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Obrady Sejmu. 
Posiedzenie lzky Poselskiej. 
WARSZAWA, 15 V. PAT. Otwie- 

rając posiedzenie marszałek zawiado- 
mił Izbę o zrzeczeniu się mandatu 
przez posłów Ignacego Szebekę (ZLN) 
i Iwana Kuroweca (Ki. Ukr. Biał.). 
Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego poseł Bitaer (Komun.) za- 
„proponował wstawić nowy punkt: 
wypadki majowe. Wniosek ten upadł. 
Następnie Izba postanowiła odesłać 
do komisji śpraw zagranicznych w 
pierwszem czytaniu 13 ustaw O raty- 
likacji rozmaitych konwencyj i umów 
międzynarodowych. 

Do jednej z nich, mianowicie kon- 
wencji o nadzorze nad handlem mię- 
dzynarodowym bronią przemawiał 
poseł Czapiński (P.P.S.), poczem zre- 
ierował następny punkt porządku 
dziennego, mianowicie sprawozdanie 
komisji konstytucyjnej w sprawie wy- 
boru członków Trybunału Stanu. 
Komisja stosując system  d'Hondta 
zaproponowała 8-miu Kandydatów. 
Poseł Wrona (Str. Chł.) zakwestjo- 
nował słuszność stosowania w tym 
wypadku systemu d'Hondta, wsku- 
tek czego stronnictwo jego zostało 
pokrzywdzone. Poseł Czapiński га- 
proponował wówczas odesłanie spra- 
wy z powrotem do komisji, co też 
uczyniono. 

Z kolei Izba przystąpiła do spra- 
wozdania komisji prawniczej o wnio- 
sku P.P.S. w sprawie niedopuszcza|- 
ności egzekucji przeciw związkom 
komunalnym. Sprawozdawca poseł 
Lieberman (PPS) wyjaśnił, iż komisja 
tylko w części uwzględniła wniosek, 
rozciągając odpowiedni przepis obo- 
wiązujący w b. zaborze austrjackim 
także na b. zabór rosyjski.  Zre- 
sztą postanowiono zaczekać na jed- 
nolitą ustawę o postępowaniu cywil- 
nem na całą Polskę. Projekt ustawy 
lzba przyjęła w 2 i 3-iem czytaniu. 

Poseł Dzieduszycki (BB) zrefero- 
wał sprawę wydania posła Sochackie- 
go z frakcji komunistycznej. Sąd do- 
maga się wydania tego posła za agi- 
tację komunistyczną i nawoływanie 
do rewolucji w latach 1926—27. Ko- 
misja zaproponowała wydanie posła 
Sochackiego. W głosowaniu 167-u 
głosami przeciwko 162 postanowiono 

| wydać Sądom posła Sdchackiego. Po- 
nieważ poseł Putek (Wyzw.) zrezyg- 
nował z uzasadnienia nagłości swego 
wniosku w sprawie projektu ustawy 
o ochronie swobodnego wykonywa- 
nia praw obywatelskich przez człon- 
ków związków religijnych, wniosek 
odesłano do komisji administracyjnej. 

Marszałek oznajmił, że następne 
posiedzenie odbędzie się prawdopo- 
dobnie 22 maja. Na porządku dzien- 
nym będą 3 ustawy podatkowe, mia- 
nowicie o podatku majątkowym, grun- 
towym i budynkowym w gminach 
wiejskich oraz 2 wnioski nagłe. Na 
tem posiedzenie zamkięto. 

(Należy zaznaczyć, że uchwała 
wtorkowa Sejmu o wydanie posła ko- 
munistycznego Sochackiego jest prak- 
tycznie bez następstw, gdyż Sochacki 
zdążył zbiedz do Rosji sowieckiej. 

Bbrady Komisji Oświatowej. 
WARSZAWA, 15.V PAT. W dniu 

dzisiejszym obradowała przed polud- 
niem sejmowa komisja oświatowa. Na 

„ porządku dziennym między „ lnnemi 
znajdowało się rozporządzenie Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej o stosunku 

służbowym nauczycieli państwowych 

Szkół akademickich. Referent dekretu 
poseł Błędowski (BB) powolując się 
na brzmienie art. 44 ust, 7 Konsty- 
tucji oraz na regulamin oświadczył, 
że nie widzi możności przedstawienia 
komisji referatu. Podobne stanowisko 

zajął szei biura prawnego _przy Pre- 
zesie Rady Ministrów dr. Piętak Za- 
znaczając, że komisja jako taka nie 
może występować z wnioskiem O 
zmianę lub uchylenie dekretu, lecz 
może to nastąpić naskutek  inicjaty- 
wy poselskiej wyrażonej w formie 
wniosku, 

Regulamin nie przewiduje żadnych 
wyjątków w procedurze inicjatywy u- 
stawodawczej. Ustęp ostatni art. 44 
Konstytucji przewiduje możność u- 

+» chylenia dekretów przez Sejm, nie 
wymaga natomiast ich zatwierdzenia. 
Z tych więc względów dekrety nie 

mogą być rozpatrywane przez -komi- 

sję w ten sposób, jak wnioski prze- 
kazywane komisji przez plenum. Po 

_ dyskusji, w której zabierali głos po- 

słowie: Piotrowski (PPS), Kornecki 
(ZLN), Jedrzejewicz (BB). Moszyński 
(BB), sprawę przekazano do merytu- 
rycznego rozstrzygnięcia marszałkowi 
Sejmu. Następnie poseł! Wołykano- 

wicz (Ukr.) referował wniosek swego 
klubu w sprawie uchwalenia noweli 
do art. 63 ustawy szkolnej. Wniosek 
ten dotyczy przenoszenia nauczycieli 
dla dobra szkoły, Komisja uchwaliła 

dyskusję nad tym wnioskiem Odro- 
czyć do wysłuchania opinii rządu w 
tej sprąwie. 

WILNO, Sroda 16 maja 1928 r. 

Nr 80259. | 

Grożna sytuacja na Dalekim Wschodzie 
LONDYN, 15. V. PAT. Sytuacja na Dalekim Wschodzie staje się z 

dniem każdym bardziej poważna. Jak wynika z nadchodzących wiadomoś- 

ci, nacjonalistyczne wojska chińskiej armji południowej posuwają się w 

dalszym ciągu na północ i zaczynają zagrażać Tjen-Tsinowi a nawet Pe: 

kinowi* Wojska południowe zdają się zajmować obecnie linję oddaloną od 

Pekinu i Tjen-Tsinu zaledwie o sto kilkadziesiąt kilometrów. Wojska pół- 

nocne czynią obecnie przygotowania do ewakuacji obu tych miast i wyco- 

fania się dalej na północ od Mandžurji. Jak donosi agencja Reutera z 

Pekinu, spodziewają się tam rychłego odjazdu dyktatora Chin północnych 

Czang-Tso-Lina. Wedle tejże wiadomości wojska północne wycofały się już * 

na 80 mil na północny zachód od Pekinu, przyczem armaty i zapasy 

amunicji skierowane zostały w kierunku Mandżurii. 

Według doniesienia nacjonalistycznej agencji prasowej, Czang-Tso- 

Lin miał już opuścić Pekin w pociągu pancernym. Opinja europejska, i 

amerykańska ogromnie interesuje się sytuacją w Chinach, gdyż linja dzia- 

łań wojennych przenosi się coraz bliżej koncesji europejskiej w Tjen-Tsi- 

nie i Pekinie. W Tjen-Tsinie znajdują się koncesje brytyjska, francuska, 

włoska oraz japońska. Zamieszkuje je ludność cudzoziemska w liczbie 0- 

koło 8000. W Pekinie znajduje się kilka tysięcy żołnierzy i oficerów — ап- 

gielskich, amerykańskich, włoskich i japońskich. Garnizon ten otacza dziel- 

nicę europejską mieszczącą konsulaty i poselstwa. Liczba cudzoziemców 

w Pekinie wynosi około 2000 osób, które wrazie niebezpieczeństwa mogą 

być łatwo przeniesione do dzielnicy europejskiej. 

Czang-Tso-Lin szykuje się do obrony. 
LONDYN, 15-V PAT. Agencja Reutera donosi z Pekinu, że 

wojska północne wycofały z Tsao-Ting-Fui o 80 mil na pėl- 
nocy-zachod od Pekinu, armaty i zapasy amunicji, które zostały 
skierowane wzdłuż linji kolejowej Pekin-Hankou w stronę 
Mandżurii. 

SZANGHAJ, i5-V PAT. Prasowa agencja nacjonalistyczna w 
Szanghaju podaje, że Czang-Tso-Lin opuścił już Pekin pociągiem 
pancernym i przybył do Tjen-Tsinu 13 b.m. Wojska północne 
przygotowują się do obrony miejscowości Shan-Hai-Kian poło- 
żonej po zewnętrznej stronie muru chińskiego. 

_ Anglja również wysyła swe wojska. 
WIEDEŃ, 15—V. PAT. Wedle doniesień dzienników z Londynu, 

Chamberlain zakomunikował dzisiaj lzbie Gmin, że rządy japoński i włoski 
postanowiły wysłać wojska do Tjen-Tsinu. Rząd angielski zbadał tamtej- 
Szą sytuację dokładnie i ze swej strony również w razie potrzeby wyśle 
wojska do Tjen-Tsinu. 
TASTE TIT A K TINA STS TTTTSESS 

Min. Stresemann poważnie chory. 
BERLIN, 15—5. Pat. Wczoraj wieczorem przy łożu chorego min. 

Stresemanna odbyło się konsuljum lekarskie. Wydany biuletym stwierdza, 
że min. Stresemann chory jest na katar żołądka i kiszek podobny do 
gorączki paratyfoidatnej oraz podrażnienie nerek. Lekarze zalecili ministro- 
wi jaknajsurowiej nieopuszczanie łóżka i dłuższy wypoczynek. 

Alarmujące pogłoski nie są prawdziwe. 
BERLIN, 15 V. PAT. Zbliżona do ministra Stresemanna „Taegliche 

Rundschau* występuje przeciwko szerzeniu przez prasę alarmujących po- 
głosek o niebezpiecznym stanie zdrowia ministra Stresemanna. Dziennik 
twierdzi, że nie jest bynajmniej rzeczą pewną, że minister po powrocie do 
zdrowia będzie musiał wziąć dłuższy kiłkumiesięczny urlop, jak to prze- 

widują dzienniki berlińskie. Jednocześnie jednak cała pozostała prasa 
berlińska podaje obszerne iniormacje o chorobie ministra, przyczem Ber- 
liner Tageblatt podkreśla, że trzej lekarze, którzy wczoraj odbywali kon- 
syljum, odwiedzili ministra Stresemanna również dzisiaj, po południu zaś 
mają dokonać analizy krwi. 

Dziennik donosi, że wobec choroby ministra Stresemanna odwołany 
został z kuracji podsekretarz stanu v. Schubert, który bawił w sanatorjum 
pod Dreznem. Von Schubert ma objąć zastępstwo ministra Stresemanna 
w zastępstwie sprawami zagranicznemi. 

G obrazę armii niemieckiej. 
BERLIN, 15. V. PAT. Stahlhelm ogłasza dzisiaj w całej prasie prawi- 

cowej uroczystą i namiętną deklarację żądającą wydalenia z granic Niemiec 
przebywającego tam prezesa francuskiej ligi obrony praw człowieka i oby- 
watela Wiktora Bascha, ponieważ obraził on odczytem swym  wygłoszo- 
nym w Berlinie, armję niemiecka i niemieckie sądy. Jednocześnie Stahihelm 
żąda pociągnięcia do odpowiedziaiaości sądowej przewodniczącego zgro- 
madzenia, na którem Wiktor Basch wygłosił swój referat, generała Schoe. 
naicha oraz tych członków organizacji republikańskiej Reichsbannerów, 
którzy w czasie odczyłu Bascha utrzymywali na sali straż honorową. 

Jak przygofowane proces a aferę donieską 
BERLIN, 15-V PAT. Der Tag donosi z Moskwy, że proces oskarżo- 

nych w aferze donieckiej przygotowany jest w Moskwie jako wielki proces 
sensacyjny. Robotnikom bolszewickim ma być rozdawanych dziennie około 
1000 kart wstępu. Proces ma trwać od 4-ch do 8-miu tygodni. 

Francja w aierze Donbasu? 
PARYŻ, 15—5. Pat. Havas donosi, że w tutejszych kołach  urzędo- 

wych oświadczają iż inssynnacje jednego z oskarżonych w procesie inżynie- 

rów itechników w zagłębiu Donieckiem, jakoby rząd irancuski subwencjono - 
wał organizacje kontrrewolucyjne, są czystym wymysłem. 

Król Danii gości w Finiandji 
HELSINGFORS, 15,V, PAT. Przybył tu na okręcie wojennym król duński 

w towarzjstwie ks. Ksuda, ministra spraw zagranicznych i premiera islandz- 
kiego. Goście duńscy zabawią w Finlandji do czwa:tku. $ 

Prasą irancuska © rokowaniach kowieńskieh. 
PARYŻ, 15.V. PAT. Przerwanie pertraktacyj polsko-litewskich wywo- 

łuje w prasie dzisiejszej liczne komentarze. Le Figaro zamieszcza ogło- 
szony w  Messager  Polonais wywiad z Woldentarasem podkreślając 
wykrętne jego stanowisko. Na łamach „L*Qeuvre Victor Snell oświadcza, 
że przeciwnicy Ligi Narodów zacierają radośnie ręce dopatrując się w 
rezultatach konferencji kowieńskiej nowego niepowodzenia iastytucji ge- 
newskiej. Polska uczyniła wszystko dla rozwiania niepotrzebnych niepokojów 
rządu kowieńskiego. Stanowisko delegacji polskiej było natyle lojalne 
i poprawne, że powstaje myśl, czy Litwa nie została mimo swej woli 
doprowadzone przez obce wpływy do odrzucenia tak korzystaych propo- 
zycyj. Przyjęto widzieć we wszystkiem rękę Niemiec. Lecz czy nie nale- 
żałoby raczej upatrywać w danym wypadku wpływów Moskwy, której 
robota daje się odczuć w rozmaitych krajach. Jeżeli tak jest w rzeczy- 
wistości, to Litwa jest godna pożałowania. 

Na łamach L'Avenir de Givet oświadcza, że wina niepowodzenia 
pertraktacyj połsko-litewskicn spada w znacznej części na Radę Ligi, której 
interwencja zamiast uprościć zagadnienie obostrzyła je, gdyż Rada nie 
opowiedziała się stanowczo w tej sprawie. 

Rezultatem takiej słabości ze «strony Ligi było bardziej niż kie- 
dykolwiek wykrętne stanowisko Woldemarasa. Należy się spodziewać— 

pisze de Givet — iż Liga na swej sesji czerwcowej zachowa się bardziej 
stanowczo. йе 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. | 
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| 0 plotkach I wczorajszem posiedzeniu Izby. 
(Telefonem z 

Warszawa, dnia 15 mcja. 

W jednem z miasteczek na północy 

, państwa położonych pytał się mnie sta 

ruszek z siwą brodą: „Czy to praw- 

da, że bolszewicy przestrzelili Mar- 

szałkowi rękę?" Takie i inne plotki, 

dotyczące zdrowia Marszałka, zalewały 

nas. zewsząd. Przez ukazanie się 

Marszałka na przechadzce iįprzez 

wyraźne zaprzeczenie plotkom tym 

nareszcie położono kres. 

Ze względu na nastroje, które się 

wytwarzały przez te. plotki, doprawdy, 

że można teraz użyć słów poe- 

tycznych: „przejrzało słońce przez 

deszcz". 

Z okazji tego dwutygodniowego 

bodajże panowania u nas plotki o 

złem zdrowiu Marszałka i z okazji 

szczęśliwego końca tego panowania, 

słów kilka można powiedzieć o psy- 

chozie plotki politycznej u nas. | 
Polak niesłychanie łatwo wierzy w plot- 

ki, lubi plotki polityczne, plotka politycz- 

na zasłyszana gdzieś, bez źródła, bez 

odpowiedzialności, bez żadnego żyra 
jest dla niego czasem najwyższym 

autorytetem. To nie jest temat do 

feljetonu, lecz dla poważnego stu- 

djum społeczno-politycznego, ta pol- 

ska psychoza plotki politycznej. 

Ileż to głosów, zdań, opinji byt 

swój u nas opiera wyłącznie na ploi- 

ce, której źródła wskazać niepodob- 

na. Plotka polityczna, umiejętne, bez- 

czelne jej puszczanie w ruch stanowi, 

mówiąc nawiasem, główną broń obo- 

zu endeckiego, agendecja. zna umysło- 

wość polską. 

Kultura polityczna stanowczo do- 

mega Się zerwania z metodą orjento- 

wania się w polityce według plotek, 

według tego, że ktoś ma szwagra, 

który ma ciotkę, która ma służącą, na- 

rzeczony której zna i t. d. Ale oto w 

tej powodzi wiadomości z ust do 

ust podawanych o złym stanie zdro- 

wia. Marszałka, bodaj że każdy z czy- 

telnikow  „Stowa“ miał sposobność 

przekonania się, że berło panowania 

silnie jeszcze siedzi w rękach pani- 

plotki. Na te plotkową psychozę Po- 

laków złożyło się wiele przyczyn: stu- 

letnia cenzura rosyjska, kilka lat woj- 

ny i okupacja niemiecka, kiedy czło- 

wiek miał tyle szczęścia, ile sobie na- 

plotkował, ile - mógł zmieścić w plotce, 

zresztą nie należy także zapominać, 

że dużo prawdy jest w powiedzeniu 

o „narodzie rządzonym przez kobie- 

ty”, a Warszawa dziś jeszcze za pa- 

tronkę obrać sobie może damę z 

czasów Aleksandra I, która tajemnic 

miała tyle, ile fałdów w muślinie kry- 
noliny, ile pierścieni w lokach. 

Położenie więc kresu plotkom o 

złym stanie zdrowia Marszałka było 

oczywiście zdarzeniem 0 wiele wiele 

ważniejszem, aniżeli wczorajsze ple- 

num Izby poselskiej. Zresztą porzą- 

dek dzienny był dosyć formalny. 

Wiele umów z różnemi państwami 

zgłoszonych do pierwszego czytania. 

Poseł Czapiński zabrał tu głos i 

przemawiał zupełnie poprawnie, na- 

Śladując melodję genewskich pozyty- 

wek, nakręconych na pacyfizm. Ale 

na końcu wczorajszego posiedzenia 

miały miejsce dwa nieduże numerki. 

Numerkiem pierwszym była kwestja 

wydania posła komunistycznego So- 
chackiego sądom, numerkiem drugim 

był antykościelny wniosek posła Put- 

ka o rozciągnięciu kontroli nad ka- 
zaniami, 

Oba numerki zawiodły. Poseł Pu- 

tek zrzekł się nagłości swego wniosku, 

a dyskusja w sprawie wydania So- 

chackiego wypadła blado. Występu- 

jący sielrobowie i komuniści, między 
innymi nasz ;komunistyczny poseł o 

twarzy degenerata, nie mówili nic cie- 

kawego, ograniczali się do wieco- 

wych głupich wystąpień, które raczej 

śmieszyły, niż oburzały lzbę. Marsza- 

łek Daszyński miał tylko pole do 
popisu, bo, gdy któryś z mówców ko- 

munistycznych nazwał Sejm „instru- 

mentem faszystowskiej dyktatury", 

to p. Daszyński powstał z miejsca 

i ze wspaniałą grandezzą zapytał: 

Warszawy) 

„Czy dobrze słyszałem mówcę, czy 

mówca Sejm nazwał instrumentem 

dyktatury faszystowskiej?* „Tak jest, 

nazwałem Sejm instrumentem dykta- 

tury faszystowskiej”.  „Przywoluję 
mówcę do porządku“  zagrzmial 

marszałek Daszyński. Było coś sztu- 
backiego w tym incydencie i podo- 

bał się on ogólnie. Poczciwy marsza- 
łek Daszyński kilka razy potem prze- 

rywał komunistom i dawał im nauki, 

ale już bez tego powodzenia na 

sali, jak przy tym pierwszym incy- 

dencie. 

Natomiast kolega klubowy  mar- 

szałka Daszyńskiego, poseł Kwapiń- 

ski, znany Król fornali, obniżył w 

sposób wprost niesłychany duskusję 

sejmową. Przemawiał za niewydawa- 

niem Sochackiego sądom, a jako je- 

dyną motywację swego stanowiską 

powoływał się na to, że poseł So- 

chacki oskarżony jest z artykułu 

„carskiego, rosyjskiego kodeksu kar- 

nego". Oczywiście każdy zbrodniarz 

oskarżony jest u nas z artykułu tego 

„carskiego, rosyjskiego kodeksu kar- 

nego“, bo innego kodeksu niema, bo 

rosyjski kodeks z 1903 r. (mówiąc na- 

wiasem jeden z najlepszych na Świecie) 

obowiązuje u nas dopóty, dopóki na 

jego miejsce nie będzie nowo - opra- 

cowywany dziś przez komisję kodyfika- 

cyjną. Posługiwanie się takim argu- 

mentem sprowadza dyskusję sejmo- 

wą nieprawdopodobnie nisko, o wie- 

le niżej najgłupszego z wieców. | to 

się nazywa poseł Kwapiński. 

Wniosek posła Putka Stanowi 

tylko część kampanji anty-kościelnej, 

wszczętej przez Wyzwolenie i stroa- 

nictwa chłopskie. 
Stronnictwa chłopskie zaprojekto- 

wały, jak wiadomo, zerwanie konkor- 

datu, a Wyzwolenie złożyło projekt 

ustawowego uregulowania opłat za 

obrzędy katolickie. Według tego pro- 

jektu wszyscy paraijanie mają być 

podzieleni na 3 klasy. W. pierwszej 

będą obywatele, których majątek jest 

powyżej wartości 100.000 zł., w dru- 

giej o majątku pomiędzy 100.000 a 

15.000 zł., w trzeciej inni. jak niskie 

są te wyzwoleńcze opłaty dowodzi 

projektowana tabela, w której za Ślub 

ta Klasa pierwsza piaci 25 zł., klasa 

druga 12, a klasa trzecia 3 złote. lane 

opłaty są także miniinalne, a pobie- 

ranie naddaików przez księży miałoby 

być ścigane, jak lichnwa. 

Ustawa nie przejdzie, bo Jedynka 

i Rząd są jej przeciwne. Jeśli na mar- 

ginesie tej anty-košcielnej kampaaji 

naszych radykałów ludowych da się 

zapisać jakąś poważniejszą uwagę, to 

chyba to tylko, że właśnie przebieg 

tej antykościelnej kampanji wskazuje 

jak dalece mało u nas liczyć można 

na anty-religijne nastroje. Inteligencja 

nie chce wdawać się wogóle w walkę 

z Kościołem, a włościanie nie słuchają 

coprawda księży przy wyborach i cho- 

dzi im o to, by Świece przy pogrze- 

bach były tanie, lecz na włościaństwo 

także akcja anty-religijna naszych ra- 

dykałów O większej skali nie może 

liczyć. Poprzestają więc na demagogii 

targu o Świece kościelne, które we- 

dług wspomnianej tabeli we wspomnia- 

nym projekcie kosztować mają przy 

pogrzebach ludzi klasy pierwszej jedne- 

go złotego, klasy drugiej — pół zło- 

tówki, klasy trzeciej—25 groszy. Cc t 

  

Prace ministrów. 
WARSZAWA, '15.V. PAT. Dziś 

rano powrócił do Warszawy minister 
Reform Rolnych proi. dr. Witold Sta- 
niewicz. Minister bawił 2 dni na 
Śląsku, ażeby przez bezpośrednie 
zetknięcie się z miejscową ludnością 
poznać jej potrzeby, i odbył szereg 
konierencyj z prezesem Okręgowego 
Urzędu Ziemskiego i dyrektorem Pań- 
stwowego Banku Rolnego w Katowi- 
cach dla omówienia sprawy przepro- 
wadzenia w szybszem tempie prac 
nad wykonaniem reiormy rolnej na 
Śląsku. 

Minister Sprawiedliwości Meyszto- 
wicz odbył dzisiaj dłuższą konieren- 
cję na temat spraw uposażeniowych 
z przedstawicielami przezydjum głów- 
nego zarządu zrzeszenia sędziów. 

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

Wyniki narad kowieńskich. 
Wywiadj z nacz. wydz. M.S. Z. 

p. T. Hołówko. 

Powróciła z Kowna do Warszawy 
— jak donosiliśmy — delegacja pol- 
ska do komisji mieszanej polsko-li- 
tewskiej, mającej zbadać roszczenia 
Litwinów o odszkodowanie za akcję 
gen. Żeligowskiego. Przewodniczący 
delegacji, —naczelnik wydziału wschod- 
niego M.S.Z., p. Tadeusz Hołówko, 
udzielił przedstawicielowi jednego z 
pism następujących wyjaśnień o prze- 
biegu obrad w Kownie: 

— Mieliśmy do rozważenia w Ko- 
wnie dwie sprawy — żądania litew- 
skie o odszkodowania z powodu 
akcji gen. Żeligowskiego i polski pro- 
jekt o nieagresji. Nasi eksperci zba- 
da!i pretensje litewskie o odszkodo- 
wania. Zapytuje pan, czy są one 
słuszne? Otóż jeżeli uznamy ich słu- 
szność, ą co nastąpi, gdy Litwini bę- 
dą honorowali nasze kontrpropozycje, 
to trzeba skonstatować, że są w ro- 
szczeniach litewskich pozycje należycie 
umotywowane, potwierdzone aktami 
i dokumentami. Równolegle jednak 
przedstawiają nam Litwini szereg po- 
ważnych pozycyj o charakterze wy- 
bitnie politycznym, wymagających dłu- 
giego zastanowienia się i dyskusji. 
Była to zresztą robota przygotowaw- 
cza, dająca dopiero podłoże do roz- 
ważań fachowych. 

— Warunki pracy 
dobre? 

mieli panowie 

— Podkomisja  rozrachunkowa 
znajdowała się w atmosierze życzliwej 
współpracy. O jakichkolwiek sabota- 
żach czy Szykanach nic nie wiem. 
Między 20 a 25 czerwca odbędzie się 
dalszy ciąg obrad komisji, na które 
udamy się ze swym materjałem do 
wodowym, a wtedy praca rozwinie 
się rzeczowo, normalnie. 

— Jak się Litwini zachowywali po 
więczeniu im naszego projektu paktu 
o nieagresji? 

Nasz projekt był tak zbudo- 
wany, aby Litwini mieli pewność, że 
ze strony Polski nie grozi im naj- 
niniejsze niębezpieczeńństwo inwazji, 
czy agresji; mimo to dopatrzyli się 
Oni w nim chęci Polski do przesą- 
dzenia sprawy wileńskiej. Wskutek 
tego zastrzegli sobie przedstawienie 
własnego kontrprojektu, w którym 
będą się starali drażliwe dla siebie 
punkty ominąć. Oczekujemy na ten 
kontrprojekt, który niezawodnie na- 
sze czynniki miarodajne rozpatrzą z 
najlepszą wolą. 

- Co jest prawdy o wrogim sto- 
sunku ludności litewskiej do delegacji 
polskiej? 

— Stwierdzam, że zarówno wia- 
dze, jak ludność cywilna zachowywa- 
ły się lojalnie i poprawnie. Jedynie 
już po zakończeniu obrad w sobotę 
wieczorem i w niedzielę rano na 
dworcu kolejowym grupka kilkudzie- 
sięciu studentów demonstrowała prze- 
ciw nam okrzykami wrogiemi i gwi- 
zdaniem, czemu policja usiłowała za- 
pobiec. Trudno czynić rząd litewski 
odpowiedzialnym za wybryki studen- 
tów, tembardziej, że wogóle zdaje się, 
iż młodzież litewska jest bardzo roz- 
politykowana i lubi urządzać demon- 
stracje nietylko obcym politykom, ale 
i swoim własnym. 

Teraz kiedy przybywa do War- 
szawy delegacja litewska z jednym z 
wybitniejszych urzędników litewskiego 
min. spraw zagr., p. Zauniusem na 
czele, jestem pewny, «że nie mówiąc 
o czynnikach rządowych, publiczność 
przyjmie delegację litewską uprzejrnie. 

Rada MGospodarcza zostanie L- 
tworzona. 

WARSZAWA, 15.V PAT. Niektó- 
re dzienniki dzisiejsze podały wiado- 
mość, jakoby rząd zaniechał prac 
nad utworzeniem Państwowej Rady 
Gospodarczej. Poiska Agencja Tele- 
graficzna upoważniona jest do stwier- 
dzenia, że wiadomość ta jest niepraw- 
dziwa. Praca przygotowawcza nad u- 
tworzeniem Rady Gospodarczej są o- 
becnie w toku i plany rządu w tym 
zakresie nie uległy żadnym zmianom. 

Wyjazd min. Niezabyłowskiego 
to Pragi. 

WARSZAWA, 15.V. PAT. P. mi- 
nister Rolnictwa Niezabytowski wyje- 
chał dn. 15 b. m. wieczorem w towa- 
rzystwie urzędnika do specjalnych po- 
ruczeń p. Stanisława Rościszewskiego 
do Pragi celem zwiedzenia dorocznej 
krajowej wystawy rolniczej. Pobyt 
p. ministra w Czechosłowacji ma cha- 
rakter nieoficjalny. 

 



"ECHA KRAJOWE 
  

Llikwidowanie szajki koniokradów. 
Władze bezpieczeństwa w Lidzie z as- 

pirantami jaskorzyńskim, Dwoniarkiem 
i wywiadowcą Fidzifūskim ujęły niebcz 
pieczną szajkę koniokradów, w liczbie 13 
osób, która od dłuższego czasu grasowała 
w powiatach: lidzkim, grodzieńskim i sło- 
nimskim. Koniokradów pojmano dopiero 
po długim, wytrwałym pościgu, w czasie 
którego członkowie szajki ostrzeliwali po- 

waż ujęci okazali się głównymi hersztam! 
całej szajki, przeto spodziewać się należy» 
że dalsze energiczne zarządzenia powiato- 
wego komendanta komisarza  Erchardta 
doprowadzą do wyłapania reszty koniokra- 
dów i ludność steryzowana przez nich po- 
gróżkami podpalenia z zemsty odechnie 
wreszcie od ciągłych kradzieży. 

GŁĘBOKIE 
„= Burza inieurodzaj We środę 9-go 

maja nad terenem naszego powiatu szalała 
pierwsza tej wiosny i okropna w. skutkach 
burza. już w godzinąch popołudniowych 
niebo się pokryło złowrogiemi chmurami, 
lecz napróżno rołnik z utęsknieniem i na- 
dzieją oczekiwał ożywczego i tak niezbęd- 
nego dla posiewów deszczu. Niestety, sta- 
ło się podług przysłowia i z wielkiej chmu- 
ry spadł mały deszcz, "gdzieniegdzie  na- 
weż grad, coprawda niezbyt straszny w Okre- 
sie wczesnej wiosny, lecz towarzyszącej bu- 
rzy wicher poczynił bardze poważne zni- 
szczenia. Połączenie telefoniczne zostało 
przerwane z 14 gminami jak również i z 
Wilnem, w Łużkach skład Hurtowni Kre- 
sowej uległ zniszczeniu, a zaś w maj. p. 
A. Korsaką kilka budynków gospodarczych 
ten sam los spotkał, z poszczególnych miej- 
scowości również nadchodzą wiadomości o 
zerwanych strzechach, powywracanych drze- 
wach i płotach, zniszczonych b :dowlach, a 
podobno były nawet wypadki śmierci śród 
ludzi i zwierząt. 

Smutno się naogół zapowiada sezon 
rolniczy tego roku. Już śmiało można mó- 
wić o katastrofie nieurodzaju oziming i 
dobrze byłoby, gdyby rolnicy wespół z od- 
nośnemi władzami pomyśleli o komisjach 
"szacunkowych, któreby stwierdziły istotny 
stan zniszczenia zasiewów i, co za tem 
idzie, wpłynęły na obniżenie podatków. ‚А 
że rząd przyjdzie z pomocą, wierzymy w 
to mocno, mając przykład zbawiennej jego 
opieki przy regulowaniu cen na zboże — 
pomimo ciężkiego przednówka i nie roku“ 
jącego obfitych pionów Stanu oziminy, ce- 
na na żyto waha się u nas od i zł. 

M. T. 

LIDA. 
Wizytacja parafii w Lidzkiem 

przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Wi- 
leńskiego. Od dnia 17 maja do 2 czerwca 
będzie wizytował tutejsze parafje Arcybi- 
skup — Metropolita Wileński ks. Jatbrzv- 
kowski, który udzieli wiernym sakramentu 
bierzmowania. jednocześnie odbędzie się 
konsekracja niektórych świątyń. 

J. E. odwiedzi w tym czasie następu- 
jące miejscowości: Różankę, Szczuczyn, 
Zołudek, Iszczołno, Lack, Dziembrów, No- 
wy-Dwór, Sobakińce, Zabłoć, Wasiliszki 
"miasto i wieś, Wawiórka, Białokruda, Nie- 
ciecz, Bielica, Jelnia, Niemen, Gawje, Kirja- 
nowce, Lida, Krupa, Żyrmuny, Lipniszki, 
Trokiele, Gieranony, Konwaliszki, Dzie- 
wieniszki, Sobotniki, Iwje i Dudy. 

W Lidzie stworzył się Obywatelski Ko- 
mitet z przedstawicieli władz, stowarzy- 
szeń, organizacyj i społeczeństwa celem u- 
roczystego przyjęcia Dostojnego Gościa. 

OSZMIANA. 

-- (x) Poświęcenie miejskiej hydro- 
elektrowni. Dziś w środę odbędzie się 
uroczyste poświęcenie i otwarcie nowowy- 
budowanej elektrowni miejskiej. Elektrow- 
nia ta, która jest bodaj że pierwszą na te- 
renie województwa, wybudowaną została 
według najnowszych wymagań technicz- 
nych. 

— Zjazd Związku ziemian.SZawdzię- 
czając. uprzejmości sekretarjatu Związku 
Ziemian, w osobie pani Kuczyńskiej i udzie- 
lenie mi łaskawie wywiadu, mam sposob- 
ność stwierdzić, że do zwykłego biegu ży- 
cia zaliczyć nie można tak licznego zjaz- 
du Ziemian z powiatu, który w liczbie 
przeszło pięćdziesięciu osób, ze swymfipre- 
zesem p. Zylińskim i vice-prezesem p. sę- 
dzią Kryczyńskim na czele, przybyli w dniu 
10 b. m., by w lokalu Związku i Oddział. 
Wileńskiego Towarzystwa Rolniczego, po- 
witać swego przedstawiciela w Sejmie, w 
osobie księcia Eustachego Sapiehy, wybit- 
nego polityka, b. ministrą i zasłużonego 
obywatela! 

Wysoce dostojny gość referował O pra- 
cach w Sejmie, dając zebranym szczegóło- 
we wyjaśnienia o postępie takowych i Ogól- 
nej linji politycznej, zaznając w końcu, że 
wszelkie podania petentów należy składać 
do swoich przedstawicieli w Sejmie, którzy 
dadzą właściwy kierunek. Po zakończeniu 
przemówienia wywiązała się ożywiona dy- 
skusja,- росхет ziemianie przeszli do 
spraw bliżej obchodzących ziemian i cały 
ogół rolników, jednomyślnie twierdząc, że 
rok bieżący zapowiada się ogólną klęską 
nieurodzaju ozimin,—prawie w całym po- 
wiecie dużo trzeba zaorywać, obsiewając 
jarzyną, co naturalnie bardzo ujemnie bę- 
dzie wpływać na budżet gospodarczy, któ- 
ry już w zeszłym roku wobec słabego uro- 
dzaju, został obciążony pożyczką. 

  

REFLEKSJE. 
Tego nikt czytać nie będzie. 
Z tej prostej przyczyny, że wszel- 

kie refleks je mają w sobie coś smut- 
nego — a nikt rzeczy smutnych nie 
lubi osobliwie w teraźniejszych we- 
sołych czasach. 

Wyraz łaciński reflexio oznacza 
odgięcie się lub przegięcie się w tył, 
w przenośnym sensie dlatego aby z 
całą rozwagą i zastanowieniem zdać 
sobie dokładnie sprawę z tego, co 
się uczyniło spontanicznie, odrucho- 
wo. Śniadecki gdzieś wyraził się: 
„Baczność obrócona na działania u- 
mysłu i na to, co się w nas dzieje, 
zowie się refleksją''. 

Dajmy pokój Śniadeckiemu. Deii- 
nicje, uchodzące za najmądrzejsze, a 
zarazem najmisterniej wymędrkowane, 
właśnie zaciemniają sens najprost- 
szych wyrazów lub najjaśniejszych w 
świecie postępków. 

W refleksjach, które nas opadają 
wobec tego lub owego przypomnienia 
sobie danego iaktu lub czynu (np.na- 
szego własnego) jest nieodmiennie 
spora szczypta... żalu. Np. żałować 
po niewczasie to reileksja. A z 
tej znowuż refleksji wynika druga ref- 
leksja... 

Żałować poniewczasie jest to samo 
właśnie, 

Co patrzeć na kompasie — kiedy słoń* 
ce zgaśnie. 

Przepraszam najmocniej za przy- 
toczenie tak kiepskiego, mocno Staro- 

To też pesymistyczne ogólne |zapa- 
trywanią zmuszają ziemian czynić starania 
u Rządu zmniejszenia podatków, prolongo- 
wanie pożyczki zeszłorocznej i przyjścia z 
doraźną pożyczką finansowąg Rządu, gdyż 
byt zwłaszczą słabszych gospodarstw jest 
zagrożony. 

‚ Po skończonych debatach, obywatele 
ziemscy podejmowali obiadem w Resursie 
Obywatelskiej swego wysoce dostojnego 
gościa, co naturalnie, w obecnych bardzo 
przykrych warunkach takowej, przyjemnem 
być nie mogłol 

> Koncert. Z inicjatywy Towarzystwa 
przyja iół Gimnazjum Imienia Jana Śnia- 
deckiego, odbył się koncert w dniu 12 b.m. 
w teatrze ludowym,—w celu przyjścia z po- 
mocą materjałną uczniom tegoż gimnazjum. 
Przybyły z Wilna p. Blochówna i p. Emma 
Bialska, wykonały takowy przy akompanja= 
mencie, ogólnie poważanego u nas Dr. 
Laegera, który z gotowością służy każdej 
sprawie. 

Od wszelkich uwag i rozważań w tej 
materji powstrzymam się. z 

PODBRODZIE. 
— Zły humor p. Kasjera. Ranny po- 

ciąg z Podbrodzia odchodzi do Wilna o g. 
6 min. 20. Z tego powodu kasjer na stacji 
musi być już o godzinie 6-tej. Nie jest to 
widocznie porą, o której lubi wstawać p. 
kasjer i dlatego jest zwykle w złym humo- 
rze, którego objawy muszą znosić niewin- 
ni zgoła podróżni. 

Późne zjawianie się na stącję do kasy 
mą również ten skutek, ze p. Kasjer nie 
ma czasu przygotować pieniędzy drobnych 
ną wydawanie reszty. Na tem tle niejedno- 
krotnie mają miejsce nieporozumienia, któ- 
reby nie istniały, gdyby p. kasjer był o wie- 
le lepiej wychowanym człowiekiem i trak- 
tował podróżnych uprzejmie. 

STOŁPCE. 
— O mogiłe na ulicy Kol-jowej, Z 

cząsów wojny pozostała w Stołpcach na 
ulicy dziś zwanej Kolejową, samotna mogi- 
ła uciekinierów pędzonych do Rosji. Do 
dziś z krzyżem pochyłym do środka, mogi- 
ła ta istnieje rozdeptywana i rozjeżdżawa 
ruchem ulicznym. 

Przykra to pamiątka. Czasby o niej 
pomyśleć, i przenieść Kości nieszczęśli- 
wych tułączy na miejsce cichego |! właści- 
wego spoczynku, 4 jeżeli chodzi o to | 
raczej postawić krzyż w tem miejscu, jako 
pamiątkę smutną po ofiarach carskiego 
ciemięstwa. 

Wole zawody w Ż.5.8.R. 
Tak zw. „kolektywizacja'* włościań- 

stwa bolszewikom zupełnie się nie 
udała. Jakie nie wydają dekrety, roz- 
porządzenia nic nie pomaga: chłop 
mocno trzyma się ziemi jako własności 
i nie uznaje żadnej kolektywizacji. 

Natomiast z inteligencją nawpół 
wyrżniętą, zależną finansowo od wła- 
dzy, bolszewicy w całej pełni robią 
w dalszym ciągu swoje eksperymen- 
ta. Zaczęto od lekarzy, którym unie- 
możliwiono praktykę prywatną. Zam- 
knięto bowiem ich w odpowiednio 
podzielonych rejonach, gdzie lekarz 
za marną pensję musi wszystkich le- 
czyć bezpłatnie. Oprócz tego stosu- 
nek przedstawicieli władzy, różnych 
sowietów, ispołkomów i t. d., i zde- 
moralizowanej i zdziczałej ludności do 
osoby lekarza — we wszystkich kra- 
jach, z uwagi chociaż by na trudność, 
niebezpieczeństwo i odpowiedzialność 
zawodu pełen szacunku — tutaj jest 
więcej niż dziwny. 

Niejednokrotnie czytać można w 
prasie bolszewickiej o wypadkach po- 
bicia lekarzy przez „wdzięcznych” 
włościan— pacjentów, lub robotników. 
Znamiennym faktem jest, iż tak 
wdzięczna i bogata niegdyś praktyka 
lekarska na prowincji zupełnie upadła. 
Gazety bolszewickie podają, iż po 
miastach siedzą tysiące bezrobotnych 
lekarzy, którzy za nic nie chcą jechać 
na wieś, gdzie brak sił lekarskich. 

Teraz bolszewicy wzięli się do 
drugiego wolnego zawodu — adwoka- 

  

świeckiego dwuwiersza. Lecz logika w 
nim nieubłagana. 

A każda refleksja ma w sobie, 
musi mieć w sobie jako główny i 
naczelny pierwiastek: logikę. Refleksja 
jest— często, niestety, poniewczasie— 
zdaniem sobie (raz przecie) sprawy 
z nieubłaganej konsekwencji wypły- 
wającej z tego, co się zrobiło lub po- 
wiedziało (czas przeszły dokonany!)- 

Żadna oczywiście reileksja nie od- 
robi tego, co się stało. Refleksja 
wszelako ma nietylko znaczenie t. żw. 
„akademickie“; w każdej reileksji jest, 
choćby w minimalnej dozie: nauka. 
A ziarnko do ziarnka, od nauki do 
nauki, od jednego doświadczenia do 
następnego zbierze się: mądrość. 

Mógłbym niewiedzieć jeszcze jak 
długo... przechodzić tak oto od wnio- 
sku do wniosku. Wszak tego nikt 
czytać nie będzie? 

= 
Spontanicznym odruchem odświę- 

ciliśmy tu w Wilnie rocznicę bohater- 
skiego zgonu Berka Joselewicza. Iście 
błyskawicznie zdało się nam, że mo- 
ment to będzie najbardziej odpowied- 
ni dla, choćby tylko podważenia mu- 
ru dzielącego Społeczeństwo polskie 
od żydowskiego i vice versa. Zdawa- 
16 nam się: nie trzeba lepszego, nie- 
jako symbolicznego exemplum 
żyda przelewającego krew, ba, odda- 
jącego życie za „sprawę polską" na- 
rodową, a pośrednio za ów wielki 
nasz porozbiorowy i święty ideał: 
odzyskania niepodległego Państwa 
Polskiego. 

SŁ O wo 

Listy polskie w wyborach w Niemczech. 
BERLIN, 15—V. PAT. Dziś rozlepione zostały na ulicach miasta 

urzędowe plakaty zawierające szereg informacyj dotyczących przebiegu 
wyborów oraz wykazy list państwowych dla okręgu m. Berlina. Lista pol- 
skiej partji ludowej w okręgu berlińskim do sejmu pruskiego otrzymała 

licję z karabinków i rewolwerów. Ponie“ Nr. 18. Lista zawiera tylko 4 nazwiska. Lista ta dołączona jest do listy 
państwowej związku mniejszości narodowych, noszącej również Nr. 
zawierającej trzy nazwiska polskie. 
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„ Lista okręgowa polskiej partji ludowej do Reichstagu nosi Nr. 22 i 
zawiera w okręgu berlińskim 4 nazwiska. Lista ta przyłączona jest do pań- 
Stwowej listy związku mniejszości narodowych w Nięmczech, która otrzy- 
mała również Nr. 22. 

W poprzednich wyborach mniejszości narodowe w Niemczech uzy- 
Skały tylko 2 mandaty do sejmu pruskiego, a mianowicie 1 mandat ze 
Sląska i 1 z listy państwowej, które to mandaty otrzymali dwaj kandyda- 
ci polscy poseł Baczewski i ks. Klimas. W poprzednich wyborach do 
Reichstagu ani mniejszość polska ani żadna mniejszość narodowa w 
Niemczech nie otrzymała mandatu. Prasa niemiecka wyraża obecnie pewne 
zaniepokojenie wobec tego, iż są dane na to, że Polacy mogą nietylko u- 
trzymać swe dotychczasowe 2 mandaty do sejmu pruskiego, ale również i 
uzyskać ! lub 2 mandaty do Reichstagu. 

B. minisfer furecki przed sądem. 
ANGORA, 15.V. PAT. Trybunał wydał wyrok w procesie b. ministra 

handlu Djenany Bey'a, który wyrokiem został oczyszczony z zarzutu nie- 
dbałego spełniania obowiązków, natomiast 
więzienia z jednoczesnem odroczeniem kary za nadużycie władzy, 

Skazany został na miesiąc 
które 

polegało. na tem, że bez odpowiednich uprawnień zakupił w imieniu rządu 
pewną ilość akcyj 
Ponadto Djenany Bey został skazany 

jednej z iabryk z korzyścią dla osób prywatnych. 
na zwrot 170.000 funtów tureckich, 

które wydał w imieniu rządu na zakup wzmiankowanych papierów. Akcje 
zostaną Djenany Bey'owi oddane na własność. 

Usfąpienie atfache ZSSR na bofwie. 
RYGA, !5-V PAT. Dzienniki zamieszczają wiadomość o wyjeździe do 

Moskwy sowieckiego attache wojskowego na Łotwie Sudakowa, 
sekretarz Lange zaaresztowany został 

którego 
jako przywódca wykrytej w Rydze 

organizacji szpiegowskiej. Panuje tu przekonanie, że Sudakow nie powróci 
już do Rygi. 

Brzyjęcie 1 okazji Wystawy Sztuki Polskiej w Budapeszcie 
BUDAPESZT, 15.IV. PAT. Z okazji otwarcia wystawy sztuki polskiej 

poseł Michałowski wydał wczoraj wieczorem w hot. „Hungaria* przyjęcie, 
na którem obecni byli członkowie korpusu dyplomatycznego, kiłku człon- 
ków gabinetu, pierwszy burmistrz m. Budapesztu Ripka, przewodniczący 
iżby wyższej bar. Wlassiks oraz wiele znanych osobistości ze Świata lite- 
ratury i sztuki Oraz ze sfer towarzyskich. 

Towarzystwo Polsko-Węgierskie w Warszawie. 
WARSZAWA, 15-V PAT. W ubiegłą niedzielę odbyło się w sali 

Towarzystwa Technicznego inauguracyjne walne zebranie nowo-powstają- 
cego Towarzystwa Polsko- Węgierskiego im. Steiana Batorego w  Warsza- 
wie. Organizacja ta ma na celu zgodnie ze statutem, prowadzenie akcji w 
kierunku zbliżenia kulturalnego między obu narodami. Prezesem honoro- 
wym obrany został poseł węgierski w Warszawie p. Aleksander Belitska 

Śniegi w Zakopanem. 
ZAKOPANE, 15.V. PAT. W ciągu dnia wczorajszego padał w Za- 

kopanem śnieg ipokrył grubą warstwą miasto i okolice. Wskutek opadów 
obniżyła się znacznie temperatura. Warstwa Śniegu na Hali Gąsiennico- 
wej dochodzi do 17 cmt. zaś w Morskiem Oku do 12 cm. | 

liczczenie Mavii Lurie-Skiodowskiej, 
GLASGOF, 15,V, PAT. Rada miejska m. Glasgow postanowiła jednogłoś- 

nie nadać obywatelstwo hovorowe' p. Curie-Skłodowskiej w uznaniu jej wiel- 
kich zasług dla nauki. 

Lof kobiefy przez Ailaniyk. 
BERLIN. 15,V. PAT. Prasa berlińska donosi 

lotniczka niemiecka Thearascha już w 
iot z Ameryki do curopy. Pragnie ona 

z Nowego-Yorku, że znana 
najbliższych dniach zamierza podjąć 
być pierwszą kobietą, która ten lot 

przeprowadzi sama kierując aeroplanem. 

tury. „Zwiezda* w Nr. 107 11 fmaja 
zamieszcza nader ciekawe w tej ma- 
terji informacje p. t.: „Nowa ustawa 
o sowieckiej adwokaturze". — „Ко- 
legjum Narkomiusta (Ministerstwo 
Sprawiedliwości) 4 maja przyjęło 
nowy projekt o kolektywizacji ko- 
legium obrońców. Według projektu 
we wszystkich miastach i rejonach, w 
których ogólna ilość członków do- 
chodzi do 5 osób, organizuje się 
przymusowo kolektyw. W skład ko- 
„ektywów wchodzą pod rygorem kar 
wszyscy członkowie kolegjum obron- 
ców, w tej liczbie i juryskonsultanci 
instytucyj i organizacyj, którzy są 
członkami kolegjum. W miejscowości, 
gdzie organizują się kolektywy, po- 
moc prawna ludności może być u- 
dzielana wyłącznie za pośrednictwem 
kolektywu. Przyjmowanie klijentów 
w domu przez członków kolegium 
surowo jest zakazane. Pomoc prawna 

     

Znalazło się certum guantum 
przedstawicieli społeczeństwa żydow- 
skiego, którzy uważali za wskazane 
pochwycić w lot rocznicowy moment 
i wśród wywołanego nastroju dać 
wyraz swej państwowej lojalności. 

Czyn Berka Joselewicza jest 
wśród społeczeństwa polskiego wcale 
nawet popułarny — głównie dzięki 
przepysznemu konnemu wizerunkowi 
bohaterskiego szefa strzelców konnych, 
co go Juljusz Kossak wyrysował tu- 
dzież, też dość znanej z licznych re- 
produkcyj scenie batalistycznej wysta- 
wiającej chwilę, kiedy Berek Josele- 
wicz, dzielnie rąbiąc na lewo ina pra- 
wo, ginie pod Kockiem. 

Ale — czyn Berka Joselewicza ma 
w wyobraźni społeczeństwa polskiego 
charakter... odosobnionego, choć bar- 
dzo pięknego i rycerskiego czynu. Tak 
zupełnie jak Mickiewiczowski Jankiel 
z „Pana Tadeusza" żyje w pamięci u 
nas ludzkiej jako figura jakaś... wy- 
idealizowana,  wystylizowana; jako 
kreacja Mickiewiczowskiego ducha nie 
zaś jakaś synteza wyrastająca z nie- 
ubłaganej rzeczywistości. Antysemi- 
tyzm — któż tego niewie” - zarów- 
no wyrozumowany jak instynktywny, 
podświadomy, lub, leśli kto chce, ży- 
wiołowy, jest chyba aż nadto rozpow- 
szechnionem zjawiskiem wśród spo- 
łeczeństwa polskiego, nietylko wśród 
t. zw. mas ludowych. 

Pomimo to, w imię racjonalnie i 
głęboko pojętego interesu państwowe- 
eo sporo jednostek z naszego Spo- 
łeczeństwa wzięło udział w obcho- 

w formie porad w zasadzie jest platna- 
Bezpłatnie natomiast udziela się 
czerwonoarmiejcom, inwalidom, któ- 
rzy otrzymują pensji do 30 rb., bez- 
robotnym i włościanom, którzy są 
wolni od s. g. podatku. Sprawy są: 
dowe prowadzą się bezpłatnie tylko 
w wypadkach, gdy do tego obowią- 
zuje ustawa. Jednak sąd może, w 
zależności od stanowiska materjalne- 
go podsądnego, zasądzić wynagro- 
dzenie za wystąpienie obrońcy. Wy- 
nagrodzenie za prowadzenie sprawy, 
a również za konsultację bierze się 
podług ustalonej taksy. Opłaty wno- 
szone są do kasy kolektywu, który 
następnie dzieli je pomiędzy czton- 
ków kolektywu. 

Tak brzmi nowa ustawa o adwo- 
katurze w Z.S.S.R., co w: przekładzie 
na język państw kulturalnych nazywa 
się całkowitą likwidacją jeszcze jedne- 
go wolnego zawodu. — —a, 

  

dzie bądź w charakterze członków 
komitetu bądź przybywając na na- 
bożeństwo do synagogi oraz na aka- 
demję do Klubu Handlowego. Przed- 
stawiciele władz cywilnych, z p. wo- 
jewodą na czele, władz wojskowych i 
municypalnych wręcz ostentacyjnie 
pośpieszyli zadokumentować swoją 
obecnością że nasza państwowa poli- 
tyka wewnętrzna gotowa jest korzy- 
stać skwapliwie z każdej okoliczności, 
nawet z każdego pretekstu dla wcią- 
gnięcia Żydów w orbitę obywatelskiej 
współpracy około organizowania i 
konsolidowania wskrzeszonego Pań-. 
stwa Polskiego, a w razie potrzeby 
bronienia jego nienaruszalności i jego 
istnienia—jak tego piękny przykład 
dał z siebie Berek Joselewicz. 

Jasnem było dla każdego: co skło- 
niło cały, duży odłam tutejszego spo- 
łeczeństwa polskiego łącznie z jedno- 
litem przedstawicielstwem rządu do 
wzięcia udziału w obchodzie rocznicy 
nie mającej żadnego innego znacze- 
nia okrom rzadkiego a wybornego 
pretekstu do pewnej, nader szlachet- 
nej, a politycznej manifestacji polsko- 
żydowskiej i żydowsko-polskiej. 

1 pierwsza maniiestacja, polsko- 
żydowska, Stała się. I to w grani- 
cach i rozmiarze zgoła nieoczekiwa- 
nych. Natomiast — i to właśnie jest 
treści niniejszej refleksji post festum 
natomiast druga paralelna mani- 
festacja, żydowsko-polska, do bardzo 
znacznego stopnia zawiodła. 

Na tym punkcie rachuby komitetu 
okazały się nie ścisłemi, Ależ —gotów 

Komisja Budżetowa Izby Poselskiej. 

WARSZAWA, 15. V. Pat. Dziś w obe-. 
cności p. ministra Skarbu Czechowicza, 
wice-ministra Grodyńskiego oraz wyższych 
urzędników M-stwa Skarbu rozpoczęły się 
o godz. lo-ej min. 30 obrady sejmowej ko- 
misji budżetowej. Na porządku dziennym 
znajdowała się sprawa budżetu M-stwa 
Skarbu oraz budżetu długów państwowych. 
Oba te budżety referuje poseł Hołyński (BB). 

Referent zaznaczył na wstępie, że 
wzrost budżetu wynosi 19 proc. w wyda- 
tkach, a 24 proc. w dochodach. Budżet jest 
więc zupełnie realny. Podstawową jego 
treścią są dochody, które stanowią 86 proc. 
dochodów całego Państwa. Przechodząc 
do omawiania poszczególnych pozycyj bud- 
żetu referent proponuje w porozumieniu z 
rządem podniesienie odsetek od ruchome- 
go majątku państwowego o 12,760.000 zł. 
Udział Skarbu Państwa w dochodach skar- 
bu śląskiego wynosi 20.000.000. Suma tą 
jest realna, choć skarb śląski ociągą się z 
wpłaceniem należności. 

Przechodząc następnie do podatków 
mówca podkreśla, że podatek gruntowy 
dał w r. ub. 63.500.000 zł. obecnie zaś 
preliminowany jest na 60.000.000. Podatek 
od nieruchomości miejskich dał 46.000.000 
a preliminowany jest obecnie na 40.000.000. 
Podatek przemysłowy dał 280.000.000 ra- 
zem ze ściągniętemi zaległościami. Preli- 
minowany on jest dziś na 210.000.000. 
Przy podatku dochodowym, który jest pre- 
liminowany na 180.000.000 dużą rolę ode- 
grywa zagadnienie rozłożenia. Dochód w 
przedsiębiorstwach handlowych i przemy- 
słowych, który uległ opodatkowaniu, wyno- 
sił 1.096.000 000 natomiast z rolnictwa wy- 
nosił tylko 300.000.000. Podatek ten 
wymaga reformy. Prócz tego reformy do- 
maga się również p ogresja w tym mianowi- 
cie kierunku, aby ją rano nie od docho- 
dów w liczbach absolutnych, lecz zaleźnie 
od rentowności danej osoby prawnej. No- 
welizacji domaga się także opodatkowanie 
dochodów niefundowanych tj. uposażeń, 
przyczem nalężałoby stwierdza referent 
wprowadzić pewne ulgi rodzinne. Wymiar 
podatku dochodowego rok rocznie rośnie. 
Referent podkreśla, że rząd słusznie w swo- 
ich zarządzeniach dąży de obniżenia stopy 
procentowej na rynku naszym. jest to 
zagadnienie możliwości naszej konkurencji 
zagranicą i rozwoju nąszego Gycia gospo- 
darczego oraz racjonalizacji przemysłu. Po- 
datki stemplowe są najbardziej czułym 
wskaźnikiem dla konjunkturyi o ile w dru- 
giej połowie 1927 r. było tu pewne osła- 
bienie o tyle teraz stale się dąży do góry 
mimo obniżenią co świadczy, że nie może 
być mowy o zachwianiu się konjunktury. 

Co do wydatków to pewne zwiększe- 
nie w niektórych pozycjach tłumaczy się 
tem, że w poprzednich latach M-stwo Skar- 
bu czyniło nadzwyczajne oszczędności. W 
zarządzie centralnym nową pozycję na u- 
posażenie delegata M-stwa Skarbu w No- 
wym Yorku wprowadzono do obecnego 
budżetu. Utrzymanie tej placówki jest ko- 
nieczne ze względu na przeprowadzane ro- 
kowania w *prawie dalszych poźyczek dla 
Polski. Oprócz pożyczki dla Warszawy, 
skończone są rokowania o pożyczkę dla 
Poznania. W najbliższym czasie będą u- 
kończone układy w sprawie pożyczek dla 
Łodzi i Górnego Sląska. Pozatem omawia- 
ne są również kwestje udzielenia pożyczek 
dła-miast Krakowa i Lwowa. Dochód z bicia 
bilonu przynieste 320,000,000. Mają być bite 
1, 2 i 5-cio groszowe monety, których brak 
jest odczuwany. Oprócz tego będą też 
bite srebrne 2 i 5-cio złotówki, lecz nie 
obciąży to budżetu, bo nato pójdzie spec- 
jalna transza pożyczki stabilizacyjnej. Mo- 
hety l-złotowe będą w przyszłości bite z 
niklu. Nową pozycją będzie również kwota 
1.200.000 przeznaczona na wyrównanie 0- 
procentowania kredytów ulgowych. W Pro- 
kuratorji Generalnej przewidziane jest pewne 
zwiększenie etatów i przekształcenie Dele- 
gatury w Wilnie na Odezał. W budżecie 
nadzwyczajnym likwidącja Państwowych Za- 
kładów Graficznych da dochód 1.600.000 
zł, Nastąpi to po uruchomieniu spółki akc. 
p. n. „Polska Wytwórnia Papierów Warto- 
ściowych*. Podatek majątkowy prelimino- 
wany jest na 50.000,000 w roku ub. ścią- 
gnięto 66,000,000. Wpłynął już do Sejmu 
projekt nowelizacji tęgo podatku. Ogółem 
ściągnięto z tego tytułu dotychczas 394 
milj. Dodatkową pozycję w wydatkach sta- 
nowi suma 1,500,000 zł. na wypłatę zobo- 
wiązań z tytułów wkładów oszczędnościo- 
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kto zaoponować—w synagodze było 
pełniutko Zydów; sporo zebrało się 
żydowskiego pospółstwa na ulicy 
przed božnicą? Tak jest. Do syna- 
gogi Żydzi poszli bo pomodlić się w 
domu Bożym nigdy nie zawadzi. Za 
spokój duszy żydowskiej nawet pol- 
skiego strzeca konnego zawsze mo- 
żna pomodlić się. Dlaczegoż by nie? 
A w dodatku, jakże nie popatrzeć na 
całkiem niepowszednie widowisko np. 
samego pana wojewody, przybywają- 
cego do synagogi oraz tylu Polaków 
zajmujących wybitne stanowiska przy- 
bywających na nabożeństwo do syna- 
gogi! jak pamięć sięga nigdy się coś 
podobnego nie zdarzyło. 

Lecz na akademję do Klubu Han- 
dłowego Żydzi nie przyszli. Wyrażam 
się ogólnikowo bo — mogli przecie 
salę wypełnić po brzegi a było ich 
w dobrych trzech czwartych mniej niż 
Polaków. Przedewszystkiem  jaśnieli 
nieobecnością mątadorowie społeczeń- 
Stwa żydowskiego, którzy nie opu- 
szczą żadnej okazji gdzie sprawa ży- 
dowska jest w grze; których obecność 
przywykło się mieć stwierdzoną w 
każdem poczynaniu żydowskiem: po- 
litycznem, kulturalnem,  ekonomicz- 
nem. Napróżno się tych właśnie dzia- 
łaczów szukało po sali Klubu Han- 
dlowego. Więc... nie przyszli, ani w 
osobie swych politycznych i socjal- 
nych najbardziej wpływowych  prze- 
wódców ani w postaci — publicz- 
ności żydowskiej. 

Sens tej indyferencji nie powinien 
ujść naszej baczności—choćby w re- 

  

   

  

Budżet Min. Skarbu. 
wych emigracji poiskiej we Francji. | 

Następnie referent omawia przedsię- 
biorstwa państwowe: Państwowe Zakłady 
Graficzne, fabrykę papierów, Mennicę oraz 
Monopole. W Monopolu Tytoniowym po- 
rusza referent zagadnienie 0 stosunku po- 
szczególnych artykułów tytoniowych mię- 
dzy sobą, zaznaczając, że przy sprzedaży 
papierosów doliczą się 50 proc. cen, nato- 
miast przy sprzedaży tytoniu krajanego 
4Q proc. Wskutek tego palacze wolą kupo- 
wać tytoń krajany. Opinia, jakoby nasz ty- 
toń był gorszy niż zagraniczny jest niesłu- 
szna co się okazuje bodaj stąd, że przemy- 
cany jest on zagranicę, a nawet de Nie- 
miec. Pocieszającym momentem jest kolo- 
Salny wzrost produkcji tytoniu wewnątrz 
kraju. Gdy parę lat temu produkcja roczna 
wynosiła 700.000 klg. w r. b. wynosi 
1.000.000 klg., co powoduje też pewien 
wzrost administracji w związku z zakupem 
tytoniu na rynku wewnętrznym. 

Przechodząc do długów państwowych 
referent zaznaczył, że ciężar pożyczki sta- 
bilizacyjnej nie jest tak wielki za jaki u- 
chodzi, że spłacono już 8 prec. pożyczkę 
konwersyjną, wykupiono 8 proc. bilety 
skarbowe, ale należy pamiętać, że długi 
objęte tym budżetem nie wyczerpują wszy- 
stkich długów państwowych gdyż pożyczka 
włoska figuruje jeszcze w budżecie Mono- 
polów, a pożyczki kolejowe w budżecie 
Kolei. Nie nadszedł jeszcze czas na zacią- 
gnięcie dużej pożyczki wewnętrznej, ale 
wielka szkoda — stwierdza, referent - że 
naskutek sprzeciwu kom. długów państwow. 
nie doszła do skutku projektowana požy- 
czka premjowa. 

Na tem posiedzenie komisji budżetowej 
zakończono, wyznaczając następne na jutro 
na godz. lo-tą min. 30. Na porządku dzien- 
nym znajduje się głosowanie nad budżetem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych i dalsza 
dyskusja nad budżetem M-stwą Skarbu. 
MUS] 

Etha traesienia ziemi w Bułgarji. 
Obliczenia strat. 

Trzęsienie ziemi w Bułgarji spo- 
wodowało olbrzymie szkody materjal- 
ne. Wielkość katastrofy oŚwietlają do- 
skonale uzyskane przez naszego ko- 
respondenta szczegółowe dane staty- 
styczne. 

Miasta Borisowgrad i Czirpan są 
prawie zupełnie zniszczone. Druga 
stolica Bułgarji, piękny” Plowdiw, jest 
do połowy zniszczony i zburzony. 
Wszystkie osiedla w pobliżu tych 
trzech miast — więcej niż 60 wsi, są 
albo zupełnie zrównane z ziemią, albo 
też silnie zniszczone. Bardzo silnie 
ucierpiały też miasta Haskowo, Sta- 
nimaka, Tatar-Pasardżik, Stara i No- 
wa Zagora. 

W Plowdiwie jest 3.600 budynków 
zupełnie zniszczonych, 6 tysięcy tak 
dalece uszkodzonych, że nie można 
w nich zupełnie mieszkać. Wszystkie 
inne domy są mniej lub więcej uszko- 
dzone. 175.000 osób jest bez dachu 
nad głową. W powiecie płowdiwskim 
zostało zupełnie zniszczonych 35 wsi. 

W Borisowgradzie 437 domów zo- 
stało zrównanych z ziemią a 1.892 na 
pół zniszczonych, nie nadających się 
do mieszkania w nich. Z 23 gmin w 
okolicy, 17 jest zupełnie zniszczonych. 
Bez dachu jest 40.000 mieszkańców. 

Olbrzymie nieszczęście, które spo- 
tkało bułgarskie życie gospodarcze, 
daje się tembardziej odczuć, że kraj 
niem nawiedzony był bardzo urodzaj- b 
ny, pod względem gospodarczym bar- 
dzo rozwinięty i zdolny do dalszego 
rozwoju. Szkody jakie poniósł prze- 
mysł i handel w tych krajach, oblicza 
się na kilka miljardów lew. Sam prze- 
mysł tytoniowy oblicza swoje straty 
w powiecie plowdiwskim na 1 i pół 
miljarda lewów, przemyst cukrowni- 
czy na miljard a przemysł żywnościo- 
wy na 800.000.000 lewów. 
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ileksjach po-obchodowych. Oto żydzi 
(w olbrzymiej większości) powiedzieli 
sobie d p-opos zainscenizowanej uro- 
czystości: „Niech sobie Polacy obcho- 
dzą choćby jaknajpontyfikalniej rocz- 
nicę swevo bohatera narodowego. Że 
był nim Żyd—to rzeczy nie zmienia. 
Nie przelał krwi Berek Joselewicz za 
sprawę żydowską lecz za polską spra- 
wę. Co zam do niego! Niech naród 
polski choćby nawet pomniki mu 
Stawia. Rzecz byłaby zgoła inna jeśli- 
by Połacy wzięli tak skwapliwy i o- 
stentacyjny udział w obchodzie ku 
czci... naszego, żydowskiego jakiego 
bohatera, jakiego Bar Kochby czy 
Machabeuszów, którego z wielkich 
Zydów, co się narodowi żydowskiemu 
zasłużyli jak nikt inny... a to co in- 
nego!“ 

Nie w tych szorstkich i bezwzglę- 
dnych słowach lecz między wierszami 
dał się ten nastrój ogółu żydow- 
skiego wobec uroczystości Berka Jo- 
selowicza wyczuć nawet z poobcho- 
dowej enuncjacji gazety „Der Tog“. 

Tutejsze społeczeństwo żydowskie 
w olbrzymiej swej większości niechce 
„angażować się" w maniiestacje po- 
dobne tej, którą miał na myśli komi- 
tet urządzający obchód Berka Jose- 
lewicza. 

Trzeba trzeźwo patrzeć wstecz— 
jeśli się naprzód patrzeć trzeźwo nie 
potrafi. 
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— Ргасе przygotowawcze do Targów 
Północnych i Wystawy Rolniczo-Prze- 
mysłowej posuwają się naprzód. 

- Ostatnio dokonano iachowego roz- 
« planowania przyszłych pawilonów. 
: Główny pawilon Targów Północ- 
" mych posiadać będzie 14 ;odrębnych 

sal, w których pomieszczone zostanie 
207 stoisk o powierzchni od 4 do 
40 metrów kwadratowych. 

Pozatem Komitetowi Wykonaw- 
czemu i Dyrekcji udało się uzyskać 
pod eksponaty kilka dużych i ustaw- 
nych sal w państwowej szkole Han- 
dłowo-Przemysłowej przy ul. Kró- 
lewskiej 4. Stało się to dzięki po- 
parciu zabiegów Dyrekcji Targów i 
Wystawy przez Kuratora Okręgu 
Szkolnego p. Pogorzelskiego i Na- 
<zelnika Wydziału Szkół Zawodowych 
w Kuratorjum p. Kuczewskiego, jak 
niemniej życzliwemu  potraktowaniu 
tej sprawy przez Dyrekcję szkoły, 

Doniosłe ogólne znaczenie posia- 
dają uwieńczone rezultatami zabiegi 
Komitetu i Dyrekcji Targów w spra- 
wie rozszerzenia terenu wystawowego 

na starożytne mury po-Bernardyńskie. 
Sprawa ta zbiegła się z palącem 

Skądinąd: zagadnieniem odrestaurowa* 
mia tych murów, zajętych w znacznej 

_ €żęści w czasach zaborczych jeszcze 
przez wojsko rosyjskie, a dalej nie- 
mieckie, a wreszcie nasze, co w Su- 
mie złożyło się na tych murów  zni- 
Szczenie. : 

Otóż na skutek odpowiedniego 
memorjału, gorąco osobiście popar- 
tego przez p. wojewodę wileńskiego 
Raczkiewicza Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
udzieliło Komitetowi Targów i Wy- 
stawy na rzecz odrestaurowania mu- 
rów po-Bernardyńskich pokaźną sub- 
wencje w wysokości 25 tysięcy zło- 
tych. 

Ponieważ musi być spełniony wa- 
runek utrzymania wszelkich form i 
Szczęgółów architektonicznych, które 
przekazały nam dawne czasy Świetne- 
$0 rozkwitu budownictwa wileńskiego 

restauracja murów odbywać się bę- 
dzie pod osobistym odpowiedzialnym 
nadzorem kierownika oddziału sztuki 
Brzy Urzędzie Wojewódzkim i kon- 
serwatora _ wilefisko-nowogródzkiego 
P. Remera. 

Godzi się wspomnieć, 
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iż odbudo- 

- Pastęp w orgamizacji Targów Północnych i Wystawy Rolniczo-Przemysłowej. 
- Realizacja projektu odbudowy murów po-Bernardyńskich. ` 

został na łamach luksusowego wy- 
dania piątego zeszytu Alma Mater —- 
Vilnensis z r. 1927. 

Skoro nareszcie .projekt odbudo- 
wy murów po-Bernardyńskich znalazł 
się na drodze bliskiej realizacji  na- 
suwa się konieczność, aby równocześ- 
nie Magistrat wileński przystąpił do 
należytego przynajmniej odremonto- 
wania zewnętrznego parterowego bu- 
dynku miejskiego  utrzymanego w 
bardzo szlachetnych linjach, który 
stosownie do planu prof. Ruszczyca 
ma być połączony arkadą kolumn z 
murami po-Bernardyńskiemi. 

Przeprowadzenie projektów  proi. 
Ruszczyca w naturze dałoby Wilnu je- 
den z najpiękniejszych zakątków ar- 
chitektonicznych z przebogatą per- 
spektywą na absydę kościoła Bernar- 
dyńskiego i jego szlachetnej wieżycy 
romansko-gotyckiej. 

Jeśli realizacja tych zaszczytnych 
dla nas planów istotnie w całej 
rozciągłości przeprowadzona zostanie, 
to choć ilość i jakość eksponatów 
przemysłowych i rolniczych Wileńsz- 
czyzny na Targach i wystawie nie do- 
pisze w okazałości, w jakiej pragnę: 
libyśmy je widzieć, zasługa Komitetu 
Wykonawczego i tych wszystkich, co 
bezpośrednie czy pośrednio do dzie- 
ła realizacji projektów prof. Ruszczy- 
ca się przyczynią, na najpiękniejszych 
kartkach współczesnej historji Wilna 
i kraju zapisana zostanie. 

Niezależnie od omówionei powy- 
żej subwencji Ministerstwa W. R.i 
O. P., Komitet Wykonawczy Targów 
i Wystawy z tegoż samego źródła 
otrzymał kwotę 10 tysięcy złotych na 
urządzenie w odremontowanych mu- 
rach po-Bernardyńskich retrospektyw - 
nego działu naukowo-propagandowe- 
go, obejmującego całokształt sztuki, 
architektury i budownictwa oraz nauk 
regionalnych w ich słowa najszerszem 
ujęciu i odzwierciadleniu. 

Aczkolwiek wiele jeszcze danych, 
tyczących się bieżących prac Komi- 
tetu Targów i Wystawy - nie ze swej 
winy do wiadomości publicznej podać 
nie możemy stwierdzić  bezstronnie 
musimy, iż to, co nazewnątrz przez 
odpowiednie czynniki odkryte przed 
nami zostało, Świadczy © wyraźnym 
postępie organizowanej gospodarczo- 
kulturalnej imprezy za jaką pierwsze 
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Wnieb. P. 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia - 15 V 1928 r. 
Ciśnienie 156 
średnie w m. | 

Temperatura = 
średnią + 1000, 

Opad za do- 
bę w mm. 

Wiatr Zac i przeważający. Zachodni. 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę -1- 20C. 
Maximum na dobę -1-149C 
Tendencja barometryczna spaaek ciśnienia. 

` KOŚCIELNA. 
-— Doroczna Msza św. wszystkich 

Sodalicyį Marjańskich w Wilnie odbędzie 
się we czwartek dnia 17 maja o godz, 8-ej 
rańo w kaplicy Ostrobramskiej. Miejsce 
zbiórki na dole przed Kaplicą. 

URZĘDOWA. 
— Powrót Wojewody p. Wł. Racz” 

kiewicza z Warszawy. Dnia 15 b. m. Wz 
wrócił do Wilna i objął urzędowanie Pan 
Wojewoda, który wyjeźdźął do Warszawy 
w sprawach służbowych. 

Niezależnie od tego dnia 12 i 13 b. m. 
Pan Wojewoda przewodniczył w Warsza- 
wie na zjezdzie Prezydjów byłych Związ- 
ków Wojskowych Polaków w Rosji. 

W poniedziałek dnia 14 b. m. Prezes 
Rady Ministrów Pan Marszałek Piłsudski 
przyjął Pana Wojewodę na audjencji, na 
której Pan Wojewoda węczył portret Ber- 
ka joselewicza zgodnie z życzeniem pre- 
zydjum Komitetu obchodu. Pan Marszałek 
w dłuższej rozmowie interesował się sze- 
regiem spraw związanych z rozwojem go- 
spodarczym i kulturalnym Województwa 
Wileńskiego. 

-— (0) Posiedzenie Okręgowej Ko- 
misji Ziemskiej w Wilnie. Dziś, dnia t6 
maja, tj. w drugim dniu posiedzenia Okrę- 
gowej Komisji Ziemskiej w Wilnie, będą 
rozpatrzone, m. in., sprawy następujące: 

'1) Sprawa przymusowego zlikwidowa- 
nią wspólnego pastwiska na obszarze 263 
ha w granicach dóbra ziemskich Pomerecz- 
Słociszki, em. Polańskiej, pow. Oszmiań- 
skiego, własność F.-K.-B. Tartułło z gos- 
podarzami wsi Słociszki. 

2) Sprawy ustalenia rozciągłości i gra- 
nic służebności  pastwiskowej, obciążają- 
cych dobra ziemskie: a) Do wsi Szkiłon- 
dziszki, gm. Polańskiej, pow. Oszmiańskie- 
go, własność W. i St. Kossackich na rzecz 
wsi Szkitondziszki; b) Paulinowo, gm. 

wą murów po-Bernardyńskich, doko- Targi Północne i Wystawa Rolniczo- jodzkiej, pow. Brasławskiego, wł. A. Bo- 
nywana będzie według planu 
Ferdynanda Ruszczyca, który to plan 
bajecznie omówiony i zilustrowany 

1 000 pro 
'Po wznowieniu posiedzenia Sądu 

przemawia mec. Krzyżanowski. Oma- 
wia On szeroko sprawę konferencji w 
Gdańskui twierdzi, że wśród mas 
białoruskich nie było realnej tenden- 

Ów cji do połączenia terenów białoruskich 
Z„ZŚRR.. 

Przemówienia obrony zakończone. 
Prokusatorzy proszą o głos, pierwszy 
przemawia prok. Kałapski. 

Replika prak. Kałapskiego. 
Wysoki Sądzie! Pan mecenas Krzy- 

|  żanowski zamykając przemówienia 
› obrony mówił Sądowi: nie tędy dro- 

| ga. Ja też mówię to samo, mając na 
__ myśli akcję zakrojoną przez oskar- 
.  żonych pod płaszczykiem narodowo- 

| šciowym, 
| 3 W replice swojej sprostuję szereg 
,  mleścisłości jakie wkradły się w prze- 

mówienia oraz omówię kwalifikację 
prawną unikając osobistych,wycieczek. 
W dalszym ciągu swego  przemówie- 

nia p. prokurator Kalapski omawia 
drobiazgowo kwestję kwalifikacji pra- 
wnej, stojąc w imieniu urzędu proku- 
ratorskiego na stanowisku, że art. 
102 cz. ll k.k. został tu słusznie za- 
Stosowany. ь 

Omawiając kwestję broni —;mówi 
e dalej: przecież oprócz tej broni jaką 

tu mieliśmy, a jaką obrona stara się 
zbagatelizować, twierdząc, że „już 
strzelano z niej w innej sprawie", ma- 
my Szereg zeznań Świadków i szyfry, 
ustalające, że składy takie na terenie 
pow. Kossowskiego były. A broń po 
tamtej stronie? Oficerowie K.O.P. ze- 
znający przed Sądem mówili nam wy- 
"aznie O składach przeznaczonych na 
cel, 0 którym tyle się tu mówiło. 

nieść muszę ponadto poprawki 
50 do oświadczeń kilku obrońców, 
dotyczących poszczególnych zeznań. 

' ._ Następuje szczegółowe omówienie 
i wyjaśnienie tych niedokładności czy 
też mylnego interpretowania przez 
obronę poszczególnych momentów. 

| Replika prok. Rauze. 
Dostojni Sędziowie! Stale powta- 

.. rzam, że na Sali tej jedynym obowiąz- 
Po Em wszystkich jest wykrycie praw- 

| dy, jednak po „wysłuchaniu przemó- 
wień obrony stwierdziłem, że sala ta 

| nie jest salą sądową, a raczej salą 
| 
! 
| 

      

gdzie rozpatrywano ustosunkowanie 
się narodu białoruskiego do Polski. 

Tych pełnomocnictw, w imieniu 
tEgO narodu nie znalazłem w aktach 
Sprawy, Nie znalazłem  petnomocnic- 
twa mec, Ettingera od 25000 osób, a 
znalazłem tylko pełnomocnictwo Ko- 
2 = Petrusewicza od paru, a w 
a iczbie i Łuckiewicza, o którym 
Vybrany z woli narodu sen. Rogula 
10Wi, že jest. szkodnikiem narodu 

białoruskiego. Dalej pełnomocnictwa 
szpiega Kalina-Kalinowskiego i skaza- 
tego za kradzież Nowakowskiego. 

Wiemy, že „Hramada“ rozrosła 

się rozumie. BMS. 

(BSI „МА У 
się w szybkim tempie, ale wiemy też, 
że fala, która wznosi się musi opaść. 
Tak było i w tym wypadku. Oskar- 
żeni chcieli ją zorganizować z naka- 
zu wielkiego mistrza, lecz nie udało 
się. 

Że taktyka „Hramady* nie odpo- 
wiadała nastrojom ludności gbiałorus- 
kiei świadczy fakt, że obecni posło- 
wie białoruscy Flegont Wołyniec i 
Janko Stankiewicz, jak to słusznie 
podkreślił jeden z panów obrońców 
stoją obok Rządu Marszałka Pilsud- 
skiego. jest to antytezą myśli poli- 
tycznej „Hramady“. 

W trakcie procesu doszliśmy *do 
absurdalnego wniosku, że całe Spo- 
łeczeństwo wymaga wyroku uniewin- 
niającego, a tymczasem jeden z p. 
obrońców (broniący solidarnie) twier- 
dzi, że jeżeli sąd chce być solidar- 
nym ze_ społeczeństwem polskiem, to 
musi skazać. j 

W przemówieniu swojem operowa- 
łem datami historycznemi, gdyż zmu- 
szony byłem do tego omawiając hi- 
storję ruchu białoruskiego. Konie- 
rencja w Berlinie była momentem 
zwrotnym w tym ruchu, stwierdzają 
to wszyscy, a tam przecież zapadła 
uchwała podkreślająca, że Mińsk jest 
jedynym centrem odrodzenia biato- 
ruskiego, a te tu ziemie muszą być 
z czasem dołączone. O tem zaś, że 
za pracę wywrotową na terenie ma- 
jącej powstać įlegalnej „Hramady“ 
odpowiedzialność pada na Taraszkie- 
wicza mówiono i na Kominternie. 

Przysłuchiwałem się podczas prze- 
mówień obrony czy jakieś twierdze- 
nie moje było obalone. Nie, więc by- 
ła micząca aprobata. 

Jeżeli brać koncepcję, że mamy tu 
do czynienia ze spiskiem na terenie le- 
galnej „Hraniady“ to czyż czterej po- 
Słowie nie byli sztabem tej wywroto- 
wej akcji. A kto pracował w Centr. 
Sekretarjacie? Komuniści Bursewicz 
i Makowski. Mamy więc tu już drugi 
stopień organizacyjny. # 

Mecenas Śmiarowski sam nie ne- 
guje, że 37 hurtków zarażone było 
trądem komunizmu, a prócz tego 

wiemy, że cały szereg komunistów 
bylo mežami zauiania „Hramady“. 

Dowiedzione zostalo, že struktura 

organizacyjna istniała. 
Mówi dalej p. mecenas, że „Hra- 

mada* walczyła z komunizmem i na- 
odwrót, a Taraszkiewicz sam przy- 
znał: „myśmy nie walczyli z kompartją' 
i ma rację - „Hramada* walczyła z 
P. P. S. i „Wyzwoleniem* w sposób 
bezwzględny, tax samo jak iz Rządem 
Marszałka Piłsudskiego. 

Ten rząd nie jest wygodny Wielkie- 
mu Mistrzowi, więc walczono z nim. 

Wysoki Sądzie, była grupa pięciu 
nauczycieli Białorusinów, członków 
K.P.Z.B., którzy swego czasu studjo- 
wali na kursach metodystycznych: 

proi. Przemysłowa w Wilnie powszechnie zyminowa, na rzecz wsi Zapuniszcze, Śnie- 
gi, Siemieniszki, Bijejki, Wołkowszczyzna, 
i Puniszcze; c) Hurnowicze, gm. Rado- 
szkowickiej, pow. Mołodoczańskiego, wł. 
G. Romanowskiego, na rzecz wsi Hurno- 
wicze. 

3) Sprawa przymusowego zniesienia 
służebności  pastwiskowej,  obciążającej 
rzekomo uroczyska Charukowo i Sierkow 
Łoh, przynależne do dóbr ziemskich Szy- 
manowo, gm. Smorgońskiej, pow. Oszmiań- 
skiego, wł. Ant. Sadowskiego, na rzecz wsi 
Korowaje. 

4) Sprawą zatwierdzenia projektu przy- 
musowego zniesienia służebności pastwis- 
kowej, obc ążającej ur. Jaciszkt, gm. Ale- 
ksandrowskiej, pow. Święciańskiego, wł. St. 
Kuźmika, na rzecz wsi Radziusza-Tałucze. 

5) Sprawy ze skarg odwoławczych a) 
na orzeczenie Komisji uwłaszczeniowej na 
pow. Brasławski w przedmiocie uwłaszcze- 
nia na rzecz Pipirów gruntów z zaścianka 
Wacławowo, gm. Opeskiej, pow. Brasła- 
wskiego, wł. A. Pelikana; b) w przedmio- 

Rak-Michajłowski, Wasylisa Komar, 
Maksym Bursewicz, H. Lewkowicz, 
Al. Kuźma. Co się z niej pozostało? 
Wasylisa Komar za udział w Dandzie 
atamana Czorta skazana została na 
ciężkie więzienie, Kužma, za to, że 
wydał bandę został przez nich za- 
mordowany, Rak-Michajłowskiego i 
Bursewicza czeka kara ze 102 art. A 
gdzie jest piąty? — On urabia opinję 
na łamach „Iurjera Wileńskiego". 
Pisze, że niesłusznie oskarżono „Hra- 
madę“. 

W dalszym ciągu repliki omawia 
p. prokurator szczegółowo zeznania 
św. Guryna, Babicza i Kużmy. Ze- 
znania te, jak wiadomo ciężko oskar- 
żają, to też obrona z niemałym na- 
kładem energji usiłuje zrobić z nich 
prowokatorów i kłamców. 

Obrona poszła w pewnym kie- 
runku--kontynuuje p. prok.—trudno 
jest obalić dowody rzeczowe, usiło- 
wano wię obalić zeznana Świadków. 

Jedni kłamali, twierdzą nam p. 
obrońcy, a reszta zeznawała pod 
wpływem sugestji. Tak nie jest. Byly 
załamania się Świadków, to zrozu- 
miałe, bo któż chce podzielić los za 
mordowanego przy ul. Jagiellońskiej. 
Cofnęło kilku z nich zeznania; złożo- 
ne u sędziego Śledczego, ale to nie 
jest dowodem. 

Omawiając kwestję buchalteryjną 
wykazuje p. prokurator nieściśłości i 
mówi: „słyszałem dowcip, że prócz 
wyższej buchalterji jest jeszcze dzie- 
cinna. Tak, ale według dziecinnej 
buchalterji 2 plus 2 daje 4, a wyższa 
buchalterja pozwala na następującą 
formułkę: 15.000 dol. otrzymanych z 
Gdańska mniej suma nieznana daje... 
oszczędności poselskie. 

Proszę sądzić, która z nich daje 
lepsze wyniki. 

Omawiając drobiazgowo sprawę 
akcji MOPR, będącej jednym z naka- 
zów Kominternu, rzuca p. prokurator 
zdanie: trzeba żałować, że niema zde- 
cydowanej przeciwwagi, aby szpiegów 
bronić tylko z urzędu. 

W dalszym ciągu przemówienia 
wytyka p. prokurator błędy wylicze- 
nia Rak-Michajłowskiego w sprawie 
wydatków prasowych „Hramady'*. 

Po przemówieniu p. prokuratora 
zabierali głos pp. Smiarowski, Ba- 
biański i Petrusewicz. Dziś dalsze 
przemówienia obrony i „ostatnie sło- 
wo* oskarżonych. W 7. 

  

"KRONIKA W dniu 15 b.m. p. Wojewoda 
wileński po odbyciu końcowej narady 
w przedmiocie rozpatrzenia projektu 
preliminarza budżetowego m. Wilna 
na 1928 29 projekt wymieniony za- 
twierdził. 

Budżet m.-Wilna na rok 1928—29 
został zbilansowany kwotą 10.965.083 

cie uwłaszczenia na rzecz Pietkiewiczów 
gruntów z majątku Misztowce, gm. Dry- 
świackiej, pow. Brasławskiego, wł. j. Ko- 
rejwy; c) na orzeczenie Komisji uwłaszcze- 
niowej na pow. Wileńsko-Trocki w przed- 
miocie uwłaszczenia na rzecz P. Symono- 
wicza ząśc. Woroniszki, gm. Rzeszańskiej, 
pow. Wiłeńsko-Trockiego, własność K. 
Mincewicza; IRE uwłaszcze- PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
та па rzecz J. Januszewskiego ziemi i — (x) Przedłużenie terminu wypłat 

Gio wiceado Sm Wid kuZoM z, pafetw akcji doraźnej, Na skutek ste 
cza; e) na orzeczenie Komisji uwłaszcze- RAEC Eon 
niowej na pow. Święciański w przedmiocie Е 2 3 ‚ Sp $ Я państwowej akcji doraźnej przedłużony zo- 
uwłąszczenia na rzecz W.i 1. Ługowskich stał do dnia Pizerwca ai b. 
zaśc. Cegielnia, gm. Żukońskiej, pow. Świę- > : > А 

ciańskiego, należącego do klucza Stracza- „aglęnia władz cenwalnych, termin wyc 
27 własność Zygmunta Chomiń- płat tych zasiłków kończył się 15 b.m. 

1ego. z : — „Białoruski Haspadarski Źwiaz.* UNIWERSYTECKA. 
Województwo zatwierdziło statut nowego — Promocje. W środę dnia 16 bm. o 
stowarzyszenia „Białoruski Haspadarski godzinie i-ej po poł. w Auli Kolumnowej 

KE prezydjum wybrano: na prezesa Rowonew odbędą się promocje na dok- 
y y z tora wszechnauk iekarskii i 

posła J. Stankiewicza, na członków A. osób: М RPO nejecica 
Ostrowska, j. Muraszka, E. Paukszta i K. 1) p. Abrama-Leiby Gūrwicza i 
Kisiel, | х . 2) p. Dawida-Lejzera, Sztulmana. 

„Źwiaz* ma na celu rzeszenie wśród Bia- Wstęp wolny. 
łorusinów kultury, oświaty, kooperacji " AKADEMICKA ita : — (0) W sprawie wyborów do gmi- | — Z Koła Kownian. Zarząd akade- 
ny żydowskiej m. Wilna. Onegdaj na po- mickiego Koła Kownian zawiadamia człon- 
siedzeniu plenum Komitetu wyborczego Ków Koła, że dnia 17 bm. odbędzie się 
prawica zgłosiła wniosek o odroczeniu wy- herbatka. Adres: Mickiewicza 37-17 (wejście 
borów do gminy żydowskiej m. Wilna do & Ciasnej). Początek o godz. 18. 

jesieni r. b. Wniosek ten spotkał,się z ener- Imiennych zaproszeń nie wysyłamy. 
gicznym sprzeciwem lewicy, która domaga- 5racia Mieczni! We czwartek dn. 
ła się wyznaczenia wyborów na dzień 15 17 bm. odbędzie się wycieczka do jeziora 

lipca. Wobec tego, że głosy podzieliły się Sałaty (8 km.). Wyruszamy z placu Orzesz- 
(8 zai8 przeciw), sprawa ta ostatecznie Kowei punktualnie o godz. 8 rano. 
będzie załatwiona na najbliższem posiedze- 2 
niu wymienionego Komitetu. ы : KOMUNIKATY. i 

> ay mchy Zw. kółek i organi- 
zacji rolniczych. dniu I i 2 czerwca 

SAMORZĄDOWA. rb. udbędzie się w Wilnie walny zjazd człon- 
— (r) Z wydziału powiatowego Wil.- ków Związku kółek i organizacji rolniczych. 

Trockiego. Wczoraj odbyło się kolejne — XLIII Środa Literacka odbędzie 
posiedzenie członków wydziału powiatowe- się 16 bm. o 8 wieczorem nie w zwykłym 
go sejmiku Wileńsko-Trockiego. Przewo- lokalu, lecz wyjątkowo w Ognisku Akade- 
dniczył starosta powiatu p. Lucjan Wit- mickiem, ul. Wielka Nr 24. Gośćmi będą na 
kowski. niej prócz poety Z. Kleszczynskiego, kom- 

Po załatwieniu spraw formalnych, wy- pozytor Piotr Maszyński oraz członkowie 
dział rozpatrywał i zatwierdził załatwienie zaproszonego do Wilna akademickiego Ko- 
rekłamacyj na wymiar podatków, a nastę- ła Muzycznego z Warszawy. Związek Lite- 
pnie omawiano cały szereg spraw tyczą- ratów Oraz Akademicki Komitet Przyjęcia 
cych się samorządu gminnego. zapraszają na tę Środę, prócz swych człoa- 

Poza tem, odkładając resztę Spraw, ków, stałych sympatyków Śród literackich 
znajdujących się na porządku dziennym, do oraz gości. Stroje wizytowe. 
następnego zebrania, tj. dn. 19 mb, doko- — Komnnikat Wileńskiego T-wa Arty- 
nano wyborów przedstawicieli wydziału na stów Plastyków. jutro o godzinie 13 na- 
walne zebranie członków centrali rolniczo- stąpi uroczyste otwarcie VI Dorocznej Wy- 
handlowej w osobie p. Bronisława Wędzia- stawy Obrazów i rzeźb Wil. T-wa Arty- 
golskiego Oraz na zjazd delegatów Żw. stów Plastyków, w której udział biorą 
ółek i Organizacyj Rolniczych — starostę członkowie T-wa: Kazimiera Adamską — 

p. Luci. Witkowskiego. й Rouba, Wacław Dawidowski, Piotr Fierma- 
Na mastępnem zebraniu załatwione bę- nowicz, jerzy Hoppen, Rafał Jachimowicz, 

dą wszystkie sprawy, które spadły wczuraj Bronisław Jamontt, Edward Karniej, Marjan 
z porządku oraz przyszykowane będą ma- Kulesza, Kazimierz Kwiatkowski, Adam 
terjały, jakie przedłożone będą sejmikowi Miedzybłocki, Tymon Niesiołowski, Michał 
na jego zebraniu w dn. 26 mb. Rouba, Marjan Słonecki, Ludomir Śleń- 

- (r) Opóźniona akcja na pomoc dziński, Leona Szczepanowiczowa. Pozatem 
siewną. Mimo to, że starostwo wystąpiło Swój udział na wystawę zgłosili artyści ma- 
do władz odnośnych o kredyty na pomoc larze niezrzeszeni: Hawryłkiewicz Jan, Me- 
siewną dla rolników pow. Wil.-Trockiego nes-Kuczyńska, Pietkiewicz Mikołaj, Szem- 
jeszcze w kwietniu, do tej pory sprawa ta berg Czesław, Szolle Lidja, Waluk Kazi- 
nie została załatwiona, chociaż czas sie- mierz, Wróblewska Krystyna. 2 
wów już minął. - Wiłeńskie Koło Związku  Bibijo- 

Na skutek zabiegów zainteresowanych, tekarzy Polskich. Dnia 18 maja 1928 r. 
Starosta p. Witkowski interwenjował wczo- piątek o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w 
raj w Banku Rolnym o przyśpieszenie zała- Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej 52 
twienia formalności, związanych z wyasy- zebranie członków, na którem dr. Ad. Ły- 
gnowaniem kredytów na ten cel, a przynaj- sakowski zreferuje wyniki Zgromadzenia 
mniej o wypłacenie zaliczki tymczasowej Delegatów Kół w Warszawie oraz bieżące 

Natomiast wydział powiatowy Wil.-Tro- sprawy bibljotekarskie m. in. wspólny wy- 
cki delegował dwóch członków do p. Wo- jazd z Wilna do „Lwowa na Zjazd Bibijote- 
jewody, z prośbą o poczynienie starań w karzy i Bibljofilów. Zarząd uprasza o przy- 
tej sprawie u władz centralnych w War- bycie wszystkich uczestników Zjazdu, człon- 
sząwie. ków Koła i gości. le 

MIEJSKA. RÓŻNE. 

— (x) Propaganda Komitetu Wysta- (Pray okienku paszportowem. One- 

wy Targów Północnych. W celu rozpo- Sdai przy okienku  paszportowem Nr IV w 
wszechnienia propagandy Wystawy Targów Urzędzie Starosty Grodzkiego, jak zwykie, 
Północnych w Wilnie, prezydent m. Wilna Stała w ogonku spora ilość interesantów, 
p. Folejewski wyjechał w dniu wczoraj- Oczekujących swej kolejki na zažat ienie. 
szym do Grodna i Białegostoku, gdzie z ra- W Zależności od temperamentu, niektórzy 
mienia Komitetu zamierzą nawiązać kon- niecierpliwie zmieniali pozycję i wyciągając 
takt z miejscowemi władzami samorządo- Szyje po przez głowy sąsiadów spoglądali 
wemi. W tym samym celu wyjechałrównież Z utęsknieniem na zbawienne okienko; inni 
do Nowogrėdka prof. Ehrenkreutz. z cichą rezygnacją patrzyli bezmyślnie na 

— (x) Prezydent m. Suwałk w Wil. Szare ściany korytarza, marząc prawdopo- 

nie. W związku z pracami organizącyjne- dobnie o niebieskich migdałach. Wtem w 
mi wystawy Targów Północnych w Wilnie sennej dotąd gromadce zrobiło się, jakieś 
w dniu 14 b. m. przybył do Wilna prezy- poruszenie, nudą rozproszyła się. 
dent m. Suwałk p. Gałaj, który odbył kon- „, Oto zjawiło się dwoje ciekawych osob- 
ierencję w Magistracie. ników, ubranych w jednakowe raglany, 

W toku debat p. Gałaj przyrzekł zor- gładko ostrzyżonych i ogolonych, o kancia- 

ganizować w Suwałkach Komitet, zadaniem stych energicznych twarzach nieokreślonej 

którego będzie udzielenie poparcia Komite- Narodowości. Rażąco głośno—rozmawiając 

towi Targów Północnych. złą polszczyzną i żywo gestykulując, szyb- 

— (x) Wykonanie planu miasta Wil- КО podeszli do sąsiedniego okienka Nr V 

na za pomocą zdjęć z aeroplanu. Wo- (paszporty zagraniczne) i przekonawszy się 

bec nasuwających się trudności wykonania Że jest przymknięte, poczęli nonszalancko 
w najbliższym czasie niezbędnych miejskich SPacerować po korytarzu, podchodząc od 

planėw pomiarowych, a konieczności po- CZASU do czasu znów do  okien- 

siadania przez zarząd miasta planu m. Wil- Ka i utyskując na nieobecność urzędnika. 
na, Magistrat zamierza zwrócić się do od- Potem usiedli na ławie, kontynuując swą 
nośnych władz wojskowych z prośbą.o wy- ToZmowę, wspominając coś o „towarysz- 

konanie zdjęć miasta z aeroplanu. czach* i komentując zamach na urzędnika 
Na podstawie tych zdjęć, wykonany zo- poselstwa ZSRR. Raz i drugi jeszcze pod- 

stanie następnie dokładny plan m. Wilna. chodzili do okenka Nr V, nareszcie zde- 
(x) W sprawie rozszerzenia cho- Cydowanie podeszli i roztworzyli okienko. 

dników przy ul. «alwaryjskiej. W związ- Jeden z nich wsunął głowę do środka i za- 
ku z projektem rozszerzenia przez miasto pytał głosem podniesionym, czy będzie tam 
chodnika przy zbiegu ulic Wiłkomierskiej Kto załatwiał. Na spokojną odpowiedź u- 
i Kalwaryjskiej, w dniu onegdajszym odby- rzędnika z sąsiedniego okienka Nr IV, że 
ła się konferencja przedstawicieli Magistra- trzeba jeszcze chwilkę zaczekać, energicz- 
tu z delegatem Kurji Metropolitalnej w ny „iegomość* wybuchnął protestem, że 
Wilnie, na Której uzyskano ze strony Kurji Oni jub blisko pół godziny czekają. Urzę- 
zgodę na zniesienie części góry przylega- dnik, spoglądając na czerwone książeczki 
jącej do ulicy Kalwaryjskiei w celu roz- paszportowe w rękach „raglanów* znów 
szerzenia ulicy. Spokojnie ale stanowczo po *iedział, że pa- 

Teren stanowiący pagórek między ul. DowWiE CI widocznie przyjechali z Sowietów, 

Wiłkomierską i Kalwaryjską jest własnoś- ale trzeba zaczekać nie awanturującsię, bo 
cią Kurii Metropolitalnej. tu nie Sowiety. Na to roziegła się ostra 

— (x) Aparat radjowy w o rodzie sprzeczką „niecierpliwiąca interesantów, że 

Bernardyńskim* W związku z rozpoczyna- W Bolszewji owszem jest lepiej, bo tam ich 
jącym się sezonem letnim, Magistrat m. nie zatrzymywano. : 

Wilna postanowił ostatnio urządzić w ogro- Po takim dictum urzędnik wyszedł na 
dzie Bernardyńskim większy aparat rądjo- Korytarz, wypatrując policjanta, który gdzieś 
wy z głośnikiem, ustawienie którego nastą- 516 oddalił; „raglan* zaś mrucząc pod no- 
pi w dniu dzisiejszym. sem, że on sam sprowadzi tu policję, gdzieś 

— (x) Miejski Komitet przyjęcia Po- wyszedł, lecz po chwili wrócił sam do ko- 
lek amerykańskich. W związku z przyby- legi, którego już załatwiano i wkrótce obaj 
wającą w dniu 3 czerwca r. b. wycieczką Skierowali się ku wyjściu, bezceremonialnie 
amerykańskich Polek?w liczbie 400 do Pol- rozpychając skonsternowańą publiczność i 
ski, wyłoniony został ostatnio przy Magi- głośno krytykując polskie porządki. 
stracie m. Wilna Komitet przyjęcia wyciecz- o. Kilka minut jeszcze w ogonku przy o- 
ki, która między innemi zawita również do Kienku Nr IV trwało ożywienie i komento- 
Wilna wano incydent; ale wreszcie temat się wy- 

WOJSKOWA. czerpał, nudą wróciła i publiczność znów 

Wieś daje więcej rekruta niż 
pogrążyła się w se"ną apatię. 

— „Chiromanta i psicho-grafolog, 
miasto. Jak się dowiadujemy przeprowa- który wprawia w podziw ikażdego...* 
dzany obecnie pobór rocznika daje najzu- W ten sposób zatytułowane ulotki, istotnie 
pełniej zadawalniające rezultaty. Ustalone wprawiające w podziw każdego, rozdają 
zostało, że poborowi z prowincji stawiają przechodniom przed dworcem licznie pou- 
się b. regularnie. Na ogół stawiło się ой stawiani kolporterzy. Jest to rodzaj rekla- 
98—100 procent. Miasto dało, jak dotąd, my, który nie miałby nic złego gdyby ulot- 
95 procent. a ki były napisane po polsku a nie jakimś 

— (r) Umundurowanie oficerów. dziwacznym djalektem. Dla ilustracji przy- 
Przedłużono termin donaszania przez ©Ё- toczymy treść całej ulotki, zachowując jej 
cerów kurtek dawnego typu (z 5 lub 6 gu- oryginalny styl i pisownię: 
zikami i paskiem naszytym w talji) do dn. Uwaga! Znakomity znany w polsce i 
1 stycznia 1930 r. 2 zagran'cę chiromanta i psicho-grafolog któ- 

Natomiast płaszcze dawnego kroju ze- ry wprawia w podziw każdego człowieka 
zwolono nosić oficerom pełniącym słuźbę swoją znajomością przepowiadania z ręki 
w formacjach linjowych Oraz szkołach je- i lustra na Życzenia gościa zgadnie imię 
dynie przy zajęciach koszarowych ićwicze- obecnej i nieobecnej osoby. Przepowiada 
niach. Oficerowie w rezerwie wrazie powo- co było, co myśli i co ma być jego ko- 
łania ich na ewiczenią również mogą uży- chanię, zguby, sprawy sądowe, choroby 
wać płaszczy starego typu. oraz z życia familiinego i wyjazdu. Powiem 

Pan Wojewoda zatwierdził budżef m. Wilna. 
zł. W porównaniu do kwoty 8.541.179 
zł., jaką został zbilansowany budżet 
m. Wilna na rok 1927—28, 

; w tymże dniu p. Wojewoda wi- 
leński zatwierdził preliminarz budże- 
towy a Święciańskiego 
na ro —29 w — 
664.679 zl. 56 gr. "ewa 

każdemu jego charakter, zdolność, co go 
oczekuje i czego ma wystrzegać się. Wie- loletnia praktyka. Bezwzgłędna dyskrecja. Udziela także porad z najwaźniejszych 
sprawach mówi z listów i zaoczno. Proszę 2, as Tinyje Od gudz. 9 r. do 
Adtės lo 8 wiecz. Ceny dostępne. 

„Znakomity znany w polsce i zagrani- 
cę chiromanta i psicho-grafolog" nie = wi- docznie Szacunku do języku polskiego. Nie możemy zdaje się „tego nawet ad niego 
wymagać, ale dziwić się należy władzom które przecież kontrolują wszelkie druki, że udzieliły pozwolenia na puszczenie » 
obieg takiej ulotki. Nic dziwnego, że przy- 
jeżdżający do Wilna, kto Wiłna nie zna. 
a komu wetkną na Dworcu taki papierek 
niezbyt pochlebne ma o polskości Wilna 
pojęcie. 

' ZEBRANIA 
„_ — (x) Zydzi niezadowoleni z podat- 
ku majątkowego. Na ostatnio odbyter: 
zebraniu związku żydowskiego drobnyci 
kupców m. Wilną adwokat Żaks wygłosi: 
ojj o projektowanym podatku majątko 

„ Po odczycie „zebrani uchwalili rezol: - 
cje, w mysi której zamierzają za pośredni 
ctwem Związku drobnych handlowców * 
Warszawie wszcząć interwencję u centra- 
nych władz z prośbą o zarządzenie obli - 
cząnią poda*ku majątkowego nie ną zasa 
dzie obrotów, lecz na podstawie rzeczy- 
wistych danych o majątku obywatela. 

TEATRY i MUZYKA. 
|. — Teatr Polski (sala „Lutnia”). Dzis 
i jutro ostątnie dwa razy Świetna komedį: 
L. Hirschfelda i P. Franka „Mamusia“. 

— Otwarcie sezonu letniego w Te- 
atrze Letnim. Czynią się energiczne przy- 
gotowania w cełu otwarcia sezonu letnie- 
go. Pod kierownictwem reżyserskim p. Ka- 
rola Wyrwicz-Wichrowskie, (© oraz muzy- 
cznem p. Mieczysława Kochanowskiego co- 
dziennie odbywają „Się próby  intensywn: 
z „Nitouche” z udziałem p. Elny Gisteć: 
która już przybyła do Wilna. 

— Popis taneczny Anety Rejzerów- 
ny. W sobotę najbliższą o g. 5 m. 30 pp 
odbędzie się w Teatrze Polskim popis ta- 
neczny A. Rejzerówny oraz jej uczenic, + 
udziałem S. Kontera. 

- Teatr Złoty Róg ul. Dąbrowskie - 
go 5. Dziś wielka Rewja pt. „Sałatka ma- 
jowa” w 15 obrazach z udziałem ulubień 
ców Wilna A. Cieleckiej, M. Dobrowolskie 
go, Duo-Ney M. Szczęsnej, |. Behdaf 
go, |. Srėdkowskiego, Imy Helen i Żadej 
ko-Girls. 

Początek 0 godz. 9 wieczorem. 

' RADJO—WILNO. 
Środa dn. 16 maja 1928 r. 

16.00 16.15: Chwilka litewska. 
16.15 - 16.30: Komunikat Zw. 

nego Polskich Spółdz. Rolniczych. 
16.30 16.55: Audycja dla dzieci: „Pier- 

wsza wycieczka wilczków* — wygł St 
Brzostowski. 

16.55 17.20: Autorecytacje poetyckie 
Zdzisława Kleszczynskiego. 

17.20 17.45: „5. p. Henryk Melcer“ 
odczyt w związku z wieczornym koncertem. 
transmitowanym.z Warszawy, wygłosi Sta- 
nisłąw Węsławski. 

18.15 - 1900: Koncert popołudniowy w 
wykonaniu solistów goszczącego w Wilnie 
Akademickiego Koła Muzycznego w War- 
sząwie. Wykonawcy: Halina Balińska (skrzy- 
pce), Marja Czekotowska (śpiew), B. Nie- 
tyksza (śpiew), M. Rogowski (recytacja). 

19.00 — 19.25: Gazetka radjowa. 

  

  е- 

  

Rewizyj- 

19.25 19.35: Sygnał czasu i rozmai- 
tości. 

19.35—20.00: Pogadanka  radjotech- 
niczna. 

20.00--20.25: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek* przegląd najnowszych 
wydawnictw, — omówi prof. Henryk Mo- 
ścicki. 

20,30 - 22,00: Transmisja z Warszawy. 
Koncert poświęcony twórczości Henryka 
Malcera. Wykonawcy: Róża Benzefową (fort.) 
Leokadja Nowacka-liska (fort.), Wanda 
Wermińska (śpiew ),j Józeł Ozimiński(skrzyp- 
ce) i Lucjan Butkiewicz (wiolonczela). Sło- 
wo wstępne wypowie prof. Stanisław Nie- 
wiadomski. 

LL Słowo wstępne. 
wiołonczelą i fortepian. 
„II. Moniuszko-Melcer: Wiosna, Pieśń 

wieczorna, Prząśniczka odegra R. Benze- 
fowa. Pieśni — odśpiewa W. Wermińska. 

22,05 — : Komunikaty PAT. 
„ 23,00 24,00: Radjokabaret, w wykona- 

niu artystów teatru uZłoty Róg”. Wykonaw- 
cy: Amelja Cielecka (śpiew), Mieczysław 
Dobrowolski (humor i satyra), Józef Bo- 
gdanowicz (śpiew), I. Hellen, Środkowski, 
Michał Stupe (fort.) 

-- Radjokabaret. W środę radjo wi- 
leńskie w godzinach wieczornych wprowa- 
dza tytułem próby nowość w postaci wo- 
kałno-recytacyjnej audycji wesołej. Próba 
ta ma wykazać, w jakim stopniu na przysz- 
łość podobne wieczory odpowiadać będą 
upodobaniom słuchaczy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (r) Pożary w mieście. W ponie- 

działek wybuchł poźar w domu Nr. 30 przy 
ul. Mickiewicza. Ogień powstął wskutek 
wadliwej konstrukcji komina w piekarni 
Urwanowa. Straż ogniowa pożar stłumiła. 

- Wczoraj w nocy wybuchł ogień w 
domu przy ul. Zawalnej Nr. 15, ogarniając 
składzik, należący do krawca Efroima So- 
rokowa. Spłonęły naczynia i sprzęty do- 
mowe. у 

(r) Pioruny przyczyną pożarów. 
W kolonji Bożałatka, gm. lernpolskiej od 
pioruna zapaliła się stodoła z inwenta- 
rzem i zbożem Marty Kliszko. Straty wy- 
noszą 1.400 zł. 7: 

— Również od pioruna wybuchł pożar 
we wsi  Żahorszczyzna gm. słobodzkiej. 
Spłonęła stodoła z inwentarzem Adama 
Syrycys 4 

(r) Podpalenie. W Kiemieliszkach 
spłonęła stodoła z narzędziami rolniczemi 
Djońizego Podwalskiego. Straty obliczono 
na 4.248 zł. Dochodzenie ustaliło, iż pożar 
wynikł wsku ek podpalenia, czego dokonał 
Edward Aleksandrowicz. Podpałacza ujęto 
i aresztowano, ., 

‚ — (о) Kradzież w Magistracie. Wczo- 
raj, około godz. 11-ej rano, w pokoju se- 
kwestracyjnym Magistratu Nr. 44, skra- 
dziono u p. Doboszyńskiego (Nadbrzeżna 
16) porttel z pieniędzmi w kwocie 365 zł. 
Dokonana przez policję rewizja u znajdu- 
iących wówczas w sekwestracyjnym po- 
koju około 40 osób żadnych wyników nie 
dała. 

Dfiary. 
— Helena Gineja - Kuncewiczowa dla 

dwojga staruszków wysiedłonych z Lit 
kowieńskiej р 10 

Trio na skrzypce,
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ROCZNIK PEDAGOGICZNY 
Red. H. RADLIŃSKA. Sera I. Tom 3. Zł 28. || 

  

SŁOW © 

  

  

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
Proi. Dr. Kazimerz Barfel: 

PERSPERTYWA MALARSKA 
Tom 1. Sfr. 320. Z 897 rycinami kreskowemi i siafkowemi na luksusowym kredowym papierze. 

Cena brosz. zł. 45, w płótnie zł. 52. 
Dzieło to, którego pierwszy tom omawia zasady, zarys historyczny i estetykę perspektywy, jest nieodzowne dla każdego, ktokoiwiek zajmuje się sztukami 

pięknemi, czy to teoretycznie, czy też praktycznie. 

 GEOSYCZZZAOYŁCSSZEKY 2 OTOZZEWAAKSORYWE GZIRTERSEK, 

‚ SBERODBSZESZNAUARSZGANCEZSZZANNAZASEKZNBESGH 

NEAREST AMD A SALA 7 BBORE NERO ZE OEB NEMO ZE NSZ EMO EEE OEB ZE ME NET 

Zawiera całokształt myśli pedagogicznej polskiej i obcej za lata ubiegłe. Opracowany przez najwybitniejszych znawców szkolnictwa i zagadnień z niem 
gwarancję co do jakości i metody ujęcia materjału, w nim zawartego. Dla sfer szkolnych pierwszorzędne źródło, 

ROMER i SZUMAŃSKI 
Polska Mapa fizyczna Konturowa 1:850.000, zł. 2.40. 

cza j ъ druki anice, topografię, rzeki i t. p., prėcz kolei i hipsometrii. Wyborna jako podkład do graficznego przedstawienia wszelkich zagadnień, Zaznacza jednobarwnym drukiem granice pografję z ósoizcych. gospodarczo-przemysłowych, religijnych i innych, 

Nakład: V. A. АВИ - ОУ Т. З И 

  

  

Kino-Teatr 
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Najbardziej Atrakcyjny Program. Film o niebywałem napięciu sensacyjnem. 
ALGIERU. Wstrząsający dramat z życia awanturników i u Cierpisz na: RE 

  

  

  

  

  

    

dla znajomości ruchu umysłowego na polu pedagogicznem. 

- LWÓW, Czarnieckiego 12. 

WARSZAWA, Nowy Świat 59. 

RYDZYK TWO PR TTT TI DSA TIA TOI KOPA I TI II KEY PORTER 

UMĄTYZM, 
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związanych daje pełną 

jak n. p. 
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3 do 5 

B MECZ EOS 
„Opiece ludzi dobrego serca poleca 

się biedną wdowę b. pracowniczkę & mieszkania 
ŁAMANIE itp.a 

  

    

  

  

  
  

  

  

   

   
  

    
  

  

        

ы ZAKAŻANA DZIELNICA : ап О js 5 icz |. „HENIDS“ | vena azwwcca handlarzy żywym towarem, odsłaniający tajem- | £ kac > ge8 |] Wine, mającą L 2. kuchnia $ Wilenska 38. | Nice domów rozpusty. Wspaniały międzynarodowy turniej wybitnych sił aktorskich: Marja в A 10 ® ® posiadającą żadnych środków do SE io 
! "3 Jakobini, Kamilla Horn, Warwick:Ward, Liūja Potiechina. Seansy o godz. 4,6, 8i 10.15 s | в życia, znajdującą się w ostateSnej pod „Alma“: _ © ko a zm. 6 9 6 2 UDA < dzy. Laskawe datki uprasza si - -- m = - & Ogólnie znany i przez licznych lękarzy pole- g NGC) A WRTZSRI ę в4 

5 i Dziś! Największa sensacja sezonu, którą podziwiać będzie całe Wilno, e Gan — Prawdziwy tylko z marką ochronną ® A 0 adm. „Słowa dla b. & ° ONO JOWENIKĄ 
A ORA t By; 1< (W piomieniu życia). W rolach głównych: Światowa piękność LIL| 8 „PALMA“ s Wa EEN POKE RANNY mie$zkan:a 

„POLORŻA | „Orient-Exoress DAGOWER i jako zawiadowca stacji znany HEINRICH GEORGE. - Wytwórca: EJGENJUSZ MATULA 8 A i as Zgłoszenia ut. A. Mickie- į EGLE 2 RAR 67 Yrient-Ex . $ a POS. UJE ilno- „. „Słowa pod 
i Mei Obraz ten E sensacyjne przygody Jacy wła będa T Boat Expressem, в Fabryka Środków Leczniczych w Krakowie. E „a UA a Solidnie ао 

' a dla urozmaicenia zwiedza cały Świat. Początek o godz. 4-ej. BBBZBZNOZKABENARODWARECZZENUGPZGAWONZANUNA |; ań я ' 
ato,  Pošiačam 2а- zatatwiamy Iokaty | : S as 

Długości: świadczenia i reko- zotówki оя 
į j Dziś! Największy tragik świata „Mistrz maski* LON CHANEY w epokowym 12 1mtr.| Mmendacię. Oferty pro- Wleń. Biuro Ko- |KUCHARKA  poszu- в Giao-Te. ? i й ja TA gas iw Chi h szę sktadač do „Što- misowo-Handłowe, | Kuie posady do jednej в  Mino-Teatr 4 į aktowym dramacie, osnuty na tle ostatniej wojny domowej w Chinac Zmtr.| wa“ pod A. P. = Miodowa OS(2MUB żeche ośGbą che. 
| „SIARDA 5 | % PARSTWIE ZIELONEGO SMOKA. Film, który ilustruje życie pełne czaru egzo- | | - ABE EL tel. 152. Т nie wyjedzie do D 

je ° ł zakł K i walkami bratobójczemi. ; i \ й po — mm tee Skienik, posiada Świa- i tycznego, zakłócone krwawemi walka! a i smi Drus ien.ki KAPITAŁY 7 dectwa, Kościół ber= 

ga” О 2 1923 Me tnią* (Promienie profesora Toliena). Ś 2 ; i 4) 10mtr, a wyna-| z najpewniejszą Kea 10,4Kance- i i Hi й d dnia io do 20 maja 1928r. ( 1 a lollena). Sensacyjny alowe i parciane й; 4 ięcia pokoje przył gwaranci й arja- o 0izz 
4 allejski Iinemaiogiai į włącznie będą wyświetlane filmy: „Morari świata dramat w 10 aktach. W rolach głównych: z drutem bronzo- 20mtr.] rodzinie. Wiadomość: Tokulesi Nagano : e 
| Kulturalno-Oświatowyj Paul Wegener, Hannie Reinwald i Nien Sūn Ling. Nad program: „Obchód uroczystości 11 listo- | |wym fostoryzowa: 2 Arsenalska 6 m. 1. -o| "opidaratas D BEER IA 

u turą: no A A owył pada i 3 maja w 1 akcie i „Od rodzinnych wizyt... wybaw nas Paniel* komedja w 2 aktach. |. Zapasowe 33mtr. m | Wijęń. Biuro Ko- | Rutynowana « nauczy- SALA MIEJSKA Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna w dnie powszednie od g. 5 m. 30, taśmy. NOE оЫВ 50mtr.j OFICER SAMOTNY | misowo-Handlowe, | cielka FRANCUSKIE- 
ul. Ostrobramska 5. w niedzielę od godz. 3 m. 30. Początek seansów w dnie powszednie o godz, 6-ej, w niedzielę o i 3 * poszukuje od zaraz| Mickiewicza 21, !GO i ANGIELSKIE- 

o godz. 4. Nastepny program: „Wyprawa mysliwska do Abisynįi i Tajemnice gtebin morski ch“. i Miee zysła MW Žeimo pokoju przy dobrej| tel. 152. 21 įG0 pragnie wyjechać 
: T rom na lało. wzannan” za 

  

  
  

Kino Kolejowe 

„BUNISKO" 
*' obok dworca kciejo- 

wego). 

  

    

    

aktach. 
sensacyjny w 8 

Dziś wielki podwójny program!! — 

„Iawrócenie skazańca” 
Wspaniały dramat 

ME TAMORPNOSA 

Radyba/lnie UZUŁA PIEGI, 
WĄGTY, ZTDADSZCZAII IDE GAY CEFĘY 

SARA aaa 
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Wydawnictwa 

Towarzystya Ekonon cZnego Y Krakowie 

WACŁAW KONDZASKI 
Skład główny 

ISTOTA i GRANICE GOSPODARCZE 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
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„Pirat z miłości” Komedja pełna werwy 
i humoru w 7 aktach. W rol. gł.: Wiola Da- 

na, Klaudja Brown i Wan Loan. 

    Н 3 Ešlicakacans ООО 

Obwrieszezenie. 

Prezesa Wileiskicį Izky Skarbinuej 
Na mocy rozporządzenia Ministerstwa 

Skarbu z dnia 9-go stycznia rb. o obowią- 
zującym zakazie plantowania tytoniu, 
dozwolone jest przy urządzaniu ogrodów i 
kwietników obsiewanie, w celu przyozdobie- 
nia klombów, niektóremi odmianami tej ro- 
śliny, a mianowicie: Nicotiana affinis vel 
alata, Nicotiana Sanderae vel Sanderiana 
purpurea i rosea tudzież Nicotiana colossea 
(Nicotiana albo Lehmannia tomentosa). 

Osoby, korzystające z tego zezwolenia, 
obowiązane są jednak meldować o tem 
właściwemu Inspektorowi Akcyzowemu, 
niezależnie od jlości wysianego nasienia, 
pod rygorem grzywny od lo do 300 zł. 
przewidziąnej w art. 62 Ustawy Karno-Skar- 
bowej. 

Wilno, 14 maja 1928 r. 
z Prezes 

Nr 373-V1 J. Malecki. 

FA se ak Is! aa O OEB EZESZZEJES 

    PIEGI 
ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALENIZNĘ 

USUWA POD GWARANCJĄ 
APTEKARZA 

ANA GADEBUSCHA 
Л „AXELA“ kRzM 

| | SŁ. MAŁY- ZŁ. 2.50 
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Świażowej sławy kurorty i domy 
` wypoczynkowe. 
Pensjonaty, internaty, dla dziewcząt i 
dla chłopców. Cena całego utrzymania 
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich 
Dia dorosłych 150 fr. szw. które dla 
czterech kurortów przy tygodniowych 
zmianach są ważne. Referencje przeszło 
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie. 
Bureau der Pensionnaien Pestalozzi 
(Fėdėration Internationale des Pėnsion- 
nats Europėens) cudapest, V., Alkotmi- 
ny strasse 4. 1. (Telephon: Terćz 242 - 36). 

Kurorty i domy wypoczynkowe: 
Na węsrzech: Budapeszt  Siófok, W 
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *): Neu- 
chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *) 
Lugano, St. Moritz, We Fraacii: Paryż, *) 
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains, 
Grenoble, *)sEvian (Genewskie Jezioro), 
Chamonix, Na Francuskiej Riwierze: St. 
Raphael Canne, Nizza, Juan-les-Pins, Monte- 
Carlo, Mentona, W Anglji: Londvn *) Cam- 
bridge, °) Brigthon, Folkstone, We Wło- 
Szech: San-Remo, *) Nerwi, Wenecja Bor- 
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *) 
Palermo, Meran. W Austrii: Wiedeń, *) 
Zell-am-Zee, Linz, *) Insbruck, *) Salzburg, *) 
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Osten- 

da, W Afryce: Algier, Tunis. 
W. miejscowościach zaznaczonych gwia- 

zdką, internaty dła chłopców i dziewcząt, 
oraz dla dorosłych, są otwarte przez cały 
rok. Inne pensionaty i kurorty otwarte są 
tylko w ciągu lipca, sierpnia i września. 

Wycieczki mają zniżki od 25 p oc.. do 
50 proc. oraz pullmanowskie wagony. Ce- 
na utrzymania w 'ciągu roku szkolnego (od 
15 września) wynosi 110. franków szwajc. 

PSO0F= IEŻE 

  

w księgarni S. A. Krzyżanowskiego w Krakowie, 

PEDEDEDEDPEPEDEPEDEPEDEPEPASIOJSIOJSTO( APTEKACH i PERFUMERJACH, miesięcznie. 
Wydawca Sfenisiaw Mackiewicz. xedaktor « dpowiecziałny Czesław Karwowski. 

I Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161, 

ipotezekne duże mieszkanie! 
s pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, desc ah 

pożądana wanna i ogród, ołerty piśmienne z adresem skła-i 

dąć w administracji „Słowa" Mickiewicza 4 dla C. A. 

rodzinie, umeblowany 
i możliwie z wszystki- 
mi wygodami i osob 
nem wejściem, po- Pożyczki 

lekcje, Zarzeczna 11-а 
m. H, o 

  

  

     

żądane: ul. Mickiewi-i udzielamy szybko 17 оБ uła 
cza, względnie bliskie | i dogodnie |; ZEGARKI najia., 
iej okolice.  Oferty| Wileń. Biuro Ko- i] PQ! o el i 
zgłaszać pisemnie | misowo-Handlowe, | S M. о-н 
wraz z żądanem ho-| Mickiewicza 21, 41 miski dy IE 
norarjum, _ Tatarska| tel. 152. į a SAI 

|. (10, =właścicielka. do-y"""*=o, NEJ д LR - Ryglew- į 

0% mu Jachimowska 3 „DOMY "q| ski, Ostrobramska 
Konstancja, —0| na Antokolu z du- | * Nr 13- 

żym placem sprze- 

damy za 3.000 
dolarów 

RWAWASE 
Wien Duro ko- |B KEKARZE g 
MIE: * į MAWASAM | 

į ai dsc | 
czułości _„RADJO - POGOTOWIE", 

p 108! „A 

  
pracownia konstrukcyjno-reparacyjna 
O Mickiewicza Nr 30. 
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m Kuchalfer-kierownik ® „AM „Modny - | D.ZEDDOWRZZ | в S > 4 2 & odkiem sprze ° ае ge Przylmie posądę i ha wyjazd. Wyma- в damy niedrogo lub S 
m gania skromne. Wieloletnia praktyka gg wydzierżawimy chor. weneryczne, 
№ bankowa, handlowa i spółdzielcza. 8 | Wileń. Bi.ro Ko- S ooo | 
u Zgłoszenia do Administr. sub. K. O M | misowo Handlowe, > Aa į | 

> j Mickiewicza 21, zo i 
— > PE „tel. 152. o Kobieta-Lekarz į | 

Ogłoszeni= Choroby sez: | . ЛЕМОНа К) 
Potrzebny lokal biurowy 8—12 ODY astmą, R KIRO ы AE Е . х . "Sanatorjum  „Salus*| RILGNK, ak A ga 

pokoi z  niezbędnemi  wygodami Dr. Kupczyka Kra- DOW POŁ | 
ewentualnie z garażem i mieszkaniem ków, Szujskiego u s: Mickie A, | 
dla szofera. ащ О ла ал оо a 

Zgłoszenia nadsyłać — Оутексй Min Ki ją 77W.Zir Nr 152 RY Miogzi a : Lasów Państwowych, ul. Wielka Nr 
66, tel. 12-57. DYREKCJA. 3 pokojowe na Zwie- mj 

SORY PP TZĘGCU poszukiwane. JĄ AAOSZEKMI "$A 
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