatwia.

mieniu

dobrze

— Teatr Rewii „Złoty Róg* Dąbrowskiego 5. Codziennie przy wypełnionej widowni pełna humoru i werwy
Rewia pt.

KRONIKA

kiwać się należy w defektach

widzi

typów i charakterów, że publiczność słucha
sztuki jakby
bardzo
bliskiej
regjonałnej
anegdoty.

—850, szynka świeża 260—280, szynka wędzona 400—420.
Tłaszcze słonina krajowa i gat. 400—
420. Il gat. 350—380, amerykańska 430 | 460,
szmałec amerykański I gat. 450 — 480, II

sie- 110, pęczak T5—85, jęczmienna 80—%), jadla
załatwienie najżywotniejszej
glana 80—90.
Szwajcarja
obojętnem
bie sprawy,
było,
czy
Mięso wołowe 270 — 280 gr. za 1 kg., Stokholm
odpowiedź odmowna została udzielo- cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo- Wiedeń
we 300—310, schab 320-350, boczek 320 Włochy
na w jaknajgrzeczniejszej
tormie i z
powołaniem się na ;niezliczoną
ilość
artykułów i paragraiów
odnośnych
przepisów obowiązujących.
Niewątpliwie źródła oddalania się
doszubiurokracji od społeczeństwa

44 oraca

sty

zespolenie
społeczeń-

2)
celów i obowiązków,
urzędowania z interesami

-ОО

EKT IST

powołać

„Mrama-

dę“ do życia. Gdyby nie było
pod
staw społecznych,
to żaden genjusz w
tak krótkim czasie nie stworzył
by
organizacji 6 100 tys. członków.
Ta
podstawą nie była agitacja — to głód
ziemi. I nie Taraszkiewicz
stworzył
„Hramadę“, a ona
Taraszkiewicza.
Nie chcąc oddalać się od ludu białoruskiego musiał zainteresować się najżywotniejszemi kwestjami. Statut „Hramady*, a raczej jego forma nic nam
nie mówią o wspólnociez kompartją,
bo niejeden statut wzorowany był na
statucie kompartji.
Przy
przesłuchiwaniu
Świadków
zauważyć było łatwo, że policja miała

pewne

nastawienie,

zasugestjonowani

że

byli winą

dy“. Nie kłamali ale byli
nowani.
Dalszy

Duracza
damy w

ciąg

Świadkowie
„Hrama-

zasugestjo-

przemówienia

mec.

z powodu późnej
pory ponumerze następnym.
t. 7.

SS INRI

Na srekrnym

ekranie.

„Miłość Joanny Ney“ — Ilji Erenburga w kino teatrze „Heljos".

mej Joanny i jej kochanka, następnie
dusigrosza Wuja i niewidomej jego córki,
wreszcie
potwornej kreatury ludzkiej
Chałybjewa, — przesuwa się galerja świetnie odtworzonych ludzkich typów. Szczególnie ujmuje widza swą wytwornościąi
subtelnym wdziękiem sama Joanna w wykonaniu Edyty jehanne;
|
.
ю
Cały obraz, w przeciwieństwie do większości inscenizacji amerykańskich, stano-

Po doskonałym filmie rosyjskim z życia Puszkina p. t. „Car i poeta*
kino
„Heljos* uraczyło znów Wilno wspaniałym
obrazem: „Miłość Joanny Ney*, wedłuj g
powieści głośnego pisarza bolszewickiego wi wierną do najdrobniejszych szczegółów
Uji Erenburga.
ilustrację przedstawionej w nim a:
Pozostawizjąc w stronie, nasuwające
a.
się wątpliwości co do walorów wychowawun
aki
i
A
Ie
a
iai
czych podobnych filmów
jako tilosowieckich, mimo wszelkie wysiłki rodzimej cenzury „lwi pazur* której miejscami daje się
st. kol. Rawa—Ruska.
E
odczuwać wcal2 dotkliwie w sensie naruszenia całości artystycznej obrazu, — wy- BWygodne autobusy do Rawy - Ruskiej,
godzina) do Lwowa (2 i pół, godzi- gą
znać należy, że z punktu widzenia sztuki
ny) codziennie. Kąpiele: siąrczane,
jest to skończone arcydziełol
Mimo że film, dzieło znakomitej „Ufy*, Bivorowinowe, przyrodolecznictwo.B
został wykonany, za wyjątkiem
epizodów ag Począfek sezonu 10 maja =

BNiemirów—Zdrój £

paryskich,

w

Niemczech,

—

środowisko

do

20 czerwca

i od

20

sierpnia.)

rosyjskie, zarówno carskie jak i bolszewizniżone. Nowe łazienki bOrO- gg
ckie, zostało odtworzone w nim z fotogra- aj, winowe,
odnowione siarczane.
ficzną niemal dokładnością.
Przed Qczyma widza w postaciach sa- Wszelkich objaśnień udziela ,Zarząd.BB

SŁOWO
MA

————————

Rodzicėw,
którzy by chcieli polecie poczciwą umie-

DOKTOR
N.ZELDOWICZ

łaskawe

Syfilis,

jętną bonę do małych
dzieci, upraszam
O

WYROK

chor. , weneryczne,

— zgłoszenie

narządów

moczowych,

do „Słowa” pod Nr 641
2118-1

od

9

—1, od 5 _ 8 wiecz.
Kobieta-Lekarz

MIESZKARIA

Dr. Zeldowiczowa
KOBIECE, WENERYCZNĘ, 'NARZĄDOW MOCZOÓW.

3 pokojowe
z kuchnią
poszukuję
na

Zwierzyńcu. Zgłoszenia do „Słowa* pod

od

12--21 Od 4-6,

TAI —ка

„Zwierzyniec”.

w sprawie płatków mydlanych

o

ul. Mickiewicza 24, ;

tel. 277.

#

do wynajęcia Od za- baka Aeuons

„LUX“

WARSZAWIANKA

inną, może

wyjechać.

Zgłoszenia

do

3

kosztów

w razie

karnego

zwrot,
Garbarska 5—2
ER

Kraków,

dnia

Doktór-Medycyny
В. GYMBLER
skórne,

22 marca

aa

we-

Tatar-

8.

W.Z.P

o

miejscusyfilisi skórne.

Heleny—Wa-no,

Marji

w

uł. Wileńska

zam.

w

Czę-

ostatnio

1921

roku

MI.

skórne

i we-

Przyjmuje
do Ti od
PohulanZawalnei

Reformowanego, Wil- PQ
no, ul. Zawalna Nr 11

W.ZP.

2157- 0

netowy

w Ordynator

Szpitala

dobrym - stanie Sawicz, choroby skór-

Szawelska 5, m

Do Rejestru Handlowego Sądu
ujące wpisy:
Dział A.
1960. |. A. „Fowarzystwo dla
Antonina Józefowicz de Robertini
manufakturą i galanterią. Siedziba w

nastę-

Okr. wciągnigto

handlu - Granpolros i S-ka". Handel drobny
Wilnie, przy ul. Jasnej

37. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalnośćz dn. 24 września
R

ie

Aa
1927 roku. Wspólnicy: AA
6, Ajzik
ilnie, przy uł. Gdańskiej
:

Selcowski

ul. Mickiewicza

zam. w Wilnie, przy

firmowa,

Spółka

52.

23
w dniu
zawarta na mocy umowy piśmiennej
Zarząd spółki
1927 roku na czas nieograniczony.

Antonina

września

stanowią:
Józefowicz de Robertini, Bolesław Olszewski i Ajzik

Selcowski, przyczem członka zarządu A. Józefowicz

ściciel Stolarczyk Gołda, zam. tamże.

czeków,

w imieniu
innych

i wszelkich

prokur

7957 I A „Szryro
skiego

pelnomocniposiadanego
skąd i od
Zarządu. Otrzymywać

ctwa nieobecnego członka
s
kogo należeć będzie przesłane dla spółki towary, przesyłki,
ładunki
i korestondcacię zwykłą może każdy ze wspólników.
i
167—VI
SA
w dniu 17 II. 1928 roku.
Bonifacy"

1961. I. A. „Awsiukiewicz:

w

Oszmianie,

ul.

Holszańska 8, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1922 roku.
168
- VI
Właściciel Awsiukiewicz Bonifacy, zam. tamże.

iatezonodnńo

A jednak

V. WILLIAMS.

cić ani

» TRÓJKA TREFLOWA.

8-śinio

na wieży.

mu

że gdyby

zwyciężyć

udało

się

tego

ostatniego

kilka

minut

zwróciłaby

uwagę

hałasu

nieobecność

Winterbauma,

ciągu

w

spiskowców.

Wszakże Trommel kazał mu czekać
na siebie na dziedzińcu za dziesięć
minut. Prócz tego, Godirey wiedział,
że nie mógł jeszcze liczyć na

Tralgotta, gdyż

było

dopiero

pomoc

wpół

do ósmej, mieli zaś spotkać się dopiero o ósmej. Młody Anglik nie namyślał się nad tem, co „zrobi potem.

Jedyna droga, którą mógł
wymknąć

została

przed

stąd

ul. Żeligowroku.

164—VI.

smacznego

Do

Wła-

| DRZE

nem

UAŁEKI AREST

winednatci

Perimutiera

elektrycznością,

z kuchnią,

jest

ETO

najlepszą

złotemi

skła-|

Wszędzie

-- 0Ё

i naj

s

chwili

k

ma

в

cany!

się

nim zamknię-

tylko

Od dnia 11 do

Aiojokt Ainematogiai
SALA MIEJSKA

ul.

Ostrobramska

5.

tylko

„PALMA“
EUG ENJUSZ
Legzniezych

z marką

ochronną

Oddawana

Kino-Teatr

MATULA

Wileńska 38.

4
BR

Ч

*

©

ы

e
DR

A

Do

dA

й

Początek

maja 1928 r.

Kino- Teatr

woj- BB

A

Wilno-miasto

od
" о

drobiu,

A

AKUSZERA

&

оиииЙ

na

imię jana Mikuckiego,

AKUSZERKA

"0 W. Smiałowska

NYAGAWAĘ

j LEKARZE $

I

jmuje

od godz.

m.

Niezamoż-

nym

kstępstjke

i
e

EAWAVAI

po- BR.

LG. WOLTSCH

AKUSZERKA

OKUSZKO
—За

2115—1

2

.
i wznowi
chorych
|
23 m. 6
W. Z. P. 24

o godz.

5. 8,

10.

Ceny

biletów:

program: „MOCARZ

Dziś!
Największa

Sensacja

parter

80

SWIATA“.

gr.

balkon

40

gr.

Następny

\

Miłość Jonnny Ney

Sezonu!

Prowokacje i sądy czrezwyczajek. Zażarte walki między czerwoną a białą armją.
tajemnic agentur sowieckich zagranicą. Miłość w krwawych
oparach rewolucji.
o godz.

4,

6,

8 i 10.15.

Dziś najwspanialszy superszla
u
gier sezona w którym ujrzymy 3 gwiazdy ekranu:
ulubieńca kobiet JOHNA ;
GILBERTA (bohater filmów „Wielkiej parady" i „Symfonji zmysłów*, przepiękną ELEONORĘ BOARDMAN i
*

ul. A, Mickie-

S

U.

książkę

SREB

„Dziewczęce ПУ

wyświetlane

seansów

oczekiwana

i obowiązku.
Ujawnienie

|

| „POGORIA”

-s

Za

z

`

porywający dramat według słynnej na całym świecie powieści Ilji Erenburga.
W rol. główn. Edyta Jehanne, Brygida Heim i Urno Henning. Tragiczny splot miłości

„HELIOS“

w Krakowie.

15

będą

i przez licznych lekarzy pole-

Prawdziwy

A. Rydlew-

ski, Ostrobramska

6.

dramat maleńkiego serduszka w 8 aktach.
filmy:
В
W rolach głównych: Sandra Milowanow,
Olga Day i Andree Rolane. Nad program: „ go
A
Nr 2“ w lakcie i „Pathė Journal Nr 2“
w akcie.
Orkiestra pod dyrekcją p. WŁ.
zczepańskiego.
Kasa
czynna
od
godz.
3 m. 30.
włącznie

Kulturalno-Oświatowyj

ы

zauł. 3, m.

majster

9198 Nr 640.

Seansy

znanego CAROLA

wicza 22.

DANE

.

w obrazie p. 1. „Bardelis

ъ

166

sigis miłości

Początek

v godz. 5-ej ostatni 10.30.

į

iar

ROD

й

DOP

:

Kino-Teatr

„WARDA

z

Dziś!

Wielka 30.

nie chciał tra-

namysły,

musiał

szklone drzwi ujrzał latarnię. oświena
wiodące
schody
tlającą główne
sala
się
wieżę, na lewo znajdowała

°
obrad
Przygotował się do ataku,
Prawą ręką Otworzył drzwi, w Iewej zaś trzymał rewolwer. Nie miał
jednak zamiaru korzystać z broni,
gdyż obawiał się by odgłos wystrzału nie zwabił tu wrogów zanim zdoła
pochwycić ważne dokumenty i uciec.
zaskoczyć
się
mu
udało
Gdybyż
Winterbauma, major pod groźbą rewolweru byłby bezbronny, lecz jeśli
zdąży wyjąć swój rewolwer...
Godfrey ostrożnie nacisnął kłamtych
mechanizm
kę, znał dobrze
drzwi. Za pociśnięciem klamki otwiewewnątrz

pokoju.

ych ostrożności
ta, a wiedział od dobrze, że chytry Toteż mimo największ
że ktoś
zauważyć,
mógł
um
Winterba
łatwo
się tak
Niemiec nie da mu
chce
wejść,
gdyby
spojrzał
w
tę stroać
pilnow
dobrze
każe
i
wymknąć
nę...
Godfrey
zawahał
się,
nie
wyzamku.
w
ia
wszystkie przejśc

wydawca Stanisław Mackiewicz.

į

itp.

UOSABYNRNOSEKZABBESBEDNWANZKSDUWBEOWSZKACZE

uszu.

się zasuwka

—

Środków

Ostrożnie otworzył drzwi. Na prawo znajdował się pokój
baronowej
Matsera, naprzeciw siebie poprzez o-

rał

używaj

Wytwórca:
Fabryka

Drzwi do przedpokoju były zammadsłuchcejąc,
się
knięte. Zatrzymał
jecz żaden odgłos nie dolatywał
do
jego

UMĄTYZM, ŁAMANIE

RE

Ogólnie znany

B

a
@
в

ь

) Sopomenttol Matuf

z

Cairsdale
na

й

na:

firmy

M. Wyszob.

granicznej (sztuczne słońce &

dolarów. POśrędnicy szukuję
na
wyjazd weneryczne,
moczówykluczeni, oglądać: zaraz.
Zgłoszenia i płciowe i skórne, ui. powrócił?
W. Pohulanka 35, odreierencje
kierować Wileńska 7, tel. 1067. przyjęcia
15 do 18 godziny.
do adm. „Słowa* pod = LBŁ
Mostowa

nabycia.

o

AC;
i
£ Cierpisz

mistrz

mirski

wocowym. Cena 4.800 chowem

medalami.

do

niej i najsolidniej
reperu
je zegar-

utrzymaniem.

Le-

firmy, gabinetowy do Skie)i elektryczność
sprzedania z okazji (djatermja).
943—
nied.ogo, Oszmiański

SPRZEDAJE się dom Wykwalifikowaną
murowany (osobniak) kucharkę oznajomioze wszystkiemi wygo-ną
jednocześnie
z
dami i ogródkiem 0- wyrobem
wędlin
!

wydatniejszą farbą do bielizny ce
lów malarskich. Odznaczona na wy
stawach
w Brukseli i Medjolanie

wodociągiem,

najta-

dowiedzieć się: Anto- go
Słowa”
kol 62-a 2. 1—LIIZ „Mieszkani
e«,
:
sias

Ulframaryna

bezwzględnie

ZEGARKI

znanej

„Eoriopian

s

7—1.

_ #07 pp.

czenie światłem: Sol-_
za- lux,
Bacha
lampa:

snowy, 2 m. koleją,
mieszkania
unieważnią się.
2 kilo
lometry
metry od© Stacji. szukam,
Zgłoszenia

wszędzie.
OEWOKH GADY ©)

sam

Lefnisko-ponsjanat 3-4 POKOJOWEGO
nad jeziorem, las so-

Ę

na usposobienie.

nabycia

rico ara

Bliższe _ informacje:
Kalwaryjska 56 m. 16
z ewiz

spożyciem

Śniadania.

idealnie wpływa

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 &а С. А.

czone.

ze
Podczas gdy Godirey zbiegał
obrad,
Sali
do
zących
prowad
w
schodó
w mózgu jego panowała jedna myśl.
Winterbaum pozostał sam w pokoju,
a w tece jego kryły się plany ataku,
które Godfrey postanowił zdobyć.
Zdawał on sobie doskonale spraten
jakie
wę z niebezpieczeństwa,
szanse
jedyne
sobą.
czyn pociągał za
powodzenia polegały na nagłości napaści, lecz jednocześnie jasnem było,
bez

pokojowe,

śpieszyć i ufać swemu szczęściu.
Znalazł się w sionce, gdzie zaczyprzeznanały się schody dla służby

,

pokoju

W

Oszmianie,

są

Szklanka dobrze zaparzonej
h
t
i
Е
F.
P.
marki

į

|Potezetne duże mieszhmie

zobowiązania,
wydawać
wierać wszelkiego rodzaju
umowy,
korespondencje i odbierać Z poczplenipotencje, podpisywać
ego rodzaju koresponwsz
wszelki
ty, telegrafu i kolei żelaznych.
rzekazy, przesyłki
,
pieniężną
,
poleconą
ą,
dencję zwyczajn
ы
169—VI
i towary.
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w

Firma istnieje od 1877

wywołane

|

NERKZONKRNKKRNRRRKENAZENNUECEEZ

spół1962. 1. A. „Josif Bakszt i Szloma Tejnowicz
w Wilnie przy ul. Zawalnej 41.
ka*. Sklep skór. Siedziba
Firma istnieje od 1928 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: josif
Bakszt przy ul. Kwaszelnej 17i Szłoma Tejnowicz- przy ul.
mocy umowy z dn.
Wingry 15. Spółka firmowa zawartą na
należy
11 lutego 1928 roku na czas nieograniczony. Zarząd
wspólników. Każdy ze wspólników pod stemdo „ae
i żyrować weksle, zaplem firmowym ma prawo wydawać

* ROZDZIAŁ

Chaim*

spożywczy.

często

dnia

Letnisko
stach” Pod-pode
stacji
brodzie, z całodzien-

zobowiązań, a także aktów

na zasadzie

samodzielnie

8, sklep

ściciel — Szryro Chaim, zam. tamże.

weksli,

korespondencji
notarjalnych i wieczystych, tudzież wszelkiej
z władzami państwowemi i t. p., jak niemniej prowadzenia
w tym
spraw sądowych w imieniu spółki, oraz wydawania
W razie zaś nieobecności
celu plenipotencji poszczególnych.
jednego członka zarządu, powyższe czynności wykonywą pozostały

i

163 - VI.

Rocha zam. tamże.

de Ro-

umów,

spółki

Nastroje

-

7056 I c". „Szames | Rocha“ w Oszmianie,
gazowych i
ska 16, piwiarnia ze sprzedažą zakąsek
i wód
skład piwa. Firma istnieje od 1908 roku. Właściciel Szames

bertini na czas trwania spółki zastępuje Bolesław józefowicz,
i podpisywanią 2
do których należy łącznie prawo: Zawieranią

pod stempiem firmowym

Oszmianie, ul. SadoWłaod 1928 ruku.
162—VI.

zam

i Nalewki 33, Bolesław Olszewski; zam.
5
oi
Steian Rułło,
w Olechnowiczach, pow. Mołodeczańskiego i

2.-j Zamkowa

Ra

1955 I A. „Solarczyk QGołda* w
sklep spożywczy. Firma istnieje

1

mały gabiBY Hanusowicz

natychmiast ne, weneryczne,
okaz.
sprzedam
za 800 zł., dziny przyjęć 5

23,

e-

POPIASKI

wchoroby

Warszawie,
uprasza neryczne,
się o nadesłanie
in-od godz. 10
formacji do Konsy-5—7 p.p. W.
storza
Ewangelickoka 2, róg

.

wa

Wil-

3,

z Błażek, az

1890 r. w m.

stochowie,

1928 roku'

Dział A — w dniu 13 III 1928 r.

43.

cławy Marji Wejsser,lefon 567. Przyim ie
urodz.
_Gorzteckiej,od 8 do 1 iod4 do 8.
córki Włodzimierza i cę—

forepiaa

Rejestr Handlowy.

%

któDOKTOR
VB) szystkich
czyjakiebądź
posiadaia
K.
GINSBERA
wia-choroby
weneryczne

zamienia się po myśli $ 261 u.k. na karę

nieściągalności

| i II instancji.

plenipo-

się, ewent. łaskawego cza
12, róg
znalazeę
uprasza
o skiej 9-215

domości

postępowania

7.

neryczne
i moczolegitymację piciowe.
Elektroierawojskową Nr 447, na pia,
słońce
górskie
imię tejże, unieważnia djatermja.
Mickiewi-

Uwzględnia się odwołanie Prokuratora i zaskarżony wyrok zmienia się w ten sposób. że oskarżonych
Kazimierza i Antoniego Miklaszewskich uznaje
się winnymi występku z art. 121 ustawy z dnia 5 lutego 1924 roku Nr. 31 poz. 306 Dz. p. p. popełnionego
przez to, że w roku 1926 w Krakowie
umyślnie
naruszyli firmę LEVER BROTHERS
Ltd., Port Sunlight w Anglji, w jej prawach
do zarejestrowanego
na jej rzecz znaku towarowego „LUX przez to, że
sprowadzali
przechowywali
w.: swojem przedsiębiorstwie, celem sprzedaży i sprzedawali w Polsce wyroby mydlane produkcji
do
Polski,
irancuskiej Spółki
Akcyjnej pod firmą Socićte Anonyme des Savonneries Lever, używając bezprawnie znaku towarowego Lux, zarejestrowanego dla towarów tego samego rodzaju
na rzecz firmy LEVER BROTHERS LIMITED, Port Sunlight, mimo wiadomości, że prawo używania tego znaku przysługuje wyłącznie
poszkodowanej iirmie,
na rzecz której znak ten został zarejestrowany w dniu 3 marca 1926 roku i mimo ostrzeżeń ze strony poszkodowanej firmy, za którą po myśli art. 122 wyżej
$ 389 i 390 na ponoszenie
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„Sło-

tencję na
imię
choroby
Jadwigi Lukaszę-

pobytu

po myśli

od

wiczowej,

WYROK

tudzież

ule

TE MECH
Śniadeckich 1.

2156- о

gubioną
3

Sąd Okręgowy w Krakowie, jako Trybunał Apelacyjny wskutek odwołania Prokuratora z powodu
orzeczenia
o winie od wyroku Sądu Okręgowego
Karnego w Krakowie z dnia 14 września 1927 roku Nr. XIV 3988/26,
Miklaszewski
Kazimierz Miklaszewski i Antoni
oskarżony
którym
cd oskarżenia
©
występek z art. 121 ustawy z dnia 5 lutego
1924 roku Nr. 31 poz. 306 Dz. P. po myśli $ 259/3 p. K. uwolnieni zostali
- wydał w dniu dzisiejszym następujący

po1 miesiącu

Mel

cę przy dzieciach lub Przyjmuje

W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej!

cytowanej ustawy skazuje się obu oskarżonych na grzywnę po 1.000 (tysiąc) złotych, którą

ŁUKIEWICZ
choroby weneryczne,

wychowawczyni przyjmie odpowiednią pra- 7_"l-

wa“.

aresztu

8.

Lai

rąz, Bernardyński
RR ZSR A

Najpotężniejszy

puszczając z ręki klamki,
próbował człowieka który bez wahania narażał
znaleźć
sposób
zaskoczenia wroga swe -życie dla uratowania
powierzojaknajbardziej niespodzianie.
Gdyby nych mu dokumentów, nie pociągnął
los mu sprzyjał
i Winterbaum
stał za cyngiel.
odwrócony plecami do wejścia.
W chwili,
gdy Niemiec,
nawpółRuchem nagłym otworzył, zgrzyt- odwrócony od niego, wyciągnął rękę
nęły cicho zawiasy.
Godfrey
wpadł do dzwonka, Godirey rzucił z całej
do sali. Winterbaum stał w przeciw- siły rewolwer,
uderzając go nim
w
ległym końcu pokoju, zwrócony
do głowę. Winterbaum zachwiał się.
drzwi plecami. Zwrócony. ku. ścianie
Nie dając mu
oprzytomnieć, Anzapinat czapkę na głowie, za nim na glik skoczył ku niemu i chwycił
go
stole leżał duży rewolwer. Nauszniki za gardło.
zakrywały mu uszy i dzięki temu nie
Hełm
skórzany
spadł .z głowy
słyszał co się za jego plecami działo. Winterbauma, napadnięty wydał
głuLecz Cairsdałe nie zdążył
jeszcze chy. przeciągły okrzyk, lecz Godirey
wziąć rewolwer do prawej ręki i zą- ścisnął go mocniej i zmusił do
milnim
wypowiedział
szeptem
rozkaz czenia.
„ręce do góry" major
skoczył
ku
— Milcz
pan, — mruknął
Godkominkowi, który znajdował
się po- irey. — Jedno słowo a zostanie pan
między
drzwiami
a młodym
An- uduszony!

glikiem.

:

Winterbaum

W tej chwili
Godirey
zrozumiał
co sie stało: Winterbaum, wielki elegant, wkładał hełm podróżny
przed
dużem źwierciadłem,
w ciężkich masywnych ramach, wiszącem
na Ścia-

nie.Zwierciadło to zdradziło Godirey'a.
Teraz Winterbaum
usiłował
dostać się do dzwonka, którego sznur
wisiał przy kominku.
- Stać!
krzyknął
Godirey,
mierząc

Ale

rewolwerem

major

Cairsdale,

nie

w

Niemca.

nie usłuchał
chcąc

strzelać

rozkazu
i przy-

tem nie mogąc się zdobyć na zabicie
człowieka odważnego a bezbronnego,

Redaktor odpowiedzialny Czesław

Karwowski.

i

aktach,
„„obieia BEZ Zasłony” wienc 'hsmm miłości| szałuna wcześć12 odtwór”
inės

Superszlagier Erotyczny!
czyni głównei

czuł przewagę

Angli-

nął

się.

Upadł

ы

uszaj

roli żywiołowo”pięknej

ciężko,

pociągając

za

sobą šciskającego z calej mocy Cairsdałe'a. Głowa upadającego
Niemca
uderzyła
o róg kominka,
raniony
jęknął rozpaczliwie i stracił przytomność.
(Godfrey zerwał się momentalnie, odzyskując w jednej
chwili ziraną krew. Spojrzał. na leżącego. Winterbaum nie ruszał się. Głowa jego
leżała w powiększającej się z każdą
chwilą kałuży krwi.
:
Gdzie były dokumenty?
Godirey

obejrzał się
skrzynkę,

ja.
zu

Zawierała
trującego,

podczas

chciał
nie

i

dostrzegł

obitą

skórą,

na

stole

odrazu

poznai

ona próbkę
o którym

kKonierencji.

ją zabrać,
mógł

Nagle ujrzał

Przez

chwilę

ale zrozumiał,

obarczać

na

owego gamówiono

się

krześle

że

pakunkari.

to,

czego

erotyt

LILI

Druk.

t

DAGOWER.

dh

szeń ukrytą, w której leżały trzy koperty, zawierające rozkazy.
Godirey
ukrył je we własnej kieszeni. Wyprostował się z westchnieniem ulgi i zamyśliy się przez chwilę. Nie chciał on
prać ze sobą całą tekę,
a jednocześnie paliła go ciekawość przejrzenia
jej zawartości.
Postanowił ukryć ją
na strychu do Óśmej, do chwili spotkania z Tralgottem i w tym czasie
zapoznać

mi w tece.

się

z dokumentami,

leżące-

Zamykając tekę, zauważył,
że jeden z papierów
wypadł
na ziemię,
podniósł
go i zadrżał:
był to jego
własny raport,
który miała
oddać
Wirginia!
Co to miało znaczyć?
Czyżby okradziono Wirginję?
A może porwano ją?
Nie było wątpliwości,
że był to

Szukał: teka z dokumentami leżała
pod ciężkiem futrem. Położył ją na ten sam

ka, pomimo to odwaga nie opuszczała go.
stole i szybko przeglądać zaczął doOczy wychodziły
mu
z orbity, kumenty, listy i depesze, przebiegał
twarz'wykrzywiła mu się i posiniała, oczyma papier po papierze,
lecz nie
a jednak wyrywał się
z całej siły, mógł odnaleźć tego,
czego
szukał.
próbując nogami pchnąć
nogi prze- Winterbaum
musiał
najważniejszy
ciwnika i zmusić go do upadku.
dokument zachować przy sobie.
Godirey nachylił się nad leżącym,
Nagle stracił równowagę.
Na kominku stał kubek z wodą. Gdy Win- rewidując jego kieszenie.
Wyjął +cyterbaum zachwiał się pod uderzeniem garniczkę, paczkę listów, pisanych ręrewolweru,
tak celnie rzuconego, co- ką kobiecą na uperfumowanym
pafając się,
potrącił
i rzucił kubek. pierze, bilet kolejowy, wycinki z gaWoda
długą
strugą popłynęła
po zet, lecz nie było śladu trzech kopert
podłodze.
W walce stąpili na śliską których poszukiwał. Wreszcie, odpięod wody podłogę i Niemiec pośliz- wszy kamizelkę, znalazł zapiętą
kie-

d

papier, zaadresowany

dyn Torguemada“.
W jaki sposób mógł

leźć?

Hałas jakiś na dole
szę, która go otaczała.

się tu

1

„Lonzna-

przerwał
ciDrgnąt prze-

rażony. Mimo wielkiego zdenerwowania, odzyskał
momentalnie
zimną
krew i pomyślał o odszukaniu rewolweru. Nie wiedział gdzieby się mógł
znajdować rzucony rewolwer.
Zwrócił się ku drzwiom i ujrzał
na progu baronową Vali z rewolwe- й
rem w ręku*

„Wydawnictwo

Wileńskie" ul.; Kwaszelna
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