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Proces „SRECÓW “. 
W piątek 18-go maja 

się w Moskwie drugi akt komedji re- 
żyserowanej przez G.P.U. p. t. „pro- 
ces inżynierów i techników z Zagłębia 

 Donieckiego oskarżonych o ekono- 
miczną kontrrewolucję*. „Afera w Don- 
basie" nabrała tak olbrzymiego roz- 
głosu ze względu, że zamieszani w 
niej są inżynierowie niemieccy i że 
wykrycie przygotowywanego zamachu 
spowodowało znaczne oziębienie w 
stosunkach niemiecko-sowieckich, co 
wyraziło się zerwaniem prowadzonych 
pertraktacyj mających na celu rewizję 
traktatu w Rapallo. W prasie euro- 
pejskiej nazwano całkiem niesłusznie 
proces sprawą inżynierów niemieckich, 
aczkolwiek wśród 53 oskarżonych 
znajduje się tylko czterech Obywateli 
niemieckich. Wszyscy oskarżeni są 
specjalistami: inżynierzy, technicy-gór- 
nicy, sztygarzy, elektromonterzy i kil- 
ku b. właścicieli kopalń, którzy praco- 
wali tam jako zwykli urzędnicy so- 
 wieckiego zarządu. 

Wykrycie przez G. P. U. zamachu 
czy kontrrewolucji ekonomicznej, jak 
sprawę speców nazywa . prasa SO- 
wiecka, wypadło w momencie nie- 
zwykle naprężonej sytuacji wewnętrz- 
nej w Bolszewji. Niepowodzenia w 
akcji t. zw. „chlebozagotowok*, fatal- 
ne rezultaty w dziedzinie przemysło- 
wej, wszystko to kazało szukać sie- 
rom rządzącym winowajców, aby tem 
usprawiedliwić się wobec mas i zwró- 
cić ich niezadowolenie w innym  kie- 
runku. Na kozła ofiarnego obrano 
„Speców'. Prasa sowiecka nadała wy- 
krytemiu zamachowi odpowiedni rezo- 
nans, a partja komunistyczna rozpo- 
częła demagogiczną kampanię prze- 
ciwko specjalistom — inteligencji. Rychło 
jednak sfery rządzące w  Bolszewji 
spostrzegły się, do czego ten dema- 
gogiczny atak „biej speców' może 
doprowadzić i powoli nakazały wyco- 
ianie się organizacjom partyjnym. 
Rykow, Stalin i inni dygnitarze wy- 
głosili przemówienia, w których pod- 
kreślili konieczność bacznej uwagi i 
kontroli ze strony proletarjatu aad 
działalnością „specow“, zaznaczając 
jednocześnie, że bynajmniej nie wszy- 
Scy specjaliści są wrogami  proleta- 
rjatu. 

Afera w Donbasie, której przyczyn 
Szukać należy w sytuacji wewnętrznej 
Bolszewji, przestała być wyłącznie 
sprawą wewnętrzną, z chwilą gdy 
aresztowano kilku inżynierów  nie- 
mieckich przedstawicieli firm przemy- 
słowych, które dostarczały dla kopalń 
donieckich sprzęt techniczny. Z tego 
względu proces, który się rozpocznie 
w nadchodzący piątek, może. mieć 
jeszcze wiele następstw w stosunkach 
niemiecko-sowieckich, tembardziej, że 
Niemcy znajdują się w przededniu 
wyborów i zaostrzenie stosunków z 
Sowietami może stać się dla niejed- 
nej grupy hasłem, które poprowadzi 
do urn wyborczych. 

Powróćmy jednak do procesu. 
Akt oskarżenia, opracowany przez 
prokuraturę sowiecką pod kierunkiem 
osławionego Krylenki, który ma 050- 
biście oskarżać na rozprawie, stanowi 
pokaźny tom. Streszczenie jego zajęło 
„Prawdzie* w czterech kolejnych nu- 
merach całe kolumny. Akt oskarże- 
nia zarzuca stworzenie organizacji 
kontrrewolucyjnej w Ścisłym  kontak- 
cie z oddzielnymi agentami niektė- 
rych firm niemieckich Oraz z wywia- 
dem polskim. sierami przemysłowe- 
mi francuskiemi i ogranizacją emi- 
gracyjną rosyjską b. właścicieli ko- 
palń na południu Rosji. Celem orga- 
nizacji było szpiegostwo ekonomiczne, 
sabotaż, działalność dezorganizująca 
sowiecki przemysł węglowy za pomo- 
cą nieracjonalnych metod produkcji, 
obniżanie jakości produkcji, zwiększa- 
„nie jej kosztów, nabywanie niepotrzeb- 
nych maszyn Oraz ukrywanie lepszych 
terenów węglowych drogą sztucznego 
zatapiania kopalń i t. p. Oprócz tego 
zadaniem organizacji, według aktu 
oskarżenia, miało być przygotowanie 
katastrofy gospodarczej w momencie 
obcej interwencji na terytorjum Z. 
S.S. R, co obniżałoby zdolność 

+ obrończą państwa. Większość oskar- 
żonych przyznała się do winy całko- 
wicie, kilku częściowo, natomiast 

Oskarżeni Niemcy nie przyznali się. 

Proces doniecki budzi olbrzymie 
zainteresowanie, miarą którego jest 
wysłanie przez wszystkie niemal 

dzienniki europejskie swoich korespon- 
dentów. Zainteresowanie to rzec można 
jest pomyślną okolicznością dla bol- 
szewików, którzy będą mieli dosko- 
nałą sposobność do propagandy, 
oskarżając cały Świat О knowania 
przeciwko Sowietom. За 

  

rozpocznie | 

WILNO, Gzwarfek 17 maja 1928 r. 

Shad delegacji litewskiej, 
KOWNO, I6.V. PAT. W skład delegacji litewskiej, któ- 

ra dn. 18 b.m. przybywa do Warszawy wchodzą dyrektor 
depart. M-twa Spraw Zagranicznych Zaunius, dyrektor 
departamentu handlowego ministerstwa finansów Norgaj- 
tis oraz urzędnicy ministerstwa komunikacji inż. Sroda i 
inż. Sobolauskas. 

Prasa iranzuska o uporze lifewskim. 
/ PARYŻ4 16.V, PAT. W prasie ukazują się dalsze komentarze w sprawie polsko- 

litewskiej Na łamach Echo de Paris Pertinax podkreśla uporczywe sprzeciwianie się 
Woldemarasa zaleceniom Rady Ligi. Streściwszy przebieg pertraktącyj od sesji grud- 
niowej Pertinax zaznacza, że cała Sprawa utknęła z powodu kwestji Wilna w której 
należało wyraźnie wypowiedzieć się. Należy spodziewać się, że Rada Ligi nie pozwoli 
na dalsze kpiny Wołdemarasa. Co się tyczy marszałka Piłsudskiego—pisze dalej Per- 
tinax ma się wrażenie, że zadowolnił się on w grudniu ugodą i stanął przy ogól- 
nych wyrażeniach jedynie w nadziei że przyczyni się to do załatwienia kwestji. Gdyby 
jednak tak nie było, będzie miał jeszcze więcej prawa żądać uznania słuszności mo- 
żliwego wystąpienia czynnego, do którego może być doprowadzony. 

Woldemaras odjeżdża jufro do Londynu. 
KOWNO, 16.V. PAT. Lietuvos Aidas donosi, że Woldemarasowi w 

czasie podróży do Londynu zapowiedzianej na 18 maja, będzie towarzy- 

szyć generalny sekretarz ministra spraw zagranicznych Balutis. 

Odznaczenie orderem Gedymina min. Ralodisa. 
KOWNO, 16.5. Pat. Dziś został odznaczony orderem Giedymina I 

klasy minister spraw zagranicznych Łotwy Bolodis przybyły na  uroczys- 
tości z okazji 10-lecia niepod egłości Litwy. Prezydent republiki Smetona 
wydał na cześć ministra bankiet, na którym był również obecny Woldema- 
ras. W uniwersytecie odbyła się uroczysta akademja na cześć delegacji 
profesorów uniwersytetu łotewskiego przybyłej również na uroczystości. 
Delegacja w dniu dzisiejszym opuszcza Kowno. 

Poprawa w stanie zdrowia min. Stresemanna. 
BERLIN, 16. V. Pat. W stanie zdrowia min. Stresemanna nastąpiła dziś 

w ciągu przedpołudnia lekka poprawa, Ból głowy, który dotychczas specjalnie 
dięczył ministra i nie poz*alał mu spać ustąpił, Jak donosi Vossische Zeitung, 
min. Stresemann poraz pierwszy od szeregu dni okazał pewne zainteresowa- 
nie tem, co się dzieje poza jego pokojem. Pozatem minister mógł spożyć dziś 
nieco herbaty i zupy. Stan nerek lekko się poprawił. Gorączki niema. 

". Sprawa Birka przed sądem w Tallinie. 
TALLIN, 16.V. PAT. Przed sądem apelacyjnym w Tallinie rozpoczął 

się wczoraj przy drzwiach zamkniętych proces byłego posła estońskiego 
w Moskwie Birka. Jak wiadomo wyrokiem pierwszej instancji Birk został 
uniewinniony od zarzutu zdrady głównej, uznany jednak winnym  niewy- 
konania rozkazu rządu i skazany na zawieszenie w urzędowaniu. Od wy- 
roku tego odwołał się zarówno prokurator jak i obrona, pierwszy pod- 
trzymując pierwotne oskarżenie, druga- domagając się całkowitego unie- 
winnienia. 

Ks. Karol rumuński udaje się do Belgii. 
BRUKSELA, 16—V. Pat. Etoile Belge donosi, że ks. Karol rumuński 

otrzymał zezwolenie na przyjazd do Belgji pod warunkiem, iż powstrzyma 
się od wszelkich manifestacyj politycznych. Przybycie ks. Karola spodzie* 
wane jest w ciągu 2—3 dni. 

Przyjęcie syna lorda Rothermera na Węgrzech. 
BUDAPESZT, 16 V. PAT. Edward Waharmsworth syn łordą Rothetmera przy- 

był dziś przed południem do miejscowości granicznej Oedensburg (Sopio), gdzie mu 
zgotowano entuzjastyczne przyjęcie. Auto jego zasypano kwiatami. Po  przemówie- 
niach powitalnych Waharmsworth oświadczył ze łzami w oczach, że będzie kontynuo- 
wał akcję swego ojca. Następnie Waharmswortha zaproszono do Dunaju, który sta- 
nowi granicę między Węgrami a Czechosłowacją i pokazano mu żołnierzy czecho- 
słowackich znajdujących się na połowie mostu. O godz. 5-iej popołudniu Waharms- 
worth odjechał do Budapesztu. 

Prof. Marjan Zdziechowski członkiem węgierskiej Akademji ank. 
BUDAPESZT, !16,V PAT. Prezes polskiej akademii umiejętno- 

ści Rozwadowski oraz prof. Marijan Zdziechowski zostali wyzna- 
czeni na członków zagranicznych węcierskiej akademii nauk. 
Wybór ich dokonany będzie w najbliższym czasie na plenarnem 
zebraniu członków akademii. Prezes rady ministrów hr. Bethlen 
ma być wybrany honorowym członkiem akademii. 

Lifewskie seminarjum nauczycielskie w Wilnie. 
WARSZAWA 16-V PAT. P. minister wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego rozporządzeniem z dn. 11 maja -r.b. udzielił koncesji T-wu 
„Kultura* na otwarcie z początkiem roku szkolnego 1928 -29 własnego 
seminarjum nauczycielskiego z litewskim językiem wykładowym w Wilnie. 

Ddwróf wojsk północnych. 
ТО ‹10, 16.V. PAT. Obecnie wojska północne cofają się na 

nowe pozycje obronne. Dotychczas odwrót odbywa się nor- 

malnie. Według doniesień z Tjen-Tsinu, gen. Czang-Tso-Lin 
wydał rozkaz władzom kolejowym na linji Pekin Mukden oraz 
Tłen-Tsi -Pu-Kou wstrzymania ruchu pociągów towarowych, 
oraz wysłania do Pekinu 15-tu pociągów mających służyć do 

transportu wojska. 

Telegram rządu nacjonalistycznego Chin do Ligi Narodów. 
GENEWA 16 V PAT. Sekretarz generalny Ligi Narodów otrzymał w ostatnich 

dniach od nacjonalistycznego rządu chińskiego następujący telegram, który podał do 

wiadomości rządów wszystkich państw będących członkami Ligi Narodów. 

Nankin, 16 maja 1928 r. W imieniu rządu nacjonalistycznego republiki chińskiej 

mam zaszczyt w charakterze prezesą rządu zwrócić Pańską uwagę na poważną sy- 

tuację, wytworzoną Z powodu wysyłki do prowincji chińskiej Szantung znacznej ilości 

wojsk japońskich, jak również z powodu wrogich kroków podjętych na terenie tej 

prowincji, Co stanowi działanie wojenne przeciwko Chinom. w dniu 3-g0 maja woj- 

sko japońskie strzelało w stolcy Szantungu Tsi-Nanie do żołnierzy chińskich oraz 

"chińczyków osób prywatnych bez żądnych prowokacyj. ze strony tych ostatnich. Da- 

lej wzmiankowane wojska bombardowały sąsiednie dzielnice, przyczem zgórą 1000 

osób odniosło rany bądź też zginęło. Potworniejszym jeszcze jest fakt, iż jeden z od- 

działów wojska japońskiego wtargnął do biura naszego lokalnego komisarza M-stwa 

Spraw Zagranicznych w Tsi-Name, zaaresztował go, poczem obciąwszy mu uszy i nos 

rozstrzelał go na miejscu wraz Z 3-ma członkami jego personelu. ‹ : 

7-go maja wojskowe władze japońskie znajdujące się W Tsi-Nanie wysłały do 

naszego naczelnego dowództwa notę zawierającą nierozumne i niemożliwe do wyko- 

nania żądania, dając mu 12 godzin czasu na przysłanie odpowiedzi. Nie czekając na 

naszą odpowiedź wojska japońskie wznowiły wrogie kroki jeszcze bardziej ofenzywne 

i nie zaprzestały ich do chwili wysłania niniejszego telegramu. Ponadto Japończycy 

wysłali na terytorja chińskie nowe wojska jądowe i morskie. Jednakże nasze władze 

cywilne i wojskowe przez cały ten czas działały z naiwyższem umiarkowaniem zgod- 
nie z rozkazami wydanemi przez rząd. Ośmielam się niniejszem zwrócić Pańską uwa- 

gę na fakt, iż integralność terytorjalna i niezależność polityczna „Chin zostały brutal- 

nie pogwałcone oraz że pokój pomiędzy narodami jest zagrożony z powodu aktu 
agresji dokonanego przez Japonię. Zwracamy się do Panów z prośbą, ażeby zgodnie 
z par. 2, art. 11 paktu Ligi Narodów zwołał Pan w trybie przyspieszonym Radę Ligi 

Narodów. Domagamy się usiłnie, ażeby Liga Narodów wezwała Japonię do Zaprzestą- 
nia wrogich działań oraz natychmiastowego wycofania wojsk japońskich z Szantungu, 

Co do sposobu uregulowania całokształtu sprawy rząd nankiński, przekonany „całko- 

wicie o słuszności swej sprawy, gotów jest zgodzić się na każde „zgodne jej zała- 

twienie,idące w kierunku czy to międzynarodowej ankiety czy źteż arbitrażu. > 

(-) Tan Yenkai. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem, || 
Nr 80259. Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa | 

  

Partje alzackie 
Paryż, 12 maja. 

Od 1-go maja toczy się przed są- 

dem przysięgłych w Colmarze wielki 

proces przeciwko autonomistom а!- 

zackim. Oskarżonych jest ogółem 22, 

ale 7 z nich przebywa w Niemczech, 

lub w Szwajcarji. Wśród 15 zasiadają- 

cych przed sądem, dwu głównych 

przywódców ruchu, dr. Ricklin i p. 

Józef .Rosse, zostałi wybrani na po- 

słów do Parlamentu francuskiego dnia 

29 kwietnia, a więc na dwa dni przed 

procesem. 
Nie będziemy się tu rozpisywali 

nad genezą i charakterem ruchu auto- 

nomicznego w Alzacji: ciekawych od- 

sylamy do naszego studjum w majo- 

wym: zeszycie Przeglądu Powszech- 

nego. Pragniemy jednak zestawić re- 

zultaty trzech głosowań w  departa- 

mentach odzyskanych, albowiem wy- 

kazują one Szybkie rožniczkowanie 

się stronnictw i nastrojów alzacko- 

lotaryńskich. 

Najsilniejszą partją alzacką. jest 

stronnictwo katolickie, zwane potocz- 

nie w prasie alzackiej Volkspartei, a 

urzędowo U*:ion Populaire Republi- 

caine e: Nationale czyli U. P. R. N- 
Jej przywódcami są księża Miiller i 

Haegy, oraz pp. Tomasz Seltz i Mi- 

chał Walter. W  Lotatyngji (dep. 

Moselle) istnieje lokalna odmiana tej 

partji pod nazwą Union Rėpublicainė 

Lorraine z p. Robertem Schumanem 

na czele. W pierwszych wyborach po 

wojnie, 16 listopada 1919 roku, kato- 

licy alzaccy i lotaryńscy szli wszędzie 

razem 2 demokratami (p. p. Frey, 

Eccard, jourdain i inni) pod hasłem 

Bloku narodowego. Przeciwko nim 

szli tylko socjaliści (pp. Peirotes, 
Wicky i in.), oraz bardzo słabi w Al- 

zacji radykałowie (p. Oesinger). 

Oto rezultaty głosowania z 

ku 1919: 

Partje Głosów 

Lep. Haut-Rhin (Miluza): 

ro- 

Mandatów 
    

Blok narodowy 60.129 7 

Socjališci 35.655 0 
Dep. Bas-Rhin (Strasburg): 

Blok narodowy 710.321 9 

Radykałowie 12.344 0 

Socjališci 48.345 0 
Dep. Moselie (Metz): 

Blok narodowy 61.335 8 

Socjaliści 25.533 0 

Poniewaž Blok narodowy we wszy- 

stkich trzech departamentach otrzyma! 

absolutną większość głosów — jemu 

przypadły wszystkie mandaty. Dodać 

tu należy, że wybory z roku 1919, 

podobnie jak i następne zroku 1924, 

odbyły się na podstawie ordynacji 
wyborczej będącej kombinacją syste- 

mów większościowego i proporcjonal- 

nego. Ten ostatni wchodził w grę 

wówczas, kiedy żadna z list nie otrzy- 

mała absolutnej większości, ale i w 

tym wypadku szczególnie faworyzował 

listę czołową. Taki wypadek zaszedł 

w roku 1924 w dep. Bas-Rhin. 
Oto wyniki głosowania w Alzacji 

i Lotaryngji z dnia 11 maja 1924 r.: 

  

Partje Głosów  Mandatów. 

Dep. Haut-Rhin: 

Blok narodowy 58.908 1 

Kartel lewicy 1.054 0 
Socjaliści 36.518 0 

Komunišci 8.211 0 

Dep. Bas-Rhin: 
Blok narodowy 65.306 6 

Kartel lewicy 15.998 0 

Socjaliści 31.823 2 

Komunišci 20.792 1 

Dep. Moselle: 
Blok narodowy 51.569 8 

Demokraci 20.141 0 

Kartel lewicy 8.140 0 

Komuniści 26.276 0 

Z powyższych dwu tabliczek wi- 
dać odrazu: zwiększenie się partyj w 

Alzacji, osłabienie Bloku narodowe- 

go i frondę demokratów w dep. Mo- 
selle. Ale jeszcze w wyborach z roku 
1924 niema Śladu agitacji autonomi- 
stycznej. Naturalnie, dla tych, którzy 

znali sytuację w Alzacji, nie było ta- 

jemnicą, że katolicy w olbrzymiej 

WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego. 

i autonomizm. 
większości są regjonalistami, a pe- 

wien odłam hołduje nawet hasłu 

autonomji administracyjnej; że komu- 

niści dlatego tak szybko wzrośli w 

siły w ośrodkach przemysłowych 

Strasburga i Metzu, że wysunęli właś- 

nie hasło autonomizmu. 

Jawnie przecież autonomiści sta- 

nęli do wyborów dopiero 22 i 29 

kwietnia 1928 roku, Uczynili to indy- 

widualnie, choć w kilku wypadkach 

katolicy udzielili im cichego poparcia, 

a w jednym—komuniści wycofali swe- 

go kandydata poto tylko, aby mógł 

przejść autonomista. W międzyczasie 

Francja powróciła do systemu — оКге- 

gów jednomandatowych, autonomiści 

mieli przeto grę ułatwioną. 

Ponieważ ilość posłów dep. Mo- 

selle podniesiono z'8 na 9, przeto 

Alzacja-i Lotaryngja posiadają w o- 

becnej lzbie 25 posłów (żamiast 24). 

Tylko 7 przeszło w pierwszem gło- 
sowaniu. Dawny sojusz katolików z 

demokratami utrzymał się naogół, a 

kandydaci radykalni  +wolnomyślni) 

wszędzie przepadli. Politycznie, repre- 
zentacja parlamentarna Alzacji i Lo- 
taryngji przedstawia się dziś—w po- 
równaniu z latami poprzedniemi—jak 

następuje: 

1919 1924 1928 
Vei kali saika dis Dikas 

Katolicy 22 19 13 

Demokraci 2 2 3 

Socjaliści -— 2 2 

Komunišci — 1 3 
Autonomišci — a. 4 

Oprócz wspomnianych wyżej przy- 

wódców (D-ra Ricklina i p. Józefa 

Rosse'go), do autonomistów zalicza- 

my jeszcze pp. Medarda Brogly'ego i 

Kamila Dahlet'a. P. Brogly przeszedł 

w Okręgu Miluza-wieś dzięki głosom 
katolickim, a p. Dahłet w okręgu 

Saverne dzięki głosom komunistycz- 

nym. 
Kazimierz Smogorzewsk:, 

Polski projekt paktu 6  nieagre- 
sji z kifwą. 

Podczas zakończonych d. 12 b.m. 
konierencji polsko-litewskich delegacja 
polska przedstawiła, jak donosiliśmy 
projekt paktu o nieagresji. Delegacja 
litewska projekt ten odrzuciła. Brzmi 
on in extenso jak następuje: 

Traktat polsko-litewski © nieagresji. 
Rząd Rzeczypospolitej Polski i Rząd 

Republiki Litwy, zwążywszy, że poszano- 
wanie praw opartych na aktach międzyna- 
rodowych lub wypływających z praw ogól- 
noludzkich jest obowiązujące dla trybunałów 
międzynarodowych, ze ścisłe stosowanie 
pod kontrolą Ligi Narodów procedury po- 
kojowej doprowadzi do złagodzenia wszel- 
kich sporów międzynarodowych; troszcząc 
się o utworzenie, na trwałych podstawach 
dobrych stosunków sąsiedzkich, pełnej ufno- 
ści, wzajemnej współpracy i o zapewnienie 
gwarancyj uzupełniających dla pokoju, w 
ramach paktu Ligi Narodów, postanowiły 
zawrzeć traktat następujący: 

1) Kontrahenci obowiązują się naszą- 
jem nie uciekać się do żadnych ataków, 
inwazji ani agresji, przeciw nietykalności 
terytorjalnych lub niezależności politycznej 
strony drugiej i w źądnym razie nie ucie- 
kać się do wojny. 

2) Zobowiązanie to nie ma zastosowa- 
nia jeśli idzie o: 

a) wykonanie prawa słusznej (prawnej) 
obrony, to znaczy o przeciwstawienie się 
pogwałceniu zobowiązania powziętego w 
par. pierwszym; | | 

b) o akcję wynikającą z artykułu 16 
paktu Ligi Narodów; 

„€) o akcję wynikającą z decyzji po- 
wziętej przez Zgromadzenie lub Radę Ligi 
Narodów, lub przez zastosowanie art. 15 
al. 7 paktu Ligi Nar. byle tylko w tym 
ostatnim wypadku ta akcja była skierowa- 
na przeciwko państwu, które pierwsze do- 
konało ataku inwazji lub agresji. 

Jeżeli jeden z kontrahentów uważa, że 
pogwałcenie $ 1-go było lub jest popełnio- 
ne, zawiadomi natychmiast o tem Radę Li- 
gi Narodów. 

Na wypadek gdyby jeden z kontrahen- 
tów, mimo swej pokojowej postawy, był 
zaatakowany przez trzecie państwo, kon- 
trahent obowiązuje się tej walki nie po- 
pierać, i zachować całkowitą neutralność. 

Kontrahenci obowiązują się w drodze 
pokojowej łagodzić wszelkie spory, Które 
nie mogłyby być rozstrzygnięte w, zwykłej 
drodze dyplomatycznej, stosując się do od- 
nośnych przepisów traktatu koncyljacyjno- 
arbitrażowego zawartego jednocześnie. 

W obecnym traktacie nic nie może być 
interpretowane wbrew paktowi Ligi Na- 
rodów, który pozostaje zasadniczą podsta- 
wą wzajemnych stosunków kontrahentów. 

Traktat niniejszy będzie ratyfikowany 
i dokumenty ratyfikacji będą wymienione 
w Warszawie, jednocześnie z wymianą do- 
kumentów ratylikacji traktatu koncylącyjno- 
arbitrażowego. 

Obecny traktat wchodzi w życie trzy- 
dziestego dnia pG wymianie dokumentów 
ratyfikacji. Każda ze stron będzie miała 
prawo każdej chwili wypowiedzieć umowę 
pisemnie o rok naprzód. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

17. W. 28. 
Przedstawiciele P. W. K. u Pana 

Prezydenta Rzeczypospoliiej. 
WARSZAWA, 16.V. PAT. Dnia$14 

b. m. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
przyjął na dłuższej audjencji prezy- 
denta m. Poznania i prezesa rady 
głównej wystawy powszechnej p. Ra- 
tajskiego oraz naczelnego dyrektora 
wystawy dr. Wachowiaka, którzy zdali 
sprawę z prac przygotowawczych. 

Rokowania o konwencję kensu- 
larną z Bzalgją. 

WARSZAWA, 16.V. PAT. W pier- 
wszych dniach czerwca r. b. rozpoczną 
się w Brukseli rokowania o konwencję 
konsularną pomiędzy Polską, a Belgją. 
Będzie to siódma z kolei tego rodzaju 
konwencja zawarta przez Polskę. Spo- 
dziewać się należy, że przyczyni się 
ona do zacieśnienia węzłów łączących 
już oba państwa. 

Nowy poseł królestwa S. H. S. 

WARSZAWA, 16 V. PAT. Dn. 16 
maja o godz. 12-tej w południe p. 
Jovan D. Milankowicz poseł пас- 
zwyczajny i minister pełnomocny Je- 
go Królewskiej Mości króla Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców złożył Panu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej swe 
listy uwierzytelniające na uroczystej 
audjencji na Zamku. O godz. 12-tej 
min. 30 poseł królestwa S. H. S. zło- 
żył wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

W klukie Jedynki. 
Onegdaj odbyło się posiedzenie 

zarządu Klubu Bloku Bezpartyjnego. 
Nie przyjęto do wiadomości zgłoszo- 
nej przez pos. Marjana Kościałkow- 
skiego rezygnacji ze stanowiska wice- 
prezesa Klubu. Ponadto ze względu 
na nawał pracy w klubie wybrane 
jeszcze dwóch wiceprezesów: płk. 
Bronisława Pierackiego i dr. Karola 
Polakiewicza. Przyjęto do wiadomości 
rezygnację ze stanowiska sekretarza 
klubu p. Franciszka Barańskiego, i 
obrano na jego miejsce p. Adama 
Piaseckiego. 

Z komisji rolnej. 
„WARSZAWA, 16. V. Pat. Sejmowa ko- 

misja reform rolnych przydzieliła referat 
wniosku Polskiej Partji Socjalistycznej w 
sprawie uwłaszczenia drobnych rolników 
na terytorium kilku powiatów północno- 
wschodnich województw posłowi Kwapiń- 
skiemu (PPS), przyczem postanowiono 
sprawę tę rozpatrzeć na najbliższem posie- 
dzeniu komisji, które odbędzie się dn. 30 
mają. Gdy przystąpiono do podziału refe- 
ratów o dekretach Prezydenta przydzielo- 
nych w Komisji, wynikła kwestja, czy ko- 
misja ma prawo prowadzić merytoryczne 
narady nad temi dekrėtami bez uprzednie- 
go zgłoszenia wniosku poselskiego o uchy- 
lenie względnie nowelizację danego dekretu 
Głosami wszystkich członków komisji prze- 
ciw głosom przedstawicieli klubu B.B. po- 
stanowiono rozdzielić referaty nad dekre- 
tami Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczą- 
cemi sprawy reformy rolnej. 

BRM 

Stan zasiewdw. 
WARSZAWA, 16.V. PAT. W nie- 

których organach codziennej prasy 
warszawskiej ukazały się notatki o 
groźnym stanie zasiewów tegorocz- 
nych, powołujące się rzekomo na 
wiadomości M-stwa Rolnictwa. Wobec 
powyższego M-stwo Rolnictwa niniej 
szem komunikuje, że wywiadów w 
tej sprawie nie udzielało i że wspom- 
niane niepokojące wiadomości nie 
odpowiadają  faktycznemu stanowi 
rzeczy. Ogólny stan zasiewów w Pol- 
sce, jak to wyraźnie stwierdzają @а- 
ne zbierane systematycznie i publiko- 
wane przez Główny Urząd  Statysty- 
czny, aczkolwiek gorszy w porówna- 
niu z r. ub. naskutek panujących 
przez dłuższy czas chłodów, nie daje 
jednak bynajmniej podstaw do okre- 
šlenia go jako katastrofalny i nie 
upoważnia w żadnym razie do осте- 
kiwania klęski nieurodzaju, podobnej 
do tej, jaką Polska przeżyła w r. 1924. 
Wymarźnięcie pewnych  uszlachetnio- 
nych odmian żyta w niektórych czę- 
ściach Polski nie może być podstawą 
do ogólnego okręślenia stanu urodza- 
ju żyta za gorszy od średniego, gdyż 
w całym szeregu powiatów żyto do- 
brze przetrwało dłuższy okres ni- 
skiej temperatury. Co się tyczy prze- 
widywań złego urodzaju zbóż jarych 
i okopowizn, są one całkowicie nieu- 
zasadnione, niema bowiem w chwili 
obecnej jeszcze żadnych danych, aże- 
by o tej sprawie sądzić. 

Nieprawdziwa wiadomość. 
WARSZAWA, 16.V Pat, Wiado- 

mość podana w jednem z pism war- 
szawskich o tem jakoby na jednem z 
najbliższych posiedzeń Komitetu Eko- 
nomicznego Ministrów miał być oma- 
wiany projekt rozszerzenia reglamen- 
tacjj wwozu towarów do Polski, jest 
zgoła nieprawdziwa i niepochodząca ze 
źródła miarodajnego.



ECHA KRAJOWE 
  

„Bfafyzm gospodarczy”. 
Na stosunki kredytowe w akcji spo- 

łeczno-gospodarczej naszej prowincji kolo- 
salny wpływ mieć będą komunalne kasy 
oszczędnościowe, gęsto powstające obecnie 
ла terenie Województw Wschodnich, po- 
wołane dekretem Prezydenta z d. 13 kwiet- 
nia 1927 r. i rozporządzeniem Ministrów 
Spraw Wewnętrznych i Skarbu z d. 26 
marca 1928 r. Rozporządzenie powyższe, 
opierając przyszłe instytucje kredytowe na 
solidarnej odpowiedzialności miejscowych 
samorządów daje ną pierwszy rzut oka 
poważną podstawę do zasilenia kas komu- 
nalnych większymi kredytami przez Banki 
Państwowe, z rozszerzeniem swej działal- 
ności na kredyt zastawniczy (lombardowy) 
ustawą przewidziany. 

O ile jednak względy teoretyczne zda- 
ją się przemawiać na korzyść nowopo- 
wstających kas, to jednak względy prakty- 
czne czerpane z przeżyć poprzednich lat — 
wywołują sprzeciw ludzi którzy dużo wie- 
dzy i wysiłku włożyli w tę samą pracę w 
oparciu jednako czynnik” społeczne. Poniżej 
umieszczona korespondencja z Głębokiego 
jest wyrazem opinii o negatywnem usto- 
sunkowaniu się do nowopowstających kas. 
Sprawa jest nader ważna i wymaga szcze- 
gółowego i bezstronnego omówienia i za- 
znajomienią z nią szerokich warstw spo- 
ieczeństwa, tem bardziej, iż przychodzi w 
chwili gdy stale się dużo pisze i mówi o 
ujednostajnieniu frontu społeczno-gospo- 
darczego — w chwili gdy dła tych celów po- 

CE w Kole Regjonalnem [ебуп- 
ti. Red. 

Powiatowa Kasa Komunalna — 
inaczej Bank Komunalny, zapocząt- 
kował swój żywot u nas w Głębokiem 
dopiero przed kilku tygodniami, wy- 
dać więc jakikolwiek bądź sąd O tej 
nowej placówce będzie można dopie- 
ro w przyszłości. 

Co się zaś tyczy istniejącego już 
od roku 1923-go Powiatowego Banku 
Spółdzielczego w Głębokiem — po- 
wszechnie inaczej zwanego „Bankiem 
Sejmikowym*', to o tym ostatnim chęt- 
nie udzielić możemy wyczerpujących 
wiadomości. 

Powiatowy Bank Spółdzielczy z 
ograniczoną odpowiedzialnością pow- 
stał, jak już wyżej nadmieniliśmy, w 
roku 1923-cim z inicjatywy i special- 
nie z kapitałów Sejmiku Powiatowego, 
albowiem kapitał 15-tu czy 18-tu 
udziałowców-organizatorów, przy war- 
tości udziału 5 zł. na serjo oczywi- 
ście branym w rachubę być nie może. 
Sejmik de facto rządził tą Spółdziel- 
nią przez swoich ludzi, jak Naczelni- 
ka Wydziału Powiatowego, przewod- 
niczącego Wydziału Powiatowego, oraz 
swych urzędników. Kierownictwo dzier- 
żył w swych rękach tak długo zanim 
doprowadził Spółdzielnię de ruiny. 
Gdy nastał moment krytyczny. rozpo- 
częła się ogólna rejterada, wycoiywa- 
nie wkładów, rewizje, wybory nowego 
Zarządu, w rezultacie sprawa oparła 
się o prokuratora i sąd, gdzie akty 
Banku spoczywają po dzień  dzisiej- 
szy. Nie było złej woli, ale jak to 
się powszechnie zdarza, brak elemen- 
tarnych pojęć o bankowości i niewła- 
Ściwi ludzie na niewłaściwych miej- 
scach. 

Nam rolnikom tego powiatu nie 
chodzi o ilość takich lub owakich in- 
stytucyj kredytowych, chodzi nam o 
ich jakość, o solidność kapitału, któ- 
rym dana Organizacja operuje i o to, 
aby dana instytucja spoczywała w rę- 
kach fachowych i solidnych, również 
któreby, niepodlegając żadnym po- 
bocznym wpływom, potraliłyj pokie- 
rować instytucją kredytową w ten 
sposób, by ulżyć w dotychczasowym 
głodzie kredytowym jak rolnikom tak 
i reszcie ludności, bez żadnych sztu- 
cznych hamulców i ograniczeń statu- 
towych czy też urzędowych. Człowiek 
uczciwy, dostatecznie solidny i prakty- 
czny w swoim fachu, a niezależny od 
pobocznych wpływów, potrafi dopil- 
nować swego warsztatu przez sam 
logiczny myślunek, że o tyle jest i 
będzie dyrektorem banku, o ile ten 
bank pomyślnie egzystować będzie, 
natomiast dyletant lub nieuk rozumu- 

  

REFLEKSJE. 

Wyniki—jeżeli o nich można wo- 

góle mówić!--walnego plenarnego ze- 

brania Komitetu Budowy Pomnika 
Mickiewicza w Wilnie nie były przed- 

miotem komentarzy w prasie ani wi- 
leńskiej ani pozawileńskiej. Sprawa 
nie zdaje się zbytnio interesować ani 
naszych gazet ani naszego społe- 
czeństwa. Główny Komitet Budowy 
jest nader liczny. Z wielu stron do- 
magano się jego zwołania. Zarząd 
vel prezydjum Komitetu lub wyra- 
żając się popułarniej Komitet Wyko- 
nawczy z gen. Żeligowskim, p. woje- 
wodą Raczkiewiczem i prof. F. Rusz- 
czycem na czele ogłaszał konkurs, 
rozdawał nagrody, wybierał plac etc. 
etc.--nawet nie radząc się plenarnego 
Komitetu Głównego! Odzywały się 
głosy nazywające to, co najmniej, 
nietaktem. Rzecz niepojęta! Mijają 
miesiące, lata... kilka panów gospo- 

daruje po całej Sprawie narodowej, 
publicznej, jak Szara gęś... zbiera 
pieniądze i szafuje niemi... a tak po- 

ważne grono półtorasta najwybitniej- 
szych w społeczeństwie osób siedzi 

„jak malowane", nawet nie pociąga- 

ne do wyrażenia swej opinii! : 

Komitet Wykonawczy zrozumiał 
nareszcie co mu uczynić należy. Zwo- 

łał na dzień 29 kwietnia r. b. walne, 

plenarne zebranie Kómitetu Główne- 

go. Sekretarjat rozesłał do 150 Za- 

proszeń. jle osób przybyło w dn. 29 

kwietnia do wielkiej sali Wojewódz- 
twa? Trzydzieści. 

  

GŁĘBOKIE 
je, że chociaż na krótko, a tytuł dy- 
rektorski zdobędzie. 

Klauzule zaś ustawowe lub urzę- 
dowe dla typu tych ludzi wartości 
wielkiej nie posiadają, bo łatwo sobie 
wytłomaczą przysłowiowym: „Zakon 
kak dyszło — kuda powiernuł tuda 
i wyszło” i rzeczywiście, przecie sta- 
tut Banku Spółdzielczego w  Głębo- 
kiem przewidywał ograniczenie kredy- 
towania jednostki czy to prawnej, czy 
to fizycznej do sumy nie wyższej zł. 
2500—a tymczasem nierzadko udzie- 
lano kredytów do 30,000 i wyżej. 
Rządził w banku Sejmik, rewidowały 
Związki rewizyjne, a nieprzeciwstawił 
się jednak tej anomalji ani jeden ani 
drugi i doprowadziły Spółdzielnię do 
upadku. Dziś mamy w  Głębokiem 
Dziśnieński Powiatowy Bank Spo!- 
dzielczy, Bank Ludowy Żydowski, 
Powiatową Kasę Komunalną, Kasę 
Stefczyka, Kasę drobnego kredytu, i 
Bank Białoruski. Wszystkie te orga- 
nizacje noszą gromkie miano banków, 
czy Organizacji Spółdzielczo-Kredyto- 
wych, a nię są wstanie, wspólnie na- 
wet, sfinansować jednego wagonu Inu. 
Głębokie jest miasteczkiem eksporto- 
wem, dającem tylko Inu do 300-tu 
wagonów rocznie.  Finansuje ten 
eksport przeważnie zagranica, na 
czem kraj nasz traci, a surowiec 
wzrasta w cenie. 

Powiadają że len nasz podły i 
drogi, podły dłątego, że nie posiada- 
my odpowiednich oczyszczalni, a dro- 
gi, bo dwa razy tygodniowo trzeba 
jeździć do Rygi po pieniądze, co nie- 
mało kosztuje, komplikując i podra- 
żając produkt. 

Możemy jeszcze stworzyć dziesięć 
Kas Komunalnych i tyleż Banków 
Spółdzielczych bez dostatecznego ka- 
pitału i wytrawnych kierowników, na- 
tomiast z idealnie pomyślanemi statu- 
tami i przepisami, nic a nic sprawę 
nie poprawimy. Potrzebujemy zastrzy- 
ku w formie przypływu solidnej go- 
tówki i zdobycia ludzi uczciwych, ia- 
chowych, solidnych i energicznych, a 
te wszelkiego rodzaju wysiłki konie- 
rencyjne do niczego nie doprowadzą 
i ukręcić bicza z piasku nie potrafią. 

Mamy przed sobą dopiero co о- 
trzymane w drodze informacyjnej 
„Uchwały odbytej konferencji w d. 
20 r. b. w Wilnie w sprawach Kas 
Komunalnych i Banków Spółdziel- 
czych“. 

Skład osobowy powyższej konie- 
rencji, poniekąd fachowej, nie daje 
nam dostatecznej rękojmy w tem, że 
omawiane sprawy zostały przedysku- 
towane z dostateczną Świadomością 
przedmiotu, bo wśród obradujących 
nie widzimy ani jednej istotnie facho- 
wej siły, a powzięte uchwały, szcze- 
gólnie przy omawianiu Z »sad współ- 
pracy Banków Spółdzielczych z Kasa- 
mi Komunalnemi, zakrawają na gru- 
by żart i z potraktowania instytucji 
Spółdzielczych _ można wyciągnąć 
wniosek, że te ostatnie są uważane 
za organizacje podlejszego gatunku. 

Pierwszy punkt tych zasad opiewa: 
1. Mogą się stać agenturami 

placówkami pomocniczemi dia 
Kas Komunalnych. 

(Należałoby dla przyzwoitości za- 
pytać te organizacje, czy zgodzą się 
przyjąć ten datek i to w jakiej for- 
mie, w jakiej roli? Przecie są to in- 
stytucje autonomiczne). 

2) Stosunek Spółdzielni Kredyto- 
wych do Kas Komunalnych powinien 
opierać się na wzajemnem współdzia- 
łaniu, polegającem na informowaniu 
klijenteli i skierowywaniu jej do wła- 
ściwych instytucji kredytowych, zalež- 
nie od rodzaju i wysokości żądanego 
kredytu. 

(Za łaskawe udzielenie pozwolenia 
wykonania roli „Cicerone* Spółdziel- 

Oto na jak daleko idące intereso- 
wanie się sprawą'pomnikową zdobyło 
się miejscowe nasze społeczeństwo. 

Co zaś do prasy, pozwolę sobie 
przytoczyć dosłownie ustęp z mojego 
własnego w Sali wojewódzkiej prze- 
mówienia. Zdawałem sprawę z czyn- 
ności sekcji prasowo-propagandowej, 
której miałem zaszczyt przewodni- 
czyć”). I tak się w odpowiednim mo- 
mencie wyraziłem: 

„Zdawałoby się, że Mickiewicz nie 
potrzebuje, wyrażając się wulgarnie, 
reklamy—jak nieprzymierzając jakie 
mydło Elida lub najświeższy typ sa- 
mochodów Forda. Zdawało się, że wy- 
starczy wymówić głośno a dobitnie 
na całą Polskę same tylko imię twór- 
cy „Pana Tadeusza* i „Ksiąg Piel- 
grzymstwa“... Zdawało się, że same 
echa rozniosą to wielkie imię po ca- 
łej Polsce, podając je sobie, jak owe 
Mickiewiczowskie dęby dębom, bukom 
buki... 

Prasa, ten główny rezonans dla 
wszystkich spraw, ma dziś tyle со- 
dziennej strawy, że nie jest w stanie 
wszystkiej przerobić na swój użytek. 
Na dwieście z okładem apelów do 
głównych organów prasy polskiej, 
które parokrotnie rozsyłała Sekcja 
Prasy i Propagandy Pomnikowego 
Komitetu, ile tych apełów wydruko- 
wano? Dla ilu ich znalazło się 

*) W liście wystosowanym nazajutrz 
po walnem zebraniu Komitetu do gen. Že- 
ligowskiego zrzekłem się tej godności w 
imię absolutnej swobody słowa, która mo- 
że mi być potrzebna wobec dalszego roz- 
woju sprawy pomnikowej. 

SŁONO 

Starcie na granicy bułgarskiej. 
BIAŁOGRÓD, 16-V PAT. W miejscowości Klisura w pobliżu granicy 

serbskiej przyszło wczoraj o północy do starcia. Strażnik jugos owiański 

zauważył 2-ch żołnierzy bułgarskich przekraczających granicę i począł ich 

ostrze iwać, kładąc trupem, jednego na miejscu. Drugi z Bułgarów począł 

się odstrzeliwać, przyczem strażnik jugosłowiański został ranny. Przy 
zabitym Bułgarze znaleziono 5 bomb i 100 naboi karabinowych. 

Akcja ferorystyczna na Siąsku 
BERLIN, 16.5. Pat. Vossische Zeitung donosi ze Sląska, że mimo 

wszelkich okólników pruskich władz administracyjnych, akcja nastraszenia 

i teroryzowania robotników rolnych prowadzona przez koła niemiecko-na- 

rodowe trwa w dalszym ciągu. Dziennik stwierdza kategorycznie, że wszel- 
kie zarządzenia mające gwarantować pełną niezależność wyborów na Gór- 
nym Sląsku nie dają dostatecznej ochrony przed panowaniem teroru. 

„Italia“ podięla 
RZYM, 16 V. PAT. Według doniesień agencji 

Italja podał, iż znajduje się pomiędzy 

lot do bieguna. 
Stefaniego, sterowiec 

Spitzbergiem, a ziemią Franciszka 

Józefa na wysokości 200 metrów, przyczem napotyka na silny wiatr. Wo- 

kół panuje gęsta mgła. Widać tylko lody. Żadnego lądu dotychczas nie 
spostrzeżono. Ogólne warunki atmosferyczne pomyślne. 

Szczęśliwy upadek Pelłefier d Disy. 
AKYAB, 16.V PAT Lotnik francuski Pelletier d'Qisy spadł tu na po- 

le wyścigowe, wyszedł jednak bez szwanku. Dwaj mechanicy, którzy to- 

warzyszyli lotaikowi odnieśli rany. Samolot doznał poważnych uszkodzeń, 

Polar w. Państwowych lakładach Graficznych. 
WARSZAWA, 16. V. Pat. W dniu dzisiejszym około godz. ?-ej nad ranem 

wybuchł w Państwowych Zakładach Graficznych pożar. Przybyłe na miejsce 
wypadku oddziały straży ogniowej zdołały po pewnym czasie pożar zlokali- 

zować. Pożar wybuchł w sali drewnianej maszyn drukarskich, gdzie wyrabiane 

były znaczki stemplowe, pocztowe, papiery wartościowe i t. d. Na miejsce 
wypadku przybyli przedstawiciele omisarjatu Rządu i władz policyjnych. 
Przyczyna pożaru narazie nie jest ustalona. Straty nieznaczne. 
r i i] 

Wielka afera szpiegowska w Polsce 
Aresztowanie wyższego urzędnika kolejowego w Krakowie. 
Dyplomata z poselstwa obcego państwa kieruje wywiadem ko- 

lejowym. 

Władze bezpieczeństwa odkryły 
znowu _ niebezpieczną organizację 
szpiegowską, utrzymywaną przez po- 
selstwo pewnego ościennego państwa 
w Warszawie. Tym razem chodzi o 
Ścisły wywiad kolejowy, prowadzony 
na terenie odcinka pogranicznego na 
wschodzie naszego państwa. Posel- 
stwo to werbowało do tej akcji u- 
rzędników kolejowych, mających w 
swej dyspozycji ogólny plan mobiliza- 
cji kolejowej — na wypadek wojny. 
Akcją tej afery kierował dyplomata 
warszawski — niejaki  Winogradow, 
który, wyszukawszy w dyrekcji kra- 
kowskiej urzędnika, Stanisława Tur- 
ka, zajmującego tam stanowisko star- 
szego asystenta urzędu ruchu, prze- 
syłał mu grobiazgowe instrukcje co 
do szczegółów planu mobilizacji ko- 
lejowej. Gdyby nie rychłe zlikwido- 
wanie tej organizacji, bezpieczeństwo 
naszego państwa i armji byłoby  po- 
ważnie zagrożone. — W każdym ra- 
zie charakterystyczne jest, že posel- 
stwo zagraniczne w Warszawie — o 
którem mowa, najbezczelniej zaczęło 

„wglądać* nawet w drobne fragmenty 
planu kolejowego. 

Aby zabezpieczyć sobie bezkar- 
ność dłuższą i powodzenie swej 
zbrodniczej działalności „dyploma- 
ta"  Winogradow działał na Kresach 
p'zez Kraków — sądząc, że władze 
bezpieczeństwa -nie odkryją tej tak- 
tyki. 

Aresztowany urzędnik kolejowy 
Stanisław Turek oddany do dyspozy- 
cji prokuratora sądu okręgowego w 
Krakowie przyznał się do uprawiane- 
go wywiadu i metodycznej zdrady ta- 
jernnic państwowych. Znalezione do- 
kumenty podczas rewizji w mieszka- 
niu aresztowanego ponad wszelką wą- 
tpliwość ustaliły udział kierowniczy 
zagranicznego poselstwa w  Warsza- 
wie i bezpośredni kontakt z dyplo- 
matą Winogradowem. 

Afera szpiegowstwa kolejowego za- 
tacza coraz to szersze kręgi, a bada- 
ne dokumenty przysparzają sporo 
.naterjałów obciążających i kompro- 
mitujących liczne sfery zaintereso- 
wane. 

nie Kredytowe dziękują gorąco, to im 
bardzo przyda się do rozwoju, ale 
za te usługi na ul. Niemieckiej tan- 
detniki coś nie coś płacą). 

3) Spółdzielnie Kredytowe mogą 
mieć rachunki bieżące w Kasach Ko- 
munalnych, 

(Ten ostatni wspaniały gest w 
stronę Spółdzielni Kredytowych świad- 
czyłaby o wysokiem wyczuciu po- 
trzeb instytucji Spółdzielczych o cha- 
rakterze społecznym, gdyby te bieżą- 
ce rachunki miały charakter debeto- 
wy, natomiast gdy chodzi tyłko O u- 
dzielenie locum na przechowanie go- 
towizny, oczywiście grzeczność ta nie 
przedstawia żadnej wartości). 

Reasumując powyższe zaznacza- 
my, iż w:g naszego zdania powody 
hamujące rozwój Spółdzielni kredy- 
wych są następujące: 

1) Brak kapitałów, 2) Nadzwyczaj- 
ne utrudnienia w uzyskaniu kredy- 
tu. 3) Zbytnia formalistyka i biuro- 
kratyzm. 4) Nieudolność i brak walo- 
rów moralno-wpływowych w Cental- 
nej Organizacji, va mianowicie w 
Związku Spółdzielni Polskich. 5) Nie- 
docenianie wartości moralnych w lu- 

miejsce w owych dwiestu z okładem 
gazetach i czasopismach? Zaledwie 
wręcz nieprawdopodobnie mała ilość. 
Sprawa wzniesienia pomnika Mickie- 
wicza w Wilnie nie jest dla prasy 
aktualna. Ma znaczyć, że nie jest pil- 
na. A prasa zaledwie może obecnie 
podołać sprawom pilnym czyli jedy- 
nie dla niej @9 г2пут. W. rozumieniu 
naszej prasy teraźniejszej—z minimal- 
nenii może wyjątkami stoi wileńska 
sprawa pomnikowa sub specie aete- 
rnitatis czyli, że trwać może sobie 
spokojnie—nieskończone lata". 

Niestrudzony, nieoceniony i nieza- 
stąpiony skarbnik Komitetu Pomni- 
kowego dyr. Karolec utrzymuje wpraw- 
dzie, że wśród absolutnej ciszy w 
prasie najintensywniej płyną składki 
i najłatwiej mu jest je zbierać, — że 
rwetes, który powstał w prasie do- 
koła modelu Szukalskiego zaszkodził 
akcji zbierania składek i powsirzy- 
mał ich napływanie — pozwole sobie 
być wręcz przeciwnego zdania. 

Niema wogóle sprawy, którejby 
zaszkodziło uczciwszy USZY — 
„walkowanie“ jej w prasie. Tak zwa- 
ne „wymyšlania“ w prasie są, nie- 
przymierzając, pikantnym sosem, wy- 
soce podnoszącym smakowitość nie- 
raz najordynarniejszej, niepospolitszej, 
albo zgoła mdłej potrawy. Tak zwa- 
ne „Ścieranie się zdań* dokoła tego 
lub owego tematu, toć przecie manna 
z nieba! Biada sprawie  „publicznej”, 
biada człowiekowi „publicznemu” do- 
koła których zalegnie — głucha cisza! 
Pogrzebana sprawa taka, pogrzebany 
taki człowiek. Może sprawę wskrze- 

dziach stojących na czele Spółdzielni 
Kredytowych, a pokładanie jedynie 
zaufania do hipoteki lub pieczęci wój- 
towskiej. 6) Zbytnie rozpylanie się 
na mnogość drobnych quasi kredyto- 
wych instytucji, nie posiadając naj- 
mniejszego kontaktu między sobą, 
wprowadzają szkodliwą rywalizację i 
konkurencję. Kasy Stefczyka i Kasy 
Powiatowe Komunalne winne mieć za 
zadanie gromadzenie li tylko oszczęd- 
ności. (Typ rosyjskiej Kasy Zbiere- 

gatielnoj). 2 
Banki Spółdzielcze winny być 

przysposobione do wszelkiego rodza- 
ju bankowych operacji. 

Banki Komunalne winny zaspaka- 
jać potrzeby budownictwa miejskiego 
i wiejskiego oraz konserwę i remont 
domów. Obserwator. 
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sić a ' człowieka znów wynieść na 
Świecznik: akuratne szarpnięcie... za 
uszy. Trzy są bowiem rzeczy, które 
się „za uszy'* podnosi do góry: zając, 
sprawa publiczna i działacz społecz- 
ny lub polityczny. 

a 
Owóż, co do sprawy pomnika 

Mickiewicza w Wilnie, to daje się za- 
obserwować pogłębiające się obojęć- 
nienie względemi niej społeczeństwa 
naszego — nie od dziś i nie od 
wczoraj. Od chwili ustania sporów 
dokoła modelu Szukalskiego. 

Ostatnie echo tych sporów rozleg- 
ło się na sali wojewódzkiej w dniu 
29 kwietnia. Pomimo, że Ferdynand 
Ruszczyc zdając sprawę z poczynań 
sekcji artystycznej wyraźnie, aczkol- 
wiek z właściwem sobie cieniowa* 
niem, oznajmił, że pomnikowy  pro- 
jekt Szukalskiego przestał być aktu- 
alnym, pp. Zygmunt Bortkiewicz i 
Wacław Łastowski (a jeśli mnie pa- 
mięć nie myli, para innych jeszcze z 
osób przemawiających na zebraniu 
Komitetu Głównego) domagali się 
wręcz solenaego Zapewnienie ze 

strony prezydjum, że model, Szukal- 
skiego nie będzie realizowany jako 
pomnik mający stanąć przed b. ra- 
tuszem. 

Prezydjum - w osobach dwuna- 
stu członków Zarządu vel Komitetu 
Wykonawczego — zapewnienie to dało. 

Mówiono mi, że właśnie to kate- 
goryczne zapewnienie mocno było 
potem atakowane na którejś „Środzie 
literackiej", przez niezłomnych zwo- 
lenników uwiecznienia w kształcie 

Komisja hudźżefowa lzkhy Poselskiej. 

Głosowanie nad budżefem M.S.Wojsk. 
WARSZAWA, 16-V PAT. Przed 

przystąpieniem do głosowania nad 
budżetem M-stwa Spraw Wojskowych, 
zabrał głos wice minister gen. Kona- 
rzewski prosząc o przyjęcie budżetu 

w brzmieniu przedłożonem przez rząd 

i wypowiadając się przeciw wszystkim 

poprawkom, zwłaszcza przeciw wnio- 

skowi posła Czetwertyńskiego o skre- 

ślenie 2 milj. z funduszu dyspozycyj- 
nego, gdyż jest to fundusz Sztabu 
Generalnego, Ściśle złączony z obroną 
państwa. W głosowaniu komisja przy- 
jęła poprawkę referenta o przeniesie- 
nie sumy 3,595,155 zł. z uposażenia 
władz centralnych na uposażenie woj- 
ska. Dalej przyjęto wnioski posłów 
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PĄDAJCIE WSZĘDZIE 
ŚWIATOWEJ MARKI 

„PEPEGĖ 
Pouski PRzEMYSt GUMOWY T.Aw GRUDZIĄDZU. 

Ceny detaliczne. 

OBuwiE LUDOWE Z PRZYSZYWANĄ PoDESZWĄ N235-41 71:5.40. 

OBUWIE SPORTOWE Z PRZYKLEJONĄ PODESZWĄ N?35-41 " 6.50. 

  

Czetwertyńskiego i Liebermana o skre- 
lenie z różnych wydatków osobowych 
15.916 zł. Następnie przyjęto wniosek 
posła Czetwertyńskiego o skreślenie 
w innych wydatkach 66,500 zł. Z 
„podróży służbowych i przesiedleń” 
skreślono, na wniosek posła Wożni- 
ckiego, 3.496.513 zł. Odrzucono nato- 
miast 15 głosami przeciwko 10 wnio- 
sek referenta o wstawienie 94.000 zł. 
na koszta upominków dla króla Aiga- 
nistanu. Przyjęto dalej pozycję 45.800 
na wystawę krajową w Poznaniu. 
Skreślono na wniosek posła Czetwer- 
tyńskiego 400.000 innych wydatków 
i na wniosek posła Roji przeznaczono 
tę kwotę na Sanitarjat. Wniosek po- 
sła Czetwertyńskiego o zmniejszenie 
funduszu 
odrzucono. 

SESAUKS TED ОЕ СТДЕ MERA TY RECZE 

KARTOFLE do sadzenia 
„Woltmany“ i „Deodara“ 

OWIES 

posiada na składzie 

Wileński Syndykat Rolniczy 
Wilno, ul. Zawalna 9, tel. Nr. 323, 

Adres telegr.: „Rolnicze“. 
por przyczy aan arma 

a 

dyspozycyjnego o 2 mili. 

oraz i 

| ERSKOCE KZCZKT GOA WATPYLEK CIEREDKI BOPASZE, 

Czekolada zdrowia 
fabryki 

M. Pidgęęki w tratwie 
d 

KRYNICA, WILLA 
MACIEJÓWKA 

cudowne położenie, uczciwość, 
czystość, swoboda,  wyborna g 
kuchnia. Od maja do lipca ce- = 
ny zniżone. Adres: A. Krzyża- = 
nowska Muszyna Małopolska, 8 
po 15 maja, willa Maciejówka = 

w Krynicy. * 
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pomnika pomysłu Szukalskiego. Było 
to niewątpliwie fermentowanie regio- 
nalnej — nawet przez radjo! - fatal- 
nej propagandy prof. Matusiaka. 
Lecz... h.beat sibi! Niech mu służy 
ta rekompensatowa satysfakcja byle 
nie przekraczała zacisznego przybytku 
po-bernardyńskich murów. Dość, że 
les dernićres cartouches, które pękty 
salwami na cześć znikającego z wi- 
downi modelu Szukalskiego obiły się 
o pobernardyńskie mury już tylko 
echem ech. 

Koniec. Szkluss. „Epoka*  pierw- 
szego konkursu na pomnik  Mickie- 
wicza w Wilnie zamknięta. Otwiera 
się nowa era. 

Prezvdjum walnego zebrania Ko- 
mitetu Głównego chciało pelnomoc- 
nictwa carte blanche dla. doprowa- 
dzenia akcji do końca, to znaczy aż 
do: postawienia pomnika włącznie. 
Ferd. Ruszczyc tłumaczył, że Komi- 
tet Wykonawczy nie może przecie 
odwoływać się bez końca do Komi- 
tetu Głównego, że sprawa artystyczna 
nie może być rozstrzygana niejako 
plebiscytowo, przez zebranie 150 
członków Komitetu Głównego... Ze- 
branie nie podzieliło zapatrywań i 
wywodów  szeła sekcji artystycznej, 

Owszem, tak wynikło z obszernej 
dyskusji niech Komitet Wykonawczy 
prowadzi delej sprawę pomnikową, 
niech ją przeprowadzi choćby przez 
dwa jeszcze konkursy, lecz gdy przyj- 
dzie do ostatecznej decyzji czy dany 
model _ (zaprezentowany  walaemu 
zgromadzeniu) ma być jako pomnik 
zrealizowany, wówczas ta decyzja ma 

zależeć od... walnego,  plenarnego 
zgromadzenia Komitetu Głównego. 
Tak ma być i niema o czem gadać. 
Pełnomocnictw, będących wyrazem 
absolutnego zaufania nie damy. 

Prezydjum oddaliło się na naradę, 
Miało przed sobą alternatywę: albo 
złożyć gremjalnie swoje dotychczaso- 
we mandaty aby zebranie mogło wy- 
brać nowy Komitet Wykonawczy, 
któryby jego, t. j. walnego. zebrania, 
wskazania i wolę wypełniał, albo 
przyjąć zaproponowane mu pelno- 
mocnictwa... ograniczone, sięgające 
tylko do ostatecznego momentu rea- 
lizacji pomnika. Prezydjum, po dłu- 
giej naradzie, oświadczyło, że zastrze- 
zente 

Ostateczna decyzja niech zależy od 
płenum Komitetu Głównego! 

Cóż teraz? 
A no,—Komitet Wykonawczy, po- 

zostający nadal pod przewodem gen. 

Żeligowskiego jako prezesa tudzież, 
zastępujących go obu wiceprezesów, 
p. wojewody wileńskiego oraz proi. 
F. Ruszczyca, ogłosi ponowny kon- 
kurs. Tym razem jednak w Ścisłem 
gronie kiłku artystów. 

Jakich? 
A no, np. sześciu, siedmiu... Z po- 

między tych, którzy brali udział w 
pierwszym konkursie (tedy np. zapra- | 
szając do konkursu samego Szu- 
kalskiego) tudzież tych, o których da 
się przypuścić, że w pierwszym kon- 
kursie udziału nie brali, 
wśród polskich rzeżbiarzy 

jest bardzo smaczna 
i pożywna dla dzieci. 

Żądać wszędzie. 
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Alų džio procesų „rami“ 
Dsfafnie siawa oskarżonych. 

Po krótkich przemówieniach obroń- 
€6w: Honigwilla, Ettingera i Matjasza 
p. Przewodniczący udziela oskarżo- 
nym głosu, it. zw. ostatniego słowa. 
Pierwszym przemawia osk. Br. Tara- 
Szkiewicz. 

Rozpoczyna swe przemówienie osk. 
Taraszkiewicz po bialorusku: 

— W jeden dzień zimowy szed- 
łem razem wraz z innymi kolegami 
posłami za trumną Prezydenta Naru- 
towicza. Nie będę mówił o kolosalnem 
wrażeniu jakie wywarła na nas wsży- 
stkich wiadomość o tragicznym wy- 
padku. Dla mnie był on specjalnie 
bolesnym, bom ja sam przyczynił się 
do wyboru. Nasze głosy zadecydowa- 
ły, zwłaszcza, że za nami poszli 
Ukraińcy. 

Zrozumiałem po traktacie Ryskim, 
po ustabilizowaniu się warunków po- 
litycznych, že niejfpozostało nam nic in- 
nego jak pracować lojalnie z Rządem 
Polskim. Tą drogą poszliśmy. Daliś- 
my następnie *głos za rząd. Sikor- 
skiego, daliśmy kredyt  žyrowany 
przez demokrację polską. -- Dużo 
obiecał ten rząd i nic niejdał. Kolejne 
rządy Chjeno — Piasta i Grabskiego 
też nam nic nie dały. 

Poczuliśmy w klubie sejmowym, 
że odrywamy się od narodu, «.а on 
idzie na nową drogę. Była to droga 
prowadząca naród białoruski do 
anarchji. Koniec 1923 r. przyniósł 
ostatecznie rozłam w klubie posel- 
skim, a próba polsko-bialoruskiego 
porozumienia nie dała rezultatu. 

Rok 1924 poświęciłem badaniu 
nastrojów wśród ludności i doszed- 
łem do wniosku, że nieodpowiedzial- 
na opozycja — to nie droga dla 
nas. 

Obserwując ruch PPS na Polesiu, 
objętem jej wpływami i zgłębiając jej 
taktykę znalazłem koncepcję koncesji 
„Hramady*. | „Hramada* jaka wów- 
czas powstała to nie partja tw wyso- 
kim sensie a Organizacja, S worzona 
przez marne warunki ekonomiczne, z 
programem empirycznym, a nie stwo- 
rzonym przez podszept Kominternu. 

Omawiając kwestję reiormy  rol- 
nej, nazywa ją osk. Taraszkiewicz 
najgorszym wyrazem demagogii, gdyż 
„mic się nie robi, chłop czeka na 
ziemię, a obszarnik nie robi inwesty- 
cji bojąc się, że miu ziemię odbiorą. 
Ref. rolna gorsza jest od naszego 
hasła „bez wykupu". 

Omawiając stosunek  „Нгатаду“ 
do kompartji i ttomacząc swoje po- 
przednie oświadczenie, że BWRH nie 
występowała przeciw kompartji mówi: 
nie mogliśmy występować ostro prze- 
ciwko komunistom] bo nam szło o 
masowość, która była pierwszym tak- 
tycznym punktem naszego programu. 

Panowie Sędziowie! „Hramada“ w 
swej działalności odrzuciła zagranicz- 
ne kombinacje, te fikcje polityczne i 
Stała na gruncie organizacyjnej pracy. 
Jeżeli kiedykolwiek, w obecnych wa- 
runkach, mówiłem 0 powstaniu, to 
posadzcie mnie nie na Łukiszki a do 
domu warjatów. To była prowokacja. 

To co ja tu mówię prosze zapisać 
tylko na moje conto. 

Mówiłem, że tam (Biał. Sowiecka) 
buduje się dom białoruski. Tu nic się 
nie robi dla narodu białoruskiego, 
tam dużo, ale ja nie mówię jednak, 
że to mój ideał. 

Mój ideał wolni z wolnymi, równi 
równymi w wielkim Związku na- 

rodów. 
Jednak gdyby nie było Sowietów 

byłaby jedinaja niedielimaja, a ja 
już wolę Sowiety z dwojga złego. My 
Białorusini nie mamy specjalnego po- 
wodu nienawidzieć Sowietów. 

Powiedziałem dużo, ;zbyt może 
dużo, ale więcej ponadto nic mi przy- 
pisać nie można. 

„Hramada“ 

z 

zlikwidowana, mówi 

się, że naród białoruski wyrzekł się 
ideologji, że wybrał ludzi nowych do 
Sejmu, a czy nam zezwolono wysta- 
wić swoje kandydatury? Może wynik 
byłby inny. 

Cała prasa białoruska, a nawet 
polska przyznaje, że „Hramada* ode- 
grała ogromną, historyczną rolę w 
rozwoju życia białoruskiego. 

Prawdą jest co głosi hymn: „od 
wieków my żyli i nas rozbudzili". 

Naród białoruski rozbudzony i nie 
chce już być niewolnikiem. 

Przemówienie swoje kończy osk. 
Taraszkiewicz następującym zwrotem: 
Likwidacja  „Hramady'* rozpoczęta 
aktem gwałtu administracyjnego, niech 
że zakończy się aktem sprawiedliwości. 

Osk. Sz. Rak-Michajłowski ©- 
granicza się do sprostowania i wy- 
jaśnienia pewnych momentów, które 
nie zostały dostatecznie wyjaśnione 
przez obronę. Do winy nie pocznwa 
się i uważa siebie za niewinnego. 

Osk. P. Wołoszyn mówi po 
polsku. Omawia niektóre zarzuty 
skierowane przeciwko niemu. Jestem 
Białorusinem i broniłem narodu bia- 
łoruskiego, twierdzi, wolny wrócę 
znów do „Hramady“. jestem głębo- 
ko przekonany, że p. prokurator o- 
skarža nie mnie i nie „Hramadę“, 
a naród białoruski, i ciężar jaki spa- 
dnie na mnie poniosę aż do czasu 
kiedy sąd Historji wyda. swój wyrok. 

Osk. Miotła kończy swoje wy- 
wody frazesem: nie poczuwam się 
do winy, nie proszę o łaskę dla 
sprawiedliwości. 

Osk. R. Ostrowski mówi z du- 
żą dozą temperameniu. Odpierając 
argumenty p. prok. Rauze unosi się, 
za co przewodniczący zmuszony jest 
zwrócić mu uwagę. Wywody te doty- 
czą zwłaszcza sprawy zebrania C. K. 
K.P.Z.B. odbytego w mieszkaniu 0- 
skarżonego oraz spraw bankowych. 

Osk. Okińczyc tłumaczy Sądowi 
co skłoniło go do wstąpienja do 
„Hramady* poczem omawia szczegó- 
łowo stawiane mu zarzuty. 

Pozostali oskarżeni zrzekają się 
ostatniego słowa. Wyjątek. tu może 
stanowi Szuszkiewicz, ;który chce mó- 
wić o poprzedniej swej sprawie oraz 
Zdaniuka i Białomysy. 

W piątek Sąd da możność oskar- 
żonym złożyć dodatkowe ošwiadcze- 
nie, gdyby ktoś uznał, że przeoczył 
jakiś moment, poczem nastąpi kilku- 
dniowa przerwa przed wyrokiem. W.7, 

AT KT SATIDE ISIN 

Konkūis zdrowego dziecka. 
W najbliższą niedzielę Sala Miejska 

wypełni się o godzinie 1-ej osobliwą pu- 
blicznością. Oto grube mury gmachu przy 
ul. Ostrobramskiej 5 ożywią się świergo- 
tem dziecięcej rzeszy -- tych najmniejszych 
z obywateli Najjaśniejszej — bo zaledwie 
conajwyżej 2 lata liczących. 

Wielkie święto dla niemowiąt 
skich! Konkurs zdrowego dziecka! 

Stowarzyszenie „Samopomoc Matek* 
podobnie jak w roku ubiegłym organizuje 
tę imprezę, pragnąc niejako przedstawić 
społeczeństwu owoce rocznej pracy i za- 
biegów, jakże popularnych już obecnie w 
w Wilnie, — Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem. 

Z pośród kilku tysięcy maleństw zapi- 
sanych do Stacji, wybranych zostało z ca- 
łego miasta naszego dwadzieścioro pięcioro. 
Z pośród tej gromadki sąd konkursowy, 
któremu przewodniczy prof. Jasiński, wy- 
bierze cozdrowsze i te do odznaczeń przed- 
stawi. 

„Samopomoc Matek* dla 25 dzieci bio- 
rących udział w konkursie ufundowała u- 
pominki, wszystkie jednakowej wartości. 

Maleństwo, które na komisji otrzyma 
najlepszą notę, zdobędzie dyplom uznania 
pierwszego stopnia. Takichże dyplomów 
stopnia drugiego będzie dwa, stopnia trze- 
ciego również dwa. 

Miejmy nadzieję, że uroczystość nie- 
dzielna podobnie jak w roku ubiegłym 
wzbudzi zainteresowanie wśród matek wi- 
leńskich. Radzimy każdemu obejrzeć ten 
jedyny w swoim rodzaju obrazek. 

Pamiętajmy! Niedziela 20 maja. Godz. 
1 w poł. Sala Miejska, Ostrobramska 5. 

wileń- 

SŁOWO 

Wiosenny „Salon Wileński" 
Dziś będzie otwarty. 

Jest to data w życiu Wilna, którą 
się w kałendarzu podkreśla... 

Grupa malarzy i grafików zwana 
Wileńskiem Towarzystwem Ar- 
tystów Plastyków posiada już 
dziś tytuł honorowy: Szkoły Wileń- 
skiej ze swoim przodującym, mistrzem 
na czele, którym jest, jak wiadomo, 
Śleńdziński Ludomir. 

Za mało pamiętamy o tem, że 
możemy szczycić się własnem maier- 
stwem wileńskiem  posiadającem już 
obecnie chlubną markę nietylko w 
Warszawie, Krakowie, Lwowie lecz i 
na zagranicznych wystawach ( Wiedeń, 
Sztokholm, Wenecja, Paryż). 

| zdarza się, niestety, tak, że my, 
wilnianie, mniej znamy swoich  włas- 
nych Śleńdzińskich, Hoppenów, Rou- 
bów, Jamonttów etc. etc. etc. niż „lu- 
dzie dalecy*, 

Czy tak może być? 
Dziś, dorocznym obyczajem, Pla- 

stycy nasi otwierają w pałacu p. Wo- 
jewody (wejście w głębi dziedzińca) 

swój wiosenny Salon. 
Bardzo w dzieła malarskie obfity 

gdyż zrzeszeni artyści przyjęli gościn- 
nie na swoją wystawę obrazy i rzeź- 
by artystów nie należących do W. T. 
A. P.—jak np. tak utalentowany rzeź- 
biarz jak Czesław Szemberg i inni. 

Jest co oglądać na wystawie. Po- 
cząwszy np. od wielkiego olejnego 
wizerunku króla Zygmunta Augusta 
zamówionego przez gimnazjum jego 
imienia u Kwiatkowskiego... 

Lecz—ani słowa więcej! Sami pań- 
stwo pójdźcie, zanurzcie się w całą 
powódź prześlicznych krojobrazowych 
wileńskich motywów... w kipiące ar- 
tystycznem życiem swojskie nasze 
pejzaże... jeśli by kto przypadkiem 
zaproszenia nie otrzymał, niech bilet 
wejściowy kupi. Nie pożałuje. | wła- 
sną na wystawie obecnością zadoku- 
mentuje swoje zainteresowanie się 
tem, co najrzetelniejszą jest Wilna— 
chlubą. Ge..J. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii ©. 5. В. 
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MIEJSKA. 

— (x) Posiedzenie Komitetu rozbu- 
dowy m. Wilna. W poniedziałek dn. 21 
b. m. o godz. 8 wiecz. w Sali posiedzeń 
Rady Miejskiej odbędzie się posiedzenie 
Komitetu rozbudowy m. Wilna Na posie- 
dzeniu tem między innemi rozpatrzone bę- 
dą następujące sprawy: 

1) Wniosek Magistratu w sprawie po- 
życzki budowlanej na inwestycje miejskie. 

2) Podania spółdzielni: a) urzędników 
Dyrekcji Robót Publicznych, b) urzędników 
Dyrekcji Lasów Państwowych, c) domu 
Spółdzielczego, d) zarządu osiedla robotni- 
czego i c) Wileńskiej Kolonji Kolejowej. 

3) Zaciągnięcie w Banku Gospodar- 
stwa Krajowego IV pożyczki w sumie 25.000 
zł. na remonty domów oraz kredytów w 
sumie 25.000 zł. celem udzielenia petentom 
drobnych pożyczek na wykończenie do- 
mów rozpoczętych: 

Pozatem rozpa'rzono będzie cały sze- 
reg podań o pożyczki, między innemi 1-szej 
żydowskiej kasy pożyczkowej o dodatko- 
wy kredyt. 
*'R— (x) Prace nad realizacją Targów 
Północnych w Wilnie. W związku z pra- 
Cami nad realizacją wystawy Targów Pół- 
nocnych w Wilnie, w dniu dzisiejszym 0 
godzinie 5 ppoł. w lokalu związku kółek 
i organizacyj rolniczych przy ul. W. Pohu- 
lanka 7 odbędzie się konferencja z przed- 
stawicielami sekcji ogrodniczej komitetu 
rolniczego Targów Północnych. Między in- 
nemi głównym tematem konferencji będzie 
zaznajomienie członków sekcji z postępem 
prac przygotowawczych do wystawy rojni- 
czej i zapoznanie się # regulaminem dła 
wystawców w grupie ogrodniczej. Poza tem 
omówioną będzie również sprawa przydzią- 
łu miejsc dlą eksponatów ogrodniczych, 
preliminarza budżetowego i dalszych prac 
sekcji. 

Bezpłatne szczepienie ospy. Od 
dnia 21 maja rozpocznie się w pomiesz- 
czeniu Pogotowia Ratunkowego (Domini- 
kańska 2) codziennie ed godz. 12 do godz. 
1-szej bezpłatne szczepienie ospy. 

— Przegląd dorożek. Wileńskie Staro- 
stwo Grodzkie powiadamia, że terminy 
przeglądu dorożek konnych zostały prze- 
sunięte w sposób następujący: 

odbędzie się przegląd w dniu 

ORA TYN I I III I III I II III 

wyžszą „markę“. Nasuwają się na- 
zwiska: Wittiga, Laszczki... : 

Rzeźbiarzy wyższej miary nie ma- 
my Bóg wie ilu! Jeżeli weźwie się do 
turnieju, dajmy na to, sześciu —będzie 
to komplet tych, o których da się 
przypuścić, że każdy z nich... podoła 
niesłychanie trudnemu zadaniu. Tak. 
Niesłychanie trudnemu! 

A jakież są widoki, że choć jeden 
ź tych sześciu artystów... dogodzi tej 
opinji publicznej, którą będzie repre- 
zentował przy ostatecznej decyzji 150- 
osobowy Komitet Główny? Hm... Wia- 
domo co dziś t. zw. duch czasu albo, 
wyrażając się modniej, co wyrabia 
rytm czasu z rzeźbą teraźniejszą. Jak 
ją targa ekspressjonistycznie, jak skrę- 
ca w istne rebusy... Kogoż się wezwie 
na sędziego dla nowego konkursu? 
Do jury pierwszego konkursu powo- 
łało się najwyższe powagi z pośród 
rzeczoznawców. Domniemanie żaden 
z sędziów pierwszego konkursu nie 
przyjmie zaproszenia na jurora w 
ponownym konkursie. Można jury 
ułożyć tak... i owak. Wszelako przy- 
puścić wolno, że i ponowni sędzio- 
wie będą pozostawali pod silnym 
wpływem „ducha czasu”, czy „rytmu 
czasu”. Wyjdzie z konkursu... aby w 
zią godzinę nie powiedzieć!... model 
w stylu i guście nieboszczyka modelu 
Szukalskiego! Ot siurpryza! Fatalna 
siurpryza. Komitet Wykonawczy pre- 
zentuje ów wynik ponownego kon- 
kursu Jaśnie Wielmożnemu Walnemu 
Zebraniu Komitetu Głównego. Komi- 
tet Główny, który bał się jak ognia 
Modelu Szukalskiego, odrzuca zapre- 

zentowany mu model. Niepodoba się! 
Znowu... licho wie co! Nie! Za nic w 
świecie £aziego pomnika nie chcemy! 

I wówczas co? Wraca sytuacja ku- 
bek w kubek ta sama, co w dniu 29 
kwietnia 1928 r. 

Wypadnie ogłaszać trzeci konkurs. 
Po trzecim czwarty... | tak dalej da 
cepo «l fine, Kiedy się to skończy! 
O wiele, wiele gładziej poszło z „uli- 
cą Mickiewicza". W” najstosowniejszej 
pod słońcem chwili p. 'Wacław Stud- 
nicki zaproponował, Rada Miejska 
przez aklamację przyjęła i—st:ła stę 
z ulicy Świętojerskiej ulica Mickiewi- 
cza jakby „jednem pociągnięciem pió- 
ra“. Zanosi się na to, że tylko ulicę 
Mickiewicza będziemy w Wilnie mieli 
przez niewiedzieć jeszcze ile lat. 

Rezultat walnego zebrania Komi- 
tetu Głównego wypadł żaden. Wal- 
ne zebranie nie zdobyło się na gest, 
któryby pchnął sprawę naprzód Ku 
realizacji ostatecznego celu. Zdobyło 
się tylko na usankcjonowanie  jakie- 
goś wygodnego a bezwładnego i bez- 
płodnego słałus quo, 

Wiem. Odezwą się głosy: „Niech 
tam sobie! Rzecz pryncypalna—zebrać 
pieniądze. Bez pieniędzy—niema prze- 
cie pomnika. Niech Komitet Wyko- 
nawczy taki, jaki jest, zbiera pienią- 
dze. To jego główne zadanie. | to 
chyba potrafi wykonać? A gdy będą 

pieniądze... wówczas się i pomnik 
znajdzie! 

Nie jest tak. Rozumowanie całkiem 
©paczne. Prawda, płynęły i płynąć 
będą pieniądze składkowe na samo 

tylko gołosłowne zawołanie: „Rodacy! 
Dawajcie pieniądze na pomnik Mickie- 
wicza w Wilnie!* Ale / na to goło- 
słowne hasło pieniądze płynęły i pły- 
nąć będą bardzo, bardzo powoli. Gdy 
się ofiarodawcom nie wskaże kon- 
kretnego celu. urwie się wreszcie na- 
pływ pieniędzy i sprawa utknie u 
podstaw. 

Ofiarność publiczna ożywi się, 
może nawet przybrać rozmiary istnego 
wybuchu, wówczas tylko gdy się ca- 
tej Polsce pokaże model według ja- 
kiego będzie w Wilnie wzniesiony 
pomnik Mickiewicza, Model taki, ro- 
zumie się, który zelektryzuje wy- 
obrażnię ludzką i uczucia i patrjo- 
tyzm. Е 

Takiego trzeba szukać modelu. 
Przedewszystkiem! Trzeba go dobyć 
z polskiej twórczości rzeźbiarskiej, Ża 
wszelką cenę. 

Pomnik Mickiewicza w Wilnie cze- 
ka na—twórcę. Fundator stoi w о4- 
wodzie z całą, murowaną gotowością 
sypnięcia groszem. Ile będzie potrze- 
ba. Zadatek już dał: 150 tysięcy. Niech 
Komitet Wykonawczy nie waha się 
niech je użyje choćby do ostatniego 
złotego na zdobycie modelu. 

Będzie model godny Mickiewicza 
i Wilna - będzie pomnik choćby kro- 
cie miał kosztować. ь 

Gz. 
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Przegląd odbędzie Się na płącu rynko- 
wym - Łukiskim. Początek przeglądu—godz. 
9 rano. Dodatkowe terminy przeglądu nie 
będą wyznaczane. 

WOJSKOWA. 
— (o) Przegląd poborowych. W pią- 

tek, dn. 18 maja, winni stawić się do prze- 
glądu poborowi z nazwiskiem na lit. L, 
zam. we wszystkich komisarjatach m. Wil- 
na, i na lit. Ł, zam. w Il komisarjacie, w 
sobotę zaś, dnia 19 maja, poborowi z naz- 
wiskiem na lit. £, zam. w I, III, IV, V i VI 
komisarjatach, i na lit. M, zam. w IV i V 
komisarjatach. 

-- (r) Zaprzysiężenie rekrutów. Dziś 
na placu alarmowym przy koszarach |-ej 
Brygady odbędzie się uroczyste zaprzysię- 
żenie rekrutów ostatniego powołania, wcie- 
lonych do I-ej dywizji piechoty legionowej, 
a więc 1, S i 6 pp. leg. 

O godz. 9-eį r. odprawiona zostanie 
Msza polowa, poczem oddziały rekrutów 
w pełnym rynsztunku z brenią pod dowó- 
dztwem właściwych przełożonych podzie- 
lone zostaną na grupy stosownie do wyz- 
nań religijnych. ь : 

Zainteresowane t.j. 1,5i6 pp. leg. 
wystawią kompanje honorowe z szerego- 
wych starszych roczników ze sztandarami i 
orkiestrami. 

O godz. 10 dowódca całości, dowód- 
ca 1 pp. leg. ppłk. Szt Gen. Krzyżanowski 
złoży raport komendantowi garnizonu płk. 
Krok-Paszkowskiemu, a następnie przy 
prezentacji broni, duchowni poszczególnych 
wyznań odbierać będą, według ustalonej 
roty, przysięgę od właściwych grup rekru- 
tów w porządku „następującym: rzymsko 

katolicy, ewangielicy, prawosławni, staro- 
odrzędowcy, oraz wyznań mojżeszowego i 
mahometańskiego. 

Po złożeniu przysięgi nastąpi defilada 
oddziałów z orkiestrami przed komendan- 
tem garnizonu i wyższymi oficerami. 

(r) Letnie nabożeństwa dla żołnie- 
rzy. Począwszy od niedzieli ubiegłej w 
każdą niedzielę i święto w ciągu całego se- 
zonu letniego o godz. 11 r. nabożeństwa 
dla szeregowych 1 i 5 pp. leg. odprawiane 
będą w koszarach I Brygady. 

W czasie nabożeństwa przygrywać bę- 
dą kołejno orkiestry I lub 5 pp. leg. 

(o) Zbiórka na łódź ipodwodna 
im. Marszałka Piłsudskiego. Gminy i ma- 
gistraty pow. Wileńsko-Trockiego zebrały 
na łódź podwodną imienia Pierwszego Mar- 
sząłka Polski j. Piłsudskiego w wysokości 
jak następuje: 

Magistrat m. Nowo-Wilejki 33,42 zł., 
Trok 44, gminy: Rudziska 28,50, Olkienic- 
ka 15,50, Orańska 8, Koniawska 33,40, 
Szumska 77,25, Podbrzeska 49,81, Rzeszań- 
Ska 47,25, Niemenczyńska 130,60, Mickuń- 
ska 23,50, Mejszagolska 73,43, Trocka 7, 
Turgielska 8,65, Solecznicka 9,50, Wor- 
niańska 27,65, Gierwiacka 32,50, Rudo- 
minska 5,20, razem 655,16 zł. 

SZKOLNA. 

— Koedukacyjse Gimnazjum im. Tad. 
Czackiego z prawami podaje do wiadomo- 
ści, iż egzaminy wstępne w terminie przed- 
wakacyjnym do wszystkich 8 kłas rozpo- 
czną się dn. 26 czerwca br. 

Podania wraz z dokumentami przyjmu- 
je, oraz udziela szczegółowych  informacyj 
kancelarja w godzinach szkolnych przy ul. 
Wiwulskiego 13 — gmach własny gimna- 
zjum.  €ezz 

KOMUNIKATY. 

— Komitet Rodzicielski Gimnazjum 
O.O jezuitów w Wilnie wzywa wszyst- 
kich szanownych rodziców na Walne Zgro- 
madzenie Rodziców w dniu 19 maja (so- 
bota) na godz. 17 w sali popisowej Gim- 
nazjum. 

— Posiedzenie Wil. T-wa Psychja- 
trycznego. W piątek dn. 18 maja r. b. o 
godz. 8-ej wiecz. w sali wykładowej Uni- 
wersyteckiej w szpit. św. Jakuba odbędzie 
się posiedzenie Wileńskiego Oddziału Pol- 
skiego Towarzystwa Psychjatrycznego dia 
członków i wprowadzonych gości z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: Prof. Dr. 
S. Siengalewicz: Wewnętrzne wydzielania 
wątroby i wpływ tego wydzielania na układ 
nerwowy. 

Posiedzenie Wileńskiego T-wa 
Ginekologicznes0. W dniu 18. V. (piątek) 
o godz. 20 w lokalu Kliniki Położniczo- 
Ginekologicznej U. 5. B. odbędzie się XXIV 
posiedzenie naukowe Wil. Tow. Ginekolo- 
ojcznego. | 

" Porządek dzienny: 1 Pokazy chorych 
i preparatów. 2. Dr. A. Karnicki: W spra- 
wie Ciąży w macicy z wadą rozwojową. 
3. Dr. H. Bujwidėwna: W sprawie sutków 
dodatkowych. 4. Prof. Dr. Wł.  Jakowicki: 
Przypadek wady POWO 

-- Odczyt prof. Chodynickiego. W 
piątek 18 b. ti. w Seminarjum histor. (Zam- 
kowa 11) odbędzie się posiedzenie Wydz. 
Ii T. P. N., na którem prof. <. Chodynicki 
wygłosi odczyt p. t. „Tradycja o zabójstwie 
Zygmunta Kiejstutowicza*, 

— Wycieczka samochodowa sad Na- 
rocz. Wiieński Automobiklub na Zielone 
Świątki organizuje zbiorową wycieczkę sa- 
mochodową do jeziora Narocz. 

Wycieczka ta połączona jest z uroczy- 
stością poświęcenia kamienia węgielnego 
pod schronisko budowane przez Towarzy- 
stwo Miłośników jeziora Narocz i okolicy. 

Długość przebiegu samochodowego ob- 
licza się na około 300 kim. 

  

   

  

   

  

    

  

W sobotę dnia 19 maja r. 

5. T p. - 

KRZYSI EHRENKREUTZÓWNY 
w kościele Św. Jana o godz. 8-ej rano zostanie odprawiona 

Msza Święta. 
O czem zawiadamiają 

W pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 

st P. 

"Leona Łodzińchiego 
długoletniego członka Tow. Myśliwskiego 

odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele Bonifraterskim 
dnia 18 b. m. o godz. 10 rano. 

O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych 
ona i Rodzina. 

RESZTY WYZERTA CTEWEE ZOZSZ OTC 
b., jako w rocznicę zgonu | 

  

rodzice i rodzeństwo. 

Gnilo Kiełbasy dostarczane dla wojska. 
W ostatnich dniach miejski rewident 

mięsny zatrzymał w Wilnie partje kiełbas, 
należących do Żyda niejakiego Józefa Abla. 

Kiełbasy te nie posiadały plomb ani ze 
stacji kontrolnej jak również masarni, w 
której były wyrabiane. 
KIW toku dochodzenia Abel zeznał, że a- 
resztem obłożone kiełbasy wiózł dla 6 pp. 
Leg. w dowód czego przedstawił zaświdd- 
czenie oficera żywnościowego tegoż pułku. 

Zapisy przyjmuje Sekretariat klubu Wi- 
leńska 33 codziennie od godz. 8-ej wiecz. 

Zjazd Bibijotekarzy i Bibijofilów 

polskich we Lwowie w połączeniu z uro- 
czystością stulecia Ossolineum, odbędzie 

się w dn.27 29 maja b. r. Wileńskie Koło 
Bibljotekarzy uprasza wszystkich zamierza- 

jących wyjechać na Zjazd o przybycie na 
zebranie dn. 18-g0 b. m. (piątek) O godz. 
8-ej wiecz. do Uniwersyteckiej Bibljoteki 

Publicznej, ewentualnie o'wcześniejsze zgło- 
szenie u Gospodarza Koła p. M. Kotwi- 
czówny (tel. 6 69) celem porozumienia 516 
co do udogodnień (jak osobny wóz i t. p.) 
wspólaego wyjazdu do Lwowa. 

— Odczyt Emila Bourgeois'a. W so- 

botę, dnia 19 maja, © godz. 7 wieczorem, 
odbędzie się w Auli Kolumnowej odczyt 
znakomitego uczonego francuskiego = 

Bourgeois'a! na temat: „Polityka królów 
polityka narodów”. Odczyt poprzedzi uro- 
czyste powitenie znakomitego gościa przez 
przedstawiciela Wydziału Humanistycznego 
i Towarzystwa Historycznego. Wstęp na 
salę wolny. 

KOŁEJOWA. 
-- (r) Strzeżonego Pan Bóg strzeże. 

W celu zabezpieczenia kas .stacyjnych od 
włamania i okradzenia, polecono urządzić 
odpowiednią sygnalizację alarmową we 
wszystkich kasach stacyjnych, w których 
tego dotychczas nieuskuteczniono. 

Jednocześnie polecono oświetlać bądź 
elektrycznością bądź naftą lokałe kas w 
godzinach nieurzędowych po ich zamknię- 
CIU. 

Każdy pracownik winien jest zawiado- 
mić zawiadowcę stacji, o ile zauważy brak 
Światła w kasie. Na skutek alarmu kasa 
winna być otwarta i zbadana przyczyna 
dlaczego nie jest oświetlona. | e 

W dnie gdy w kasie znajduje się wię- 
ksza kwota pieniędzy, zawiadowca stacji 
winien specjalnie baczną uwagę zwracać 
na zabezpieczenie lokalu kasy i wyznączyć 
ochronę. i 

— (r) Włączenie nowych stacyj ko- 
„munikacji bezpośredniej. Do liczby sta- 
cyj kolei Z. S. R. R. należących do bez- 
pośredniej niemiecko-polsko-sowieckiej ko- 
munikacji towarowej włączono następują- 
ce stacje kolei Południowo-Zachodnich: 
janoszenka, Kamienka, Derežnia, Siomki, 
Chmielnik, Bogdanowcy, Narkiewiczy, Czar- 
nyj, Ostrów, Balin, Dunajewcy, Zakupnoje, 
Miropol, Skibniewo, Kołodzienka, Romanow, 
Pieczanowka i Kijow Podol. 3 

— (r) W sprawie rozrachunków Z 
kolejami Z. S. R. R. Przepisy o rozra- 
chunkach pieniężnych /polsko-sowieckiej 

komunikacji tak  bezprzeładunkowej jak 
i przełądunkowej z tytułu wzajemnego 
uzywania wagonów, przyborów wagono- 
wych, ładunkowych oraz wszelkich innych 
świadczeń Ministerstwo Komunikacji pole- 
ciło stosować nietylko do umów grani- 
cznych Stołpce Niegorełoje i Zdołbuno- 
wo Szepietowka, ale i do wszystkich in- 
nych umów granicznych, zawartych poprze- 
dnio. z kolejami Z. S. R. R. a więc umów 
granicznych: Zahacie — Farynowo, Ole- 
chnowicze Radoszkowicze,  Mikaszewi- 
cze — Žytkowicze oraz Podwoloczyska — 
Wołoczyska. ы 

ROŽNE. 
— (x) Przyjazd posła Grynbaum* 

do Wilna. Prasa żydowska podaje do wia- 
domości, że w niedzielę dnia 20 bm. spo- 
dziewany jest przyjazd posła żydowskiego 
Grynbauma, który zamierza w Wilnie wy- 
głosić odczyt na temat o aktualnych spra- 
wach żydowskich w Polsce. Ad 

(x) Zakazany odczyt Wieniawy- 
Długoszewskiego. Informują nas, iż 3-ci z 
kolei odczyt p. Wieniawy-Uługoszewskiego 
na temat: „Przedwiośnie” Żeromskiego, któ- 
ry się miał odbyć w ubiegły poniedziałek 
przy ul. Mickiewicza 33, został w ostatniej 
chwili przez Starostę Grodzkiego zakazany. 

Przyczyną zakazu miały być niepożą- 
dąne tendencje pierwszych dwuch odczytów. 

TEATRY i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 

po raz ostatni w sezonie, ostatni sukces 
Teatru Polskiego, doskonała dowcipna ko- 
medja L. Hirschfelda i P. Marka „Ma- 
musia“. 

- Występy Elny Gistedt w Teatrze 
Polskim. jutro w nieśmiertelnym wodewi- 
lu „Nitouche* wystąpi znakomita primadon- 
na Elna Gistedt, będzie to zarazem inaugu- 
racją sezonu letniego, w którem kierowni- 
ctwo, w miarę możności, uwzględniać bę- 
dzie „komedję muzyczną”. Dla realizacji 
tego rodzaju widowisk został «pozyskany 
doskonały kapelmistrz p. Mieczysław Ko- 
chanowski, oraz siły Teatru Polskiego zo- 
stały wzmocnione. я 

— Popis taneczny Anety Reizerów- 
ny. W sobotę 19-go maja o godz. 5. m. 30 
pp. odbędzie się w Teatrze Polskim popis 
taneczny * utalentowanejyj tancerki Anety 
Rejzerówny z udziałem S. Konterą, oraz 
zespołu uczenic. 

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr. 
Bilety są do nabycia w kasie Teatru Pol- 
skiego 11 9 w. 

— Teatr Złoty Róg ul. Dąbrowskie- 
go 5. Dziś wielka Rewja p. t „Sałatka ma- 
jowa* w 15 obrazach 2 częściach z udzią- 
łem ulubieńców Wilna A. Cieleckiej, M. 
Dobrowolskiego, Duo Ney, M. Szczęsnej, J. 
Bohdańskiego, J. Srėdkowskiego, imy Fei- 
len i Żadejko-Girls. Е 

Początek o godz. 9-ej wieczorem. 
х Przedstawienie dla dzieci. W nie- 

dzielę 20-g0 bm. o godz. 4-tej w teatrze 
letnim ogrodu Bernardyńskiego odegrana 
będzie sztuka p. n. „Powitanie wiosny* w 

ih R biorą udział drużyny 
arcerskiego hufca żeńskiego: |, II, II, V, 

VI, VII, VIII i 1X. 

Przeprowadzone badanie bakterjologi- 
czne zatrzymanych kiełbas ujawniło, że by- 
ły one obficie zakażone bakterjami grilne- 
mi ńieswoistemi. 

‚ Z powyższego wynika, na jakie niebez- 
pieczeństwo może narazić zdrowie żołuie- 
rzy dostawca przez dostarczanie wojskowo- 
ści produktów mięsnych uprzednio nieba- 
danych. (x) 

Rontert Akademickiego Kola Ałuzycznego. 
Zainteresowanie, jakie wzbudziła 

zapowiedź występu, we czwartek i1 
b. m. w Sali „Reduty“, Akademickie- 
go Koła Muzycznego z Warszawy, 
powinno się udzielić jaknajszerszym 
kołom naszych miłośników muzyki, 
zachęcając ich do wysłuchania wiele 
estetycznych wrażeń obiecującego kon- 
certu. 

Poza tem będzie to wielce pożą- 
dana sposobność uczczenia przez nas 
—wilnian znakomitego kierownika 
chóru Ak. Koła Muz., stynnego zało- 
życiela, w najtrudniejszych warunkach, 
wzorowego chóru „Lutni* warszaw- 
skiej i niestrudzonego dotąd stałego 
jej dyrektora Piotra Maszyńskiego. 
Pozostając wytrwale, w ciągu lat 
czterdziestu, na czele powołanej przez 
siebie do życia instytucji, działalność 
kulturalna i  patrjotyczno-społeczna, 
której, będąc wzorem do naśladowa- 
nia innym zrzeszeniom podobnym, 
wywiera wpływ niepospolicie doniosły, 
zasłużył dyrektor Maszyński nie tylko 
na składane mu hołdy współczesnych, 
lecz uwiecznił swe imię na kartach 
historji muzyki po'skiej, jako niezwy- 
kły organizator, utalentowany kompo- 
zytor i gorliwy krzewiciel pieśni na- 
rodowej. 

Niewątpliwie sala „„Reduty* nie bę- 
dzie dość obszerną, aby pomieścić 
wszystkich, pragnących wziąć udział 
w tej pięknej uroczystości. 

Michał Józefowicz. 

„Radio atak, 
Dziwnem może się wydać, że na arty- 

kuł p. M. Obiezierskiego w Nr.81, „Słowa* 
poruszający bardzo ważną, palącą sprawę 
o konieczności silnej radjostacji w Wilnie 
nikt nie zabrał głosi w prasie wileńskiej. 
A sprawa ta na wsi przedstawia się bardzo 
złe i godzi w interesy naszego państwa. 
Z obowiązku swego zmuszony jestem je- 
zdzić po całem województwie wileńskiem 
i opisuję tu wrażćnia swoje odnośnie do 
terenu Wileńszczyzny. 

„Wkrótce po otwarciu u nas w Wilnie 
radjostacji musiałem odwiedzić okolice 
Głębokiego. W rozmowie z miejscowymi 
ludźmi, należącymi do Kasy Stefczyka, po- 
siadającej cztero lampowy odbiornik, po- 
ruszyłem sprawę wileńskiej stacji nadaw- 
czej, winszując im i wyrażając radość, że 
mogą nareszcie korzystać ze swojej radjo- 
stacji w Wilnie. Tu z przykrością się do- 
wiedziałem, że ze stacji wileńskiej wcałe 
korzystać nie mogą, bo nic nie słychać. 
„Ot, powiadają, próbowali kilka razy nasta- 
wić Wilno, ale oprócz szumu i pisku nic 
nie można usłyszeć. Ot mówią z Moskwy, 
Mińska, Kowna i Petersburga to doskonale 
słyszymy" „a szczególnie Moskwa i Mińsk — 
to tak dobrze i wyraźnie gada — tylko 
słuchać"! 

Takie same zdania słyszałem w bardzo 
dużo miejscowościach Wileńszczyzny kie- 
dy zapytywałem o zdanie co do stacji na- 
dawczej w Wilnie. Już zaczynając od 60 
klm. od Wiłną siacji wileńskiej złapać nie 
można. 

Wszystkie odczyty obliczone na słu- 
chącza wiejskiego do jego uszu nie docho- 
dzą i są głosem wołającym na puszczy, 
oprócz tych nielicznych słuchaczy którzy 
w pobliżu Wilna mają radjodbiorniki. 

Większość naszych miasteczek i okolic 
a także i na wsi gdzieniegdzie, mają apara- 
ty odbiorcze i, doprawdy widząc na jakiejś 
marnej chałupinie rozpiętą antenę, smutek 
człowieka ogarnia i przykro się robi; 
wszak to są aparaty odbierające jad propa- 
gandy komunistycznej z Mińska ti Moskwy. 

Opowiadał mi jeden z prezesów Kasy 
Stefczyka z powiatu Wilejskiego, gdzie 
niedawno aparat cztero lampowy zainstalo- 
wano, że z trudnością może obronić się 
od ama orów słuchaczy audycji z Mińska i 
Moskwy. 

Tak! chcąc położyć kres wrogiej pro- 
pagandzie musimy mieć w Wilnie dość 
silną radjostację, aby mogła walczyć sku- 
tecznie ze stacjami rosyjskiemi, zaś stacja 
obecnie działająca, obsługująca przeważnie 
m. Wilno z okolicami jest miłą zabawką 
dla młodszych i starszych dzieci. 

St. Osieciński, 

Obraz drugi, trzeci i czwarty urozmai- 
cone są tańcami śnieżek, płatków, sopel- 
ków, jaskółek, wietrzyka, kwiatów i moty- 
li, oraz śpiewem chórów I, III i VIII drużyn. 
Dochód przeznaczony na obozy letnie i 
wszechpolski obóz zlotowy harcerek pol- 
skich z okazji uczczenia 500 letniej rocz- 
nicy Śmierci | patrona harcerstwa rycerza 
„Zawiszy Czarnego”. 

Wstęp vd 30 gr. do 2-ch złotych. Przy” 
puszcząmy, że zarówno cel jak i malowni- 
cze i śpiewne obrazy nocnego przedstawie- 
nia zainteresują dziatwę wileńską, młodzież 
szkolną, jak też rodziców, nauczycielstwo, 
oraz szerszą publiczność. 

RADJO—WiLNO. 
Czwartek 17 maja 1928 r. 

10.15 -: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 

12.00 : Transmisja z Warszawy: Sy- 
gnał czasu, hejnał*z Wieży Mariackiej w
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krakowie, komunikat Iotniczo-meteorolo- 
giczny oraz nad program. 

‚12.10 14.00: Transmisja poranku sym- 
fonicznego z. Filharmonji Warszawskiej. 
Wykonawca: Orkiestra Filharmoniczna pod 
dyr. Józefa Ozimińskiego — Zofja Dobro- 
wolska-Pawłowska (sopran) i Ryszard Ce- 
lejowski (skrzypce). W programie St. Mo- 
niuszko, H. Wieniawski i J. Lefeld 

14.00 15.00: Transmisja z odczytów 
rolniczych z Warszawy. 

15.00—15.15: Transmisja z Warszawy: 
Komunikat meteorologiczny, gospodarczy 
Oraz hadprogram: | | 

16.20—16.35: Chwilką litewska. 
16.35—16.50: Komunikat harcerski. 
1650 -17.15: Wileńskie Towarzystwo 

artystów plastyków odczyt z działu „Sztu- 
ka“ wygłosi Zofja Stefanowska. 

17.20—17.45: „Stare a nowe Wilno“ 
odczyt wygłosi red. Zdzisław Kleszczyński. 
Transmisja na inne polskie stacje. 

17.45—18.55: Audycja literącka: „Po- 
grzeb Kiejstuta* słuchowisko  radjowe, 
osnute na dawnych legendach litewskich. 
19.00 — 19.25: Gazetka radjowa. 
19.25—19.35: Sygnał czasu i rozmai- 

tości. 
19.35 20.00: „Całość bogactw mine- 

ialnych Polski* odczyt z działu „Nauka o 
Polsce* wygłosi prof. U.S.B. dr. Bronisław 
Rydzewski. 

20.30 - 22.00: Transmisja koncertu mu- 
zyki lekkiej z Warszawy. 

22.05 : Komunikat P. A.T. 
22,03-: Transmisja muzyki 

z. Warszawy: 

Echa koncerta Śliwińskiego. 
Otrzymujemy następujący list. 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Pragnę za pośrednictwem poczytnego 

Pisma Pańskiego gorąco podziękować Sza- 
nownemu Panu Profesorowi Michałowi Jó- 
zefowiczowi za zupełnie słuszne napiętno- 
wanie w „Notatkach muzycznych* „Słowa* 
z dnią 15-V b. r. wysoce niewłaściwego i 
niekulturalnego zachowania się niektórych 
słuchaczy na koncercie Józeia Śliwińskie- 
go, którzy wobec tak wielkiego i zasłużo- 
nego artysty, demonstrącyjnie opuścili salę 
podczas koncertu. Sądzę, że głos mój bę- 
dzie wyrazem opinji większej części publi- 
czności, zebranej na koncercie. 

Załączając wyrazy szacunku i poważa- 
nia, proszę uprzejmie Szan. Pana Redakto- 
ra o wydrukowanie niniejszego listu. 

Jeden z obecnych na koncercie. 
Wilno 16.V- 28 r. 

Na srebrnym ekranie. 
„Zakazana uzielnica Algieru" 

(kino „Hieljos“.) 

A więc jeszcze jeden film na modny 
ostatnio temat handlu żywym towarem. 
Tym razem wytwórni słynnej berlińskiej 

    

WYROK 
w sprawie płatków mydlanych 

„LUX. 
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! 

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

WYROK 
Uwzględnia się odwołanie Prokuratora i zaskarżony wyrok zmienia się w ten sposób. że oskarżonych Kazimierza i Antoniego Miklaszewskich uznaje 

się winnymi występku z art. 121 ustawy z dnia 5 lutego 1924 roku Nr. 31 poz. 306 Dz. p. p. popełnionego przez to, że w roku 1926 w Krakowie umyślnie 
naruszyli firmę LEVER BROTHERS Ltd., Port Sunlight w Anglji, w jej prawach do zarejestrowanego na jej rzecz znaku towarowego „LUX" przez to, że 
sprowadzali do Polski, przechowywali w swojem przedsiębiorstwie, celem sprzedaży i sprzedawali w Polsce wyroby mydlane produkcji  irancuskiej Spółki 
Akcyjnej pod firmą Socićte Anonyme des Savonneries Lever, używając bezprawnie znaku towarowego Lux, zarejestrowanego dla towarów tego samego rodzaju 
na rzecz firmy LEVER BROTHERS LIMITED, Port Sunlight, mimo wiadomości, że prawo używania tego znaku przysługuje wyłącznie poszkodowanej firmie, 
na rzecz której znak ten został zarejestrowany w dniu 3 marca 1926 roku i mimo ostrzeżeń ze strony poszkodowanej firmy, za którą po | myśli art. 122 wyżej 3 
cytowanej ustawy skazuje się obu oskarżonych na grzywnę po 1.000 (tysiąc) złotych, którą w razie „nieściągalności zamienia się po myśli $ 261 u.k. na karę J 
aresztu po 1 miesiącu tudzież po myśli $ 389 i 390 na ponoszenie kosztów postępowania karnego I i II instancji, 

tanecznej 

  
"Kraków, dnia 22 marca 1928 roku:     

  

  

  

  

    
  
  

„Ufy“. Ježešmy się przyzwyczaili do tego omen: a — = oł cy śledzi 0 Niny ed asai) Dziś! Najbardziej Atrakcyjny Program. Film o niebywałem napięciu O a FORTEPIANY, PIANINA i A „B DOKTOR 
Ва Uša i į  Kino-Teair | ŁIELNICAALGIERU. Wstrząsający dramat z życia „awanturników i pierwszorzędnych Zagranicznych i Krajowyc jest rękojmią jeśli nie arcydzieła tow każ- | : ZKKAŻANA DZIELI 2 ąsający EH = A: ° "m | 0. ZELDOWICZ dym razie dobrego, SoGi opracowanego i „HELi8S“ GOA Oa SSSR — handlarzy żywym towarem, odsłaniający tajem- „fabryk TYLKO „GWARANTOWANEJ pocą sek andris, 
Si, w Votadka a alkio anais | Wileńska 38. | nice domów rozpusty. Wspaniały międzynarodowy turniej wybitnych sił owe ae SPRZEDAŻ K r gbromsba g | Syfilis, narządów w. ku, w filmie „ za- e 4 ° ick: В i „2 о i » 
na dzielnica Algieru“, mamy właśnie do czy- i Jakobini, Kamilla Horn, Warwick:Ward, Lidja Potiechina, Seansy o godz ‚ ę i WYNAJĘCIE е a SEE ck 

nienia z tą drugą ewentualnością. 1957 6 Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6. i W odróżnieniu od innych filmów tego Dziś! Największa sensacja sezonu, którą podziwiać będzie całe Wilno. Kobieta EFA 
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rodzaju scenarjusz jest opracowany logi- Kino-Teatr i« (W płomieniu życia), W rolach głównych: Światowa piękność LIL | wmamwunpeewzew zz ANKI YADA ADS © CZENIE HE CZARA х 
cznie i życiowo, to też tragiczny splot | „РВЪОНУВ“ MEBLEXDTESS" DAGOWER jako zawiadowca stacji zdany HEINRICH GEORGE. | = ` Dr. Zeldowiczowa : ” i 1 l У zim wypadków zdolny jest widzą wzruszyć i | "uj, Ą. Mickie- | 9% > + dróży  Orient-Expressem Ё = UBRANIA podług WZORO W B KOBIECE, WENE- zainteresować. Niema tu ani nudnych mo- Wies 2h Obraz ten o A ROZ SAY e A ża 6 ej 2 g ž gajnowszych : 2 @ | ВУС7МЕ, NARZĄ- rałów, ani też nużących, nieskończonych ra dla u alce wiedza cały Świa ocząte - AE] na zamówienia i gotowe poleca = DOW MOCZÓW. 
pościgów w błyskawicznem tempie, zaś sam 8 MARCA OK R 8 © sa 8 od 12--2 1 ой 4--6, ; drastyczny temat handlu kobietami chociaż ——— = Dziś wielki podwójny programi! Ё © L. RULIROWSKI © BJ ul Mickiewicza 24, | nysa EE i J Boczki AE | 1 8 5а ul. Ad, Mickiewicza Nr. 33-a. aj tel. 277. ! w L 5 wijany  rėwno- * “ į = я й m PSS : ; ‚ i ich nowości AGiswawacić legle z kilku innemi tematami, co chroni | — „DOMISKU „Nawrócenie skazańca” „Pirat z miłości** Komedja pełna werwy i 5 Wy i ais Šeano в ТЕЛЕ вТ 
film przed monotonją, : ; (obok dworca kolejo- Wspaniały dramat sensacyjny w 8 i humoru w7 aktach. W rol. gł.: Wiola Da- ta * Nadewszystko jednak dodaje powabu i wego). ktach ' a, Klaudja Brown i Wan Loan Bo wynajęcia Br. PDPILSKI temu filmowi jego egzotyzm, orientalizm | DEE NE MD L : Przetarą 2 pokoje” dla samot- choroby skórne i we 

neryczne. Przyjmuje 
se godz. w do i . od 

—7 p.p. W. Pohulan- 
о 9егё ka 2, róg Zawalnej 

tak lubiany u nasi zawsze pociągający 
widza Północy. ž 

Na specjalne podkreślenie zasługują | 
bodaj-że Oryginalne zdjęcia Algieru, gdzie 

  nych. oraz 3 pokoje 

Dnia 24 maja 1928 roku o godz. lo-ej k. RA Skopów- 

odbędzie się w Rejonowym Zakładzie Ży- 

(Promienie profesora Toliena). Sensacyjny Od dnia 16 do 20 mają 1928 r. 
dramat w 10 aktach. W rolach głównych: włącznie będą wyświetlane filmy: \ 1 

Paul Wegener, Hannie Reinwald i Nien Sūn Ling. Nad program: „Obchód uroczystości 11 listo- 
МОН Aingmaiogiai „Nora Świata 

    

      
  

= e A С ! Kulturalno-Ošwiatowy, : : i + i jei“ i 2 aktach. się rozegrywa [wia część akcji, oraz wido- : ada i 3 maja w 1 akcie i „Od rodzinnych wizyt... wybaw nas Panie! komedja w 2 aktach. е A я 7р 
ki się. Śródziemnego. : ; SALA MIEJSKA Orkiesita pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna w dnie powszednie od g. 5 m. 30, wnościowym Wilno przy ul. Legjonów 2 da l f i į w majątku A 

Gra artystów ze znaną jeszcze przed : ul. Ostrobramska 5. w na R godz. 3 m. 30. RAY Pe za ROW o godz, Rt w KS o nieograniczony przetarg. Sprzedawane będą GNS 0 w pow. О- — 
wojną Marją Jakobini (matka) i uroczą o godz. 4. Następny program: „Wyprawa myśliwska do Abisynji i Tajemnice gtębin morskich“. : emiału, zbędne przed- szmiańskim, z cało- 
młodziutką Kamillą Horu (córka), oraz "777% к а ORGAN PSE > dziennem utrzyrna- DE. t. WDGFSEN 

mioty kwaterunkowe i łom blaszany.   
niem. Stół dobry. Lasweneryczne, moczo- 

  

  

     

    

  

  

  

     

  

    

  
    

  

  
  

          
    

     

   

      

Warwick Ward'em (właściciel lupanaru) na Długości: GYD & Н Bas + GANSZNB : 3 $ > я + 
czele — dobra. 1mtr. io Wiadomości wyjeżdżających 8 ШШЁЁШ Bližszych informacyj udziela Kierownik į rzėka. Dowiedzieć płciowe i skórne, ul. 

Alf a. я R. Z. Ž. Wilno w dnie powszednie. się: Mickiewicza 4 Wilefska 7, tel. 1067. 
2mtr. i up 12 ЕВЕ б «| piłaturalne wady mineralne | NE е edo 

Az .ż. SZYNKI wiejskie do 
Czarna Maska—Hugo Petijean | Str, Šilsiėdo cerianiić Nr 377-VI. L. dz. 1802: Ż. jedzenia na_ surowo DOKfór-Medycyny 

(Alzacja) Stalowe i parciane 10mtr, ; Н i > ke kilo 6 zł. BOCZEK Ą, BYMBAZR ь AE Zo. Mineralne sole i pastylki dla użytku wewnętrznego, Liucunkėkaukas, 10 450 poleca: |-chożoby skóre: we- 
Przedostatni dzień walk misął pod |wym tosf Ii "| m ekstrakty i sole do wanien. ŚRODKI od MOLI. й ZNANA E „A Zwiedrynski i S-ka,neryczne i  moczo- OWC i ferósowania i PRZ SA 30mtr.| ‚ i i Wojskowe Spółdzielnie i Dostawcy: @ Wileńska 28, tel.31224 płj z znakiem wielkiego zainteresowania i emocji. |nym. _ Zapasowe mtrj Ą PAPIER NA MUCHY. Mydła i proszek do prania M wojskowii Kawę zbiorową „świeżo B » tELGIZZA płciowe. Elektrotera- 

ole W IA R a taśmy. В A 2 bielizny. Rozmaite przedmioty użytku domowego. Ń & mielona najlepszej jakości fuzem i в 0 Bia, SS zl 
EB czfekkaki EZM J Xi ` ai | Przedmioty do kąpieli. WIELKI WYBOR TOWARÓW B 8 G opakowaniu poleca Wytwórnia & a S 
> Wez, "nadchodzi. moment najcie- j Mieezysia Zejmo ! 5 Šš artykułów gospodarczych sSprzedam skiej g ži 8. air 
kawszej walki. Przywitani oklaskami uka- į Wilne, ul. Mickiewicza 24, tei. 161. KOSKETYCZNYCA, PERFUMERNYCH | GALARTERWNYCH g WE“ Naima Wajnsztejna © działkę zalesioną z W.Z.P 43. zują się: Sztekker i Czarna A kronų Ė 8 + ioolRR0 ei 500 BE a Wil- „ Emocjonująca walka trwała godzinęi 4 5 TRS T B SEGALL Wilno, ul. Trocka 9, tel. 500. nem. Wiadomość w > nm 
już aks is Annos Zakłady budowy miynów Aa oda =WO e Ada i Wuzsnsszzazczezsazznanacaać adm. „Słować0 — 1-17 й a = 

i i | 3 z 3 ESA R — - Е ty, mistrz Polski brawurowym „souplesse'm“ | | m = Sklepy detaliczne: BEBE ESEGEEESEG KAM POSZUKUJĘ pilno= chorob a | 
rzuca na łopatki. Zrywa się burza okla- |gį 66 kę | H 1) ul. Trocka 7, tel. 542. | |3)ul. Mickiewicza 5, tel. 873 i. : wania mieszkania na syfilis | skórne, Wil- Dz. AA 5 ra 2) ul. Zamkowa 26, tel. 1023. | 4) ul.Rudnicka 20|5Z, tel.612 O g łoszenie. lato, posiadam Za-no, ul. Wileńska 37 e7 
lepiej przyjrzeć się twarzy Śieżnane co. Sę- |5 WA TIE UIS GOORTEZZA PEER TS EST ZOB SORKA EEA : Se, to leton 567. ‚ Рггуйт е 
dziowie żądają od niego dowodu osobiste- |** 99 a 2 Dyrekcja Panstuowego Sa I Seanas Ša i do 1 i od 4 do 8. 
go, który On przynosi z garderoby. Po- : ОВ СЕЛ 2р UD V я N ! (62 Е СЕН ЕЕ Nauczycielskiego Męskiego w Borunach za” |, OBN 02h 
Sa: a ogłacza: sh Alkas Kano 2 Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. а a a kia laso i Wiadaria: że ył i L wa* pod A. P. EURO ES 
ukrywał się znany zapaśni zatczyk Hugo ja . ^ Ё | ` wiosennym ną kursy: ” 1 Petiž ji й Zarząd: LUBLIN, Foksal 25. © ' Ё ” т ia 26 i 27 czerwca Ib. Duliogana na S 

-_ Zoów oklaski Pokonany 0 sympatycz- |.2 ; inie i Ž & Wilno, Fetmańska 1, tel. Nr. 722. i DRA mia 25 czerwca rb. odbędzie się prze- cjelka FRANCUSKIE- LEKARZE DENTYŚCI nej i młodej twarzy podaje rękę Sztekke- | = Fabryki w Lublinie i Żywcu. z i gląd lekarski kandydatów. Podania będą GO i ANGIELSKIE- 
! rowi. Obaj zbierają zasłużone oklaski. z Biuro sprzedaży i skład fabryczny: | gf m PRZYJMUJE na PRZECHOWANIE В przyjmowane do dnia o ya az GO pragnie *wyjechąć ESSE RERE 

s PO UN OPO EB "| futra, kosztowności i wszelkiego rodzaju ru. |] „09 podania ace solis Vakos pa Ito ania а@ Ea Ei BI, -, 151Wilno, Gsirabramska 29, feleton 13—10. = chomości na dogodnych warunkach. urodzenia, OCZNIC/KSEANY Žvdo "a Lekarz-Dentysta Wczoraj odbyły się finałowe walki i łać = pienia ospy, własnorę p y 10- m. 11, MARYA 
rozdanie nagród. Szczegóły podamy w na- |©j Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR-| rg | ла а8 ВЕ СЕНО ЕЕЕ OR ON: IE З СЕ AE CZZ CZ PODA ZW ZLWWMA rys, Ostatnie Świadectwo o i Nas 0 ży fiska-Smolska | 

WERE BA os gechniki, KAMIENIE "FRANCUSKIE 1 SZTUĆ ZNE, A zę ka Ne innej szkoły.) r ilonhin i 4 Choroby jamy ustnej A T i io 1 1 i, z z 15 Ei я as: & У, | my e Wielki li noleumž > Kan SOS na gaz ssany, MOTORY ELEK-|— SBZACAERNAESRZDZBDBEWEB Adres: m. Boruny, pow. Oszmiański Il. Wilęnkin I 5 la e: Lusiiga 
wybór W 9|TRYCZNE i MOTORY DIESLA z gyarancją ekono-| & st. kol. Oszmiana Spółka г ogr. odp. | porcelanowe i złote | 2] micznego zużycia ropy, N - S, P ilno, ul. Tatarska Z E sy L. R: A 12 BINY WODNĖ syst. PRANCIS'A, TURBINY WIATROWE.| + a g a M dy c.) GA i - „ ub cka 2. „na z a a iej | radni i si e ks ski — a Przedsta- JAJA Zjednoczone Fabryki Maszyn, e в В SESE! BBEBES Paka i KS rzędnikom i uczącym g= EJ) som „S Įwicielstwo dawn. С. Blumme i Syn w Bydgoszczy. | ©5 iš 5 Ž róebli: 2 Šai RA | 

j a. a ь : 3. i 0 
a MĘB E й іЕ Specjalna fabryka TRAKÓW i MASZYN do OBRÓBKI > e LETNISKO 8 '.ЁШМ“'ПЕПЗ}ПЛЙ jadalne, sypialne, | gu %, Pi > 

g g £ DRZEWA podiug KUSZ P — najwyższa 6 EB 5 7 а_{;}(!':ута;;::\'“іт miejscowość urocza, aś pea Wydz. Zdr. Nr. 3 _ 
wydajność. maj sj ilno, las sosnowy, 20 m. DA "+ 

@ Wyprzedaž posezonowa į Na żądanie wizyty inżynierów. z E Ё Jagiellońska 8 AD koleją, 2 kl ód stacji. Ph A a 1 
jj Gotówką — na RATY @ Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. o В EB Biuro Techniczne, AS a biurka, | krzesła BB AKDSZERAI В 4 B ° OLKIN Ė Liczne referencje odbiorców. > tel. 560. 1929-3 > d ęboe i t. p. Do- ė | 

D-C Aa Wygodne warunki kredytowe: ГО ia ĖS ао Mo — omen |godne 1 arunki i Isa 2 

CCR l RA pen VW ieczki tur st czne @ Lokaj i kucharz Letnisko io asis na aty. PT) 

p inne az ramą „A YG y V B otrzebni Świ 22 nej, 18 klm. od Wil- AKUSZERKA 
: nawet najbardzej zużyte ymagane Świadect- ną, w stronę Rzeszy. i SŁUCHAWKI doprowadza do idealnej B i BB wa Żgłaszać się: Informacje w. godz.0d WA WA WEB W. śmiałowska 

czułości „RADJO - POGOTOWIE", В po a y u S.S. ) ynia ' AA W 2 popołud, ul. Kalwa- LEKARZE BO a 
Bit. i L ik Ž do Dani, Szwecji Norwegi Finlandii, Estoli į kotwy. Od IE GAUTI Niška 84 - 1. 0 LĘZZB @ . 6. Niezamoż. 

Й į Najbliższa wycieczka 24 maja AD 7 NE - т!еха!ейпа, 2 77 m ustępstwa. || g“ "men A so smuzz. EKO, „Early—Rose* czystej odmiany, ŚWIĄTKI. Poe o maja. a wraz z wy- Kobieta zdrowajj łam Mieszkanie BAWAWAEM "LEB NG 

i poleca Suo SiE ganė aaa Doktór Medycyny się biedną wdowę b. pracowniczkę gatunek wyborowy, 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 

Paszporty zagraniczne nie wymagane. 
Wszelkich informacji udziela Towarzystwo Kąpieli 

Morskich „Kamienna Góra*, Warszawa, Krak. Przedm. 

potrzebna do 2 letnie- 
go chłopczyka od za- 
raz. Tylko zawodowe 
niańki z dobremi re- 

3 pokojowe na Zwie-  KKTEWIEZ AKUSZERKA 
rzyńcu poszukiwane.choroby weneryczne, OKU SZ KO 

skórne i płciowe, ul. powróciła i wznowiła, 

gd 
e 
EB 
щ 
a 

Zygmunt Nagrodzki 

B     życia, znajdującą się w ostatecznej Wilno. ZawalnaNE Ila. a 22 A i e „Żegluga Polska*, Wydział ane am mOBa Zgłoszenia do „Sło- Mickiewicza 9, wejście przyjęcia chorych 
nędzy. Łąskąwe datki uprasza Się 3 asażerski, Gdy! › 93. się zgłaszać pod adre- wa"pod „Zwierzyniec" z ul. Śniadeckich 1, Mostowa 23 m. 6 
składać do adm. „Słowa* dlą b. BE ВО ОНО НЕ 0 sem: Fabryczna 39 - 4 —oprzyjmuje оё 4 7. W. Z. P. 24 

Nowakowska. , I-1£Z2 —£97 

  

Pracowniczki Szkoły. 8 
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Wydawca Stanłszaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesiaw Karwowski. by Druk. „Wydawnictwo Wileūskie“ ul. Kwaszelna 23. 

 


