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Paki o nieagresii 2 biiwą.
Wśród obrad kowieńskich na plan
pierwszy wysuwa się polski
projekt
paktu o nieagresji. Warszawska „Epoka* zamieszcza o tym projekcie
na-

Plenarne posiedzenie Komisji © Kownie
KOWNO,

12-V PAT. Polsko-litewski komunikat urzędo-

wy o przebiegu rokowań w dniu 12 maja.
Polsko-litewstępujące uwagi:
ska komisja bezpieczeństwa i odszkodowania za przeszłość
Projekt
polski
jest niesłychanie odbyła posiedzenie plenarne w dn. 12 maja. Przewodniprosty i krótki i zawiera
zaledwie 3 czył Hołówko. Komisja
przyjęła do wiadomości
prace
. artykuły. Prof. Juljan Makowski, autor
wykonane
przez
podkomisję
odszkodowań.
Strona
litewprojektu był łaskaw zapoznać
mnie
na poiski pro2 jego
szczególami.
Projekt opiera ska doręczyła stronie połskiej odpowiedź
jekt paktu o nieagresji oraz na projekt konwencji koncyljancyjnej i arbitrażowej.
We wspólnem
porozumieniu
drugie zostało ustalone, że następne
spotkanie komisji
bezpie-

się w głównych zarysach
na projekcie komisji ekspertów Ligi Narodów.

Chodzi tu o'to, aby jedno
państwo zapewniły
jasny
i wyrażny,

działań

i

sobie
w sposób
że nie podejmą

agresywnych

czeństwai odszkodowania
uciekną czerwca.

i nie

się do wojny.
Do tego
muszą
się
obie strony zobowiązać (art. 1).
Drugi punkt mówi
o wzajemnem
zapewnieniu

sobie

ności w razie
drugie państwo
przez państwo
Punk trzeci
któreby
mogły
być załatwiane

życzliwej

neutral-

gdyby
pierwsze
lub
zostało zaatakowane
trzecie.
stwierdza,
że spory,
wybuchnąć,
muszą
w sposób
pokojowy,

odbędzie

się

w

Kownie

25

Polski pakf o nieagresii nie został przyjęty.
KOWNO,

12-V

PAT.

Lietuvos

Aidas

donosi

z dobrze

poinformowanego źródła, że przerwane dziś obrady polsko-litewskiej komisji w Kownie wznowione będą w
niedługim czasie. Delegacja litewska po rozważeniu pro-

jektu układu o nieagresji orzekła, że zarówno ten akt jak
i umowa arbitrażowa nie nadają się do przyjęcia.

taki, jaki jest przewidziany w traktacie

Oświadczenie przewodniczącego

arbitrażowym, równocześnie zawieranym. (Jak się dowiaduję, strona pol-

komisji polskiej.

KOWNO, 12.V PAT. Po ukończeniu rokowań przewodniczący
deleSka stawia junctim między przyjęciem gacji polskiej p. Hołówko udzielił przedstawicielowi Polskiej Agencji Teleobu projektów). Umowa,
którą stro- graficznej wywiadu w sprawie przeprowadzonych w Kownie rokowań. Żnaprzeny zawrą w niczem nie może
czenie naszego tygodniowego pobytu w Kownie — mówił p. Hołówko —
czyć postanowieniom
paktu Ligi Narodów, do której Polska i Litwa na- polega przedewszystkiem na tem, że zamiast dotychczasowej metody pracy
przy pomocy not lub za pośrednictwem stron trzecich rozpoczęliśmy bezleżą,
Według wiadomości, jakie
otrzy- pośrednie rozmowy, które odbywały się w atmosierze iaktycznego badamaliśmy bezpośrednio z Kowna, de- nia materjałów i wzajemnych pretensyj
i przy bezpośredniem
zetknięciu
legacja litewska wychodząc z założe- się bliższem zrozumiano i odrzucono powstałe przez tyle lat braku
beznia, wysuniętego
przez Voldemarasa
na konierencji w Królewcu
„bezpie- pośredniej styczności wzajemne fałszywe opinie i uprzedzenia.
Litwini naszego paktu o nieagresji nie przyjęli.
czeństwa oświadczyła, iż jest swo:
y„wa rozpatrywać projekt polski.
Sądziliśmy, że składając nasz projekt damy Liiwinom zapewnienie o
Sunęła
jednak
własny kontrprojekt. naszym dla nich szacunku.
Litwini wciąż oskarżają
nas, że myślimy o
Podobno ten kontrprojekt wytwarza militarnej inwazji na Litwę w obecnych jej granicach. Nasz projekt temu
wielkie trudności dla instytucji komiLitwini chcą
za posji mieszanych
przy
rozpatrywaniu mniemaniu kategorycznie kładzie kres. Jeżeli jednak
incydentów granicznych. Litwini stoją mocą paktu o nieagresji podnosić sprawę wileńską, to zacznie się stara
na stanowisku, że na terenie Ziemi historja, która do niczego pozytywnego nie doprowadzi. Obecnie będziemy
Wileńskiej nie mogą istnieć komisje oczekiwać na przyjazd delegata litewskiego przewodniczącego komisji ekomieszane, ponieważ Ziemia ta należy
do Litwy na mocy traktatu z r. 1920 nomiczneį d-ra Zauniusa do Warszawy. O losach zaczętych w Królewcu
lt. d. „Sewodnia* donosi w tej spra- prac zadecydują konierencje warszawska i berlińska.
wie z Kowna, że sprawa właśnie КОWywiad z p. Woltemarasem.
misji mieszanych nie. została ureguKOWNO,
12.V.
PAT.
W dniu dzisiejszym premier litewski i minister
lowaną i pozostaje otwartą.
Przeszkodą
w porozumieniu sta- spraw zagranicznych Woldemaras
przyjął na dłuższem posłuchaniu banowi również
pozycja w „odszkodo- wiącego tu przedstawiciela „Epoki* i „Ilustrowanego Kurjera Codziennego"
waniach za akcję Żeligowskiego", ty- p. Wrzosa, któremu oświadczył między innemi: Plenum konierencji
polskoarmii.
większej
cząca utrzymywania
litewskiej
zbierze
się
w
Królewcu
po
zakończeniu
obrad
wszystkich
trzech
ta opiewa na sumę T i pół
Pozycja

wyłonionych tam

miljona dolarów.

komisyj.

Plenum to może

się zebrać

oświadczył

dalej

spornych Woldemaras— jednak także i w tym wypadku,
gdyby
jedna
z komisyj
kwestji
Szereg jeszcze
ma być przedmiotem
obrad plenum tego zażądała. Odnośnie do oświadczenia złożonego wobec przedstawicieli
konierencji, które zbierze się następnie. prasy zagranicznej w sprawie uwag wygłoszonych przez przewodniczącego
Delegacja polska bowiem wyjeżdża
delegacji polskiej Hołówkę,
który oświadczył, że Polska pragnie istnienia
do Warszawy w niedzielę rano.
niepodległego
państwa
litewskiego,
co zrozumiano
opacznie jako chęć
wbicia klina między Rosją a Niemcami.
Woldemaras przyznał, że istotnie
z mógł źle zrozumieć słowa p. Hołówki.
otrzymanych
wiadomości
Według
-demoijańsko
chrześc
two
stronnic
Kowna,
krątyczne czyni wielkie wysiłki celem wy-

Krikęzcziońskie wybryki spełzły na niczem.

Demonstracje antypolskie przed hotelem „„etropo!*,

korzystania

Kownie

obecnej konferencji w

dla partyjnych celów zwalczających obecny
rząd

Voldemarasa

to

Stronnictwo

zajęte

było przygotowaniem szeregu manifestacj!
bezpośrednio
skierowanych
antypolskich,
polskiej

delegacji

członkom

przeciwko

Kownie. Ani jedna z tych demonstracyj

polskie

delegacji

10 bm. członkowie

pobytu

Zapowiadane

dele

atów

nastrój,
przygo-

„ taklu panował wysoce nerwowy
bowiem rozeszły się pogłoski, że

towywana jest wielka manifestacją. Delegazajęła

loże.

snej loży, obecny był

wła-

teatrze, we

W

również

prezydent

Smetona. Delegacja polska ofiarowała dwa
wspaniałe bukiety kwiatów dwum najwybitniejszym śpiewaczkom litewskim.

W tym czasie właśnie

Policja
ła manifestacja.
bacznie za obecnymi. Do

USE

Diwarcie Wystawy

pol:

. jednak spekW czasie
Odegrano „Demona”

już

polskich

od

w

tygodnia

Kownie

demonstracje

dotychczas,

jak

anty-

można

było wnioskować z informacyj tutejszych dzienników, tłumione były w zarodku przez litewskie władze Zoe
W przededniu
odjazdu delegatów polskich doszły one jednak do skutku. Dziś o godz. 8-mej wieczorem, gdy delegaci polscy powrócili po zakończeniu obrad
Komet do hotelu „Metropol“ zebrała się przed hote em grupa młodych
ludzi w
liczbie kilkunastu,
którzy
wznosili wrogie okrzyki. Demonstracja trwała kilka minut.

skiej byli po raz wtóryw operze litewskiej.

cja polska

z okazji

а

nie udała.
Dn.

w

się

KOWNO,12 V. PAT.

KOLONJA,

12.V.

PAT.

Dzisiaj

INTA

Prasy w Kolonii.
o

godz. 11-tej

przed

południem

odbyło się w wielkim
hallu
parku wystawy
nad brzegami Renu uroczyste otwarcie
międzynarodowej
wystawy
prasy.
W akcie
otwarcia
uczestniczyli między innymi przedstawiciele rządu Rzeszyi rządu pruskiego,
władz miejscowych i zamiejscowych, premjerzy wszystkich krajów związkowych Rzeszy, prezydenci większych
miast
niemieckich,
wybitni politycy
i parlamentarzyści oraz
pzzedstawiciele prasy niemieckiej i zagranicznej.
Przedstawiciele 45-ciu państw obcych akredytowani przy rządzie niemieckim
w Berlinie zjawili się niemal w komplecie.

Środki ostrożności w Rumunii.

wybuchnąć mia-

jednak Sledzila
manifestacji nie

PRAGA, 12.V PAT. Venkov donosi, że korespondent tego dziennika
wysłany na kongres stronnictwa chłopskiego do Alba julja, został zatrzymany na granicy, gdzie go zawiadomiono, że na podstawie
rozporządzerzanych osobników.
nia
ministra spraw wewnętrznych Duce wolno mu będzie udać się do Bufjazrażeni
nie
ioniów,
Ajenci krikszcz
skiem ponowili próbę w restauracji hotelu karesztu ale nie do Alba Julja. Dziennik uważa tego rodzaju postępowa„Metropol“, dokąd udali się członkowie de- nie za niezrozumiałe.
doszło,

aresztowano

jedynie

dwuch

podej-

legacii polskiej po przedstawieniu. Tu jednak również policja uniemożliwiła wszelkie

Dyrektor kowieńskiego Prekybos Bankas

wybryki.

Donoszą jednocześnie o drugim incydencie z prof. Herbaczewskim. Mianowicie
profesor zaszedł do loży zajmowanej przez
delegację polską w antrakcie przedstawienią, gdzie witał się ze znajomymi. Nazautrz

rano

w uniwersytecie rozrzucono pro-

klamacje skierowane przeciwko prf. Herbaczewskiemu, które piętnują go jako zdrajcę
kraju i żądają usunięcia jegoz uniwersytetu.
Wybryki te były dziełem również chrześci-

jańskich demokratów.

a

Wizyta Benasza w Barlinis,

W tych dniach przybył
Szawy p. Borys Bernsztejn,

do
Wardyrektor

sowych,

m
poszukując

rozumienia

z niemi:

ściślejszego

po-

Historja Świata to nie jest historja
poszczególnych państw, to jest ogólna historja Świata, która
ma
swoją
jedną ruchomą oś. Szczęśliwe są miaSta, które stoją zawsze,
przez wieki
niedaleko tej osi, jak Paryż,
smutny
i posępny los narodów, które niegdyś
stały na samej osi historji, potem od
niej odeszły,
jak Hiszpanie
naprzy-

się doń z zapytaniem o cel jego po-

możliwości

dlowych

rozwoju

Przybyłem

zania kontaktu

skiemi

sferami

tu w

han-

a Litwą.
celu

bezpośredniego

finansowemi —

nawią-

z pol-

od-

parł p. Bernstejn na pierwsze pytanie.
— Wobec zbliżającej się chwili wznoBERLIN, 12.V. PAT. Dzienniki po- wienia stosunków normalnych między
południowe zamieszczają komunikat Polską a Litwą jest to przecież zupół-urzędowy potwierdzający, że rzą” pełnie naturalne i zrozumiałe. Sjeć indowi niemieckiemu jest wiadome, iż teresów finansowych całego Świata
minister Benesz zamierza
odwiedzić splata się wszakże bardzo silnie. Namin. Stresemanna w Berlinie, jednak- sze banki, które doskonale pracują i
że termin wizyty Benesza do tej pory rozwijają się stale, pragnęłyby równie został jeszcze
ustalony.
nież zbliżyć się do polskich sier finan-

błędne,

jest

abso-

vw wysokim

stop-

niu dla każdego obywatela polskiego
prowokacyjne. jak niemądre
jest to
„tylko”*

w

tem

zdaniu.

P. Abramowicz

Pańział miejsc w kamisji kontroli
długów.
Na piątkowem przedpołudniowem
posiedzeniu komisji skarbowej w czasie dyskusji nad ustalaniem kandyda-

Wiem,

że on

jest strasznie

niepopu-

larny. Wiem także, że jest niepopularny,
przez wadliwą, fałszywą, opaczną jego
interpretację. Mówię więc, żeby Wilno
zbliżyło się do osi politycznej,
żeby
znów u nas „coś się działo”
trzeba
się zająć

ideą

krajowości.

Na dziś będzie dosyć, gdy wymienię kilka przykładów złego rozumienia „krajowošci“. Posiadam
zresztą

całkowicie świadomość,

że wyraz ten

w naszem wileńskiem społeczeństwie
nietylko popularny nie jest, lecz wprost
budzi panikę.
Zacznijmy od najskrajniejszego:
1) Krajowość uznawana jest jako pomost dla stworzenia z Wilna
stolicy

iąca osobistość, — proponował, aby szlachta naszego
kraju służyła Mikołajowi
Il-emu, a za to od niego miała poszanu-

wanie polskiego języka i kultury
i wiary
katolickiej. Gdyby p. Milewski lepiej rozumiał historję wiedziałby,
że pomysł
ten
był spóźniony nie o dziesięć czy dwadzieścia, lecz o lat kilkaset.
Za
czasów Jana

Olbrachta, Aleksandra

taka broszura
ileby owładnęła

i

Zygmunta

I-ego

p. Korwin-Milewskiego
©
nad umysłami byłaby
nie-

bezpieczną dla polsko-litewskiego państwa.
A i miał wtedy poprzedników. Ale p. Korwin-Milewski

przez

współczesnych

ny był za „skrajnego krajowca*

jest historycznym

wyrazowi

czynnikiem

w

uwąża-

i to także
urobieniu

krajowość tak złej reputacji.

Pomoc Polski dla ofiar frzęsienia ziemi w Bułgarii.
WARSZAWA,

Komitet

niesienia

12.V. PAT.

pomocy

Polski

ofiarom

dobrze

kijami

trzymanych

tyle to dziesiąt-

ków tysięcy Zułusów, Senegalczyków, Madagaskarczyków, Annamitów i t. d. Rentjer
francuski rządzi Francją, a ten bolszewją
się nie przejmuje — wykazały to
ostatnie
wybory.

Nas jednak taka swoboda antymilitarnej propagandy oburza. I może słusznie 0burzą w naszych warunkach. Musimy mieć
militarnego

ducha

w

społeczeństwie.

Dlatego też zastanawiamy się, czy warto jest tolerować pismo, które aczkolwiek
nie uprawia bolszewickiej propagandyi na-

wet bardzo jest na swój sposób pątrjotycz-

ne, lecz istnieje tylko poto, aby
„wsadzać
szpilki* wyższej hierarchji w naszem: woj”
Sku. Myślę o „Szańcu*.
jest to pismo dla
wojskowych-dyletantów
i przez dyletantów wojskowych redagowane.
Są tam ciekawe artykuły historyczne pióra prof. To-

w fakcie wychodzenia w Wilnie „Prze- trzęsienia ziemi w Bułgarji wysłał w
gądu Wileńskiego" „pisma krajowe- dniu dzisiejszym za pośrednictwem
petencji. Są to-sprawy polityczne. Ja go”. Jest mi bardzo przykro, że mu- Banku Amerykańskiego w Polsce na karza, prof. gen. Kukiela. Ale istotą pisma
zaS jestem tylko bankierem i nie od- szę zawsze zajmować wobec p. Abra- ręce posła polskiego
Baranowskiego jest złośliwa, kąśliwa demagogja w rodzadaję się polityce.
wręcz wrogie. pierwszą pomoc doraźną w kwocie ju takiej; „znów się przyjęło do wojska
Zrozumiałem jest mowicza stanowisko
wszakże, że sprawy polityczne winny Jest to Świetny publicysta, który nie- 280 tysięcy lewów, co równa się dwu większą ilość Żydów”. Taka notatka, nic
to, że żadnym
faktem
nie poparta,
robi
obchodzić
tylko
polityka,
bankiera wątpliwie ogromnie nam tu w Wilnie tysiącom dolarów.
swoje. Mnóstwo takich notatek. Rozumiezaś mogą interesować jedynie kwestje jest potrzebny dla swej wyjątkowej li
LL ALL
ТТ
finansowe.
kultury dziennikarskiej. Ale ja jestem
Rada Opiekuńcza Wresową
jest my, że ktoś usunięty np. z uniwersytetu
wali w ten uniCzy pan dyrektor reprezentuje obywatelem państwa polskiego. Stąd instytucją
która
roznieca
oświatę wydaje pismo, w którem
wersytet.
Ale
czy
tyle
trudu
przy wylewatu tylko swój bank czy też całą grupę? nie mogę czytać takich zdań, jak to, pozaszkolna
pomiędzy
ludem
wsi
— Przyjechałem
do Warszawy z które zacyduję ża „Przeglądem':
i miasteczek
oświecając
ten lud waniu żółci na wojsko i wtryskiwaniu tej
ramienia zarządu
Prekybos
Bankas
„Myśl Niepodległa" zapomniała widocz- utrwala
granice Ziem
4! schodnich żółci do społeczeństwa .może przynieść w
stosunkach polskich jaką korzyść—z tego
w Kownie.
Jest to instytucja
duża, nie, że dzięki tylko poparciu Konferencji Rzeczypopolitej.
rozporządzająca
kapitałem
półtora Ambasadorów Polska dziś włądą Wilnem.
Czy jesteś
członkiem?
"Wilno": nie umiemy sobie zdać sprawy.
miljona litów.
Śmieszna i niemądra jest ta buficzuczność Zvgmuntowska 22 od godziny 6 tej
do 8ej
warszawskich polityków kawiarnianych!
pytanie,

proszę

pana,

wy-

jak również o chodzi już po za granice mojej kom-

stosunków

między Polską

„To

Zdanie to jest historycznie
lutnie

uważa się za jedynego przedstawicieła idei krajowości i dumny
jest ze tów do Komisji kontroli długów klub
swego odosobnienia i ze swej orygi- B. B. stanął na stanowisku,
iż ponalności myśh.
Powiedzmy,
że jest dobnie jak we wszystkich innych kokład. Nil d>sperandum zresztą. Rzym głównym strachem, który odstrasza misjach sprawa ta powinna być urebył przez
pewne
okresy
odsunięty miejscowe społeczeństwo od idei kra- gulowana według systemu de Hondta.
od wypadków historji, a przez wiek jowości. Służy tej idei,
którą
głosi Wedle tego systemu najliczniejszemu
cały, gdy i Papieża tam nie było, wy- pod tytułem swego pisma, jak można klubowi B. B. przypadłoby pierwsze,
glądał jak miasto opryszków. Potem najgorzej. *)
drugie i czwarte miejsce, trzecie zaś
wrócił do znaczenia
stolicy kultury,
tego, że
2) Krajowość uznawana jest także klubowi P. P. S. Pomimo
to jak dziś zaczyna
się równać w za pochlebianie
wszystkich
wszystkim miejsco- system przyjęty był przy
znaczeniu
politycznem
z Paryżem. wym nacjonalizmom, prócz polskiego wyborach członków Komisyj wszystDziś oś histarji światowej przechodzi wreszcie. Tutaj muszę
jak i łeprzyznać,
że kie kluby zarówno prawicy
New-York—Londyn — Moskwa.
My nie zgodzę się nigdy z redakcją „Kur- wicy z P. P. S. włącznie sprzeciwiły
niedaleko stoimy tej osi— jeśli chce- jera Wileńskiego”, ‘&
by kandydatów
ujmowaniem się temu i zażądały,
my zresztą.
kontroli
długów
dały
spraw biatoruskich przez p.p. Świa- do Komisji
Nacjonalizm dlatego właśnie
jest niewicza i Wysłoucha. Przedewszyst- cztery największe kluby. W ten spotak niemądrą
szkołą myślenia
poli- kiem ciągle się oni mylą twierdząc, że sób klub B. 8. otrzymałby
jednego
tycznego, że nie dyskontuje tego wła- nie są nacjonalistami.
jednym zaś kluby P.
Są oni
wiek- kandydata, po
Śnie, iż dopiero
udział w historii szymi nacjonalistami, nie tylko niż ja, P. S. Wyzwołenie i Z. L. N.
Wobec
Świata może uczynić wielką politykę który nacjonalistą nie jestem,
lecz... tego, że przedstawiciele tych klubów
danego państwa.
To zresztą jest za nasunęło mi się tak brzydkie porów- nie zgodzili się również na wysunięty
trudne do zrozumienia
dla
przeciet- nanie, że nie chcę je pisać.
Nacjona- przez B. B. wniosek, by dwa miejsca
nego nacjonalisty.
dalsze dwu
'izm jest tem brzydszy, tem szkodliw- przypadły B. B., a dwa
Dygresje powyższe wypisałem
na szy, tem niebezpieczniejszy, O ilė wy- największym z rzędu.
klubom, przewstępie nie dlatego zresztą, aby się stępuje od mniejszego narodu.
Cały wodniczący Komisji pos. Krzyżanowzastanawiać nad historją powszechną nonsens nacjonalizmu ujaskrawia się Ski
odroczył
posiedzenie do popoi jej biegiem, lecz dlatego
aby po- właśnie w nacjonalizmach małych na- łudnia.
wiedzieć kilka słów o Wilnie
i kilka rodów
Na
posiedzeniu
popołudniowem
i w
nacjonalistycznych
prasłów o krajowości naszej.
wach małych państw. Kto do Wilso- również nie zdołano uzgodnić stanoO Wilnie przedewszystkiem. Wo- nowskiego nacjonalizmu chce się zra- wiska i sprawa została odłożona.
łałem kiedyś rozpaczliwie:
„Czy
li- zić na zawsze, niech jedzie do Łotwy,
kwidujemy Wilno“. Trudno jest gło- do
Estonji,
do człowieka starego, Amnestia z okazji fB-legia Niewę wycirylić przez okno na ulice za- chcącego dziś być karłem, to jest do
podłegiości Państwa.
mierającego miasta,
aby nie widzieć, angorskiei republiki Kemala Paszy.
Z
okazji
10-lecia. odzyskania nieże to miasto zamiera, że to miasto
3) Wreszcie krajowość utożsamiasamo się likwiduje jako centrum ekono- na jest z radykalizmem i demokracją. podległości rząd postanowił wystąpić
miczne, kulturalne, polityczne. Krokami Tak czasami wydaje się dziwnie lu- do sejmu z projektem amnestji.
Projekt odpowiedniej ustawy amneolbrzyma cofa się do znaczenia Grod- dziom, że krajowość to jest koszyk,
styjnej
został uchwalony na wczorajna, dziś z zazdrością może
patrzeć do którego
wrzucono
demokrację,
na taką nowopogacką pokrakę,
jak radykalizm,
osadnictwo
wojskowe, szem posiedzeniu rady ministrów.
Amnestja ma dotyczyć przestępstw,
Baranowicze, bo tamto centrum szmu- wywłaszczenie
bez
odszkodowania,
do właściwości
glu jest to miasto, które rośnie,
my defenzywę, białorutenizację szkól, ży- zarówno należących
„miasto
pięknych
kościołów'*
my dowsko-polskie urzędowanie w Magi- sądów karnych cywilnych i wojsko„miasto słodkiego południa przenie- stracie, wrzucono trochę kart z bro- wych, jak i właściwości
władz admiione w Śnieg" umieramy.
szur
Korwin-Milewskiego,
roczniki nistracyjnych.
Amnestja ma objąć
pewną grupę
| w wewnętrznej historji
państwa „Gazety Krajowej* p. Chomińskiego,
są także takie „osie'”, jak te, o któ- wrzucono Wygodzkiego, Pawlukiewi- przestępstw z okresu tworzenia Pańrych mówiłem w pierwszych wierszach cza
w r.
i Hramadę
i Abramowiczów i stwa i walk o niepodległość
tego artykułu. I Wilno stało
na ta- Bóg
wie jeszcze co, na wierzchu 1919-20, dalej pewnej kategorji przekiej osi w czasie wojny i w czasie, posadzono
popełniop.
Kirtiklisa,
by to stępstw komunistycznych,
gdy się jeszcze żarzyły
dogasające, przyciska!. Ale ludzie,
którzy
wie- nych przed 3 majem 1926 r., młodopowojenne węgle. To co się działo dzą,
że jednak
nie wszystko
to cianych komunistów do 17 roku żyw Wilnie było ważne. Potem to się do siebie pasuje, może pomogą nam cia, Oraz niektórych
przestępstw pozmieniło. Marsz. Piłsudski lubił Wil- poprawić reputację wyrazu krajowość. spolitych,
wykroczeń
administracyjno. Wiedział, że tu są ludzie z talennych
i
kary
do
3
miesięcy.
Krajowość—mojem zdaniem, jest to
tami, zdolnościami. Dlatego też przez idea, która wychodzi z założenia, że
Kary więzienia dożywotniego zopewien czas każdy w Wilnie oczeki- procesy polityczne, które od Unji Lu- staną zamienione na więzłenie do 15
wał dla siebie omal nie teki minister- belskiej do konstytucji 3 Maja odby- lat, a kary
Śmierci
na dożywotnie
jalnej, a mnóstwo
ludzi gwałtownie wały się na naszych ziemiach, jakkol- ciężkie więzienie.
zaczynało się podpisywać „z Wilna". wiek popychały czasami naprzód poPrzyjeżdżał ktoś do nas i już
to „z litykę całej Polski,
BRT STN
były wobec niej (TSDK
Wilna“ chciał sobie wypisać i w bi- siłą inicjatywodawczą, to jednak miały
lecie wizytowym i na czole i wszędzie samodzielne
źródła i: samodzielny
Duiało na ten szaniec.
gdzie
mógł.
Ale nie
przybližyto przebieg.
Toteż przy mocarstwowej
to nas do
osi politycznej
państwa budowie Polski byłoby
Pisaliśmy nieraz na naszych łamąch o
pomniejszapolskiego. Raczej odwrotnie. Bo
to, niem znaczenia naszej ziemi uważanie antymilitarnej propagandzie we Francji. W
że kilku wilnian zostało
ministrami, jej za Kock, Włocławek,
Rypin, czy „Humanite* ma się obrazki przedstawiające
miało dla nas to tylko ujemne
zna- Bydgoszcz—gdyż inaczej u nas prze- truposzów żołnierskich i opasłych generaczenie, że między nami zabrakło tych biega oś wypadków politycznych, inną łów. Podpisy pod temi obrazkami głoszą:
miłych łudzi i to tylko, że poczuliśmy jest nasza geograija polityczna. | nic »chcesz umrzeć dla. nich*. Karty wielkiej
wszyscy, że się starzejemy. O Wilno tu niema wspólnego z radykalizmem wojny i jej wspomnienia są też bezczenam chodzi nie jako wilnianom, lecz czy demokracją, jak wogóle myślenie szczone w sposób podobny. Wychodzi speWilno tak jak było kluczem
mocar- i metoda historyczna jest bardzo da- cjalne pismo komunistyczne dla żołnierzy,
stwowości polsko-litewskiego państwa, leka $od
mentalności
demokratycz- zdaje się, że się nazywa „La caserne“, gdzie
tak i teraz stanowczo
jest kluczem nej. Cal.
się o oficerze nie mówiinaczej jak „krowia
mocarstwowości naszego państwa.
gęba”. Pisze się „krowia gęba" i potem na*) Wogóle krajowość jest pojmowana zwisko oficera, którego oczywiście się wyNależałoby więc Wilno do tej osi hiobluzowanie więzów z Koroną. Był i
storji politycznej przybliżyć. Z Wilna jako
umarł p. Ignacy
Karo! Korwin-Milewski myślą. No i tak dalej, tak dalej.
rozwinąć polityczny sztandar o silnej postać więcej z polskiego barokka schyłku
Parlamentarne rządy republiki
francupolitycznej potencji.
Bardzo
jestem XVIII w. niż ze schyłku wieku XIX. Pan skiej patrzą na taką propagandę najspokojodważny,
że wyraz
ten wymienię. 1gn. Karol — niesłychanie zresztą zajmu- niej w świecie, mając w swoich szeregach

— A jak zapatruje się p. dyrektor
Prekybos Bankas (Banku Handloweznany bankier litew- na „obecne rokowania polsko-litew- państewka narodowo:-litewskiego. Pogo) w Kownie,
ski. Współpracownik A. W., zwrócił skie?
gląd ten może
znaleść
uzasadnienie

bytu w naszej stolicy,

13. V. 28.

0 popraoleniu reputacji peonego wyrazu.

"ECHA KRAJOWE
A bandyfyzm

wciąż

ŚWIĘCIANY.
Sezon napadów bandyckich w roku b. został zainaugurowany
wyjątkowo wcześnie. W pierwszych dniach
maja miał miejsce napad na fol. Ługi
odległy o 12 klm. od Święcian.
Po
steroryzowaniu rodziny właśc. p. Siemionowa, obrabowano
go,
przyczyniając mu stratę na 2000 zł. Na drugi dzień bandzie udało
się umknąć
za granicę litewską. Napad ów, wbrew
dotychchasowej
tradycji (bandytyzm
ma już w naszym powiecie swoją ustaloną tradycję), odbył się przy nieco innych niż zawsze okolicznościach,
a mianowicie:
dotychczas
obywatel
wiejski, oczywiście nie ten z wioski,
lecz z folwarku

lub

z majątku,

ode-

tchnął spokojnie, gdy miał
już
za
sobą okres późnej jesieni z jej długiemi nocami, dającemi możność
оpryszkom umykać
bezkarnie
przed
akcją pościgową. Wiedział on napewniaka,
że dobrodziejka zima — ten
jedyny jego obrońca
i
sprzymierzeniec — gwarantuje przed
napadami,
bo Ślady na Śniegu to najgroźniejszy
wróg bandytyzmu . A dalej przychodziła wiosna i lato z krótkiemi i jasnemi
nocami,
uniemožliwiającemi
wszelkie wyprawy po złote runo i tak
do następnej
jesieni, kiedy
znowu
stawał się ów obywatel wiejski w literalnem

słowa

tego

znaczeniu

kom-

pletnie bezbronny i oddany na łaskę
gości nieproszonych.
Aż tu raptem:
masz djable tabaki! Cała bowiem ta
pocieszająca kalkulacja doszczętnie w
ieb bierze. Bo skoro krótka noc majowa, zdawało'by się utrudniająca |uciecz kę, przestaje być przeszkodą dla
bandytów w uprawianem remiośle, to
znaczy, że śmiałość tych panów
dochodzi do bezczelności.
A dzieje się
tak dlatego, że wszelkie dotychczasowe nietody
zwalczania
bandytyzmu
przestały być groźnemi i niebezpiecznemi dla operujących, w powiecie naszym
od całego
szeregu lat, bandytów.
I być może mają rację ci, co
uparcie twierdzą,
że najskuteczniej-

KDRUSKIENIKI
i

grasuje.

Sytuacja podobna jest niestęty naprawdę „Śmiechu warta”.
A czy nie wolnym żartem
będzie
następujący, niemal codzienny a raczej conocny obrazek. Gdy w tej lub
owej okolicy zaczyna się po dokonanym napadzie pościgowa ruchawka i
trwa bezskutecznie
czas dłuższy, z
posterunków policji wyruszają na nocną

służbę

patrolową

Informacje: Zarząd Zdrojowiska

bandyta

Wileński

śpi

i otoczone olbrzymiemi lasami: sosnowemi.
Kąpiele: solankowe, kwasowęglowe, borowinowe.
Hydropatja. Elektroterapja. Kąpiele słoneczno-powietrzne, plaża i kąpiele kaskadowe.

SUCHO,

— Burza nad Wileńszczyzną.
9 b. m. na terenie powiatu Dziśnieńskiego
przeszła burza, która przerwałą połączenia
telefoniczne Starostwa z 14-ma posterunka-

2099

Tow.

с

po'ecana

ODWOŁANIA

damskich

i jedynym

szych

ratunkiem

warunkach,

w

roboty

w

mieszkańca

wsi Bielki Józefa Brzeskiego oraz połamałą nogi koniowi. Straty ogólne wynoszą

Ks. Karel
LONDYN,
muński,

który

rumuński

będzie

skiej

12. V. PAT.
przeziębił

Agencja Reuter'a

się ostatnio

i miał

donosi,

gorączkę,

że

ks.

Karol

przychodzi

do

Ra (EB KO

ru-

&

jeszcze na wezwa-

mimo,
że
Czang-Tso-

nie Czang-Tso-Lina do zaprzestania wojny domowej
wojska północne cofnęły się zgodnie
z propozycją
Liaa.

Japonja

nie chce interwencji

„Worwaerfs” o rokowaniach

co

od

nieproszonych

Ligi Marodów.

odgrodzić potrafi. Rzecz oczywista, że
niezbyt wielkiej domyślności potrzeba,
ażeby bandyci zaopatrzyli się w dra- szeń. Doprawdy, że wstyd piecze, gdy się
uprzytomni, że jesteśmy wyznawcami religji
binę, po której do środka przedostać Rzymsko-katolickiej a tak o godność świą-

się można.

I tu rozumując

logicznie

tyni nie dbamy...
— Publiczna rozmównica telefoniczna na stacji. W dniach najbliższych Urząd
Pocztowy urządzi publiczną rozmównicę
telefoniczną na stacji kolejowej..

dochodzimy do wniosku, że wewnątrz
osiedla
winni
patrolować uzbrojeni
stróże, ażeby uniemożliwić przesadzenie parkanu. Słowem
właściciel t gospodarz,
dotychczasowy
wytwórca
produktów rolnych, winien (odłożywszy na stronę wykonanie
czynności
gospodarczych
we właściwych okresach) przekształcić swoich
iornali w
obrońców swego życia i mienią. A że
codzienny
program
tych
czynności
zacznie zalegać z dnia na dzień, cow
rezultacie
odroczy
siew
jarzyn do
czerwca, a ozimin
do
października,
— jest to sprawa,
która
ludziom
nie mającym do czynienia z gospodarstwem, dlaczegoż by miała się wydawać nie do przyjęcia?
A więc musimy tu, natej naszej ziemi Swięciańskiej cofnąć się do cza-

sów Pana Wołodyjowskiego,

Jednocześnie wstawiona

centrala przy
czona

W

poprostu

ma

być

wykończony

gmach

i od-

Urzędu

Pona

Wykończenie tego mostu będzie miało
doniosłe znaczenie zarówno dla kolei, jak
i dla spławu na Niemnie
gdyż podpory byłego drewnianego
mostu wielce utrudniały

spław jak i żeglugę.
Czego to w Stolpcach niema?
Wszystko jestl—nawet to, czego niema. Od
pewnego

czasu

uwagę nowy,
lowany spory
w

rynku

Drobnych

zwrąca

ną

siebie ogólną

czerwonemi barwami wymaszyld na jednym z domów

głoszący:

Rolników*.

„Powiatowy

Związek

Kiedykolwiek

i kto-

12.V.

PAT.

doktorów

Bo firmy . PIZTKUWSKI

IB

nadszedł transport słoniny i szmalcu

Ceny

6 (d. dom

przystępne.

KARTOFLE

do

„Woltmany“

oraz
posiada

Na

Strumiły,

naprzec.

stąpiono

do

głosowania

nad

budże-

tem ministerstwa spraw wewnętrznych,
przedstawiciele
jeszcze
przemawiali
rządu.

Wiceminister spraw wewnętrznych
Jaroszyński podniósł, iż liczba urzędników w ministerstwie od r. 1921 do
do
1924
r. 1924 malała, zaś od r.
1921 wzrasta, od r. 1921 znów mapostulaty
leje. Rząd stawiał zawsze
maksymalne a komisja etaty obcinała, ani rząd jednak ani komisja .nie
miały ścisłych danych i przesunięcia
W r.
mechaniczne.
te, były czysto
1927 sam rząd wniósł jużo redukcję,
ustalić
mógł
czasu
gdyż do tego
istotne potrzeby urzędów. Liczba spraw
w urzędach jest olbrzymia i przeciąża

sadzenia

%

i „Deodara“

urzędników.

Jeżeli

więc

rząd

domaga

się pewnej liczby etatów, to czyni to
obecnie na podstawie studjów.
Redukcja dalsza doprowadziłaby do deorganizacji administracji i źle odbi-

Š

l

ТЕЕЕ НЕНЕБ

<

lecznictwo. Kąpiele mineralne. Elektroterapja.
Zabawy.
Wycieczki.

-

|

uczciwość,
wyborna

samochodowe
i ciężarowe
marki

2153-3&

łaby się na samej ludności, W centrali

rząd wniósł o powiększenie etatu na
wydział aprowizacyjny, który jednak
adminibynajmniej nie jest urzędem
stracyjnym, gdyż
opracowuje
tylko
plany, ale ich nie wykonywa. Chodzi
tu o pewną

rozbudowę

w

zakresie

3-go Maja. Dnia

wszel-

odbyło

żartem

i zde-

ma

miejsce u

politykowanie,

tolerujące

to, co musiało by być drogą
wprowadzenia tymczasowych
wyjątkowych
zarządzeń raz na
zawsze
zlikwido-

wane.
A dalej wolnym żartem będzie i to,
że w tej lub innej wioskowej
gospodarz,

chałupie

który

ukrył

w swoim czasie bandytów, o czem i
wróble nawet na dachu
krzyczą, a
który wciąż jeszcze jest osobą
nieo czem

sam

się w kułak

dobrze

z tej całej

wie

hecy.

9-go maja o godz. 5 pp

pana Starosty Stołpeckiego

i

M. GIEZEL, zimowe

miejscu. Uposażenie rzeczowe
urzędów nie postępuje naprzód od 1919
r. dlatego rząd sprzeciwia się wnioskom o redukcję
personalną i preliminowanych wydatków.
Komisja przystąpiła do głosowa
nia. W dochodach
przyjęto wniosek

Na wniosek tegoż posła
wydatki оsobowe w tym dziale zmniejszono o
100.000 zł., wydatki na podróże służ-

przeszło

1000

złotych

z sa-

Gdańska

o

że

pragnie

tel. 421.

z

i

p

i 108

z

dnia

lotyczący procesów
o

zgłosiło

29 kwietnia b. r.
zg
„SZWARZKAUE

się mnóstwo

osób,

,

którzy

przegrywając proces
nie złożyli rekursu, wskutek czego, wyroki te sta-

ły się prawomocne. W takich wypadkach niestety, pomóc nie można.
Natomiast w wypadkach, gdy proces
jeszcze się toczy, wzlędnie jeżeli złożenie rekursu jeszcze jest możliwem

#

)
:

CZEKOLADKI
„Daniusia“, ..Złofa”
i „Dwocowa”

>
i
B

A. Piagggki w nio I

Poseł Prager oświadcza,

6,

VWlašciciele domėw w Berliniei

fabryki
18.000 zł. (dotyczy
to pozycji
na
hełmy) kwotę na uzbrojenie wynoszącą
1.314.000 zł.
zmniejszono
0
370.000 zł., inne wydatki o 49.000 zł.,
Są wyśmienite.
Żądać wszędzie, B
kwotę na umundurow. zmniejszonoo
a ii
URI SSSR
SIRSNISALUSĖ
o 881,300 zł. skreślając w ten sposób zakup
karabinów,
bagnetów, testuje przeciwko užyciu przez
reiekajdan,
kłódek, ładownic i pasów. renta zwrotu, że nowa większość uW dziale Korpusu Ochrony Pogra- cieka od odpowiedzialności. Przewodnicza wnioski Dzierżawskiego (ZLN) niczący
zaznacza, że za ten zwrot
o różne
zmniejszenia nie utrzymały wezwał referenta do porządku.
Prasię, natomiast na wniosek
sprawo- ger oŚwiadcza, że jeżeli się okaże, że
zdawcy powiększono sumę na Środki rzeczywiście utworzyła sie nowa więlokomocji i tabory o 194.000 zł.
kszość,
to ani on
ani stronnictwo
Na tem głosowanie zakończono w jego nie uchyli
się, dotychczas jeddrugiem czytaniu. Referent poseł Po- nak niema przeświadczenia czy utwolakiewicz oświadczył,
iż wobec po- rzyła się nowa większość.
Przewodważnych - skreśleń, nieuzasadnionych niczący
zarządza
po tej wymianie
rzeczowo, nie może się podjąć
refe- zdań krótką
przerwę.
Po' przerwie
ratu na plenum Sejmu, „prosi, ażeby przewodniczący
zakornunikował
konowa większość wyłoniła z siebie re- misji, że poseł Prager zawiadomił go
ferenta.
listownie o przyjęciu referatu budżePrzewodniczący poseł Byrka stwier- tu M-stwa Spraw Wewnętrznych.
dza, że skreślenia
te stały się głównie na wniosek posłów Bagińskiegoi Dyskusja nad budźefem M. $. Wojskowych.
Pragera, wobec czego zapytuje, który
Z koleiįkomisja przystąpiła do dalz tych posłów podejmie się referatu.

przedtem porozumieć
się z marszałmych tylko $Stołpców. Nie nadesłały jeszkiem Sejmu. Przewodniczący
zwraca
cze informacji niektóre Urzędy i Gminy. posła Bagińskiego (Wyzw.) i Pragera się z prośbą do Pragera, ażeby przyPrzypuszcząć należy, że na ogólnem zestawieriu suma zbiórek z powiatu Stołpeckie- (PPS) o zmniejszenie kwoty kar admi- gotował referat Na to Prager odponistracyjnych z 3900000 na 1000000. wiada,
iż w tej chwili
zlecenia
nie
go sięgnie 2.000 złotych.
Wynika z tego, że Stołpce nietylko Dotację Monopolu Spirytusowego na przyjmie.
Przewodniczący Byrka zapięknie lecz i owocnie u'zciły dzień 3-go walkę z alkoholizmem zwiększono na uważa, że według
regulaminu
przeMaja i, że w Stołpcach nie brak ludzi chętiu
335000
zł.
w
uzgodnien
z
rządem.
wodniczący
ma
prawo
w
takich
wynych do pracy społecznej.
Udział samorządów w kosztach utrzy- padkach wyznaczyć nowego referenta,
Bereźno (pow. Stołpecki)
2000000 zł. w tym jednak wypadku
zwraca
się
Kurs
ogrodniczo-pszczelniczy mania policji, w kwocie
Bagińskiego
skrešlono. tylko z prośbą. Prager zapowiada, iż
przy szkoie rolniczej.
W dniach 9, 10, na wniosek
11 maja odbywa się zorganizowany przez W wydatkach na uposażenie
w za- oświadczy się co do tego w ciągu
panią Haczyńską instruktorkę oświaty po- rządzie centralnym skreślono
dnia dzisiejszego. Reierent Polakie135874
zaszkolnej 3-ch dniowy
kurs ogrodniczowicz
zauważa, że skoro przy głosozłotych,
pszczelniczy, @а nauczycieli szkół powNastepnie 1!-tu głosami
przeciw- waniu okazała się nowa większość,
szęchnych,
powiatu
tołpeckiego,
przy
szkole rolniczej w Bereźnie.
›
ko 10-ciu
skreślono
cały fundusz to nie rozumie tego uciekania od od„ Wyktadają: pp. Haczyūska
i Michnie- dyspozycyjny M-stwa Spraw.
Nie wypada ażeby
Wewnę- powiedzialności.
wiczėwna oraz pan inż. Kraszewski
agroy
taka
decyzja
była
załatwiana
poza
trznych,
wynosząc
6000000
zł.
Dalej
nom powiatowy.
Uczestników kursu przew dziale
„województwa i starostwa" komisją. Wyrzykowski (Wyzw.) proszło 40-ci osób.
W.E.
prez zebrano

powiecie Grudziądzkim względnie Tarnowskim i w im podobnych,
jak ró-

posunięć

u

zebranie sprawozdawcze
Komitetu Obchoda 3-go
Maja. Ze sprawozdań p-p. Sędziny
Sieradzkiej, Teofili Taurelowej
i p. W.
Czarneckiego - wynika, że ze zbiórek i im-

będzie

wnież i to, że zamiast mocnych

się

angielskiej

poleca

Bagińskiego

zmniejszono

>

Koncerty.
ь
Stacja kol., poczta, telefon międzym. |
i telegr. na miejscu.
|

m nowska
Muszyna
Małopolska,
« po 15 maja,
willa
Maciejówka
"
w Krynicy.

sek Bagińskiego o 13.160.137 zł.
przy zmniejszeniu etatów o 30 proc.

i przesiedlenia

|

zapewni Ci najlepszy odpoczynek

kuchnia. Od maja do lipca ceny zniżone. Adres: A. Krzyża-

'

po

z i najrychlejszy powrót do zdrowia ©

KRYNICA, WILLA
położenie,
swoboda,

kolejow.

woj. Kieleckie

REZRUZZUSZZNKNKARKNANANARKAZZNEK

cudowne
czystość,

13

„Switte.

Czarniecka góra

„Rolnicze“.

MACIEJÓWKA

marki

zaliczen.

Wileński Syndykat Rolniczy Ś

Pragera. W dziale „służba
zdrowia”
przyjęto
14-tu
głosami
przeciw
9
wniosek posła Dąbskiego o wstawienie 4300000 zł. na pomoc
lekarską
dla ubogiej ludności.
Sumę uposażenia w dziale policji
państwowej, wynoszącą w preliminarzu
81,734,250 zł. zmniejszono na wnio-

bowe

SĄ

Czar Swiętokrzyskiego podgórza
i głębokich balsamicznych borów któremi otoczona jest

Wewnętrznych.

posłów

Karnickiego, Dobrzańskie-

amgaryk.

na składzie

PRG СЕИ LTS SIS

zł. Skreślono w tymże dziale jeszcze
w $ „podróże służbowe i przesiedlenia“ kwotę 400000 zł.* w $ „Środki
lokomocji*
132000 zł. $
„wydatki
biurowe* 2642000 zł. Wszystkie powyższe skreślenia (dokonane
zostały

na wniosek

367.

o £661
ОМО B CR ES EE EB

Hali Miejsk.) Tel. 12

prowincję
wysyłamy
za
otrzymaniu zadatku.

OWIES

Adres telegr.:

polsko-niemieckich

Min. Spraw

Tel.

i M. JABŁOŃSKI

ul. Bazyljańska

W sej- skreślono złuposażenia kwotę 1416551

komisji budżetowej zanim przy-

mobilizacji środków żywności na wyby nie zaszedł, gospodarz oświadcza:
niepadek
wojny.
Czynić to powinny
ma w biurze nikogo.
Zdaje się, że nietylko nikogo w biurze władze administracyjne a nie wojskoniema lecz i interesantów do tej instytu- we. Redukcja policji byłady
możliwa
cji brakuje.
$
nia jej funkcyj, ale
w
razie
zmniejsze
Ale lokal kosztuje...
W. E.
do przekazania
samorządom
policji
— Przejazd delegacji kolei sowieckich na konferencję do IKrakowa. Dnia porządkowej
nie jesteśmy
jeszcze
11 b. m. przejechała przez Stołpce udając przygotowani. W M-stwie jest tendensię do Krakowa na konferencję Delegacja cja do nieprzeciążania policji funkcjasow. kolei z p. Łąbutinem na czele-4
Co się
Na konferencji krakowskiej przedsta- mi, które do niej nie należą.
dąży do
wicieli kolei polskich i sowieckich mają tyczy rozjazdów, to M-stwo
być omawiane sprawy udogodnienia kole- tego,
ażeby urzędnicy
mogli
dużo

plagą chronicznego bandytyzmu, obowiązuje ta sama litera prawa co i w

śmieje

dniu 20 bm.

dnia 15 b. m. odbędzie
się pierwsza próba
2-giej części wykańczanego, żelaznego mostu kołejowego.

to, że w powiecie naszym, dotkniętym

tykalną,

ułatwić

stącji aczkolwiek, nie tak piękny jak budynek stacyjny.
— Próba wybudowanej 2-giej części
mostu kolejowego. Dowiadujemy się, że

bezpieczeństwa.

Natomiast wolnym

zamieszkuje

by kolei

połą-

cztowo-Celnego na stacji w Stołpcach.
Będzie to drugi
solidny
budynek

rzemio-

uniemożliwia

ką działalność władz

nas jakieś

miejską,

dany do użytku duży

który na

karnie i stale uprawiać swoje

cydowanych

kolejowej

WARSZAWA,
mowej

nad budżetem

ruchu towarowego i osobowego. ® jeździć dła kontrolowania urzędów na
dając im możność bez- jowego Sprawozdanie
x omitetu Obchodu

wa bandytów,
co

z centralą

nowa

komunikację z miastem i odwrotnie-interesantom z koleją.
Wykończenie gmachu RAZ:
celnego ra stacji kolejo*ejw
Stołpcach.

swoim chreptiowskim majdanie, otoczonym mocnem obwarowaniem, gwizdał sobie na wszelkie Ówczesne bandy dokoła majdanu grasujące. — Być
może ktokolwiek z ;czytelników
Ech
Krajowych odpowie: hola, panie korespondencie — to są wolne
żarty!
Skoro jednak już mowa o wolnych
żartach, niechże i mi wolno
będzie
parę słów o nich powiedzieć,
Nie są to wcale wolne
żarty,
że
od 192] roku za wyjątkiem jednego
wypadku, nie został ujęty ani jeden
bandyta. Taki stan rzeczy jest bankructwem dotychczasowego
systemu
zwalczania bandytyzmu,
konsekwentnie wypływającem z tego, że ludność
miejscowa, oczywiście nie cała, ukrysło,

centrali

zostanie

Głosowanie

1-a,

i LETNIE

Wilno, ul. Zawalna 9, tel. Nr. 323* į

we wszystkich prawie miejscowościach

ulicy smutne wnętrze
Świątyni. Doprawdy!
Czas-by, czas pomyśleć
o świątyni! czas,
doprowadzić do porządku
by wicher
nie
hulałi nie czynił coraz większych
spusto-

gości

Polulanka

EB 128 EE

Komisja Budżefowa lzby Poselskiej.

patrzy,

W.

Zakład Położniczo-uinekologiczny

w
|

donoszą
o całkowidejapońskie. Dalej

nie odpowiedział

„RACHUBA“

Erdmanowej, Aleja Róż Nr 9, róg
tel Pohulanki, tel.
Nr
1404
(w
lecznicy d-ra Dembowskiego) przyjmuje chore na operacje i porody.

W

zdro-

Czang-Kai-$zek nie zdecydował zaprzestać wojny.
LONDYN, 12—V. Pat. Vepesze z Chin
opanowaniu Tsi-Nan-Fu przez wojska

podatku

MATERJAŁY na DAMSKIE SUKNIE
duży wybór
w firmie Antoni GŁOWIŃSKI—wileńska 27.

książe
znajwia. Tymczasem rezydencja prywatna w której zamieszkuje
duje się pod baczną obserwacją policji, Prawdopodobnie ks. Karol pozostanie na miejscu aż do upływu ostatecznego wyznaczonego mu
terminu.
Jak wiadomo, minister spraw wewnętrznych wyraził
nadzieję,
że
książę
opuści Anglję przed poniedziałkiem.

tem

od

Eco,

WIOSENNE

burza poziywała dachy z budynków a kilkanaście zniosła zupełnie. Na drogach powywracane są drzewa przydrożne. Szcze-

zorgani-

Wilno,

В

zachorował.

około 20.000 zł. Na terenie gminy Łuczaj-

na-

i Biuro

i męskich.

polsko-nieBERLIN, 12—5. Pat. Vorwaerts omawiając stan obechy
mieckich rokowań handlowych stwierdza kategorycznie, że niemieckie stronnictwa prawicowe z obawy Landbundu i z uwagi na zbliżające się wybory,
zowanie swej własnej samoobrony. A
niewięc w myśl powyższego twierdzenia gółowych danych narazie brak. Wypadków nie życzą sobie zawarcia traktatu handlowego z Polską oraz że rząd
należy nie czekając
Szarej
godziny z ludźmi nie było. Na terenie gminy Du- miecki świadomie sabotuje rokowania handlowe z Polską. (nteresy partyjzamykać bramę wjazdową (o ile taka niłowickiej w różnych _ miejscowościach ne, wynikające z walki o władzę w rządzie, są dla niemieckich stronnictw
istnieje), stawiąc przy niej
uzbrojo- zerwane zostały dachv z 236-ciu budynków. prawicowych ważniejsze, aniżeli interesy niemieckiej koniunktury handlowej,
Wypadków z ludźmi nie było. Straty je- które dziś właśnie ze względu na wielką siłę kupna Polski stwarzają Konego stróża. Skoro jednak
mowa o szcze
nieokreślone. Równocześnie zerwane
bramie, to chybaż projekt przewiduje zostały połączenia telefoniczne z Miadzio- nieczność nawiązania przyjaznych stosunków handlowych ze wschodnim
i dalszy ciąg tej bramy, a mianowicie: łem, Wołokołatą, i Słobodą Łośniańską.
sąsiadem Niemiec.
nie jakieś ażurowe sztachety, a par:
STOŁPCE.
kan co się zowie, który winien
ota— Wicher pustoszy kościół.
Dnia
czać siedzibę osiedla.
| to nie jakiś 8-go bm. sflny wicher wyrwał ogromne
parkanik, przez który bandyta jednym okno nad głównem wejściem w kościele
susem przesadzi, lecz parkan iak się Stołpeckim i wielka wyrwa ukazuje oczom

szym

:

18.

DER GOEABEA RA

(6 BBR GRRZRE

|1

przemysłowego
od
obrotu
z
gruntowną
znajomością
USTAWY
"sporządza
zaraz i na zamówienie

й

LETNI

SEZON

|
|

OJ

Ка О

ostatnie nowošci sezonu
we wszelkich artykułach

| SSE

TANIO!

———————————2

Przem.

słychać, że interwencja
TOKIO, 12—V. Pat. W kołach rządowych
tylko doprowadzić
Ligi Narodów w sprawie japońsko-chińskiej mogłaby
w gminie Woropajewskiej wicher poważnie do pogorszenia się stosunków między Japonją a Ligą Narodów. Rząd Jauszkodził cztery budynki mieszkalnne i 14
stanowisku w
sprawie
budynków gospodarskich, zrywając dachy, poński ma poiniormować członków Ligi o swem
postępowania
rządu
nankińskiego.
w majątku Połowo w tejże gminie waląca
ciężko

WESOŁO,

spacerów i wycieczek.
Rybołówstwo. Grzybobrania.
Sezon letni od 15 maja do 30 września.

MICKIEWICZĄ

Tegoż dnia na terenie powiatu Postawskiego w ciągu 15 minut trwała silna burza która wyrządziła następujące szkody:

przygniotła

SŁONECZNIE,

Dużo

w Druskienikach, a w Warszawie Biuro w Polskim Klubie Ti urystycznym, Al. Jerozolimskie 39,tel. 64-36 codz. od 10 - I w poł,

Dom

Dnia peszują, że Czang Kai-Szek

się stodoła

A
RZA
KLIMATYCZNA, położone nad Niemnem

STACJA

sobie

na piecu u swego wioskowego
opiekuna. Oczywišcie, že przy tak nielicznym jak to jest obecnie
personelu
służbowym, nie przekraczającym 10
funkcjonarjuszów
na jeden posterunek, i tak, nieproporcjonalnie
dużych
przestrzeniach rejonu.posterunkowego,
obszarem swym 20 kil. kwadr. sięgającego, a co najważniejsze przy
nieżyczliwości ludności miejscowej,
a w
najlepszym wypadku przy indyierentyzmie jej w stosunku do ciężkiej i
odpowiedzialnej pracy organów bezp.
publicznego —
rezultaty
konkretne
zwalczania bandytyzmu, są, właściwie
mówiąc, żadne.
I jeżeli akcja zwalczania bandytyzmu
będzie się i nadal temi samemi
drogami prowadziła, to ziemia SwięciańSka nie przestanie być łupem dla grasującego bandytyzmu,
który
w tak
wygodny sposób w naszym powiecie,
się zadomowił.
eni,

mi policji. Podjęto bezwłocznie
celu naprawienia uszkodzeń.

SOLANKOWE,

Bracia Jabłkowscy Sp. Akc.

wzmocnione

najspokojniej

ZDROJE

NL ML NM NA LUNA
RE
WRZ NE R ERA РО ИЕ

patrole, które nieraz w głuchą
noc
jesienną brną po jesiennych
bezdrożach, zziębnięci i przemoczeni na deszczu, a w tym że samym czasie Ścigany

'

wo

ŁU

—powodzenie
pewne.
Wzywa się
przeto
wszystkich
właścicieli
zaskarżonych O zwrot domu, oraz tych

którzy przegrali w I-ej

lub

Il-ej in-

stancji, a
termin złożenia rekursu
jeszcze nie upłynął,
do
natychmiastowego pisemnego zgłoszenia się
pod
„9528*
do
Międzynarodowego
Biura Ogłoszeń, Warszawa,
Galerja

Ка

Ss

1

a GRE aa
ННЕ

t

—-_`

2

Luxenburga.

>

we. Zdaniem mówcy, możnaby poczy*
nić pewne oszczędności przez prędsze
urlopowanie szeregowych. Wystarczyłoby
zupełnie
szkolenie
szerego”

wych

w

ciągu

12-tu

miesięcy.

W

ten sposób zaoszczędzonoby 3.000.060
zł.
Mówca
proponuje
te 3
milj.
wraz
z pół
miljonem
skrešlonym
w
dziale
utrzymania
wojska
w
pozycji
przesiedlenia
przenieść
do

$ na obronę przeciwgazową.

Tak sa-

mo z $ „pomieszczenia* pragnie skreślić 2.000.000 i przenieść na obronę
przeciwgazową. W ten sposób na ten
cel uzyskanoby 5.500.000 zł. zamiast
jednego miljona z czemś. Z $ „wyżywienie ludzi'* wrazie przyjęcia wniosku o wcześniejsze urlopowanie proponuje skreślić 30 milj. Z tej sumy
połowa powinna pójść na lotaictwomą
druga część na renty dla inwalidów.
szej dyskusji nad budżetem M-stwa Z $ „wyżywienie zwierząt”, z uwagi,
Spraw Wojskowych.
Wice - minister że kawalerja jeżeli już się nie skońgen. Konarzewski złożył dodatkowe czyła, to się kończy, mówca propowyjaśnienia w Sprawie zwolnienia kil- nuje skreślić 17.000.000 i przeznaczyć
ku wyższych oficerów, co zarzucano również na lotnictwo. Dalej z $ „wypodczas wczorajszej dyskusji, poczem datki uboczne przy wyżywieniu* prozabrał głos poseł Roja (Str. Chł.) ponuje skreślić 2.500.000, z $ „umunpodkreślając niewspółmierną
žda- durowania“ —3.500.000, z $ „konie“
niem jego wysokość budżetu w sto- 3.000.000 i kwoty te przeznaczyč na
sunku do stanu ekonomicznego kraju. dzia
techniczny.
Co do uzbrojenia
Wydatki
uwidocznione
w budżecie zauważa, że szable wojsku nie są poM-stwa Spraw Wojskowych
nie wy- trzebne, wniosku jednak w tym sensie
czerpują jeszcze kosztów obrony Pań- nie stawia. Z $ „szkoły i kursy kastwa, gdyż i w innych ministerstwach walerji*
wnosi skreślenie 200.000 zł.
ukryte są pewne pozycje na ten cel. i przeniesienie na szkoły lotnicze.
Budżet konsumpcyjny wojska wynosi
Na tem obrady przerwano.
Na3/4 całego budżetu tego M-stwa. Dzieje stępne posiedzenie sejmowej komisji
się to z upośledzeniem innych działów budżetowej wyznaczono na poniedziajak np. dział techniczny i sanitarny, co w lek godzina 10-ta min. 30 rano.
«
przyszłości może być bardzo szkodli-

|

KURIER GOSPODARCZY ZEN WYCHODNICH
Posiulafy kupieciwa p0lskiego.
czasie odbywających się
Targów poznańskich zwołany został na
trzydniowe obrady do Poznania zjazd
- delegatów naczelnej rady zrzeszeń kupiectwa polskiego, który powziął szereg uchwał, dotyczących najaktualniejszych potrzeb kupiectwa. Uchwały te
podajemy w wyijątkach:
W sprawie ogłoszonych
dekretów
gospodarczych.
Zjazd
z uznaniem
stwierdza
fakt
uregulowania
przez
rząd w sposób celowy —na
drodze
dekretowania ustaw—wielu
ważnych
dla życia gospodarczego dziedzin, naogół z uwzględnieniem opinii sier gopowoływanych

do

współpracy opinjodawczej.
W związku z tem zjazd delegatów poleca biuru

naczelnej

rady

opracowanie

usta-

lonych już na drodze ankiet postulatów, dotyczących uzupełnień ewentualnie zmian poszczególnych dekretów
огаз podjęcie właściwych kroków celem zrealizowania odnośnych
wniosków, Równocześnie zjazd
delegatów
wyraża ubolewanie z powodu
braku
w składzie rady finansowej reprezentacii opinji handlu.
W sprawach kredytowych, m. in.:
zjazd podkreśla konieczność stopniowego przejścia w polityce dyskontowej banku
polskiego
od
systemu
kontyngentowania
kredytów
bezpośrednich do zasady
wolnego
skupu
całego wartościowego materjału wekslowego. Zjazd
podkreśla
również
konieczność świadomego
kredytowania w szerokim zakresie przez
bank
gospodarstwa krajowego
spółdzielni

kredytowych

typu

uregulowanie

Wczoraj rano w lasku położonym
pomiędzy
Wilnem
i Niemenczynem
znaleziono zwłoki zastrzelonego
porucznika 6 pułku piech. leg. Władysława
Śmigielskiego.
Dochodzenie

INFORMACJE.
Bilans
Na

handlowy

W najbliższych dniach

a kredyt

za-

graniczny.

odbytem

w

tych

dniach

posiedze-

niu rady Związku Polskich Organizacyj

Roi-

niczych, uchwalono między innemi rezolucję, wyrażając pogląd,
że ujemny
bilans
handiowy Polski w ciągu ostatnich 12 mie-

odbędzie

się w

ministerstwie spraw wewnętrznych
konferencja w sprawie zunifikowania różnorod-

nych dziś warunków
na giełdach

zawierania

ferencji tej wezmą
ki rządowe,

W

Dewizy
i
sekwencją napływu kapitału zagranicznego
:
do kraju, że nie jest bynajmniej zjawiskiem Belgja
niepokojącem,
o ile kapitał
zagraniczny Londyn
napływał pod postacią kredytu długotermi- Nowy-Yurk
nowego i że zatem obawy o los naszej wa- Paryż
luty wypowiadane pod wrażeniem ujemne- Praga
|
go salda bilansowego są w dzisiejszej
SYy- Szwajcarja

udział zarówno

Sprz.

124,50.
43,52
8,90
35,09
26,41
171,83
239,20

tuącji gospodarczo-skarbowej nieuzasadnio- Stokholm
ne. Rada Związku podkreśla z naciskiem, Wiedeń
125,435
125.74
125.14
že zaciąganie kredytów zagranicznych na- Włochy
41,99
4711
46,87
kłada obowiązek zapłaty procentów i spłaty samego kapitału, co nie będzie mogło Papiery procentowe:
być uskutecznione inaczej, jak tylko przez listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 zwiększenie eksportu przemysłowego i rol- 8 proc. listy zast. T-wa Kr. Prz. Pol. 89,25

niczego. Należy

więc czuwać

nad

tem,

by

kapitał został skierowany przedewszystkiem
do tych gałęzi produkcji krajowej, które są
w stanie w czasie możliwie
najkrótszym
wzmóc wydatnie swoją

zdolność

wą, a do tych gałęzi należy
kiem

rolnictwo.

niki

Z drugiej

miarodajne

zmienić

eksporto-

przedewszyst-

zaś strony czyn-

powinnyby

uchylić

te przepisy prawodawcze,

lub

które na-

kłądając na wytwórczość

rodzimą

nadmierne,

na obniżenie

nie pozwalają

ciężary

5 proc.

konwersyjną 68

konwersyjna kolejowa

61

dolarowa 85,50
Poż. kolejowa 104

Dolarówka

4 i pół
8 proc.
i pół
8 proc.
45proc.

78,50 69,25

proc. ziemskie 55
ziemszie 80
proc. warsz. 56
warsz. 58
warsz.

ko-

13 Dziś

podatkowej.

4 m. 8

Wschód sł. g.

S

is

o

Žas

Serwacego
Wobec rozpoczęcia prac przez ciała
jutro
ustawodawcze
zjazd podtwierdza w
Bonifacego
całej rozciągłości swoje poprzednie
uchwały, dotyczące reformy
systemu Spostrzeżenia
meteorologiczne
podatkowego,
a w _ szczególności
Zakładu Meteorologji U. S. 8.
reformy
podatku
przemysłowego,
z dnia
12 V 1928 r.
z
uwagi
na
jego
_nadmier- Ciśnienie
763
na, absolutną wysokość oraz zasa- średnie w m.

dniczą

gospodarczą

szkodliwość

uchwala podjąć niezwłocznie wszelkie
niezbędne kroki, aby kwestja reformy
tego podatku stała
się aktualną na
terenie parlamentarnym w czasie jaknajkrótszym, —stwierdzając, że poda-

tek przemysłowy

przy

obecnej wyso-

kości i konstrukcji nietylko wyłącza
uzdrowienie i wzmocnienie handlu
w
Polsce, ale wręcz niszczy i dezorganizuje

nasz

aparat

wymiany.

Sprawie wymiaru podatku obrotowego,

m.

in. zjazd

nie negując

by-

najmniej

wzrostu obrotów handlowych

w roku ubiegłym w porównaniu z
rokiem 1926 stwierdza, że ostatni wy-

miar

podatku

obrotowego

za

rok

i

Temperatura

średnia

+

Opad za do-

11eC.

|

przeważający
Uwagi:

1921 przeprowadzony został w wielu
wypadkach w sposób odbiegający od

lojalnej współpracy z wta-

dzami skarbowemi,

uchwala

zwrócić

się do ministra skarbu z przedstawieniem konieczności prowizorycznego

ograniczenia

względem

płatników, któ-

jące

dzienny

ciśnienia.

posiedzenia

Tegoroczne

na ćwiczenia

kategorje

czeniem formacji
—

objęci

powyższym

na ćwiczeną

podamy

ćwiczenia

zwyczajne

szeregowych

1) Szeregowi rezerwy

szeregowcy). Z rocznika
gów i łączności;
|
2) podoficerowie

woj-

bieżącym, otrzymają od
kartę powołania z wyzna-

i termiru stawiennictwa.

(0) Przegląd

poborowych.

W

po-

niedziałek, dnia 14 maja, winni stawić
do przeglądu poborowi z nazwiskiem
lit. X, zam. w IV i V komisarjatach,

zaprowadzeniem

WOJSKOWA.

powołani

skowe
w
roku
P. K. U. imienną

ambulansów

dia

faktycznie osiągniętych obrotów i czy- podoficerów i szeregowych rezerwy
ni wątpliwem przekroczenie możności Na zasadzie rozkazu P. Ministrą Spraw
płatniczej obywateli. Zjazd stojąc na Wojskowych z dnia 2 maja 1928 r., zostają

stanowisku

rezerwy,

powołaniu

wodoru.)
iniewyna ćwirezerwy

się
na
we

następu-

rezerwy:

rezerwy

K,

pocztowych.

dniem

15

związku

maja

Zmiany

te dotyczyć

będą

planu

kurso-

nitywnego
rozstrzygnięcia
przez komisję odwoławczą.

/ odwołań

W sprawie wymiaru podatku dochodowego m. in. zjazd stwierdza
bezwzględną

przy

konieczność

wymiarze

podatku

poddania

dochodowego

za rok 1927 gruntownej rewizji i modyfikacji tabeli średniej dochodowości

Vv. WILLIAMS.

Opuszczona

—

pan,

Cairsdale? — zapytała.

skutku. Palce

pręga

ust

rewolwer

Win-

jego ślizgały się

po

gładkiej powierzchni dębowego stołu.

panie

błyszczał
W czarnych jej oczach
gniew, a na pobladłej twarzy czerwo-

na

Tak samo podle-

terbauma, zaczął go szukać. Lecz bez

cela.

Ach, więc powrócił

Godirey

bie, że leżał na nim

XXVIII

nadawała jej wyraz

złowieszczy.

— Ręce do góry! — rozkazała
młoda kobieta. Jeśli pan ma coś do

powiedzenia, proszę się śpieszyć!
Zwolna usłuchał rozkazu.
— Los mój nie obchodzi mnie, —
odrzekł. —
Chcę wiedzieć tylko,
co
uczyniliście z panią Fitz-Gerald?
Ręka,
trzymająca
rewolwer
zadrżała, a twarz baronowej
przybrała

podniosła głowę, aw
Dumnie
głosie jej brzmiała pogarda.
Godfrey milczał. Zapytywał siebie wyraz
chwilę
niespoko

takiej

czy

też z miejsca,

Godfrey

wściekłości,
był

pewny,

że

przez

pow ciągnie za cyngiel.
którem stała, mogła widzieć nieruJednak
zapanowała
nad
sobą,
chome ciało Winterbauma.
chociaż jej ręka zaciskała się
konDwie lampy, z których jedna stała wulsyjnie.
na stole, a druga na biurku, rzucały
— Ach więc to zmusiło Pana do
dokoła Światło migotliwe, tworząc wyjścia z kryjówki?
krzyknęła.
cienie w zakątkach i w zagłębieniu Dobrze! Powiem panu wyraźnie:
szpiekominka. Ciemno prawie było zupeł- gostwo jest zajęciem
niebezpiecznem
nie, częściowo zaś zasłaniały leżącego i wymaga nieco więcej danych...
niż
krzesła, rozstawione w nieładzie.
ładna twarzyczka i jasne
kędziorki...
ze
zadrwić
ośmielił się
— Pan
„Trzeba się było namyśleć,
przed
głosem wciągnięciem
dalej,
ciągnęła
mnie! —
do
tej sprawy
swej
wy- kochanki!
pan sobie
cichym. -— Pozwolił
dla
uczucie,
korzystać moje dawne
W najwyższym gniewie wyrzucała
Wstyd mi, ze siebie drwiące i obelżywe wyrazy.
swej szpiegowskiej misji!
dla
że miałem w sercu tyle uczucia
— Myli się pani! —odrzekł chłodno.
pana!
gniew wzmagał się i ogarLecz
Roześmiala się gorzko.
niał, jak pożar.
to okupisz!
— Ale teraz życiem
o nią, ta
nie dbałeś
— Chyba
-— dodała groźnie.
zakochana...
głuptaska jest w tobie
Godfrey założonemi styłu rękami Chyba mi nie zaprzeczysz. Posługi-

jnie,

o godz. 22 . min.

iż

samowolnie
za

granicę

do Białorusi Sowieckiej.—W tej chwili nie podobna
ustalić kto dokonał
tajemniczej tranzakcji, gdyż proboszcz
parafji

prawosławnej,

który

zarzą-

dzał temi
dobrami, niespodziewanie
zmarł śmiercią nagłą.

w

Porubanku

25 na

zdarzyła

Aeroplan

się

niespodziewanie

na

nik

został

strzaskany, zaś lot-

pilot sierżant

Woli

ciężko

ranny.

Wobec tego abonenci

m. Wilna

mogą

Wileńska

wywoławcze dla agencji Kolonja
13 59 i Porubanka 1 - 36.

KOMUNIKATY.
— Stowarzyszenie

mające

na

Urzędninów Pccz-

celu wzajemne

cowników powyższego
ną częścią wileńskiego

zbliżenie

pra-

resortu z kulturalspołeczeństwa.

stowarzyszenie

posiadąć

będzie włas-

wałeś się nią, tak
samo
jak
mną,
dla swych celów, nie będąc nawex jej
kochankiem!

W

Elna

Gistedt dla swe-

wnaną.

Jako pedagog, oraz dyrygent pozyskany został zaszczytnie znany dyrektor Mieczysław Kochanowski.

Reduta
na Pohulance.
Ostatni
występ Rewji Warszawskiej. Dziśo godz.
8.30, po raz ostatni, w Teatrze na PohuJance, odbędzie się drugi występ
świetnej
Rewji Warszawskiej.
Teatr Rewii „Złoty Róg* ul. Dąbrowskiego

5.

Codziennie

ciesząca

się

wielkim powodzeniem rewia pod tyt łem
„Publiczność ma głos* z udziałem
A. Cieleckiej, M. Szczęsnej, 1. Heller, M. Dobro-

wolskiego, Bohdanowicza,
Śródkowskiego,
Zadejko-giris i innych. Początek o godz. 8

i lo więcz.
— „Zaczarowana Królewna* — baśń
sceniczna w 5-ciu*aktach Or-ota dziś dnia
13-40

maja

o godz.

niech

śpieszy zobaczyć.

raz trzeci

12-tej

w Sali

i ostatni.

Miejskiej

Kto nie widział

odegrana
będzie
pełna
czaru
i fantazji
sztuka sceniczna w 6-ciu odsłonach
Szlegel-Popławskiej pt. „złoty wóz* urozmaicona tańcami, śpiewem i muzyką:
Na drugą
część programu złoży się koncert — spiew
p.
Inki Zwidrynówny,
akompanjament p.

Dochód

przeznącza

się na niezamożne uczenice
szkoły Zawodowej im. św. Józefa
w Wilnie.
Bilety w
cenie od 50 gr. — 2 zł. na parter i 30 gr.
na balkon są do nabycia w
księgarni
św.
Wojciecha, w dniu przedstawienia przy wejŚciu na salę od godz. lo-tej rano.

Dalszy ciąg przem. mee. Duracza
Sprawa szkolnictwa białoruskiego
przedstawia się tragicznie. Na terenie
woj. Wileńskiego mamy
1095
szkół
polskich, 5 litewskich i 1 białoruską.
Taki sam stosunek mamy
i w woj.
Nowogródzkiem, stan ten nie jest lepszy. Czyżby
naród
białoruski
nie
chciał tego? Dążyli do szkół i to nie
jest zbrodnią. Pokora, która jest cnotą chrześcijańską, nie jest cnotą narodów, a jeśli „Hramada”*
nie była
pokorną, była zadzierżystą, to Świadczy o tężyźnie narodu białoruskiego.

oskarżenia, poczem zatrzymał się na
okolicznościach dotyczących tej części
oskarżonych, których bronił, a wiec:
Br. Kolpaka, J. Kota, J. Potapczuka,
W. Gmyra.
Przemówienie swoje zakończył p.
mecenas przypomnieniem, że
niedawno toczył się w Zagrzebiu
proces
przeciwko przywódcy chorwatów Stefanowi Radziczowi,
oskarżonemu
o
podporządkowanie się krestinternowi.
„Wyrok uniewinniający w;tamtej sprawie stał się pomostem
jednoczącym
Panowie sędziowie, sądzicie za czyny, Chorwatów i Serbów. Wierzę, że wya nie za nastroje.
rok
uniewinniający
będzie
mostem
Kolejny mówca mec. Ettinger w ugody między Białorusinami a narodługiem
przemówieniu
-starał
się dem polskim”.
udowodnić
wadliwość
redakcji aktu

Przemówienie mec. Mafjasza.

RADJO—WiLNO.
Niedziela

13 maja

1923

r.

10,15—
: Transmisja nabożeństwa z
Katedry Wileńskiej -na całą Polskę.
12,00
: Transmisja
z Warszawy.
Sygnał czasu, hejnał
z Wieży Marjackiej,
komunikat
lotniczo-meteorologiczny,
oraz
nadprog"am.

12,10
nicznego

: Transmisja poranku symfoFilharmonji Warszawskiej. W

z

programie: Kaprys włoski, pieśni i symtonja P. Czajkowskiego.
14,00
15,00: Transmisja odczytów rolniczych z Warszawy.

15,15 17,70: Transmisja koncertu symfonicznego z Filharmonii Warszawskiej. W
programie: Dworzak, Chopin, Suk, Liszt,
Smetana.
:
3

18,10—18,35: Odczyt w języku
litewwygłosi Józef Kraunajtis.
18,35 - 19,00: „O Andrzeju Towiańskim"
odczyt z działu „Literatura” wygłosi sekret.
USB. Walentyna Horoszkiewiczówna.
skim

19,00

19,25: Gazetka radjowa.

19,25—19,30: Sygnał czasu i rozmaiwnukowie każdy przejaw akcji białotości.
1
ruskiego narodu,
zmierzającego
do
19,30 19,55: „Wilno w II połowie XIX
zdobycia niepodległości, utożsamiamy wieku* odczyt z działu „kistorja* wygłosi
prof. USB. Kazimierz Chodynicki.
2 bolszewizmem.
20,00—:0,25: Transmisja
z Warszawy.
nasze rozeszły się. Dziś nie tylko nie
Trudna jest w tych warunkach rola
„Chin, ich przeszłość
i teraźniejszość”—
walczymy za ideały białoruskie,
ale obroncy.
odczyt VI wygłosi prof. Bohdan Rychter.
częstokroć musimy się im przeciwsta„W dalszym ciągu swego przemó20,30 22,00: Koncert
wspólny stacyj
wiać. Rozumiem, że 56 Białorusinów wienia nie neguje p. mecenas pewnej Wilno i Warszawa
mogą być pociągnięci
do
odpowie- dozy winy swego mocodawcy —GietPoniedziałek dnia 14 maja 1928 r.
dzialności ze 102 art., ale nie umiem dy, jednak robi za to odpowiedzialny16,00 —16,15: Chwilka litewska.
16.15 - 16,30: Komunikat sportowy.
zrozumieć tej nienawiści do „Hrama- mi warunki społeczne.
W
stosunku
16,30 — 16,35: p
dla dzieci: „O św.
dy', choć i ultra radykalnej ale naro- do drugiego swego
klijenta Tatara Zotji* opowie Marja Reuttówna.
dowo-białoruskiej.
Miśkiewicza prosi Sąd o uniewinnie16,55—17,20: „Świat idei* odczyt XI z
Sto lat temu Polacy szli wszędzie, nie.
cyklu „Współczesna poezja polska" wygłosi Witold Hulewicz.
gdzie walczono o wolność by wspoDziś dalszy ciąg przemówień
po17,45 18,10: „O
astrologii" — odczyt
magać uciemiężonych, a dziś my ich zostałych obrońców.
W. 7.
wygłosi adj. USB. dr. Stanisław Szeligowski.

Jako oficer dyw. litewsko-białoruskiej, hasło której było „Za naszą i
waszą
wolność*
walczyłem
przed
ośmiu laty. Czasy się zmieniły. Drogi

4 :-cia Środa Literacka

będzie mia-

ła wyjątkowo uroczysty charakter. Zwązek
Literatów łącznie z Komitetem
Akademi-

Muzycznego z Warszawy z jego
ctwem dyr. Piotrem Maszyńskim

kierownina czele

Obrady toczyć się będą w sali kupców przy ul. Mickiewicza Nr. 33-a.

RÓŻNE.

— Zarząd związku niższych funkcjo”
narjuszów państwowych składa najgorętsze podziękowanie dla ]. E. Ks. Biskupa
Własława
Bandurskiego, za łaskawe od-

prawienie

Znakomity

poeta,

który

wychował

się w

w Wilnie, obecnie
redaktor
tygodnika
„Radjo* w Warszawie Zdzisław Kleszczyński przybywa w najbliższym tygodniu do
Wilna. We wtorek wygłosi w sali im. Ad*

Mickiewicza (Dominikańska 3-6)

8-ej

wieczór odczyt

o godz.

p. t. „Poezja a życie”.

Wytworny pisarz poruszy bardzo
żywotne
zagadnienia nowych dziedzin
życia, jakie
odsłoniły się przed spółczesną poezją oraz
niebezpieczeństwo ukryte w manierze „nowej szkoły*. Odczyt wzbudza wielkie zainteresowanie.
Bilety od
30 gr.
do 2 zł.
sprzedaje
Księg.
Stow. Naucz
Pol. Kró-

lewska

tny

wieczór na górze Wolfsbadu...
Ktoś zastukał gwałtownie do drzwi
i targnął za klamkę, lecz Vali wcho-

rzy, Za łaskawy
czystości.

udział

w powyższej

uro-

kwocie

550 zł. —na

wydawnictwo

„Leny* debiutuje młoda adeptka sceniczna,
rokująca piękne
nadzieje
artystyczne,
p.

-

ctwo

Występy

Teatru

córka

Elny

Polskiego

cenionej poet-

Gistedt.
zapowiada

Kierowniz dn.

18

bm. (piątek) występy znakomitej primadonny Elny Gistedt. Elna Gistedt, występując
do
dotąd w operatkach, chce wprowadzić

Sygnał

czasu

19,35—20,00: „Dzieję

z działu

„Ziemia

i

rozmai-

Niemna*

Wileńska*

odczyt

wygłosi

prof.

USB. ar. Bronisław Rydzewski.
20,00 —20,25: „Moje najciekawsze walki
w Europie i Ameryce* odczyt wygłosi Teodor Sztekker.
20,30 —22,00: Transmisja
z Warszawy.
próbna transmisja koncertu z Wiednia, w
programie:

Mendelssohn,

Schubert,

]. Stra-

uss i Mozart.
22,05 : Komunikaty PAT.
Teodor Sztekker przed mikrofonem. W poniedziałek o godz. 20 rądjosłu-.
wileńscy

usłyszą wyjątkową

mistrz

Polski

w

pre-

zapa-

śnictwie, autor książki pt. „W potrójnym
nelsonie" Teodor Sztekker. Miłośnicy spor-

tu słuchać będą tej pogadanki z szczególnem zainteresowaniem-

Ofiary.

skryp-

‚ ‚ © Teatr Polski (sala „Lutnia*) Dzisiejszy debiut. Dziś w „Mamusi* w roli

ki miejscowej.

19,35:

lekcję; przemówi

tów oraz powiększenie Biblioteki Kała.
TEATRY i MUZYKA.

Wanda Stanisławska,

19,25
tości.

słuchacze

UNIWERSYTECKA.

Koło
Prawników ' Studentów
U.S. B. w Wilnie składa na tem miejscu
zorze podziękowanie Radzie Adwokackiej
w
Wilnie za łaskawie zaofiarowaną sumę
w

18,10 19,00: Koncert popołudniowy wileńskiego Chóru Drukarzy pod. dyr. Wacłąawa Mołodeckiego.
19,00 - 19,25: Gazetka radjowa.

— Zamiast kwiatów na trumnę
$. p.
Izabelli _ Maculewiczowej-Strebejkowej —

Marja, Antonina i Ludwik Maculłewiczowie
na chleb dla głodnych dzieci zł. 30.
- Zamiast kwiatów na grób Kochanego Stryja Ś. p. Stefana Kopcia, przyjaciela
naszego

dzieciństwa,

biedniejszych 20 zł.
- J. Mł.

na

bratankowie

schronisko

dia naj-

nauczycielek

weteranek zł. lo, schronisko nieuleczalnych — lo, Dom im. Dzieciątka Jezus 10,
Sanatorjum dla gruźlicznych
- 10, Chleb
teatrów w Polsce, znany na zachodzie, a u dzieciom — 5, Polska Macierz Szkolna 5,
nas jeszcze rzadko praktykowany typ
wyjątkowa — lo, Bratnia Pomoc
wi- nędza
dowisk „komedji muzycznej". Zanim to się stud. USB — 10.

którzy odznaczyli

się w służbie państw

obcych. Posłuchaj mnie!
powstrzymać

tego

Nie zaołacie

płomienia,

który

Mimowoli

o stół,

coinął się i oparł znów

— | cóż! — szepnął. Czemu pani
nie
strzela?
— Mój Boże!—krzyknęła. —Rozu-— Winterbaum!— Winterbaum! -- amunicję. Przy moim boku dojdziesz
„Nagle
palce jego
natrafiły na
miem teraz, dlaczego Anglja
do sławy i bogactwa...
jest tak krzyczał Trommel.
wielką! Ludzie w tym kraju
— Niema go tutajl—odrzekła ba— Zamilcz Pani! - krzyknął Anglik, przedmiot kwadratowy, ciężki i twarsą zimnymi i pełnymi
wyrachowania
patrząc na nią z przerażeniem. — Pa- dy. Była to skrzynka z gazem; zahipo- ronowa.
pomocy
$ргеkrytami,
którzy
nie
-- Pani baronowa
wybaczy
mi, ni nie rozumie, co mówi! Czyż może mykała się ona przy
przebierają w
żynki i z łatwością udało mu się ją
środkach, by dojść do celu. Ale mi- ale...
pani
wierzyć
w
powodzenie
tego
łość nie jest uczuciem,
— Pułkowniku Trommel,
jestem spisku, bezsensowego i karygodnego? otworzyć. Godfrey uczuł pod palcaktóreby się
mi szklanną małą rurkę.
miało prawo wykorzystywać, jest to zajęta i nie życzę sobie, by mi przeTon jego wzburzył baronową. FaPrzez chwilę twarz baronowej nie
dar boski,
z którym
żartować nie szkadzano.
la krwi zalała jej twarz.
zmieniała
Nagle ujrzał w jej
wolno! Ale wy...
Rozległy się ciężkie kroki oddalaWięc pan odmawia mej pro- oczach łzy, wyrazu.
siła
woli
opuściła młodą
)
— Gdzie jest panna Fitz? przer- jącego się Trommela.
pozycji?
kobietę. Rewolwer wypadł z jej ręki,
wał jej chłodno Anglik.
Jeżeli to co Pani
mówi
jest
— Gdzie jest p. Fitz - Gerald? — pochyliła głowę i zasłaniając twarz
mam nadzieję. że powie mi pytał niespokojnie, robiąc
Posłuchaj mnie, Godire'u Cair- prawdą,
krok
ku rękami zaczęła łkać rozpaczliwie.
stało z p. Fitz-Gerald. niej.
sdale,— mówiła, dysząc ciężko, pomi- Pani, co się
— Kochałam ciebie, — jęczała. —
Vali skrzywiła się i wzruszyła rajając milczeniem jego pytanie. Kochasię Teraz wszystko
coinęła
Celując w Godireya
skończone!
łam Cię. Byliśmy tak młodzi, gdyśmy mionami.
ku drzwiom. Złośliwy uśmiech
ukaGodirey,
nie
wypuszczając z ręki
się poznali, ale pokochałam Cię głę— Onanie jest winną, —zawołał,
zał się na jej ustach.
rurki
z
gazem,
patrzał
na nią w zduoczyma i nie dbam o swój los, ale zwróćcie jej
gorącemi
boko. Z twemi
— Hrabia Gellert poszedł rozmó- mieniu.
с
:
dla piękności byłeś stworzo- wolność!
kultem
wić się z nią... — odrzekła,
a po
— Vali!
szepnął.
Wówny równie, jak ja do miłości,
-- Teraz mówisz
jak ten dawny pauzie
dodała — już pół godziny
—
ldž!
—
wyszeptała.
— Uciekaj!
Godirey,
odrzekła cichym głosem.— temu!...
mnie, a
czas w Wiedniu szanowałeś
Oni mieli rację, odebrałaś mi odwaja tembardziej cię kochałam. Od tego Czemże jest dla ciebie ta dziwczyna?
Godirey drgnął i zachwiał się,
gę i nie mam sił zabić ciebie.
napotkałam w życzasu wielu ludzi
Mówiła tonem łagodnym, pieszczo— Demonie! — jęknął. — To paSkoczył ku drzwiom. Klucz był w
ciu, lecz w mem sercu nikt nie zdo- tliwym, zapominając
więc
o skiero- ni skazała na Śmierć Rubisa...
gdy
usilowa!
łał zatrzeć pamięci nietylko twych po- wanym ku sobie rewolwerze, gniewie |. — Tak! -- krzyknęła, a z oczu zamku, lecz podczas
otworzyć
drzwi,
Vali
zwróciła
się ku
całunków gorących, twej miłości... ale i pogardzie, którą przed chwilą oka- jej posypały
się iskry. — A teraz niemu. Twarz jej była zalana łzami.
twej rycerskości Z zywała, odrzekł szczerze.
przedewszystkiem
pańska piękna Amerykanka podzielila
— Nie oddam Ciebie innej kobieniedoświadjaką traktowałeś młodą,
Wszystkiem!
“
{
jego los!
cie! — krzyknęła i, zanim
zdążył ja
czoną dziewczynę, jaką byłam
po- (w — Godireyu,
rzekła, — w dniu,
— Z drogi! — zawyl zrozpaczony
zatrzymać,
skoczyła
ku
ścianie
i
zniknęłeś z mej kiedy prosiłam cię w Wolistalu,
dówczas. Odeszłeś,
byś Cairsdale.
zadzwoniła.
już cię przyjechał do Keś, miałam
że nigdy
drogi i sądziłam,
nadzieję,
— Stač, nie ruszač się! —odrzekła
gdy los nas że przyłączysz się do nas. W histo- zaciskając zęby, a pałce jej kurczowo
nie zobaczę... W chwili,
znów pchnął ku sobie w ów pamię- rji znane są liczne imiona Anglików, ściskały rewolwer.

pasji tupnęła nogą.

—

— Złoty wóz. We czwartek
dn. 17
maja br. o godz. 12 i pół w Sali Miejskiej

Zoiji Lubowiczówny.

nabożeństwa
oraz
wygłoszone
wania poszczególnych ambulansów pocztokompozytorem
i zasłużonym
działączem. kazania. Proboszczowi kościoła Św. Jana
wych na terenie dyrekcji wileńskiej.
ks. kan. Miłkowskiemu
za uświetnienie
— (x) Przyłączenie poza
miejsco- Początek o godz. 8-ej wieczór dn. 16 b. m.
wych agencji
do sieci telefonicznej w we środę w Ognisku Akademickiem (Wiel- uroczystości. „Rodzicom chrzestnym Pani
Wilnie. Z dniem 1 maja r. b. sieci telefo- ka 24). Wstęp mają prócz członków Z.Z.l..P. Rektorowej Pigoniowej, Panu Wojewodzie
niczne w agencjach pocztowych Kolonja i delegatów akademickich, sympatycy śród Wileńskiemu Raczkiewiczowi, oraz wszystkim
przedstaw cielom władz rządowych i
Wileńska i Porubanek, jako położonych w literackich i goście. Uprasza się O przyby- samorządowych,
delegacjom związków, stoobrębie wielkiego miasta Wiłna włączone cie w strojach wizytowych.
— Zazisław Kleszczyński w Wilnie. warzyszeń,'cechom, chórowi związku drukazostały do miejskiej sieci w Wilnie.
przeprowadząć bezpłatnie rozmowy z abonentami wymienionych agencyj pocztowych.

w całości,

go pierwszego
występu
wybrała Świetny
wodewil „Nitouche“, w którym jest niezró-

po

Na
miejsce wysłano
wojskową karetkę
pogotowia,
która
przewiozła
rannego do szpitala
wojskowego na
Antokolu.
|

ziemię.

1.
>
(x) Szkoła dla ociemniałych
w
ną czytelnię, bibliotekę oraz organizować Wilnie. Informują nas, iż z inicjatywy Kurji
będzie poszczególne sekcje jak muzyczną, Metropolitalnej zorganizowana zostaniew
nów z roczników i kategoryj,
powoływa- oświatową, towarzyską i t. d.
najbliższych dniach w Wilnie szkoła dla
nych w roku 1927 na nadzwyczajne ćwicze„bajka“.
W dniu 13-go maja
r. b. ociemniałych. Do szkoły tej
przyjmowaną
ma wojskowe i odroczonych do roku bie- o godz. 5-ej p.p. w lokalu Rady Opiekuńbędzie młodzież do 20 lat włącznie.
żącego;
kuńczej Kresowej, Zygmuntowska
22, zo— (r) Zjazd rolniczy w
Wilnie. Dn.
4) szeregowi rezerwy (podoficerowie i stanie wygłoszona przez p. Marję Karpiej1i2 czerwca r. b. odbędzie
się dwudnioszeregowcy) z rocznika 1900 w lotnictwie czykównę - bajka „O krasnoludkach
i sie- wy zjazd delegatów Zw. Kółek i Organiza(tylko mechanicy
silnikowi, mechanicy- rotce Marysi" — ilustrowana przezroczami. cyj Rolniczych z. Wileńskiej.

ćwiczeń tych nie odbyli.

gają powołaniu szeregowi rezerwy
(podoficerowie i szeregowcy) z lotnic wa i balo-

opierał się o stół, Przypominając so-

» TRÓJKA TREFLOWA.
ROZDZIAŁ

1891 i 1890, którzy podlegali powołaniu na ćwiczenia wojskowe w ubiegłym roku, lecz z różnych powodów

w złocie,

i przewieziony

-/ ОЙ grotos „Nranady“

z

rb.

rzy złożyli odwołanie, poboru pomarynarki wojennej;
towych. Z dniem 16 maja b. r. w gmachu
datku obrotowego za rok 1927 do wyjątkiem
3) tacy szeregowi rezerwy (podoficeroUrzędu pocztowego
Wilno
1 rozpoczyna
wysokości kwot wymierzonych za rok wie i szeregowcy) z roczników 1902, 1900 swoją
działalność Stowarzyszenie Kulturali
1899 oraz podoficerowie
rezerwy
Z ro- no-Towarzyskie
urzędników
pocztowych,
1926 Oraz odpowiedniego zreduko- czników
1898,

wania zaliczek kwartalnych na ten
podatek na rok 1928—do czasu deii-

wyrąbany

wiado-

ckim gościć będzie w Oznisku Akademirównocześnie nowy plan komunikacji
po- ckiem (Wielka 24) poetę Zdzisława Klecztowej,
który
obejmie
sieć poczto= szczyńskiego, który odczytą najnowsze swe
utwory, oraz chór Akademickiego Związku
wo-kolejową jak i traktową.

z roczników

wojska, za

z

kursowania

W

nowego rozkładu jazdy
pociągów - osobowych na kolejach państwowych,
Dyrekcja
Poczti Telegrafów w Wilnie
zaprowadza

(podoficerowie i Numera

1901 piechoty, czoł-

1895, 1894 wszystkich rodzajów

na lit.

POCZTOWA.

Pogodnie.

z najbliższych numerów.

— (0)

0

— (x) Zmiany w planie

MIEJSKA.
— (x) Posiedzenie
Rady Miejskiej.
We czwartek dnia 24 b. m. odbędzie się w
Magistracie posiedzenie Rady Miejskiej.
w jednym

Szeregowi

rozkazem

Południowo-zachodni.

ciśnienia.

Porządek

dźwigarkowi i mechanicy wytwórni
Z pośród szeregowych rezerwy
szkolonych, podlegają powołaniu
czenia wojskowe tylko szeregowi
obdzieleni białemi kartkami mob.

dę, dnia 16 maja, z nazwiskiem
zam. w ll i III komisarjątach,

Minimum za dobę -l- 09C.
Maximum na dobę -l-137C
Tendencja barometryczna wzrost

Spadek

i fotogramechanicy

wtorek, dn. 15 maja, z nazwiskiem
na lit.
K, zam. w li Vi komisarjatach, i we śro-

ы

bę w mm.

Wiatr

2

elektrotechnicy, rądjomechanicy
fowie)
i w
balonach
(tylko

Wczoraj

nia runął

124.19
43.41
8.88
35.
26.35
17140
— 238,60

jest bar-

się jednak nie
oficer popełnił

lasu cerkiewnego.
5 tysięcy rubli

katastrofa lotnicza.
Aparat 'systemu
„Spad*
Nr. 1—92
11 myśliwskiego
pułku lotniczego, w trakcie lądowa-

Kupno

124.81
43,63
8.92
35.18
26.48
172.26
23980

sprawie

samobójstwo.

sprzedaż

doszła

zrealizuje

Katastrofa lotnicza w Porubanku.
otnisku

WARSZAWSKA

dniami,

w tej

dzo energiczne. Zdaje
ulegać wątpliwości, że

mość, że las cerkiewny w tej paraiji
położony sprzedany 'został za sumę

czynni-

12 maja 1928 r.
waluty:
Tranz.

kilku

kon-

jak i sfery zainteresowane.

GIEŁDA

przed

tranzakcji

zbożowo-towarowych.

sięcy jest przedewszystkiem naturalną kon-

NIEDZIELA)

kredytowego

prowadzone

przedsiębiorstw i zajęć przemysłowych, sztów produkcji i tem sąmem stawiają warstosowany
bez żadnych
zmian od sztaty polskie w sytuacji gorszej od ich
zagranicznych. Wreszcie rada
r. 1925 i poleca
biuru
niezwłoczne konkurentów
zwraca uwagę wszystkich
kierujących
żypodjęcie w ministerstwie skarbu od- ciem gospodarczem kraju oraz opinii spoW prawosławnej
parafji Gaby
łecznej na niebezpieczeństwo zbyt pochopnepowiednich starań.
zdarzył się tajemPozatem zjazd przyjął szereg wnio- go zaciągania pożyczek zagranicznych Krót- Ziemi Wileńskiej,
koterminowych oraz zużywania
uzyskane- niczy
wypadek, który
jest obecnie
sków, dotyczących spraw paszportów go
kredytu na cele bezpośrednio
się. nie przedmiotem
dochodzenia
ze strony
handlowych,
polityki — топоро!оме] opłacające.
prawosławnych
władz
duchownych,
oraz sprawy procedury Ściągania zajak zarówno
śledczych. Mianowicie
Giełdy zbożowo-towarowe.
ległości.

wszechwarstwo-

rynku

®

Samobėjsiwo oiicera 6 p. p. leg.

wego, Oraz innych instytucji
bankowych, które rozwijają dział kredytów
drobnych,
co najskuteczniej
ułatwi

drobniejszych środowisk.
W sprawie reformy

о

Tajemnicza

W

spodarczych,

W

SED

dząc

zamknęła

je na

klucz.

my wzniecimy. Mamy

pieniądze, broń,

О

i

# | — МИ

Specjalne laboratorjum

dla amatorów fotogra ów Rembrandt 4
Wilno, ul, św. Jańska 6 2, telef. 12
—88, Wywoływanie, kopiowanie, po-

Kulturalno-Ošwiatowy.
SALA

większanie pod kierownictwem spec- r/

й
#

jalisty fotografa.

Tanie

i dobre

konanie.
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karai

EAT
nawet najbardzej zużyte gl
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ZIE

PRATO

Šiai! Mickiewicza Nr. 30.

+

OSL zdj

utrzymaniem

Table d'hote. Otwarcie 15 maja 1928 r.

Zarząd w Wilnie: ul. Dąbrowskiego 10,
m. 4. Helena

Pietkiewiczowa.

o

SRANDNUCEZZDUBEBZZENUWAW

„AT“

ih iokok $-ta"
'

niżejpodpisani

i

długoletni członkowie

zaś

mieliśmy

EOPGI

czego

Woj.

80.000

,

2

w

podwójny

i równocześnie

2 „

35.000

Ceny łosów:

|

20

,

15.000

|,

38

„

10.000

,

e

5

215

009,

że

A

wiele

innych

1/4 losu—zł.

Imię

10

; 1/2 losu zł, 20—; 1/1 los zł. 40.

D

z

całodziennem

składzie

firma w

dać
Okazja!
nia

Е

PIANINO:

UDZIELA
а м miejscowych gimnazjach
je do średnich i wyższych
W i przygotowu
wuje
p
5— 7
wieczór.
od
szkół w tym że zakresie. Przyjmuje
Dobroczynna ulica d. 4 m. 7.

:

UBRANIA aajnowszych WZORÓW
na zamówienia i gotowe poleca

g

L. KULIKCWSKI
ul. Ad, Mickiewicza Nr. 33-a.

Duży

utrzymaniem.

Las, ogród owocowy, warzywny,
komunikacja dogodna. Informacje
dokładne dowiedzieć
się Lubelska 3 m. 2, od godz. 9—11 rano iod5 17 p.p.
1988-0

wybór

materjałów

ostatnich

nowości
у -

1 1z

na stanowisko BUCHALTERA,
dobrze obeznanego ze wszelkiemi operacjami bankowemi do Komunalnej
Kasy Oszczędności powiatu Dziśnieńskiego w Głę-

ŻĄDAJCIE

bokiem. Wynagrodzenie
do 400—500 zł,
Podania nadsyłać z dołączeniem
życiorysu
' referencyj.
Nieuwzglądnione podania pozostaną bez odpowiedzi.

mirski

Nr

A.

do

Rydlew-

13.

| AEREESO L TEST

S

ZŁOTA SACZ

З КО! 62-a

za.

OWAD (A R

ią: *

"=!

Oszyscy Już przekonali się,

Żądajcie

i

zaraz

T 19 С В СЕНЕ

ЕЛИ ГОАБ

SRITYS

przeciw

karaluchom

przeciw

myszom

przeciw

pluskwom

Do

i prusakom

i szczurom

Į

SROCZYŃSKI
i

i

i

$-la

k

przy Okazaniu usług
Iniormacje: Wilno, ul. Krėlewska

skłą-

i)

OSOBA

rabia według

szych fasonów,
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7958 I A. „Szryro Fejga* w Oszmianie,
plac
Kościu
szki 10, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel
Szryro Fejga zam. w Oszmianie, plac Kościuszki 1.
165—VI.
7959 TA. „Szryro Leja" w Oszmianie,
pląc KościuSszki 1, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje od
1907 roku. Właściciel
Szryro Leja, zam. tamże.
166—VI
Dziat B-w dniu 30. III. 1928 r.
379. |. B. „krajowa spółka dla plantacji Inu, spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie plantacji
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pod stemplem

firmy

korespondencję zaś handlową,

SKŁAD

pokwitowania

FABRYCZNY

UL. DOMINIKAŃSKA 17, TEL. 10-58.

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.)

Redaktor odpowiedzialny Czesiaw Karwowski.
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działąch Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie dnia
18 lutego 19'8 r. zą Nr. 327 na czasokres do dnia 3I lipca

1929 roku z automatycznem przedłużeniem z roku na rok, o
ile na trzy miesiące przed upływem
powyższego terminu żaden ze wspólników nie wymówi notarjalnie swegu udziału w
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tel. 65-11

USTOSUNKOWANA

43

Porcelanowe
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skórne i we-

neryczne.
Przyjmuje
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„Štowa“
pod sklep Gołębiowskich.
na lato wzamian za

Ra: je“

b. majster

fi

załatwiamy
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W tem miejscu wyciąć i wypełnione
przesłać nam w liście,
1

ma-

należą

> wszelk. wygod. przy
= ul. Sadowej 9. Tamże
SE do wynajęcia
składy
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zastanowieniu
się oraz
dokładnem
zbadaniu
stosunków panujących w Związku Inwalidów
doszliśmy
do
przekonania, że ideowo nic nas nie może

pod

300.000

37,

Tel. 560.

inwaqidzi Wojsk

ze Związkiem łączyć,

„

25552840:G00

lidów Woj. Jan Nawrocki, Władysław Szwel-

bec

aktach.

OWS

1

S

Oświadezenie.

ierjalnym

nabycia

2 po loo.ooo

w Biurze Techniczno-Handlowem

skich

do

AM

do nabycia:

SBZESEBEBOR

Sęk

choroby

m

JPotrzekne tuże mieszkanie:

awanturnikówi

początek v godz. 5-ej ostatni 10.30.

KSIĄŻE MOŚCI

wielki

skazanca“

dramat

Wspaniały

1 na 400.000 zł.

KTC IEEE UA EINIKIS

życia

wybitnych

GŁÓWNĄ WYGRANA 700.000 Z.

Wilno, Jagiellońska 8.

z

towarem, odsłaniający

Lidja Potiechina. Seansy o godz. 4,6, 8 i 10.15

2

„Nawrócenie

Mink

4 konstrukcji,

My

turniej

dramat

żywym

Centrala w Warszawie, Nalewki 40. Tel. 296.35 P.K.O. 3553.

nilo

znajdujące

Medycyny

ŁUKIEWICZ

w dniach najbliższych, będą umiesz-

wspaniałe mieszkanie

a

JEIŚNOWSAI

P. S.н Wagi

f-ej Klasy 17-ej Polskiej Loterii Państwowej
Hi.

į

publiczności,

Bona
gZwracam uwagę SSz.

8
sensacyjnem.

napięciu

Doktėr

roku
na ul. Mickiewicza w skwe-gg
vis a vis b. „Zakopianki“.
m

jeszcze kilka wag, po tejże cenie. Miejsca
czenia wag będą podane specjalnie.

8-mio

ES anei

„KTS

handlarzy

międzynarodowy

Dziś

z

z

i

į

wygody

E
5

Tragiczny splot miłości

Film o niebywałem

m

— :— Cena dla wszystxich
10 groszy. —:

EA

oraz

+ DL.

*

są jeszcze

i

Bola

Bczore

znajduje się w tym
rze Orzeszkowej,

DO

«

ii ti

Wspaniały

!

в

Najbardziej udoskonalone
kwykaśżkie
Masz dojiwiał

„ROYAL

rozpusty.

Kolejowe

(090% siega kclejo-

Quuszsuszu

gc

pokoje z gałem

Henning.

Wstrząsający

ODER

„OGNISKO

Werni

pod WILNEM

sieć

Kino

PAUAROBBENZANUBEBRUZNZDNM

я Pensionai „Urocze

DZIELNICA ALGIERU.

| wicza22. _ znanego CAROLA DANE w obrazie p. l. » GIIDIS

pracownia 'konstrukcyjno-reparacyjna

A

Atrakcyjny Program.

OOAOEZAYPZPOEOKOO NGWSZARZOWAKEW

domów

mtniku*,
в

SL
ulubieńca kobiet
JOHNA
: Dziś najwspanialszy superszlagier sezonu w którym ujrzymy 3 gwiazdy ekranu:
JORĘ BOARDMAN ii
i
zmystow“ przepiękną
„Symfonji zmysłów",
ELEONORĘ
parady“ i i „Symfonii
Jielkiej parady"
filmó „Wielkiej
| GILBERTA
(bohater filmów
BERTA (bohater
у
й
a”
iłoś „a?
k taż
В i Н
ы
:

ĖNIA“

a.

Najbardziej

Jakobini, Kamilla Horn, Warwick.Ward,

Nino | €air

|i

Heim i Urno

publiczności!

Edo ) odwažania
się, która przez dłuższe lata stała w „Cielę-B
r

Miłość AGIJoann
Eb y
Ney
świecie powieści
Ili
Erenburga.

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.

PREMJERA!

PSY YO

ice

Brygida

uwadze

Powszechnie znana Wąga dokforska 8. Szusteramw

Prowokacje i sądy czrezwyczajek. Zażarte walki między czerwoną a białą armią. | m
tajemnic agentur sowieckich zagranicą. Miłość w krwawych
oparach rewolucji.

ZAKAZANA

34,

й Ko”

2-6002NA

JUTRO

gs“

Wilenska

Nokie”

(Wielka 15).

i obowiązku.
Ujawnienie

Kuo Toi

=

Ą BAEJR lol

|
i

)

Nasiona.

5.

„Dziewczęce lzy

filmy:

, № го!. glėwn. Edyta Jehanne,

Wileńska 38,

СЕНЕ ННЕ ИЫ (Е ЗАИ С ИЕА ЕО

1928 r.

wyświetlane

Dziś
ostatni dzień!
Oddawana oczekiwana Największa Sensacja Sezonu!
!
porywający dramat według słynnej na całym

„НБЫВ$“
‚
|

maja

dramat maleńkiego serduszka w 8 aktach.
W rolach głównych: Sandra Milowanow,
Olga Day i Andree Rolane. Nad program: „Pathć Revue Nr 2* w lakcie i „Pathć Journal Nr 2“
w akcie. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. W niedzielę kasa czynna od odz. 3
balkon 40 gr.
Następny
m. 30. Początek seansów o godz. 4. Ceny
biletów:
parter
80
gr.
program: „MOCARZ ŚWIATA".
będą

|4

ias a

samochodowe й

15

Od dnia 11 do

włącznie

MIEJSKA

Ostrobramska

1385 -4 /

ЕНЕ

|

Ninematograi

ВОМО

„Wydawnictwo

Wileńskie"

ul. Kwaszelna

23.

i

,

