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SLOWO

PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANOWICZE—
ul. Szeptyckiego

BRASŁAW—Księg.

PRENUMERATA

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta ой 9 do 3. Teiefony:

miesięczna z odniesieniem do domu lub
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO.

W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego

Dpowiedź lifewska na polski projekt
układn o nienapadania.
_
r

czeństwa

i

uregulowania

przeszłości

8 maja polska delegacja raczyła złożyć delegacji litewskiej projekty dwóch
układów o nienapadaniu oraz koncylacji i arbitrażu dla zawarcia ich między Litwą a Polską.
Po zbadaniu tych projektów, dele-

gacja

litewska z wielkiem

ubolewa-

niem musi stwierdzić, iż nie może ich
przyjąć,
nawet
jako
podstawę dla
przyszłych rokowań.
W istocie polskie projekty są kopją

N-ru

pocztową

4 zł.

20 groszy.

243, administracji

Redakcja

228, drukarni

KOWNO.
wyjechały

18. V. Pat. Dziś do
litewskie

dla

Warszawy

i

Berlina

prowadzenia

rokowań

z delegacjami polskiemi. Rokowania w Berlinie będą się
toczyły pod kierownictwem posła Sidzikauskasa, a w Warszawie pod przewodnictwem
d-ra Zauniusa. Jak donosi

Lietuvos Aidas, poseł Sidzikauskas wiezie
ze sobą opracowany przez rząd litewski projekt komunikacji lokalnej,

który wręczy delegacji polskiej.

Premier Woldemaras wyjechał do kondynu.
KOWNO, 18. V. Pat. Dziś wyjechał
do
Londynu
premier
Woldemaras w towarzystwie sekretarza generalnego litewskiego
ministerstwa spraw zagranicznych Balutisa. Premier wróci
do
Kowna w dn. 27 maja. Na czas jego
nieobecności
obowiązki
prezesa rady ministrów objął minister wojny gen. Daukautas.
BERLIN, 18. V. Pat. W sobotę rano przybywa
do
Berlina
pociągiem z Kowna litewski premier Woldemaras z żoną w to-

warzystwie posła litewskiego w Berlinie Sidikauskasa.
Woldemaras przejedzie przez Berlin w drodze do Londynu. Litewskiedobrze ustalone i mu premierowi towarzyszy
generainy

których granice są
sekretarz kowieński miniktórych stosunki są zupełnie normal- sterstwa spraw
zagranicznych Balutis. Biuro Wolffa twierdzi, że
ne.
Tymczasem
ponieważ
między Balutis wymieniany
jest jako
kandydat
na
stanowisko
posła
Litwą i Polską niema
ani uznanych
litewskiego
w
Warszawie.
przez oba państwa
granic, ani žadnych stosunków,
takie
.układy
nie
miałyby praktycznego znaczenia. PoZ Kowna donoszą: W związku z ogłoszeniem amnestji
zwolniono
zatem
nie dają one żadnej
realnej
we środę z więzienia dla skazanych na
roboty
ciężkie
106
więźniów.
Są
gwarancji,
iż nie pozostaną martwą
oni przeważnie więźniami kryminalnymi, osadzonych za przestępstwa poliliterą.
Jednak najważniejszem w
oczach tyczne wśród nich niewiele.
delegacji litewskiej są to dyspozycje,
mające na celu ostateczne
usankcjo-

Amnesija na bifwie.

gen.

w
1920
r. Art.
1 bowiem głosi o
„obecnej
nienaruszalności terytorjalnej. Bardzo dobrze zrozumiałem jest,
że się pragnie uchronić przed
napadami z powodu terytorjalnych rewindykacji, jednak w takim razie nie należy zamykać drzwi dla pokojowych
sposobów rozstrzygnięcia istniejących
między Litwą
a. Polską
zagadnień.

Tymczasem

układ koncyljacyjno-arbi-

trażowy właśnie pozbawia wszystkich
pokojowych sposobów, przy pomocy
których Litwa mogłaby
uregulować
Sprawę granic z Polską, ponieważ według art 1 polskiego projektu „dyspozycje tego układu nie dotyczą
spornych kwestyj,
wynikłych
z faktów,
które poprzedziły zawarcie tego układu

lub które należą do
kwestyj

W niedzielę wybory w Niemczech.

Żeligowskiego

przeszłości, lub

dotyczących

terytorjalnego

BERLIN,
odbędą
zostaną

17.V.

Parę dlanych statystycznych.
Wybory

do

parlamentu

się w niedzielę od 8-ej rano do 5-ej
zamknięte, tak że jeszcze wieczorem

Rzeszy

i sejmu

pruskiego

pop. O 5-tej wszystkie biura
można się spodziewać części

wyników. Zgłoszono 31 państwowych list, pozatem
642
listy okręgowe.
Przy wyborach poprzednich (1 grudnia 1924 r.) zgłoszono
tylko 22
listy
państwowe i 485 list na okręgach.
Zgłoszono ogółem 6.208 karidydatur,
w tem mężczyzn 5.717, a kobiet 491. Przy poprzednich wyborach na ogólną ilość kandydatur 4.716 kandydowało mężczyzn 4.203 i 513 kobiet. Ilość
posłów nie jest zgóry określona. Ordynacja wyborcza przewiduje,
że na
każde 60 tys. głosów, zebranych na daną listę, przypada jeden poseł.

Kampania wyborcza w Rzeszy Niemieckiej.
BERLIN, 18. V. PAT. Kampanja wyborcza przybiera coraz ostrzejszy
charakter. Pomiędzy rządem Rzeszy a rządem pruskim toczy się ostra polemika

na

temat

pomocy

finansowej

dla

Prus

Wschodnich.

Ta

sprawa

Premjer
staje się głównym argumentem wyborczym w obecnej kampanji.
że sparaliżował starania
pruski Braun zarzucił publicznie rządowi Rzeszy,
Prus Wschodnich o 100-miljonową pożyczkę amerykańską, która pod naciskiem
ministra
finansów
Rzeszy została przez komisję
opinjodawczą

50 proc.

sposób

drożej.

Ogłoszenia

przesunął

Pan

Minister przed oczami swoich słuchaczy nietylko takie państwa, jak Imperium Brytyjskie, przy którem wspornniał o współpracy szeta polityki zaz
Brytyjskiego
granicznej lmperjum
dyskretsłowach
w
Narodów
Ligą
nych, lecz mających swe głębokie znaczenie, — ale także takie państwa, jak
Stan;; Zjednoczone, Francja, Niemcy,
ZSSR, Włochy, państwa
Bałtyckie
i
Małej Ententy, Węgry i Austrja, lecz

także państwa

kwestji,

co

do

których Oba

rządy

mają zapatrywania rozbieżne.
Wobec tego zasadniczego
faktu,
mianowicie,
że polska delegacja złożyła

projekty,

Sprzeczne

Rady Ligi Narodów,

z rezolucją

delegacja

litew-

Ska uchyla się od wyrażenia swego
zdania o pozostałych
dyspozycjach
projektów polskiej delegacji.
Wobec

tego

zastrzega

ona

sobie

przedłożenia w prędkim

prawo

czasie

dele-

kontrprogacji polskiej litewskiego
jektu, który uwzględni prawną i polityczną sytuację między Litwą a Polską,

a

którego

najgłówniejszym

celem

będzie
zapewnienie
pokoju
Litwą a Polską. (Elta).
A

TT

EA

między

OL TITAN

listaienie zasady

wyboru człon-

ków Trybunału Stanu.
WARSZAWA,
wa

komisja

ponownie

18.V. PAT.

konstytucyjna

do

sprawy

Sejmo-

przystąpiła

ustalenia

kan-

dydatów na członków Trybunału Stanu. Po przemówieniach
posłów Czapińskiego (PPS), Sławka (BB), Wrony
(Str. Chł.),
Niedziałkowskiego
(PPS), komisja
przyjęła zasadę,
iż
lista z dotychczasowymi 8-miu kandydatami będzie zmodyfikowaną w ten
sposób, iż jeden z kandydatów B. B.
zostanie skreślony, a na jego miejsce
wejdzie
przedstawiciel
Stronnictwa

Chłopskiego. Na tej podstawie Stronnictwo Chłopskie zgłosiło jako swego
kandydata

b. senatora

adwokata

Zu-

bowicza.

Bilans

handlowy za kwiecień:

WARSZAWA,

18.V. PAT.

Według

tymczasowego obliczenia bilans handlowy za m-c kwiecień 1928 r. jest
następujący:
przywieziono
410.830
tonn

wartości

wieziono

184.521.000 zł.

w kwietniu

zł. kiedy

265.626.000

1.430.213

w

tonn

Bierne

wynosi

m-cu

zł. Wy-

wartości

saldo bilansu

zatem 81.105.000

marcu

wynosiło

Dalekiego

i Bliskiego

zł. a wywozu

o 106.606.000

o 23.894.000

zł.

w Estonii.

Proces inżynierów niemieckich rozpoczęfo.

Tiarszałok prot. Szymański na kongresie w Paryiu.

Kat obrzacony bombani,

Próbny lot gen. Nobile na północ.

163.000.000 zł. W porównaniu z daOSLO, 18, V. Pat. Generał Nobile na statku
nemi za m-c marzec, cyfry przywozu
wrócił do Kingsbay o godz. 10-tej rano. Pierwszy

wykazują zmniejszenie

POSTAWY-—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24,

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego,

cyfrowe

i tal

we

o 25 proc. drożej. Za

trwał 66 godzin. Poza ziemią
żadnego innego stałego lądu.

Franciszka-Józefa

stra Zaleskiego

powietrznym

lot
gen.

„Italia“

dostarczenie numeru

bardzo

szczegółowo.

więc, że i my

stosunki z Niemcami
ważnych

których

Okazało

„normalizujemy*

Następnie wyliczył
spraw

coraz

bardziejbardzo

Polacy i Niemcy

co

do

doszli do

zgodnego
porozumienia.
Tylko
w
sprawie traktatu handlowego Minister
się uskarżał, że pewne siery
gospodarcze niemieckie wywierają szkodli-

wy wpływ na rokowania

po-

wywiadowczy
„ltalji”
Nobije nie zauważył

wiska całkiem

było zajęciem

stano-

innego, niż stanowiskb

prasy francuskiej, która, jak wiadomo,
zwalcza propozycję Kelloga, uważa-

20 gr

Zatarg

na komisji

prawniczej.

Dalszym
ciągiem
demagogicznej
oienzywy zjednoczonych sił endeckosocjalistycznych, była
dyskusja
nad
wnioskiem
0 nowelizacji ustawy o
wydawaniu
„Dziennika
Ustaw“
na
środowem posiedzeniu komisji prawniczej.

Przebieg

środowego

posiedzenia

komisji prawniczej oświetla doskonale
wywiad z jej przewodniczącym posłęm
Janem Piłsudskim, udzielony dzienńikarzom po zamknięciu obrad. Dodać
należy, że poseł Jan
Piłsudski
zrezygnował z przewodnictwa wobec systematycznego utrudniania pracy przez
opozycję, która przenosi dyskusję na
tory nierzeczowych ataków i szukania
koniliktów z rządem.
-— „Na posiedzeniu Komisji Prawniczej,
któremu
przewodniczylem,
mówi p. poseł-znalazła
się
na porządku
dziennym
sprawą
znanego
wniosku

P.P.S.

o

wydanie

ustawy,

nowelizującej rozporządzenie
Prezydenta
Państwa
co do wydawania
„Dziennika
Ustaw'.
Jak
wiadomo
chodziło

tu

o dodanie

do

rozporzą-

dzenia nowego punktu, mającego nakazywać
ogłaszanie w „Dzienniku
Ustaw** uchwał
Sejmu, uchylających
jednoizbowo, t. j. bez udziału Senatu,
rozporządzenia Prezydenta, wydane z
mocą ustawy.

Po referacie pos. Łiebermana i po
zabraniu głosu przez
przedstawicieli
rządu, poseł Hartglass oświadczył, iż
wobec wydania
już
przez
Komisję

się Konstytucyjną opinii, że ustawa

nasze

dziesiątki
sąsiedzkich,

dowodowego

Dalsze próby „rozgrywki” sejmowej,

O ten trak-

tat. Temniemniej wyjaśnienia Ministra
nie zwalniają struktury sojuszu francusko-polskiego
Od
zarzutu nienormalności, który
to zarzut
starałem
się sformułować
rok temu.w swej
broszurze. Oto istotą sojuszu francopolskiego miała być wspólna polityka
obu państw, Francji i Polski, w stoSunku do Niemiec. | oto jeden z so-

Wschodu. Mówił także o tem, że Polska jest pierwszem państwem, prócz
ZSSR, które zawarło z Persją traktat
Bójka Reichobannerowców z komunistami.
że dotychHAMBURG, 18 V. PAT. We czwartek wieczorem
doszło w jednej z restaura- * handlowy i mówił o tem,
cyj w Hamburgu do krwawego starcia między republikańską organizacją Reichsbannepolskich
nie uznawały
czas Chiny
„rów i komunistami. W šezasie strzelaniny, która powstała w czasie bójki, jecen z gosprainnych
i
tych
w
że
i
w
paszportó
ści restauracyjnych został zabity, a szereg innych osób poważnie poranionych.f 4
Chinami,
z
układy
się
wach toczą
Lzany-Tso-Lin podjął ofenzywę.
stosuje
wobec
Niemiec
to pań- juszników
które zadowolnią zapewne
PEKIN 18 V PAT. W odpowiedzi na odrzucenie przez stwo, gdyż toczą się na podstawie inną politykę, a drugi z sojuszdowództwa
armji południowej propozycji zaprzestania wzajemności i klauzuli najwyższego ników inną politykę. Francja „nordziałań wojennych,
Czang-Tso-Lin
malizuje“, jak to mówi Minister Zazarządził podjęcie uprzywilejowania.
ofenzywy na linji Pekin—Hankou i Tjen-Tsin—Pu-Kau.
leski,
sa właściwie zacieśnia te stoten
podkreślić
Raz jeszcze należy
sunki
z
Niemcami coraz bardziej, my
Memorandum rządu japońskiego.
charakŚciśle rzeczowy i szczegółowy
zaś,
TOKIO, 18 V. PAT. Rząd japoński przesłał Czang-Tso-Linowi i rządowi nankińPolska,
„normalizujemy* stosunter, który nadał Minister swemu przeskiem memorandum podkreślające z naciskiem konieczność utrzymania ładu i spokoże ki o wiele powolniej i płacimy koszta
ju w Mandźurji i uprzedzające, iż możliwem
mówieniu, a który był tak silny,
jest, że Japonja, zostanie zmuszona do
podjęcia kroków, któreby
przeszkodziły rozszerzeniu się niepokojów na obszarze
działanie
tego charakteru
przeniesie nieprzychylności Niemiec wobec iranMandżurji. Memorandum stwierdza ścisłą neutralność Japonii i wyrażą nadzieję, że
się też zapewne na dyskusję i wyklu- co-polskiego sojuszu i za siebie i za
wojna domowa w Chinach niebawem się zakończy.
czy z niej nietyłko wszelką deklamację, Francję.
Okracieństwa na terenie walk w Chinach.
Mówiąc o naszych sąsiadach
Milecz także wszelkie zarzuty,
któreby
:
LONDYN, 197 М, Pat. W związku z doniesieniami o strasznej
rzezi
cynister zaczął od Litwy. Powiedział, że
t
nie
mogły
być
poparte
natychmias
wilnej Indności japońskiej w Tsi-Nan-Fu komunikują, że fotografje
zamordowanych Japończyków są zbyt odrażające, ażeby mogły
być reprodukowane w
przecenależałoby czyni tak nie dlatego, aby
Tak
realnemi faktami.
pismach, były jednak pokazywane korespondentom pism przez
poselstwo janiał
znaczenie
Republiki
litewskiej, ale
pońskie, które ma przesłać
przynajmniej sądzić, chociaż przeciw
zdjęcia te
poszczególnym
rządom. Japończycy
A Pekin. Rodziny członków poselstwa japońskiego opuszczają Pekin
dlatego, że sprawa litewska
koncena
„przemawi
eniu
przypuszcz
takiemu
w niedzielę.
;
pogłoska, że podobno socjaliści mają truje dziś znaczną część uwagi opinii
Zaznaczył,
że z tego, iż
wystąpić
z krytyką
tych
ustępów polskiej.
TALLIN, 18—5. Pat. W związku z koniliktem wynikłym między parszanując
wrażliwość
Rządu
litewskieprzemówienia
Ministra, w których
tją chłopską i innemi partjami koalicji na tle projektu ustawy
w sprawie
mówił on o Stolicy Apostolskiej. Mi- go, nie mówiliśmy o sprawach terytorobowiązku naprawy dróg wiejskich, przyczem partja chłopska żąda ażeby
aby
nister
mówił o głębokiej czci, z jaką jalnych, absolutnie nie wynika,
chłopów zwolniono od tego obowiązku co do dróg I i il-ej kategorii,
w
Litwa
gdziekolwiek
mogła
ej
znaleźć
odnosi się do Stolicy Apostolski
i
kołach parlamentarnych poważnie liczą się z możliwością
kryzysu
rządowego.
Ojca Świętego — co się socjalistom jakąś drogę do zmiany obecnego
nie podobało i z tego powodu mają stanu terytorjalnego, przesądzonego i
zdecydowanego
ostatecznie.
Życzył
Ministra atakować.
MOSKWA, 18—5. Pat, Agencja Tass donosi, że dziś rozpoczął się
także
Litwie,
aby
w
rokowaniach
z
Minister mówił także
o Cerkwi
przed najwyższym trybunałem ZSSR. proces 53-ch
osób
oskarżonych
o prawosławnej. Witamy,
dobrej
woli, ile
jako
objaw nami okazała tyle
kontr-rewolucyjną działalność gospodarczą w zagłębiu Donieckiem. Oskarnadzwyczaj pomyślny, że Rząd polski myśmy okazali. W te tak słuszne i
ża Krylenko, broni 16-tu wybitnych adwokatów
moskiewskich. Przybyło
zapewnienia
Ministra
coraz bardziej zajmuje
się Cerkwią uspakajające
130-tu przedstawicieli prasy w tem 60-ciu korespondentów zagranicznych
wkradł
się
pewien
lapsus
redakcyjny.
prawosławną i że zrywa kompletnie
że Litwa,
ignoro- Wspomina oto Minister,
z praktyką dawnych rządów
współżyła
wania, bagatelizowania tej instytucji „która przez tyłe wieków
PARYŻ 18 V PAT. Na wydziale medycznym uniwersytetu paryskiego odbyło się
41-go kongresu francuskiego towarzystwa oftalmologicznego. W kongresie biorą udział
moralnej, względnie z tendencją do z państwem polskiem". Nie dość spreniektórzy uczeni i lekarze zagraniczni, a między innymi prof. dr. Szymański, marszadać podwymieniania jej wpływów na drobną cyzowane to zdanie może
łek Senatu. Marszałek Szymański wybrany został honorowym przewodniczącym
konstawę
do
mniemania,
że
Minister
dzigresu Wygłosił on parę komunikatów, które doznały bardzo gorącego przyjęcia.
monetę. W zajmowaniu
się naszego
uważa (za
Rządu sprawami Cerkwi
prawosław- siejszą Litwę Kowieńską
Księstwa
LiDmżyna polska na zawodach w Brukseli
nej
widzimy
budzący
się instynkt sukcesorkę Wielkiego,
BRUKSELA, 18 V. PAT. W konkursie o puhar narodów drużyna polska w skłatewskiego,
podczas,
gdy
tak
nie
jest,
wości.
mocarstwo
dzie rtm. Królikiewicz na „Readciiffie", por. Szosland na „Alim* i por Gzowski na
Najbardziej polityczną częścią mo- historycznie przedewszystkiem Wilno
„Mylordzie* zajęła 2-gie miejsce za Anglją przy różnicy zaledwie 2-ch punków. Polący
zwyciężyli nader groźną konkurencję w osobach zawodników szwajcarskich, francu:
wy Ministra Zaleskiego był jego sto- i Wileńszczyzna reprezentują sukcesję
skich i belgijskich oraz cywilaych drużyn Francji i Belgji.
sunek do amerykańskiej
propozycji Jagiellonów, jako terytorjalnie najważKsięstwa.
Prze- niejsza część b. Wielkiego
„ Kelioga o wykluczeniu wojen.
Nasz
minister
nie
może
stać
na iniem
NOWY YORK, 18 V. PAT. Położona w mało uczęszcząnej dzielnicy Long 5- dewszystk
więc Minister
nazwał
land rezydencja kata Roberta Ellyott'a obrzucona została dziś rane bombami. Ellyott
nem
stanowisku.
propozycję Kelloga: „pokrywającą się
wraz z żoną i dwojgiem dzieci zostali siłą wybuchu powyrzucani z łóżek, nie odnoGdy Minister Zaleski mówił o SS
zupełnie z naszą polską
propozycją
sząc jednak poważniejszych obrażeń. Ellyott był wykonawcą wyroku na anarchistach
Sacco i Vanzettim, na mordercy p. Ruth Snider oraz innych wybitnych przestępcach.
przedstawioną VIII Zgromadzeniu Łi- SR widać było, że nie juważa systegi Narodów". To oświadczenie mini- mu monopolu handlu zagranicznego

Możliwość kryzysu rządowego

Księg. Nauczyc.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

Telefonem z Warszawy.
Na dzisiejszej rannej sejmowej ko- jąc ją za niebezpieczną dla Francji i
francuskich
sojuszów.
W
misji
spraw
zagranicznych Minister systemu
Zaleski zaznaczył, że daje sprawozda- dalszym jednak ciągu swego przemónie z dwuletniego okresu pracy,
bo wienia Minister Zaleski zbliżył się do
oświadczanie przemawiał przed
Sejmem
od irancuskiego stanowiska,
dnia 21 lipca 1926 roku. Takie ekspo- jąc, że nie wiadomo jednak czy Polse Ministra Spraw Zagranicznych moż- ska przyjmie propozycję Kelloga pońa podzielić na część zasadniczą, gdzie nieważ w miarę jak się do niej przyjnie wiadomo,
odrazu odniesiemy wszystkie zapew- muje różne poprawki
nienia o pokoju powszechnym,
jako jakie ostatecznie kształty ona przybieo głównym celu polityki państwowej, rze. Minister Zaleski stawia projekto3 wana część sprawozdawczo-rzeczową, na wi paktu Kelloga następujące
się on sprzeczęść polityczną. W dzisiejszem bardzo runki: 1) nie powinien
2) nie
poważnem, przeszło gadzinnem, ekspo- ciwiać paktowi Ligi Narodów,
se Ministra, ta druga część,
sprawo- może uniemożliwiać obrony państwa,
być
zdawczo-rzeczowa,
przeważyła
nad 3) z przyrzeczeń paktu powinny
wszystkie
państwa
zwolnione
z
chwiinnemi.
Minister bardzo szczegółowo omó- lą, kiedy w stosunkach międzynarowił.pracę Ministerstwa w tym
dwu- dowych pojawi się napastnik.
Każdemu z dwuch
naszych
soletnim okresie, zarówno w stosunkach
juszników,
Francji
i
Rumunji,
poz Ligą Narodów, jak z poszczególnemi państwami, z których żadnego nie święcił Minister równą ilość czasu w
ominął. Omawiał udział
w pracach swojem przemówieniu. O Francji podalej idąca „norLigi zarówno politycznych, jak i eko- wiedział, że coraz
nomicznych, wyliczył wszystkie kon- malizacja stosunków Francji z Niemnas dziwić, lecz
wencje międzynarodowe, do których cami* nie powinna
wierzy,
że
w
stosunkach
tych zachoprzystąpiła,
czasie
Polska w tym
Polska wa Francja należytą osirożność. Późktórym
kongresy i zjazdy,
także
Minister i o naziemi, niej mówił
bądź dała gościnę na własnej
szych
stosunkach
z
Niemcami.
Mówił
delegabądź na które posłała swych

tów. W ten

St. Michalskiego.

Wileńska 28.

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 0

odrzucona.
statutu układających się stron”.
Wobec takich zasad delegacja litew-

ska widzi się zmuszoną
stwierdzić,
że polska delegacja
bynajmniej
nie
wzięła pod rozwagę końcowej klauzuli
Rady Ligi Narodów, która dosłownie
brzmi.:
„Rada oświadcza, iż niniejsza rezolucja w niczem nie porusza kwestii,
<o do których między
obu
rządami
istnieje rozbieżność zdań".
Delegacja
litewska
jeszcze
raz
Zwrąca
uwagę „delegacji polskiej na
akt, iż w raporcie do rezolucji Rady
terytorjum
Wileńszczyzny
umyślnie
Zostało wymienione,
jako jedne
z

OSZMIANA—Spółdz.

Expose Ministra Zaleskiego.

układów, istniejących między krajami,

nowanie gwałtu

262

| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

delegacje

N.ŚWIĘCIANY—ul.

*

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa i

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

Rokowania o Warszawie I Berlinie.

Odpowiedź litew ska na polski pro-

jekt układu
o nieagresji, doręczona
na końcowem
posiedzeniu komisji w
Kownie w dn. 12 b. m. miała brzmienie następujące:
„Panie Przewodniczący,
Ą
Na posiedzeniu
komisji
bezpie-

z przesyłką
Nr 80259.

redakcji

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W, Surwilło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GR! DRZE
T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ— „ Smarzynski.
IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

WILNU, Sohofa 19 maja 1928 r.
Redakcija i Administracja

T-wa „Lot".

kon-

stytucyjna przewiduje takie jednoizbowe uchwały Sejmu, uważa generalną
debatę nad wnioskiem PPS za niepotrzebną, natomiast stawia
wniosek o
przerwanie dyskusji generalnej i przejście do dyskusji szczegółowej.
Rzecz dziwna, iż wniosek
ten został przez większość obecnych przyjęty, pomimo, iż do głosu
zapisanych
było jeszcze kilku mówców,
między .
innymi. i z klubu Bezpartyjnego Bloku.
W ten sposób uniemożliwiono Klubowi Bezpartyjnego Bloku złożenie swego oświadczenia -—- mówiąc
ściśle,
uniemożliwiono klubowi, który stanowi niemal jedną trzecią
część całej
liczby posłów,
wyświetlanie
swego
stanowiska

ustaw,

odnośnie

mających

dla

projektowanych

Państwa

ogro-

mnie głębokie znaczenie.

Nie należy bowiem mniemać, jakoby tu miało chodzić o napozór „niewinną”, zwykłą ustawę, tyczącą tylko
nowelizacji

rozporządzenia

o

„Dzien-

niku Ustaw*. Faktyczny bowiem projekt wnioskodawców ma na celu interpretację starego prawa przez ciało,
powołane

do

wydawania

ustaw.

Skoro
więc chodzi
o powody,
które mnie skłoniły do zrzeczenia się
przewodnictwa komisji w zastępstwie
prezesa, to muszę oświadczyć, iż powodem było conajmniej dziwne
stanowisko większości członków Komisji, która swem zachowaniem zaprzeczyła możności
wykonywania obowiązków poselskich przez największy
klub w Sejmie. Nie chcąc wywoływać
wrażenia,

jakobym,, sabotował*

pracę

sejmową, a właśnie
naodwrót chcąc
podkreślić, że chodziło i chodzi tutaj

o

rzeczową

stanu

krytykę

faktycznego

niczyłem

niewłaściwego

wniosku,

posiedzeniu

przewod-

Komisji

rów-

nież i podczas trwania
szczegółowej
dyskusji,
na której zostały
przyjęte
poszczególne paragraiy projektowanej
ustawy.
Rezygnację
moją na znak
protestu: zgłosiłem dopiero przy końcu posiedzenia Komisji.
te wszystkie
„fantastyczne“
plotki,
które z powodu
jego podróży
do
Rzymu przez prasę
europejską
się
przewinęły. Ekspose Ministra
bogate
było w treść rzeczową i sprawozdawczą, ubogie w filozofowanie nad
celami polityki
polskiej.
Minister zna
jeden tylko cel: utrzymanie powszechnego pokoju, Widać z tego,
że Minister

przyjmie

tylko na polu
Sja nad ekspose

batalję

dyskusyjną

rzeczowości. Dyskuma
się odbyć na

komisji spraw zagranicznych we

śro-

dę i czwartek
przyszłego tygodnia.
Chciano coprawda, aby dyskusja
ta
miała miejsce po
ekspose
Ministra
na senackiej
komisji
spraw
zagranicznych,
gdyż
wtedy rozporządzalibyśmy całością tego, co Minister
„ciałom

prawodawczym

chciał

powie-

dzieć, lecz panowie ze sprzymierzonej
opozycji, aby postawić
na swojem,
postanowili,
że dyskusja
odbędzie
w tem państwie obowiązującego za się przed senackiem sprawozdaniem
najlepszą formę do ożywienia sto- Ministra. Do środy więciczwartku! Cat
sunków handlowych. Mówiąc o WłoWarszawa, dnia !8 maja.
szech. Minister zdecydowanie
potępił

SŁ

KRAJOWE

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI.

rozwój

Państwa naszego, które
trwale do zajęcia
Państw
Europy

znaczeniu,

kroczy

wy-

stanowiska
wśród
0
mocarstwowem

zawdzięczamy

Chodorówka, p. Dzisieński.
stytucjach państwowych
i organizacjach społecznych, dokąd nas wzywają
i udział nasz jest konieczny.
Aleksander stawiński,

w życiu

mądrej

i

TRYBAŃCE.

intensywnej
pracy
jednostek
stoją— (0) Godne naśladowania. Wieś Trycych na czele Państwa, jak też i wybańce, gm. Solecznickięj, pow. Wileńskobitniejszych
jednostek
społecznych; Trockiego licząca okoła”
30 ' gospodarzy z
jednak wydatność ich pracy w dużej inicjatywy wójta tej gminy p. Józefa Rymmierze jest uzależnioną od
racjonal- pa, rozpoczęła wybrukowanie tej wsi na
nego postępu pracy i udziału w niej własny koszt. Brukarze otrzymują wraz z
utrzymaniem po 25 gr. od jednego wybrucałego społeczeństwa w całem
Pan“ kowanego
metra.
stwie.
NOWA WILEJKA.
Posłowie do Sejmu i Senatu chcą
— Kurs instruktorski PW. i WF. okr.
utrzymywać jaknajszerszy kontakt ze
społeczeństwem, aby być prawdziwy- 19 Dywizji Piechoty zorganizowany przy
85 pp. W dniu 3 maja br. został ukończomi przedstawicielami
i wyrazicielami ny 6-cio tygodniowy kurs instruktorski pw.
myśli, intencji i poglądów tego spo- i wi. zorganizowany przy 85 pułku piecho-

łeczeństwa w Sejmie

i

Senacie,

jak ty w Nowej Wilejce.

Na kursie było 23 uczestników, podofiteż dobrze wiedzieć
O potrzebach i
rezerwy z okręgu 19 Dywizji pieniedomaganiach wyborców; w tym ce- cerów
choty.
lu zapowiadają częste
przyjazdy do
Zadaniem
Kursu
było
przygotowanie

powiatów

dla

urządzania

wieców

instruktorów do samodzielnego

prowadze-

nia pracy pw. i wf. w ośrodkach. W związsprawozdawczo-iniormacyjnych.
ku z tem zakres i metoda
pracy ną kurSamorządy mogą i muszą być w sie
były tak
ujęte, aby
po
uzupełnieniu
rękach społeczeństwa, przyczem
na- braków w osobistem wyszkoleniu elewów

sza

ustawa

samorządowa

zapewnia

wszczepić

im gruntowne

zasady

organizo-

duży,
a nieraz
decydujący
wpływ wania prac oraz instruowania. Ź przedmiouwzględnionych na kursie specjalną uczynnikom administracyjnym,
a, jak tów
wagę zwrócono na wyszkolenie
bojowe,
słusznie powiedział jeden z przedsta- strzeleckie i wychowanie fizyczne.
Wyniki osiągnięte naogół dobre.
wicieli administracji, samorządy obejKomisja egzaminacyjna zakwalifikowaSpołecz
naszych
mują 3/4 spraw
ła z pośród 23 uczestników,
18 jako innych.
struktorów przygotowawczych
do FsamoW komisjach urzędów fiskalnych dzielnego prowadzenia pracy, oraz 5 jako
udział czynników społecznych też jest pomocników instruktorów.
„ Na zakończenie kursu wszyscy uczestzapewniony.

Energiczna i intensywna działalność

musi się wykazać w
i kółek
towarzystw

społeczeństwa
organizacjach
rolniczych,

banków,

kas

l: spółek

spółdzielczych bo tylko tędy jest droga do szerzenia wiedzy i postępu w
rolnictwie, jak też zwalczania spekulacji i wyzysku—a zatem, do pomyślnego rozwoju ekonomicznego.
w samorząPotrzeba współpracy
dach, komisjachi organizacjach najmniej jest zrozumiana
.w sferach rolniczych, za co odpowiedzialność całkowicie pada na elementa uświadomione i inteligentne, t.j. właścicielii pracowników na roli.
W samorządzie Dzisieńskim rolnictwo ma swoich przedstawicieli, lecz
nie jest

ich

praca

skoordynowana,

każdy działa na swoją rękę, a nieraz
Sejmiku walczą z
na posiedzeniach
jakie są tego
sprawy
zdając
sobą, nie
następstwa.

w Urzędzie Skarbokomisji
pizyjeżdżają, jak to
nie
wym rolnicy
miało miejsce w dniu 11 Maja r. b.
Do

komisji

do

posie-

na

wezwanych

rolników

ków
dzenie

człon-

gdzie na siedmiu

Głębokiem,

w

podatku

spraw

dochodowego przyjechał jeden,i spraprzewa tak poważna jak ustalenie
z ha

dochodowości

norm

ciętnych

gruntów użytkowych rozpatrywała się
w komisji złożonej z jednego rolnika
i sześciu przedstawicieli handlui przemysłu, niekompetentnych w sprawach
|
rolnictwa, jak to sami zaznaczyli.
i uchylanie
Małe zainteresowanie
z Rządem nieraz
się od współpracy
powodują nierównomierne obciążenia
i niesprawiedliwości względem poszczególnych osób a nawet grup; a zatem
narzekamy na Rząd, na Urzędy, na
naszych przedstawicieli,. a nie chcemy
że przyczyną zła jest nazrozumieć,
a często i niezrozusze niedbalstwo,
mienie naszych obowiązków społecznych.
:
Dziś, gdy życie postępuje w wzmożonem tempie, współpraca nasza jest
aby nie pozostać w tyle,
konieczną,

nicy wzięli czynny.

udział

z

mieįscowemi

stowarzyszeniami p. w. w
obchodzie uroczystości 3-go Maja. Po nabożeństwie i defiladzie odbyły się zawody
w 3-kilometro-

wym

biegu na przełaj

rych

elewi

kursu

i strzelaniu, w

wystąpili

lub sędziowie.

któ-

'jako zawodnicy

1 B

Były szef: czrezwyczajki w Odecie
aresztowany

na

szpiegostwie

Polsce.

w

Władze policyjne aresztowały niezwykłego szpiega, pozostającego
na
usługach jednego z państw ościennych,
Dnia 7 maja r.b. przyjechał
do
Warszawy i zamieszkał w hotelu Bristol rosyjski aktor i reżyser filmowy
Jozei Runicz.
W kilka dni po przyjeździe Runicza do Warszawy jeden
z
funkcjonarjuszów policji po'itycznej, który w
czasie rewolucji przebywał w
Rosji,
rozpoznał w nim b. szefa czrezwyczajki bolszewickiej w Odesie.
Runicz, spostrzegłszy w hollu hotelu Bristol, że jest śledzony iże wywiadowca stąpa mu po nogach,
wyszedł z hotelu, pojechał na
dworzec
Główny, a stamtąd najbliższym
pociągiem do Równego.
Na telefoniczne zarządzenie, Runiczą aresztowano na dworcu w
Równem, niezwłocznie po przybyciu
pociągu
warszawskiego
i odstawiono
natychmiast

pod

silną

eskortą

do

Warszawy.
Władze bezpieczeństwa zarządzily
konirontację Runicza z osobami, któ:
re przebywały w Rosji sowieckiej.
Kontrontowane osoby
rozpoznały
w nim szefa czrezwyczajki w Odesie.
Józef Runicz 40-letni aktor i reżyser filmowy wsławił
się w' swoim
czasie, jako genjalny wykonawca bohaterskich ról w przedwojennych filmach rosyjskich, w których występował

wraz

ze słynną

Wierą

Chołodną.

Po przewrocie bolszewickim
chodziły w Odesie słuchy, że otrucia

Wiery Chołodnej dokonał właśnie b.
jej kochanek Józef Runicz.
Przed niedawnym czasem
Runicz
które nam
stanowisko,
to
a zająć
przybył
do
Polski
za
paszportem
powinno słusznie należeć.
Zwracam się więc z gorącym ape- serbskim i osiadł w Równem.
Tutaj dla pozorów występował w
lem do ušwiadomionych rolników i
pracowników na roli pow. Dzisień- drugorzędnym teatrzyku, lecz faktydziałalskiego, aby łączyli się 'w Związku cznie rozwinął niebezpieczną
Ziemian dla zorganizowania się i pla- ność szpiegowską na szkodę państwa
nowej współpracy we wszystkich in- polskiego.
S

S

E

S

WYSTAWA

IA

II

PRASY

i
katedry
nawprost
rzeki, prawie
ogrom
ono
dworca kolejowego, założ
ny plac, na którym mają się rok w
mięrok odbywać rozmaite wystawy
to
ma
Stałe
dzynarodowe i „targi“.
ental
Monum
wowe.
wysta
być miejsce
tym
na placu
które
ne budowle,
wzniesiono, mają trwać, służąc kolej$

Ów ogromny plac zainaugurowała

Kolonia

wielką

międzynarodową

Ww modnem
stauą prasy.
jakiemś
jącem
zalatu
ceniu,

wy-

dziś skróuniwersal-

ta wystawa
cała
esperanto,
nem
olbrzymia nosi nazwę: „Pressa”.
Polska bierze w niej udział, Powespół z
organizował,
polski
kaz
komitetem

ad

hoc

ukonstytuowanym,

na
red. Stanisław Jarkowski stojący
Polmacji
„Infor
ej
awski
warsz
czele

skiej”, mianowany przez rząd

komi-

sarzem polskiej ekspozycji w Kolonii.
a w charakteNa otwarcie wystawy,

rze

reprezentanta

prasy

polskiej,

jezdził red. Zdzisław Dębicki prezes
Związku Syndykatów Prasowych polskich tudzież Syndykatu Dziennikarzy
Warszawskich. Poszczególne dzienniki
nasze wysłały do Kolonji swoich ko-

respondentów.

Prasa zagraniczna Zy-

interesuje się wystawą kolońską.
możności
nie mając
Aczkolwiek
pokazu
oglądać tego imponującego

wo

własne

III

T

oczy —

niejako ,„, drugiej

Po prawej stronie Renu, vis-A-vis
brzegu
miasta, leżącego na lewym

:

I

T

Spraw Zagraniczńych

Zaleski wygłosił
wienie:

następujące

August
przemó-

postaramy

reki“,

dać

Litwy

wersalskiego,

na
rząd

polski wykazał maximum ustępliwości.
Nie może jednak być mowy
o tem,
aby przy sposobności
toczących Się
obecnie rokowań rząd litewski
mógł
przeprowadzić jakiekolwiek posunięcia
z naszej strony,
które
miałyby
na
celu zmianę sytuacji pod tym wzgię-

Z komisii

a:'mosierze
serdeczności,
z nasze
strony oparte na głębokiej czci, jak
żywimy dla głowy
Kościoła Katolic

kiego papieża Piusa XI,

który część

budżefowej

Izhby poselskiej.

Rowery „Wiłtler”

Roniurs Zdrowego Dziecka

IO

się, wielką wystawę

o nim

na żądanie

traktatu

swej działalności
rozwijał przed nie”
zagranicznych w dn. 18 b. m. p. midawnym
czasem
wśród
nas
i ze
szczególną
życzliwością
do naszego
Pokojowość podsfawą polifyki polskiej.
państwa się odnosi.
Prace
nad wyWysoka Komisjo. Propozycja Pa- siłku w kierunku rekonstrukcji i rozkonaniem
konkordatu
są w toku
nów
wygłoszenia
expose z polityki woju swej wewnętrznej
struktury, u- dem. Uważamy, iż w warunkach wy- mogę dać wyraz nadziei, że przepro”
zagranicznej
pozwala
mi rozwinąć macniając w wytężonej
pracy
orga- tworzonych przez historję
ostatnich wadzone zostaną zku
obustronnemu
przed Panami obraz poczynań rządu nizm Państwa.
lat, rokowania polsko-litewskie nie są zadowoleniu.
Przewodnią linję działalności rzą- rzeczą
w ubiegłym 2-letnim okresie oraz nałatwą i wymagają
dlugiej i
„W zakresie stosunków wyznaniokreślić zamierzenia
nasze
na przy- du w dziedzinie polityki
zagranicznej mozolnej pracy. Nie
mniej
jednak wych doniosłe również znaczenie przy”
szłość.
Ze sposobności tej z przy- miałem zaszczyt zobrazować w swem mamy nadzieję, iż zdrowy instynkt na- pisywać
należy
uznaniu
autokefalii
jemnością skorzystam, bo pragnę by przemówieniu
w dn.21 lipca 1976 r. rodu
litewskiego
zwycięży i Litwa Cerkwi prawosławnej w Polsce przeź
drogi, po których posuwa się polityka Wówczas na początku swej
działal- zechce wnieść do rokowań
z Polską wszystkie samodzielne czyli autokefa*
zagraniczna rządu były znane
i Pa- ności rząd z konieczności ograniczyć tyle dobrej woli, ile my do nich wno- liczne kościoły wschodniez wyjątkiem
nom i najszerszemu
ogółowi tak w Się musiał do przedstawienia swych simy,
a jeśli tak będzie to jestem jedynie Cerkwi rosyjskiej, której we:
kraju jak i poza jego granicami. Dro- zamierzeń na przyszłość. W tym cza- pewny, iż rokowania te będą
uwień- wnętrzne rozbicie i brak miarodajnej
gi te prowadzą do jednego
najwyż- sie jednak miał możność wprowadze- czone dobrym skutkiem.
władzy kościelnej
stanowią
zapewn
wówczas
szego celu, jakim
jest utrzymaniei nia w życie nakreślonych
przeszkodę
dla naśladowania w ty
Sowiety
i
państwa
Bałtyckie.
ugruntowanie pokoju opartego
© lo- wytycznych.
Dzisiaj po 2-letniej dziawzględzie innych kościołów wschod
Po - zobrazowaniu
stosunków z nich. Zeszłoroczna podróż metropolity
jalną i szczerą współpracę międzyna- łalności rząd wykazać
się może nieminister Zaleski Dyonizego do Konstantynopola, Aten,
rodową. Polska polityka zagraniczna — zbitemi dowodami pokojowości swych Niemcami przeszedł
i głosy
krytyczne
w tej do sprawy naszych stosunków z So- Aleksandrji,
podkreślić to śmiem z całym
nacis- poczynań
Jerozolimy,
Antyochji,
że zasadniczą
kiem — pragnie ze wszech
stron
za- mierze,
jakie
odzywały
się swego wietami podkreślając,
Biatogrodu
i Bukaresztu przyniosła
pewnić krajowi możność coraz owoc- czasu w nieżyczliwej nam części opinii tendecją polityki polskiej było utrzy- całkowite wyjaśnienie
opinji Świata
stosunków
poliniejszego kontynuowania
zrobionego zagranicznej, zdezawuowane wymową manie poprawnych
prawosławnego
w
odniesieniu
do
tycznych
oraz
rozwój
stosunków Spraw cerkwi w Polsce.
Już w ostatnich latach ogromnego wy- faktów, zamilknąć musiały.
Z naciskiem
ekonomicznych.
stwierdzić pragnę, że pomiędzy opinją
Polska a Liga Narodów.
Stosunki z państwami bałtyckiemi
rządu
a opinją najbardziej miarodajW dążeniu do rozszerzenia i pogłę- przedłożenie przez delegację Polski na zacieśniły się
w ubiegłym okresie w
nych
czynników
Kościoła wschodniego
bienia współpracy międzynarodowej, VIII
Zgromadzeniu
Ligi
Narodów prawdziwem
zrozumieniu wspólnych
zachodzi zupełna zgodność poglądów
rząd
jako
jedno z najważniejszych wniosku deklaracji potępiającej wojnę interesów.
co do definitywnego i Ściśle w myśl
swych zadań traktował swój udział w napastniczą, - wniosku nietyłko bedąZ Estonją
podpisaliśmy
traktat
przeprowadzonego usamopracach i poczynaniach Ligi Narodów. cego
sukcesem moralnym pokojowej handlowy i nawigacyjny, który parla- kanonów
Cerkwi prawosławnej
w.
Wybór Polski do Rady Ligi Narodów polityki Polski, lecz zarazem zwraca- ment estoński już ratyfikował, a któ- dzielnienia
Polsce.
na Vil Zgromadzeniu Ligi « świadcząc jącego w chwili szczególnie dla Ligi rego wejście w życie uzależnione jest
Zakończenie.
o wzroście autorytetu Polski na tere- krytycznej uwagę opinji całęgo Świata już tylko od przyjęcia go
przez PaStarałem się nakreśić przed Panie międzynarodowem, był równocze- na tę instytucję, jako na trybunę, z nów.
Nie wątpię,
że w najbliższym
nami w sprawozdaniu
swem
Śnie wyrazem zaułania
do
korzyści której w harmonijnej współpracy na- czasie Sejm zechce go ratyfikować.
obraz
stosunków
zagranicznych.
płynących z udziałui twórczej współ- rodów padają podstawowe hasła praZ Finlandją stosunki rozwijają się naszych
pracy Polski nad organizacją pokoju. cy nad
utrwaieniem
dziela
pokoju pomyślnie.
Sprawa
przyjęcie jej do Obraz ten daje Panom nietylko spraNa czoło tych usiłowań wysuwa
się i wskazówki jej realizacji.
Rady Ligi Narodów, jako członka wozdanie z tego co w tej dziedzinie
wyzostała
poparta
przez
Polskę a zostało zrobione, lecz i główne
Projekf Kelloga.
tyczne, które przyświecały
dotąd
i
współpracy
z
nią
na
tym
terenie
nie
To też z wielką radością widzimy, zobowiązań swych
zwolnione.
Mam
nadal
przyświecać
będą
działalności
że rząd wielkiej republiki
amerykań- przekonanie, że propozycja Kel oga od- należy niedoceniać.
rządu polskiego w tej dziedzinie. Wyskiej podjął dziś inicjatywę pokrywa- powiada pierwszemu
przytoczonemu
Stosunki z Sfolizą Apostolską.į tyczne te dają się streścić w dwuch
jącą się z naszą propozycją
zeszło- przezemnie warunkowi. Co do dwuch
Po omówieniu stosunków naszych przesłankach: 1) utrzymanie
pokoju
roczną. Nie mogę jeszcze oświadczyć, następnych punktów, to z komentarzy z szeregiem
Starania o dobre
państw,
jak
Czechy, przez
stosunki
Z
czy Polska do ewentualnego
paktu zawartych w mowach
"Kelloga wnio- Turcja,
japonja, Chiny, Norwegja, poszczególnemi narodami i przez praprzystąpi, a to ze względu
na to, że skuję, że nasz punkt widzenia pokry- Szwecja
p. Minister dłużej cę nad umocnieniem
międzynarodoi Danja
wobec licznych proponowanych popra- wa się w tyni względzie
z punktem zatrzymał się na stosunkach Polski z wych instytucyj
mających
na
celu
wek dotąd
niepodobna
przewidzieć widzenia wnioskodawcy. Wreszcie je- Stolicą Apostolską.
organizację pokoju,
2) praca
nad
jaka będzie jego
ostateczna
forma. dno jeszcze zastrzeżenie: jeżeliby punkt
Stosunki. Polski
ze Stolicą Apo- podniesieniem znaczenia
wpływów i
Z drugiej strony możemy już dzisiaj 2-gi propozycji Kelloga, to jest zobo- stolską rozwijają
się
w
tradycynej prestiżu Polski na zewnątrz.
sprecyzować, jakie dezyderata mamy wiązanie załatwienia sporu na drodze
w tym względzie. Idą one w 3-ch kie- pokojowej miał uledz zmianie w kiedługoterminowego. Powinniśmy
runkach.
1) Nowy projekt nie może runku jego zmodyfikowania,
jak to
znaleźć formę pomocy
kredytowej
w niczem
być sprzeczny
z paktem się zdaje być
dla
dążeniem
jednego
z
drobnego rolnictwa. Trudności
Ligi Narodów, może on najwyżej do- państw powołanych
do
podpisania
sprawia nieuregulowany
dotychczas stan
pełniać go tam, gdzie pakt ten niedo- paktu, to wtedy musielibyśmy
uwaBudżet Ministerstwa Skarku. hipotek.
statecznie zabezpiecza pokój, 2) nowy runkować nasze przystąpienie do paWARSZAWA,
18 V. PAT.
Na
Nastąpiła
dłuższa
dyskusja, w
pakt nie powinien uniemożliwiać obro- ktu zupełnie jasnem, kategorycznem
ny państwa w razie napadu, 3) jeżeli stwierdzeniem, że wszelkie postępowa- piątkowem posiedzeniu [sejmowej ko- której zabierał głos min. Czechowicz,
pos. Wyrzykowski
Wreszcie ostatni przemawiał sprajedno z państw, które podpisały pakt, nie arbitrażowe i koncyljacyjne musi misji budżetowej
(Wyzw.)
postawił
wniosek
podwyž- wozdawca poseł Hołyński. (BB)
rozpocznie zaczepne kroki wojenne, być wykonane jedynie na zasadzie
szenia dochodu z podatku obrotoweNastępne posiedzenie komisji odwszystkie inne państwa winne być od istniejących traktatów.
:
go o.30 miljonów zł. oraz wysunął będzi się w. poniedziałek przed poRokowania z bifwą.
szereg zarzutów.
łudniem.
Na posiedzeniu tem odbęPo omówieniu szczegółowem na- rokowaniach tych wysunęliśmy jako
Na zarzuty Wyrzykowskiego od- dzie się głosowanie
nad
budżetem
szych stosunków z Francją, Rumunją, pierwszy etap porozumienia
uregulo- powiada minister skarbu Czechowicz. M-stwa Skarbu.
jako Minister skarbu zaznacza, że sytuacja
Anglją i Włochami p. Minister dłużej wanie spraw komunikacyjnych,
m mazam
A
a mianowicie drobnego rolnictwa ostatnio poprawi- į res mansa m
zatrzymał się na sprawie rokowań
z najbardziej życiowych,
sprawy ruchu kolejowego, komunika- ła się znacznie pod
wpływem
podLitwą.
8
Wołna posada lekarza
W chwili obecnej
— oświadczył cji pocztowo-telegraficznej, tranzytu i niesienia kapitału
zakładowego Banrejonowego w nowopowstającej
Min. Zaleski, omówię stosunki z Litwą, małego ruchu granicznego.
ku
Rolnego
do
100 milionów
zł.
przychodni
lekarskiej na Plisie,
W odpowiedzi na wysuniętą przez Sprzeciwia się dalszemu
nie dlatego iżbym przeceniał znaczepodwyžszepowiatu Dziśnieńskiego.
Inforkwestję
bezpieczeń- niu tego kapitału do 200 milj.
nie dla nas tego państwa lub formyi stronę litewską
Roz
macyj udziela ' Wydział Powiatostwa,
zaproponowaliśmy
zawarcie
jakości naszych
z niem
stosunków,
wój rolnictwa a zwłaszcza drobnego”
wy Sejmiku
Dziśnieńskiego w
ar- zależy przedewszystkiem od kredytu
lecz przedewszystkiem dlatego, iż to- układu o nieagresji oraz układu
Głębokiem.
czące się z państwem tem rokowania bitrażowego. Oba przedstawione przez
2260 -0
|OGZYKNIE GRODZIC TAS GO UN GSE
koncentrują na sobie znaczna
część nas w tym względzie projekty pomiKARTOFLE do sadzenia
uwagi
nie tylko społeczeństwa
pol- mo, iż były one wzorowane na zwy„Woltmany“ i „Deodara“
kłych umowach tego typu,
jakie są
skiego lecz i zagranicy.
dwoma
Na
drodze
nawiązania
normal- zazwyczaj zawierane między
oraz OWIES
|
nych' stosunków
zrobiliśmy
wielki równemi
sobie państwami,
zostały
posiada na składzie
krok naprzód przez likwidację stanu odrzucone przez stronę litewską, któi części do nich poleca
przedstawić swoje kontrwojny, głoszonej jednostronnie przez ra obiecała
Wiłeński Syndykat Rolniczy й
Gdańska 6,
Litwę,
a uniemożliwiającej
wszelkie projekty na dzień 25 czerwca. Będzier
e
z
e
l
G
Wilno,
ul.
Zawalna
9,
tel.
Nr.
323.
3
.
tel.
421,
N
sąsiedzkie
stosunki
pomiędzy
obu my czekać tych projektów w nadziei,
oAdres
telegr.:
„Rolnicze“.
Żądać
wszędzie.
krajami. Likwidacja nastąpiła w grud- iż zadowolnią one obie strony.
Nim
ЕР СЕННБН) СЕС СЕНО САЕ УРЕ
BRUUNEDOSSRODKODOSWUSUSZANAE
niu ub. roku
w Genewie podczas to jednak nastąpi, rozpoczęte
będą
dwuch
innych
komisjach
posiedzenia Rady Ligi z udziałem o- prace w
i praw20.W. 1328.
BIEDZIELA.
sobistym p. marszałka
Piłsudskiego. ekonomiczno-komunikacyjnej
28.V. 1928
W wykonaniu grudniowei rezolucji nej. Muszę
tu jednak zaznaczyć, iż
Sala
Miejska (Ostrobramska 5).
Godz. !-sza w poł.
Rady Łigi Narodów
nawiązaliśmy z godząc się ze względu na drażliwość
rządem litewskim bezpośrednie
2 litewską
na nieporuszanie przy tych
wania,
które się rozpoczęły dn. 3 rokowaniach
sprawy
—terytorjalnej,
marca rb. w Królewcu i obecnie pro- która jest definitywnie
przesądzona
wadzone są dalej w komisjach.
W przez decyzję konferencji AmbasadoUZGRYEAA SETKI "ŁYELNZAJ URI IRT COLE GTA VIT
SZA OTOZ MORDE САРГЕ УАУч TIA
EST

sw

międzynarodową pra- mim wystawowym
skwerze
pełnym
sy wykoncypował, zakreślił
na tak klombów
i parterów
kwiatowych.
skalę i faktycznie
prze- Ogromna iontanna. Orkiestry grzmią.
wyobrażenie
czytelnikom
„Słowa', imponującą
Lecz najpiękniejszy widok ma się z
korzystając głównie z korespondencyj wodzi wystawie.
Postać wyniosła; typ amerykański; przepięknego tarasu nad Renem—na
i informacyj
naszych
zagranicznych
bez zarostu na okrągłej twarzy; mów- miasto po przeciwległym brzegu,
na
kolegów.
ca doskonały aczkolwiek, aby się tak kolos
katedry,
a z zapadnięciem
m
Do
rozsądkui zmierzchu na morze Świateł zalewająWyraziliśmy
się: olbrzymi plac. wyrazić, cerebralny.
ce starożytny gród.
Niema w tem najmniejszej
przesady. logiki przemawia nie do sentymentu.
Na szczycie wieży głównego wyma
Koloński
plac wystawowy — gdzie
Gmach główny wystawowy to by” stawowego
gmachu umieszczono lawznosił się przed wiekami starożytny
rzymski kasztel broniący
od
strony łe koszary kirasjerów przerobione na tarnię morską oświetlającą wieczoraGermanów grodu
zwanego
Colonia wspaniały pałac o dwóch ogromnych mi cały plac—a można sobie wyobrazić jakie to promieniowanie
Światła.
Agrippina
ma
obszaru
500.000 skrzydłach.
O ogromie
takiego
gmachu
da
Na placu dalej: restauracje, danmetrów kwadratowych.
Dokoła placu wystawowego
bieg- pojęcie choćby tylko ten szczegół, że cingowe pawilony, winiarnie, przenajkulturalno-historyczny, rozmajtsze rozrywkowe imprezy, teatr
nie minjaturowa kolej żelazna nazwa- dział w nim
etc. etc. Nudno nie jest
na, na cześć prasy, Die Ente (kaczka). czy retrospektywny, aranżowała pani marjonetek
Otóż pociąg
tej kolejki potrzebuje (tak, pani) Burga von Wecus... na ro- na wystawowym placu Prasy międzynarodowej, o nie!
25 minut
aby obiedz olbrzymi
plac werze. Są tych sal—cale kilometry.
Nowych gmachów, pawilonów etc.
a
wystawowy.
;
Gdy
się wejdzie
do
głównego
Cala impreza
založenia
takiego — mnóstwo. Rzuca się w oczy: zupełwystawowego płacu na prawym brze- ne poniechanie tradycyjnego, „wysta- gmachu i przestąpi próg sal poświęWystawa kolońska conych kalturże i historji rzuca się
gu Renu wyszła z inicjatywy jednego wowego“ stylu.
człowieka o szerokim rozmachu i że- jest trzymana architektonicznie w sty- najpierw w oczy: dokładna kopja znawystawiającej
laznej
energji.
Jest
nim
prezydent lu jaknajbardziej modern. Styl to po- nej statui starogreckiej
Modernste
Archi- słynnego szybkobiega z pod Maratomiasta dr. Adenauer. Jest to zarazem ważny i surowy.
coś przypomi- nu. On to przecie, prosty
żołnierz,
wybitny polityk, jeden z
matadorów tektur! — a zarazem
stronnictwa katolickiego, jeden z lea- nającego Średniowieczne zamczyska... doniósł pierwszy Ateńczykom o wiederów parlamentarnego centrum. Był włoskie. Tak np. główna wieża głów- kopomnem rozbiciu stotysięcznej armji
przypomina,
pomimo perskiej króla Darjusza przez wojska
parokrotnie inajpoważniejszym kandy- nego gmachu
datem na kanclerza Niemiec — 1 ше całej swej nowoczesności, baszty lon- greckie liczące zaledwie 10.000 komulega wątpliwości, że pierwej lub póź- gobardzkie w Pawji a ogólny styl pa- batantów. Cały krwią zbroczony zeri budowli
jakby
kasztel wał się z pola chwały i pobiegł do
niej zamieszka w b. pałacu Bismarcka wilonów
przy Wilhelmstrasse.
medjolański.
Aten. Dobiegł, padł na forum, krzyPoszczególne narody 'i państwa knął: „Cieszcie się! Zwyciężyliśmy!" i
On to, jako świetny
organizator
administrator i gospodarz dał nieby- zajmują własne „sektory“ w gmachu —skonał. Był to pierwszy dziennikarz,
wały rozpęd rozwojowi Kolonji — on poświęconym dziennikarstwu.
Nie z. zawodu, oczywiście, lecz z temtež jest owym spiritus mowens, który
Publika rozsypuje się po olbrzy- peramentu!
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Przemówienie Min. Załeskiego.
WARSZAWA, 18V. PAT. Na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw

Apel do rolników Dzisieńskieh.
Wielki postęp

wo

»

A oto zaraz inna osobliwość: dokładna kopja pierwszego numeru państwowej
chińskiej
gazety
„Cen-CeKwan-Tao* ż przed tysiąca lat. Pierw-

w wielkich oszklonych szatach —pierwsze druki Guttenberga. Tak np. biały kruk, bielszy nad Śnieg:
„Catholicon* Guttenberga
z roku
1460
ze
Szy to był dziennik na kuli ziemskiej. słynną adnotacją samego
GuttenberDalej w specjalnych gabinetach: „słu- ga, że księga ta nie
jest uczyniona
żba informacyjna”... dzikich ludów— przy pomocy pióra, rylca, trzciny
lecz
jako to, bębny dalekonośne
murzy- przez cudowne, wiunderbare,
układanów airykańskich, wierówki o węzłach nie patronów i form.
kolorowych z Peru,
staromeksykań; A Oto już i publicystyka
XVII-g0
skie nadpisy, tablice pokryte pismem wieku, Po Ścianach:
w wielkiem,
dla
Azteków. Dalej: starorzymskie acźi optyki, powiększen
iu znakomite drzediurna, tablice z „nowinami*
wysta- woryty, jako to
np.
nek konny
wiane na forum Rzymskiem
(Juljusz cesarza Karola V-go. wizeru
Oto broszury i
Cezar wprowadził
w życie takie
in- księgi z czasó
w Reiormacji.
formowanie obywateli!» Oto odtworzoSal kilka zajmuje
retrospektywny
na wiernie scena pisania doniesienia pokaz rozwoj
u poczty,
na zgolonej głowie
niewolnika — a
‚ Żywe
zajęcie
budzi
egzemplarzć
listu miłośnego na plecach niewolnipierw
szego
dzienn
ika
_ niemieckiego
cy... Oto list Cycerona,
który miał
„Strassburger Relation" (z początków
zwyczaj pisać do przyjaciół nie listy
XVIll-go stulecia). Są i całe komplety.
lecz formalne ... gazety, tyle w nich
Jest np. komplet współczesnych
dobywało
czasami nowinek ...i plotek.
o oblężeniu |
Oto arcyciekawy
pokaz
jak pio- niesień dziennikarskich
Wiednia przez Turków
i o wiedeńsenki i pieśni jarmarczne bywały źróskiej odsieczy. Oto zaś
perjodyczne |
dłem iście prasowej
informacji,
jak
ulotki,
które
wypus
zczał
w
Świat już |
pieśniarze i śpiewacy wędrowni roznosili
w
1612
r.
Renau
dot
w
Paryżu
. Oto
po Świecie za dawnych, dawnych czasów
Merkur“,
oto
najrozmaitsze
wiadomości... _ Oto Wielanda „Teutscher
„Hory“ Schillera nawet w kilku
egpo-šredniowieczne /„avizy”, zawiązki
zempla
rzach.
nowoczesnych gazet. Norymberga byA oddział... cenzury! Oryginał zała głośnem zródłem
skąd otrzymykazu
w Saksonii... „Werthera*
Gówano „avizy* donoszące
O polityczthego.
Lecz o tem innym razem. Tenych i potocznych wydarzeniach.
Oczywiście
nie
może
braknąć mat wspaniały. I jakże ściśle z dzienwiernej kopji
maszyny Guttenberga. nikarstwem, z prasą związany.
Jest nawet piec, w jakim
sam
druCza.
karz odlewał czcionki. Jedno z honorowych miejsc na wystawie zajmują—

+4/

ECHA

O

“

S

ВНУ ОЙ риогеяи„Нгаоиайу”
Ogłoszenie wyroku

Ostatni dzień procesu „Hramady*
poświęcony został omówieniu
kwe-

Stji pytań, które Sąd stawia na swoje
rozpoznanie.
Po przemówieniach stron popierających swoje poprawki do pytań zaproponowanych przez Sąd, ustalone
zostały ostatecznie pytania w redakcji
i
następującej:
„Czy oskarżony (x) winien jest teroku

od

czasu

Okresie

że w

go,

brał

do połowy stycznia 1927

udział

Białoruska
Hramada,

nazwą
pod
w spisku
Włościańska
Robotnicza

za-

dokonania

w celu

zawiązanym

1926

machu na ustalony w drodze
praw
zasadniczych ustrój państwowy
PolSki oraz
na całość jej terytorjum
przez wyprowadzenie dyktatury proletarjatu, ustroju radzieckiegoi oderwania od Polski zapomocą zbrojnego
północnowojewództw
powstania
wschodnich i przyłączenia ich do Rosji Sowieckiej, przyczem dla urzeczywistnienia tego celu spiskowi rozpo©rządzali składania broni, O czem
skarżony wiedział.
dotycząPytanie te, oraz kolejne
kary i Oce ewentualnej wysokości
płat sądowych, postawione zostanie
oskarżow stosunku do wszystkich
nych.
na
Ponadto Sąd da odpowiedź
pytanie: czy winien, że w ciągu 1925,
1926i styczna 1927 r. będąc obywapolskimi i działając Świadotelami

rezerwistów.
Wobec

że w dniu

14

października 26 r. we wsi» Dziedzino
gm. Tumiłowickiej,
pow.
Dziśnieńskiego, działając świadomie wspólnie
z czterema innymi zbiegłymi sprawcami w zamiarze pozbawienia wolności
osobistej konfidenta policji Nikodema
Iwaszkiewicza zatrzymali go w celu
związania i dostarczenia władzom sowieckim,

które

skazując

ponieważ

kichkolwiek

rezerwy:

wszystkich rodzajach

prócz marynarki

roczników
ników

wojennej):

broni

1899,

1891

i 1890,

z

wskutek

inter-

reczników

!

1901,

ich nie odbyli.

rezerwy

jest

20-go

ustalony

października,

do

20-go

11-go

października,

czerwca

do

w

2l-go

zmarł

11-go

kawalerji

od

od 17-go września do 20-go października,
w lotnictwie oraz balonach od 11-g0 czerw-

roczpo-

ca

do 25-go

sierpnia, saperów

E

podoficerów

i szeregowych

rocznika

11-go

czerwca

do

15-go

września,

lotnictwie tylko mechaników silnikowych,
mechaników
elektrotechnicznych,
radjo-

techników i fotografów, w balonach mechaników dźwigarkowych
i mech.
wytwórni

onu administracyjnego
i służby weterynaryjnej od 1l-go czerwca do 7-go lipca
wreszcie žandarmerji od 11-go czerwca do
I-go sierpnia.
Podania powołanych rezerwistów 0 о4roczenie

ćwiczeń

1928 r. przeżywszy

na

następny

sktadač do wtašc'wej

P, K. U,

rok

lat 29.

do Kaplicy na cmentao godz. 6 po poł. Poktóre odprawione zozawiadamiają

E

-

P

z KONATOWILZOW

LEWICKA

po długich i ciężkich cierpieniach
opatrzona Św. Sakramentami
zasnęła w Panu dnia 17 maja 1928 r. w wieku lat 64.
Eksportacja zwłok z kliniki U. S. B.
na Antokolu do kościoła
O.O. Bernardynów odbyła się dnia 18 maja.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 19 maja o godz. 10 rano, poczem
nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.
o czem zawiadamiają nieutuleni w żalu

E

należy

NIKA

S

STEFANIA

czołzów

onu sanitarnego od 20-go sierpnia do 15-30
w r. z. września, oddziału służby uzdrowienia, ba-

oraz tych z rocznika 1902,
którzy
ćwiczeń tych nie odbyli,
3) w wojskach iotniczych podoficerów
i szeregowych
rezerwy
rocznika 1900:
w

18 mają

kolejowych,

od 18-go czerwcą do 28-go lipca, taborów
od 20-go sierpnia do 15-go września, ba-

1901

dnia

DYREKTOR i KOLEDZY.

wołapi byli w r. z., lecz z jakichkolwiek „baonu mostowego i elektrycznego od 11-go
od
przyczyn ćwiczeń tych nie odbyli, b) sze- czerwca do 21-go lipca, samochodów
regowych z roczników 1900 i 1899, Którzy 2-go lipca do 15-go września, łączności od
w B z. byli powołani, lecz ćwiczeń nie odbyli.
2) w piechocie, czołgach
i łączności

DZIADDWICZ

Eksportacja z domu żałoby ul. Zamkowa 4
rzu Róssą odbędzie się w niedzielę dnia 20 maja
grzeb w poniedziałek 21 maja po nabożeństwie,
stanie o godz. 10 rano.
O stracie zacnego, nieodżałowanego Kolegi

rozpada-

lipca, łw artylerji

Tip

MICHAŁ

szere-

od

_

nauczyciel Średniej Szkoły Handlowej Stow. Kupców i Przemysł. Chrześćw Wilnie, po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami

jący się na cztery kolejno
następujące po
sobie grupy. Czas trwania ćwiczeń przewidziany jest w .piechocie od 11-go czerwca

(o.

którzy

z

roczników 1898, 1897

przyczyn

czerwca do

a, podoficerów

1894 i 1895 oraz tych

1900,

z

Okres ćwiczeń dła powołanych

gowy'h

Rzeczypospolitej następujące kategorje sze1) We

tych

i 1896 w łotnictwie i balonach, którzy w
r. z. powołani byli na ćwiczenia, lecz z ja-

stycznia 1927-go r., nowelizującego art. 10
ustawy o powszechnym obowiązku
służby
wojskowej, p. Minister Spr. Wojsk. powołał
na ćwiczenia zwyczajne na całym obszarze
regowych

ponadto

1902 i 1903 oraz

Iwaszkiewi-

cza zaocznie na karę Śmierci
wyznaczyły za dostarczenie
jego
nagrodę
pieniężną, lecz zamierzonego
nie оsiągnęli z przyczyn od woli ich
niezależnych,

wodoru,

Wojskowych w tej sprawie.
Na mocy art. 1 p. 72 Rozporządzenia
p. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnią 11-g0

że w okresie 1926 do końca stycznia
1927 r. umyślnie i bezprawnie komunikowat władzom sowieckim
wiadomości dotyczące
wojskowej
obrony
Państwa,
a mianowicie
informował
komendanturę sowiecką w Słobódce
o stanie liczebnym
Oraz dyslokacji
"polskich oddziałów wojskowych i posterunkach policji na pograniczu sowieckiem.
l wreszcie w stosunku
do osk.
Kozaczonka, Kowalewa, Kowalewicza
i Korniłowicza Sąd da odpowiedź na
następujące pytania:

a) czy winien tego,

znacznego zainteresowania spra-

wą ćwiczeń
rezerwistów zamieszczamy w
całości część zarządzenia p. Ministra Spraw

wforekj22-g0 maja.

we

ŁO
w ©

Mąż, Dzieci i Wnuki.

Zhrodniczy
Uprawiał

czyn

BB

nauczyciela.

nierząd z dziewczynkami

szkolnemi.

Z rozporządzenia odnośnych władz
aresztowany został w ostatnich dniach
w Boleckiszkach pow. Lidzkiego nauczyciel miejscowej szkoły
powszechnej, niejaki Menlich, pochodzący z Ga-

rodniały nauczyciel pastwił
się nad
swą odiarą.
Chłopiec pobiegł do domu odłe
piechoty leg. od dn. 15 m. b. począł koSOBOTA
rzystąć z 6 tygodniowegu urlopu wypoczyngłego o kilka klm. od
szkoły i pokowego w Busku i Lisewie.
Wschód sł. g. 3 m. 57
wiadowił swych rodziców.
193 Dziś
„„Zastepstwo plk. K. obją!
pik. Pakosz licji, pod zarzutem uprawiania nierząZapytana przez
rodziców dziewCelestyna
Michał, dowódca piechoty dywizyjnej.
Zach. sł. o g. 16 m. 52
du
z
małoletniemi
dziewczynkami
czynka
w
pierwszej
chwili
sprawy tej
—Q)Przedterminowe
zwalnianie
szejutro
regowych KOP. Na zasadzie rozkazu Min. szkolnemi.
ujawnić
nie
chciała,
lecz
poddana
oglęBernardyna
=pr. Wojsk. wydano ostatnio
zarządzenie,
W sprawie tej informują nas, że dzinom lekarskim opowiedziała szczemeteorologiczne zezwalające na wcześniejsze przenoszenie Menlich, który jest żonaty i ojciem góły tego haniebnego czynu.
Spostrzeżenia
do rezerwy lub stałe urlopowanie szeregoZakiadu Meteorologji U. S. B.
dwojga
dzieci, zgwałcił 6 młodych
Przeprowadzone
Śledztwo wykawych, służących w KOP.
„z dnia
— 18 V 1928 r.
Zwolnieniu temu w pierwszym
rzędzie dziewczynek w wieku od 12 do 14 lat. zało,
że Menlich
dokonywał
tych
podlegają:
i
Cisnienie
| 55
Haniebnego tego
czynu
Menlich zbrodni już od dłuższego czasu i że
a) szeregowi, którzy przesłużyliw woj- dopuścił się w ten sposób,
średnie w m. į
że oiiary poszkodowanych
jest 6 dziewczynek.
sku KOP conajmniej 18 miesięcy, b) szepozorem kary zatrzymyWobec czego też Menlicha areszregowi, którzy swoją nienaganną służbą za- swoje pod
Temperatura )
0,
sługują na specjalne wyróżnienie i c) sze- wał po lekcjach w szkole lub też wy- towano
i osadzono w więzieniu w
średnią
OCE
|
regowi, którzy są jedynymi
žywicielami, Ssyłał na strych, gdzie się mieści archi- Lidzie.
względnie ich warunki rodzinne zasługują wum szkolne i tam je gwałcił.
Opad za do- !
Ujawniona sprawa wywołała nie12
na uwzględnienie wcześniejszego zwolnienia.
bę w mm.
Zbrodnie ujawnił uczeń tejże szko- zwykłe oburzenie wśród
miejscowej
Zwolnienia będą następować bezpośreły, który po
skończonych
lekcjach ludności,
która chcąc je wyraźnie
dnio z formacji KOP.
Wiatr
а
przeważający | Południowy.
oczekując na zatrzymaną przez Men- podkreślić zdemołowała nemal że cale
PRACA
i OPIEKA SPOŁECZNA licha swą siostrę, podpatrzył przez prywatne mieszkanie zbrodniarza. (X)
Uwagi:
Pogodnie, deszcz i ulewa.
- (x) Strajk cukierników w fabry- okno do klasy, gdzie ujrzał jak zwyMinimum za dobę -1$

wencji osób postronnych "po
kilku
godzinach Iwaszkiewicz zwolnił się od
napastników.
b) że w dniu 16 października 26
r. we wsi Scienka pow. Dziśnieńskiego działając świadomie z czterema innymi, zbiegłymi sprawcami, w zamiarze
pozbawienia życia Nikodema Iwaszrząązanie
mie wspólnie, dali zobowi
kiewicza
zadali mu
siekierami
rany
przez
a
okazani
iej,
Sowieck
dowi Rosji
ramienia
i
po- głowy, szyi oraz lewego
siebie i wszystkich uczestników
podudzia,
powodując
pęknięcie
czaszpomocy
spisku,
opisanego
wyżej
przeciwko ki i zmiażdżenia mózgu, wskutek czezbrojnej w jej działaniach
Połsce w razie wybuchu pomiędzy te- go Iwaszkiewicz zmarł, przyczem pomi państwami wojny, które to pyta- wyższego zabójstwa dokonali wskunie postawione zostanie w stosunku tek wyznaczenia przez władze sowiecna głowe
|"do oskarżonych: Taraszkiewicza, Rak- kie nagrody pieniężnej
Michajłowskiego, Wołoszyna, Miotły, waszkiewicza.
Wobec ogromnej ilości materjału,
Ostrowskiego, Bursewicza, Okińczyca
który rozpoznać będzie musiał
Sąd Maximum na dobę -1-219C
Žo
i Smarkiewicza.
S. Kuliny- wynosząc wyrok, ogłoszenie jego na- Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia.
W stosunku do osk.
zostanie stąpi we wtorek 22 b.m. o godz. aa
postawione
Kulinowskiego
URZĘDOWA.
v.
T.
tego,
jest
winien
czy
pytanie:
ponadto

|
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cja zbytu jego wyrobów.
Przemysł ludowya organiza
ludowym» na siebie, prowadzi on także szeroką akcję
Gdy mowa o t. zw. przemyśle
© krajowym, wileńskim, przemyśle

ludo-

do

dwa odmiennie co

stają w oczach

wym,
w
ogólnego kolorytu, choć jakże bardzo
zasadzie sobie bliskie obrazki. _
Błotnisty, poprzez łzy „tridniouki“ wiosłoneczkiem

sennem
„w

40

kołach”

saniach i

w

Kazimierz, co zwykł co roku

Św.

—

przeświecający

zjeżdżać, a które-

jednocześnie

wprost „Kaziukiem

my

zrozumialej

Dwa

piękne, tradycyjne

zwiemy i, rozzłocony najpiękniejszem słońT
cem ląta — św. Piotr. |

propagandy

wyrobów

ludowego

przemysłu

granicą.

Niema niemał wystawy czy
nie szły próbki

targów,

tkanin

na

wa i pożyteczna placówka, dodajmy że ma
zapewnioną przyszłość, powodzenie i uznanie dla pracy ze strony społeczeństwa.

su wyrobów wileńsko-nowogródzkiego przemysłu ludowego był brak organizacji zbytu.
przypoco
Poza festami, któreśmy tylko

Z pracy

manieli, nabycie czegoś

trudne

było, niezmiernie

wieśniaka

niczej

rękodziel-

uda-

się

dokąd

czy

te poszukiwania

jeszcze

gdzie

Bal

na wsi

wprost

kiwania

й

wać?

Przybyła Wilnu, jak powiedzieliśmy, no-

Nadmieńmy jeszcze, że w pracy
dzielni przyświeca wielka ideowość,

spółofiar-

ność i oddanie się sprawie ze strony zarządu, który stanowią pp. lgn. Turski
(pre-

zes),

Helena

Rutkowski

Sokołowska

i wyraźmy

oraz Bończa-

przekonanie,

okoliczność wróży Bazarowi
rozwój.

że

ta

jaknajwiększy
K.

SLL

czekać

dla mieszkańca miasta, trzeba było
Qd marca do lipca i od lipca do marca, jeŚli się nie chciało zdecydować na poszu-

dną była inicjatywa 1-wa Popierania
rzuciło

gdy

Ludowego,

go-

Przemyśl

ono

miysłu
organizacji zbytu przemysłu ludowego przez
spe-

stworzenie stałego przedsiębiorstwa,
:
<jalnie tę sprawą prowadzącego.
terenie
na
ła
powsta
sposób
to
W taki
in-

Wilna ogromnie pożyteczna

stytucja,

mianowicie

Przemysłu Ludowego".

Po wielu perypetjach
8

w

„Bazar

z lokalem

stałe
dawnym . skupie

zar* ulokował Się jra

uL Zamkowej

|. ciekawa

Spółdzielnia
na

Triumi polskiego przemysłu.
z Krotoszyna (Wikp.):
Donoszą nam
Odbyła się tu podniosła uroczystość poelektrowni. Na
święcenia nowozbudowanej
obywatelchlubne podkreślenie zasługuje

„Mo-

danie
czy i nie w Polsce całej, jest
„wyrobów
autentycznych
nabycia
źródła
tkaprzedewszystkiem
ludowych, a więc

ckich, a poiem galanterji drzewnej,
bów

koszykarskich,

miki ozdobnej i t. d.

powroźniczych,

Biorąc pod uwagę,

wyro”

cera-

|

iż przemysł ludowy

samodzielnie w wielu wyįako pracujący
na niezdrowe tory naślazeszedł
h
padkac
Bazar za cel sobie
downictwa fabrykatów,
terypostawił również pielęgnowanie charakwyro„tutejszych“ w
stycznych motywów

bach ludowych

i

wszelkich rodzajów.

jest aby organiDążeniem Spółdzielni
wsi ująć w formy
wyrobów
zację zbytu
są wysiłki,
trwalsze. W tym celu czynione
na członkó * Spółdzielni
wciągnąć
aby

wszystkich dostawców tj. bezpośrednich prosp
ducentėw.

Sprawa ta o dużem Znaczeniu już spowidoki powodzenia, że
iecznem, ma o tyle
Znaczne
przynoszą
z Bazarem
stosunki

wyroby
korzyści materjalne tym, co swe. eń Baoblicz
tu ustępują, tak naprz. a według
stanie w
jest w
zaru przeciętna tkaczk
ć tkanin na
wyrobi
go
zimowe
okresu
ciągu
a пог-

bywani
sumę 400—500 zł. bez zanied
Jest więc to

malnych zajęć gospodyni.
pociągający

ment, bądź co bądź,
dla kążdego wyrobnika

firmom
wyłącznie
prac
rzyło wykonanie
krajowym; mimo zachęcających ofert firm
zagranicznych.
*
Przemysł
polski
dał piękny
dowód

swojej sprawności

i tężyzny, wykonywując

poważną

w

tę pracę

rekordowego

ciągu

wprost terminu. W sierpniu ub. r. odbyła
się uroczystość położenia kamienia węgie!nego,

a w grudniu

ub. r

można

mo”

o:o5išcie
wiejskiego, wsi zaś

już

było

przystąpić do zaopatrywania miasta w prąd.

Dział elektryczny powierzono
„Ba- firmie
„Gaertig i 5-ka*, roboty
przy

w swohlówny*. Gem spółdzielni, jedynej
"i
kto
a
kraju,
im rodzaju w naszym
miasi u

poznańskiej

zaś mecha-

niczne wykonały wyjątkowo Sprężyście Zakłady
echaniczne „Ursus*
Sp. Akc.
w
Warszawie, dostarczając dwa Silniki
syste-

montaż

zewnątrz,

budowę

wykończono

przeciągu czterech i pół miesięcy.

w

Na uroczystości
poświęcenia
przybyli
liczni członkowie
Stowarzyszenia
Burmistrzów na woj. Poznańskie,
reprezentanci

na wsi, wśród
zacyj społecznych pracujących
z Kołami
rzędzie
pierwszym
w
Których
podjęły w
współpracę
które
Ziemianek

w

pograniczu.

na

misji Ziemskiej » Wilnie. W dn. 15 i 16
maja, pod przewodnictwem
naczelnika biu-

ra OKZ p. W. Jodko, odbyło się posiedzenie okręgowej komisji ziemskiej w Wilnie.
W pierwszym dniu posiedzenia komisja
zatwierdziła kilka projektów scalenia gruntów, należących da gospodarzy poszczególnych wsi,

położonych

w różnych

powia-

tach województwa

Wileńskiego, w tem

Poddubowo,

Niemenczyńskiej,

gm.

Wileńsko-Trockiego.
Następnie

ty

zostały zatwierdzone

przymusowego

pastwiskowej,

zniesienia

obciążającej

a) Murowana Oszmianka,

wsi

pow.
projek-

służebności

dobra ziemskie:

gm.

Polańskiej,

pow. Oszmiańskiego, własność Wincentego
Łubieńskiego, na rzecz wsi Murowana Oszmianka i Klimańce, i b) Nowosiołki, gm.
Kucewickiej, pow. Oszmiańskiego, wł. spadJadwigi

Hutten-Czapskieį,

na

rzecz wsi Zamościany, Pietrule, Ciechany,
Sieliszcze, Wińczkonie, Dukojnie, Zaborce,
Podziewicze, Wiabrowicze, Jakielewszczy-

zna, Ordasze, Wojtasze, Łuściszki, Cudzieniata, Ogorodniki, Nardziaczuny, Stare Bo-

runy, Waszczenuiki i Ząbołocie.
W drugim dniu posiedzenia, m. in., z0stały rozpatrzone sprawy następujące:
1) zatwierdzono projekt przymusowego zlikwidowania wspólnego pastwiska
na
obszarze 263,88 ha w granicach dóbr ziem-

skich Pomerecz-Słociszki, gm. Polańskiej,
pow. Oszmiańskiego, wł. Fr.-K.-B. Tartyko
z gospodarząmi wsi Słociszki.
2) ustalono rozciągłość i granice służebności pastwiskowej, obciążającej dobra
ziemskie: a) Dolne Szkiłondziszki, gm. Polańskiej, pow. Oszmiańskiegó, wł. W. i St.
Kossackich, na rzecz wsi Szkiłondziszki, i b)
iurnowicze, gm. Radoszkowickiej,
pow.
Mołodeczańskiego, wł. spadkobierdów
G.
Romanowskiego, na rzecz wsi Hurnowicze.
3) zatwierdzono projekt przymusowego

W

dalszym

ciągu

miocie uwłaszczenia na rzecz
wicza zaśc. Woroniszki, gm.

wł. K. Mincewicza,

budujących firm podkreslali
ae
też w czasie poświęcenia elektrowni liczni

Reszta spraw
rządku dziennym,
dów odroczona.

zeństwa.

iż była wzorową,

mówcy — stwierdzając,

apelując

ponadto

by, przykład

Krotoszyna

jaknajwięcej _ naśladownictwa ze
znalazł
Oby apel ten
strony inrych samorządów.
znalazł jaknajszerszy posłuch w Kraju.

BEE

SPORT.
Doroczne

walne

zebranie

„Po-

goni“:

W dniu dzisiejszym o godz. 11 rano na
przystani WKS Pogoń odbędzie się doroczne walne zebranie członków klubu.
|

wolne wnioski.

Najbliższe

mecze

piłkarskie.

W dniu dzisiejszym odbędzie się mecz
piłki nożnej o mistrzostwo A klasy roze-

komisja

postanowiła

uchylić orzeczenia komisji
uwłaszczeniowej na pow. Wileńsko-Trocki: a) w przed-

firm Zakładów Mechanicznych „Ursus* S.A.
w Warszawie, „Gaertig i S-ka" w Poznaniu
miejscowego
przedstawiciele
oraz liczni

Porządek dzienny przewiduje: Zagajewskazujący nowe źródło dość zna” nie, wybór przewodniczącego zebrania, 0dczytanie protokułu poprzedniego
zebrania,
<znych doc!
Ą
zapew- zmiana statutu, sprawozdanie zarządu i kozdołano
sposób
jednak
JAKIE
Oto Ba- misji rewizyjnej, wybór nowego
zarządu,
nić19sobie stały dopływ towaru?
w kontakt z szeregiem RE

wyjechał

zniesienia służebności pastwiskowej, obciąDiesla.
Mimo
klimaty- żającej ur. Jaciszki, gm. Aleksandrowskiej,
trudnych warunków
cznych z powodu
deszczów jesiennych i pow. Święciańskiego, wł. St. Kuźmika, na
wczesnych mrozów, utrudniających pracę i rzecz wsi Radziusze-Tulucie.

mu

wogóle

żar wszedł

publicznego,

położonych

scowościach

kobierców

Słowem mając niezmierne bogactwo skie stanowisko Zarządu m. Krotoszyna,
w wytwórczości rękodzielniczej naszejać. wsi, które jako pierwsze polskie miasto powiez trudnością mogliśmy z niej korzyst
i uznania
jakże tedy pożyteczną

bezpieczeństwa

ludowych

sady powiedzieć można, iż te dwa „testy
wi eńskie (św. Kazimierz i św. Piotr) — to
przedewszystkiem wielkie jarmarki, wielkie
o —
pokazy przemysłu ludowego, a ponadt
do
dodajmy — do niedawna jedyne okazje
bezpośrezaopatrzenia się mieszczucha w
wsi, tego
pracy „przemysłu
produkt
dni
.
przemysłu co w chacie wieśniaka się mieści
Przyczyną małego, do niedawna, rozgło-

pułkownika Górskiego оwojewódzkiego wydziału

Brygady KOP-u
raz naczelnika

Nominacja
w Urzędzie Wojewódzkim, W myśl rozporządzenią Miniwileńskich. Oto oglądał je Lwów i Poznań sterstwa Przemysłu i Handlu mianowany
i Bydgoszcz, oglądały Koszyce i Lion i został w urzędzie wojewódzkim
-z dniem
Medjolan, mają być zaś przedmiotem uwa16 bm. p. Marjan Zdrojewski na stanowigi w Brukseli, ba! w Ameryce.
sko Inspektora Kooper. Przemysłowych.
Bazar myśli o uruchomieniu specjalnej
(o) Z posiedzenia Okręgowej Koktórebyg

wystawy objązdowej z próbkami wileńskiemi, czynione są już staranią o uzyskanie na
ten cel osobnego wagonu kolejowego.
A pracą ku podniesieniu jakości wyrobów ludowych, czyż mało pożyteczna?

gosposia
Skrzętniejsza
co
każda,
pełen,
prze”
bez
I
wiezie.
ż
sprzeda
na
„towar”
swój

6

d-cy

w towarzystwie

Raczkiewicz

woda

inspekcji
P. Woje-

dniu wczorajszym na pogranicze polsko-liwileńskiego i to nietylko w kraju alei za- tewskie
w celu dokonania inspekcji w miej-

Jak długi i szeroki nasz kraj ciągną
ku Wilnu setki i tysiące ludu,a każdy wóz

święta łudowe!

— (x) P. Wojewoda na
miejscowości pogranicznych.

i b) w

właszczenia
na rzecz J.
ziemi z zaśc. Podjeziory,

wł. Witolda Kucewicza.

P. SymonoRzeszańskiej,

przedmiocie

u-

Januszewskiego
gm.
Rudziskiej,

znajdujących
się na pozostała z różnych powoы

WOJSKOWA.
—

(r)

wództwo

Dzień
okręgu

Spółdzielczości.
korpusowego

Do-

Ill zarządzi-

ło zorganizowanie obchodu „Dnia spółdzielczości* na terenie D. O. K. ili Grodno w

kach „Unitas* i „Fortuna“. W dniu wczorajszym cukiernicy zatrudnieni w fabrykach
„Unitas“ i „Fortuna“ w Wilnie przystąpili do
strajku žądając 30 proc. podwyžki dotychStrajk nauczycieli żydowskich.

— (x)

Onegdaj

i organizacji „Ort* przystą|
na tle ekonomicznem.
kieruje związek nauczycieli
Wilnie.
W

jakie miały

nadużyć,

celu uniemożliwienia

parowozowniach

niektórych

w

P.K.P. przy uiszczaniu wypłaty pracownikom, Min. Komunikacii poleciło ściśle przestrzegąć

odnośne

przepisy.!

Płatnicy, podejmujący pieniądze na wyłatę z kasy stacyjnej winni wypłacać naLiga
osobiście właściwym
pracowni

ba te mecze

sowanie,
Ale nie tylko sprawę „Bazar” wileński
wziął
wyrobów ludowych

budzą

żywe

zaintere-

z

miejskiej

w

ostatnim

sekcji

Warszawie,

poby-

finansowej

p.

została zrealizowana

pożyczka w sumie 1.000.000 zł. udzielona
przez Bank Gospodarstwa Krajowego Ma-

dniach

na

nas,

1%

pograniczu

w

ostatnich

sowieckiem

od

Krasnego do Kołosowa wśród
žoloierzy straży sowieckiej wybuchła
dutąd
nieznana epidemia.
Pierwsze objawy tej choroby powodują puchnięcie twarzy, nóż i silną gorączkę do nieprzytomności. W garnizonie sowieckim w Borysowie zanotowa-

uroczystości.

— (r) Bibljot:ka

garnizonowa

Po-

cząwszy od dnia jutrzejszego zostaje
urochomiona biblioteka garnizonowa przy komendzie placu.

Książki wypożyczane

dziele i dnie świąteczne

w poł. w kancelarji

będą tyiko w nie-

w godz.

komendy.

10 —

12

im uczęszczać do teatru w butach.
— (r) Urlop d-cy dywizji piechoty.
Pułk. jan Kruszewski, dowódca 1 dywizji

bezrobotnych.

Jak już
zostanie
w
celu

(x)

podowaliśmy
na
miejskie
zatrudnienia

no dotąd już kilka wypadków
Śmierci.
W celu zapobieźceniu rozszerzaniu się
tej choroby, odnośne władze sowieckie
wydały energiczne zarządzenia. Ze strony władz polskich zaś
urządzone
zostały na odcinku od Krasnego do Kołosowa Pe
kwatantanny ochron-

ME

(X

Pijana banda żołnierzy sowieckich ścina polskie słupy graniczne,

Należności niewypłacone pracownikom
. Onegdaj na pograniczu
polsko-sowie- do nich kilka strzałów.
z jakiegokolwiek <powodu muszą być naDopiero gdy na
tychmiast zwracane do kasy, nigdy zaś ckiem w okolicy Wielkich Hutor grupa pi- odgło strzałów przybył na miejsce większy
nie mogą być wypłacane osobom innym janych żołnierzy sowieckich zaczęła zrąby- oddział Kopu, pijana banda uciekła do pocelem rzekomego doręczenia poborów pra- wać polskie słupy graniczne. Na interwen- bliskiego lasu po stronie sowieckiej.
3 cję ze strony naszej straży granicznej, piW sprawie tej polskie władze graniczne
cownikowi właściwemu.
Taki tryb
postępowania ma
zapobiec jani żołnierze nieodstępując od słupów dali poczyniły pewne kroki u władz sowieckich
wprowadzanie do list płatniczych pracownieistniejących,

ników

co

dotąd

zdarza-

ło się.

ZEBRANIA
— (x) Posiedzenie T-wa Popierania
Pracy Społecznej.
W bieżącym tygodniu
w lukalu
Banku
Ziemskiego odbyło się
pod przewodnictwem
JE. ks. biskupa Mi-

chalkiewicza walne zgromadzenie członków
T-wa Popierania Pracy Społecznej-im. Stanisława i Józefa Montwiłłów. Na assesorów
zgromadzenia zaproszono p. Alinę Strawiń-

ską i dyrektora

Banku Ziemskiego

Świąteckiego.

Jeszcze przed
rządku dziennego

p. Kaz.

przystąpieniem do poną wniosek vice-prezesa

T-wa p. L. Ostrejki uczczono
pamięć
zmarłych kuratorach
T-wa
śp. d-rze

horskimi d-rze
stępnie

Janie

p. Ostrejko

z działalności

T wa

go wynika,

praca

rozwoju
Główną

dźwignąć

że

T-wa

Michniewiczu. Na-

odczytał

sprawozdanie

za rok 1927,

z które-

wytężona

kierunku

wydała

przyczyną,

po
Za-

w

pożądane

która

się z miejsca,

czyste powitanie znakomitego
przedstawiciela
i Towarzystwa
salę wolny.

Wiec sprawozdawczy

T-wu

była naprawa

sto-

BBW z Rz.

W niedzielę, dn. Zo bm. o godz. 13 w saii
kina „Helios* odbędzie się sprawozdawczy

Wiec Poselski, na którym wygłoszą
mówienia posłowie Bezpartyjnego
Współpracy

z Rządem

pp: dr. St.

—
Dnia

20

Wiosenna
zabawa
w Zakrecie
bm. w niedzielę odbędzie się „Wio-

senna Zabawa*
Dochód

w Zakrecie.

przeznączony

na

kolonie

nie. uczenic gim. Orzeszkowej.
Dia

ułatwienia

kursowały od
kretu

przeBlaku

Brokow-

ski, B. Podoski i Wł. Kamiński.

skutki.

pomogła

gościa przez

Wydziału FiumanistycznegG
Historycznego.
Wstęp
na

od

placu

godziny

— Chodniki
ul. Tartaki,

w

dojazdu

autobusy

Katedralnego

11 rano.

będą

do Za-

4

ROŽNE.

na ul. Tartaki.

części

let-

Chodniki

przylegającej

do

ul.

na pomyślny rezultat dochodów jego, z po-

Więziennej, znajdują się w opłakanym stanie. Kiedyś leżały cienkie deski, ale czas

wodu zwaloryzowanią przez Wileński Bank
Ziemski papierów procentowych, które sta-

mowały

sunków

natury

ekonomicznej

ze

względu

nowią główne źródło egzystencji T-wa. To
też zarząd spełniając przewidziane ustawą
zadanie swe przedłożył wałńemu zgromadzeniu cały szereg podań, złożonych przez

poszczególne instytucje dobroczynne i społeczne z prośbą o udzielenie im odpowied-

nich zasiłków.
Nie pominięto również sprawy budowy
pomnika niepospolitemu
działaczowi
spo-

łecznemu ś. p. Józefowi Montwiłłowi, która w danej chwili jest bodajże
największą
troską zarządu T-wa. Z ieferatu tego można było jednak wnioskować,
że projekt
budowy pomnika utkwił na martwym pun-

kcie. Wobec tego też do Komitetu budowy,
w skład

Czesław

którego

wchodzą

Jankowski,

Bochwic, Hryniewicz

dookoptówać

prof.

Ruszczyc,

uchwalono

i Ostrejko

prezydenta m. Wilna

p.

Fe:

w sprawie zmiany statutu

fundacje im. Stanisława

deski

zgniły,

odpadły,

ufor-

noga prze-

których

się dziury, w

chodnia w deszcze kąpie się dowoli;
sterczą gwozdzie, końce desek, a miejscami na

wielkich przestrzeniach

od chodników

nic

się

nie pozostało.
5
Podobno pieniądze na remont chodników Magistrat z właścicieli domów
dawno
już zebrał, ale... Otóż, że zawsze
znajdzie
się to „ale!*
.

— Sprawozdanie z wielkiej kwesty
majowej Daru Narodowego. W dniu 3-go

maja br. zebrano na ulicach Wilna
do 77
skarbonek zł. 2.191 i 69 gr. (słownie:
dwa
tysiące sto dziewięćdziesiąt
jedeni 69 gr.)

Wszystkie

skarbonki

zwrócone

porządku

otworzone

pełniejszym

w

najzu-

zostały

i Józefa

ną

Montwił-

łów.

Wobec pewnych zastrzeżeń
ze
Ministerstwa co do statutu fundacji,

Podając

tralny

powyższą wiadomość,

Polskiej Macierzy

serdeczne

nym

PP.

pracę

nad

wszystkim

ofiar-

funduszu

na

ce-

łe oświatowe.

TEATRY

wicza wybrani

i Dr.

Wacław

zostali

prezydent

Odyniec.

Na

miejsce

Kuratora Władysława Brochockiego,

zaś

który

się zrzekł swego stanowiska, wybrano jego
syna p. Aleksandra Brochockiego. Pozostali
członkowie zarządu wybrani zostali ponownie. Na tem posiedzenie zakończono.

towana

tancerka

Anetą

Rejzerówna

nem swych
młodocianych
udziałem S. Kontera.

w ka-

Niezwykła impreza. W niedzielę
20 bm. o godz:
4-ej popoł. w sali teatru
pod

protektoratem

przy ul. Mickiewicza

od godz. 1l-ej przy kasie te-

atru „Reduta“.
Teatr „Złoty Róg"
go 5. Dziś

ul. Dąbrowskie-

wielką ,Rewja ciesząca

się wiel-

kiem powodzeniem pt.: „Sałatka majowa*
15 obraząch 2-ch
łubieńców Wilna:

w

częściach z udziałem uA. Cieleckiej, M. Uobro-

wolskiego, Duo Ney, M. Szczęsnej, J. Bohdańskiego, Iny Fiellen i Żadejko —Girls.
, Dziś dwa przedstawienia, początek o g.
8-ej

i 10-tej

wieczorem.

WYPADKI I KRADZIEŻE.
— Samochód rozbija budkę papierosową. Dn. 17 b. m. przy zbiegu ulic Mi-

ckiewicza

i 3 Mają

auto

najechało na budkę
przewróciła

z

się razem”ze

Straży

Ogniowej

papierosami,

która

znajdującą

się w

niej Janiną Kort.
. Auto zostało uszkodzone, Kort zaś odniosła lekkie obrażenia ciała.
Е
‚ — Wybuch granatu. Do szpitala dziecinnego na Antokolu dostawiono 11-letniego Kazimierza Jaristona (Wiłkomierska 107),
któremu, wskutek wybuchu granatu, pora
niono rękę.
Dochodzenie ustaliło, iż Jariston
grąnat znalazł na ulicy.

- Tajemnicze
zaginięcia.
Dn. 14
b. m. wyszedł z domu i dotychczas nie poR

12-letni Adam

Kuleszo

(Sołtańska

— Dn. 15 b. m.
Hipolit Dobrowolski

nie powrócił
(Subocz 70).

16-letni

„Sałatka majowa”.
Trzecia

z kolei rewia wystawiona

atrzyku „Złoty Róg"
powtarzania

i pozwala

ma

pomimo

się numerów

wypadła

przypuszczać,
rację bytu

w

że tego

publiczności,

w czem

te-

dobrze

rodzaju

Wilnie.

‚ - Zawsze mile widziane p.
i I. Hellen piosenkami swemi
znanie

w

częściowego

M. Cielecka
zdobyły udorównywują

im „Duo Ney*, że nie zapomnę o najmilszej z conierencier'ek p. M. Szczęsnej, żywo

Oklaskiwanej

każdej

w

Boję

roli.

się

szczerze, że popularność p. Miecia Dobrowolskiego spadnie, jeżeli nie postara się
dać coś nowego. „Dawidełe*, może to i
bardzo dobry Kuplet, ale stanowczo zbyt
й
znany już w Wilnie.
Całość

zyskałaby znacznie, gdyby wpro-

z gro- wadzono
zmianę dekoracyj, gdyż jeden
uczenic oraz z ; ten sam motyw oglądany w przeciągu

Bilety od 50 gr. są do nabycia
sie Teatru Polskiego od 1l-ej rano.
„Reduta*

Gebethnera i Wolffa

a w niedzielę

teatrzyk

i MUZYKA.

strony
zgro-

Folejewski

pełna
ku zadowoleniu naszych zuchów.
Bilety są jeszcze do nabycia w księgarni

składa

Kwestarkom i Kwestarzom za ich
przysporzeniem

uboższych uczniów,
niewątpliwie
wzbudzi
powszechne zainteresowanie i sala będzie

Zarząd Cen-

Szkolnej

podziękowanie

szkolną napisana sztuką sceniczna, propagująca idee przyświecające naszej młodzieŻy i zasady higieny. GNiezwykłagta impreza,
z której dochód przeznaczono na pokrycie
kosztów wycieczki krajoznawczej dla naj-

w

obecności ks. kanonika J. Songina, prezesa Rady Nadzorczej i
Włodzimierza
St. Jastrzębskiego, członka Rady sNadzorczej.

Z kolei członek
zarządu p. Marjan
Strumiłło zdał sprawozdanie z zabiegów
T-wa

swoje,

p. p. Bańkowski,

lejewskiego.

zarządu

zrobił

— Teatr Polski (sala Lutnia). Występy Elny Gistedt. Dzis po raz drugi wodedn. 3 czerwca r. b.
madzenie uchwaliło zająć się ponownie tą
Wobec tego, że dzień ten przez garni- sprawą i wyłoniło komisję w składzie J. E. wil „Nitouche“, w którym znakomita priElna Gistedt jest wprost niezon wileński ma być szczególnie
uroczy- ks. biskupa Michalkiewicza, p. p. Strumiłło madona
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twa Wileńskie i Nowogródzkie.
odczyt
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kilku rewij nuży.

GIEŁDA
Wilno,

dn.

W. T.

WILEŃRSKA

18

maja

1923 r.

Złoto.
Ruble 4,73 4,72 i pół.
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sieni, z której korytarz ciągnął się do
wielkiej sieni w Środku domu.
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z tej ręką na drzwi, któremi wszedł.
Jest
twarzy, lecz nie zdołała odmienić cho- kobieta:
baronowa
von Griezbach.
robliwego wyglądu jej i Gellert robił Hrabia
Bruno
mówi,
że ona nie
wrażenie dziecka chorego, śpiącego w żyje.
Godirey'u,
skąd
się ona tu
swem krzesełku. Obok niego, na dy- wzięła?
Godirey
skoczył
ku
drzwiom.
Jak to Godirey stusznie przewi- wanie leżał rewolwer, a trochę dalej
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pokoju,
— Umiał umrzeć!
wyrzekł AraBlady młodzieniec,
którego
wiCiężkie drzwi leżały na ziemi. W ponyi,
zwracając
się
do
otaczających
go
zamdział
przed
chwilą
przy
boku
hr.
drzwi
inne
się
ły
bliżu znajdowa
w ponurych maskach ludzi.
Aranyi, pochylił się nad łóżkiem, stoknięte.
— Zorjentował się, że nie może jącem przy Ścianie. Stojący obok poGodfrey zatrzymał się przy
nich.
przed
biurkiem z licjant oświecał twarz leżącej latarką.
Tutaj,
rzekł. — jest to ga- uciec, usiadł więc
otwartą książką, aby spokojnie
do- Gdy
Godfrey
zbliżył się, Brunon
binet hrabiego Gellerta.

Oficer żandarmerji

za

zatrzymał

go

rękę.

— Niech pan będzie ostrożny, —
uprzedzał.
— Proszę
pamiętać,
że
jest to jakiś nowy gaz,
niewiadomo
czy

nasze

maski

będą

dostatecznie

chronić od niego!
Głos jego był przytłumiony przez
maskę.
Godirey nie odpowiedział, — nacisnąt klamkę i pchnął drzwi.
Z gazu rotoczyła
zasłona
Cigżka
ich natychmiast. Trucizna wżerała się
poprzez maski.

Silne ramię odtrąciło Godireya i
Rozpacz brzmiąca w głosie Cair- wać z nadziei wydobycia z Godireya ktoś zamknął drzwi. Jednak Godfrey
sdale'a zaniepokoił Clive'a. Zapytał szczegółów przygód, które go spotka- przez to jedno mgnienie oka zdążył
;
ły, to też stal,
paląc
w. milczeniu, zobaczyć...
tonem poważnym:
Pokój
pogrążony był w ciemno—. Jakto zapóźno?
Co
przez to wśród kilku policjantów, których sylksiężycowetki rzucały długie cienie na biały Ściach, tylko długa smuga
rozumiesz?
wego Światła wpadała przez okno.
— Boję się, że... — zaczął,
lecz dziedziniec.
Wreszcie samochód powrócił. Ma- KK Hrabia Gellert siedział na swem
zamilkł bezsilny,
nie mogąc wyposki
typu niemieckiego, z rezerwuarem niskiem krzesełku o wysokiem poręwiedzieć swej myśli do końca.
małem
biurkiem. Oczy
aż do piersi, zostały czu, przed
— O, Boże
Wielki!
szepnął zwisającym
miał zamknięte, ręce złożone na korozdane wszystkim.
Clive.

przybyłem za późno...

rolach

ATZM, ŁAMANIE

“*

„Early — Rose“

a

Jeden z samochodów

zem.

pełne

K

„tajemniča

|

R

U. S. B.$

która

ludzie?
— Nie
niepokój się, mój drogi!
— uspakajał Clive jwesoło...
Poczumam

będzie całe Wilno.

т
z życia
a

KARTOFLĖ czesne

3

sq

+ POKONAĆ PAM

4, 6, 8 i 10.15.

GZNUCYDKZUNAKEEEKKUKSDNA
m!
BRABÓBEC

Walne
zebranie
Spółdzielni
Bazar
Przemysłu
Ludowego
w
Wilnie, odbędzie się dn. 30 majag
o godz.
5 p. p. r. b. w lokalugj

— Chodź, — krzyknął nagle Godfrey,
zrewidujemy
zamek,
jeśli
Gellert jeszcze żyje, powie nam, gdzie

ochryple. —
trującym
ga-

liśmy jego zapach już

a

Wytwórca: EUG ENJUSZ MATULA
F abryka Środków Leczniczych w Krakowie,
RNDGANZGE

4

MUAWAVE

и

W.

Z.P.

3

24

DC

— Gaz! — szepnął
Zamek jest napełniony
ludzie...

9 akt.

Ogólnie znany i przez licznych lekarzy polecany! -— Prawdziwy tylko z marką ochronną
„PALMA“

pokoi
z
niezbędnemi
wygodami
ewentualnie z garażem i mieszkaniem
dla szofera.
Dyrekcji
" Zgłoszenia nadsyłać
Lasów Państwowych, ul. Wielka
Nr
66, tel. 12-57.
DYREKCJA

że czuł, iż się chwieje.
Wasi

podziwiać

damy towarzystwa

w

AD Sapomentto! Hatuli

wszędzie.

Gdyby Clive nie był go zatrzymał,
rzuciłby się
do przeklętego
zamku,
ogarniała jego mózg.
grożącego
niebezpieczeńLatarnie znów zabłysły przed jego | niepomny
oczyma, lecz tym razem
miały
one stwa.
-- Nie można jeszcze tam wchozwykłe rozmiary.
Przy nim stał Clive, podtrzymu- dzić! — perswadował Lorne. — Pełąc go ramieniem.
no wszędzie gazu,
czuć go aż tutaj!
Istotnie w
mroźnem
powietrzu
W ustach i gardle piekło go. 'U
nóg swych ujrzał bladą,
spokojną czuć było jakiś gorzki i przykry zatwarz Tralgotta, swego 'sprzymierzeń- pach. Z miejsca w którem stali obaj
było otwarte
ca,
oświetloną
smutną
księżycową młodzi Anglicy, widać
okno na parterze, w którem
ukazał
poświatą.
— Wypij, proszę Cię, jeszcze! — się Gellert, lecz najmniejszy dźwięk
namawiał Clive, pochylając ku niemu nie dolatywał stamtąd.
Cały zamek zamilkł i stał, jakby
manierkę. Ale Godfrey odepchnął ją
i usiłował stanąć O własnych siłach, uśpiony w świetle księżyca.
z samej

z

T

a

kciejo:

dramat

SIR:KREM:-PROJZEK

najtańsza.

RESTAURACJA

»« TRÓJKA TREFLOWA.
się

o godz.

W rolach głównych:
sę

DAGOWER i jako zawiadowca

używaj tylko

ORO PAWAZZ GRA A ZRGNR

V. WILLIAMS.

woli

Seansy

którą

*
žycia).

sensacyjne przygody

F.UNIW.JAGIEL.DRA MED.
LEONA CYBULSKIEGO
NAJBARDZIEJ RACJONALNE;
YRODKI DO PIELĘGNOWANIA
NEI-———
ZĘBÓW I JAMV:UI

p

o DANO
NYSE OP AJ OBN

otrząsnął

dworca

angielskiej

Od dnia 16 b. m. zmiana programu kabaretowego.
Wystepują
pierwszorzędie siły stołecznych i zagranicznych kabaretów jak:
Halina Winiarska tancerka charakterystyczna,
Lilli Lińska—b.
primadonna operetkowa i niezrównana wykonawczyni romansów
cygańskich. Fenomenalny duet akrobatyczno-taneczny Lewandowskich i ulubiona
wśród publiczności
ponownie
prolongowana
tancerka charakterystyczna
St Gardoszewska.
POZORY

sensacja 5€z0nU,

64 (W plomieniu
5

Wspaniały

Dziś

R Cierpisz na: REUM

S „AYŚLEW SKA

Ostatnim wysiłkiem

|

szynka wę-

| gat.

uroczystości.

Piauczycie! rysunków Ch

nabycia.

Mieszkanie

Przepych wystawy. Rewja toalet i pięknych kobiet.

z 20-letnią praktyką w miejscowych
LEKCJI RYSUNKÓW i przygotowuje

nic irudny

spróbował

tem

razowa 60- 65, kar-

za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana całą
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—

reżyserji

życia współczesnego.

która dla urozmaicenia zwiedza cały Świat. Początek o godz. 4-ej.

Kolejowe

©
e
ma obecnie przy zakupach
ułatwione zadanie. Ekonomiczna,

ty stała.
Maka pszenna krajowa I gat. 0000 A
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B
90-100, 000 80—90,
żytnia 65 proc. 78—
82, 70 proc. 15—

wszystkie

Największa

„OMent-EXoress

wo):

medalami.

herbaty F
marki

Dowóz słaby.
Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco
skład
Wilno:
koniczyna
czerwona [ gat.
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka
1oo, seradela 32, łubin 24, ówsy siewne 50
53. Tendencja dlą owsa mocna, dla resz-

toflana 85—095, gryczana 75—85, jęczmienna 60—65.
Chleb pytlowy 65 proc. 65-70, 70 proc.
60—65, razowy 50—55 gr. za 1 kig.
K sza manna amerykańska 140—150 gr*

oraz

Uliramaryna

do

z

=

otręby żytnie 35 - 36 pszenne
36 37
rynkowe:
słoma żytnia 10
12, siano

12-15,

Przyjęcie

Dziś!
L

ż OGNISKO”

- ZŁ.

erotyczna

wa"pod „Zwierzyniec* BAWAGAE

`

ja r.

gat.), jęczmień browarowy,54—55 na

Najnowsze szampańskie arcydzieło R
Fascynująca Sztuka

Aman-Ullaha“.

- wicza 22. | Obraz ten rysuje nam

jest
bezwzględnie
najlepszą
i najwydatniejszą farbą do bielizny
celów małarskich. Odznaczona
na wystawach
w
Brukseli
i Medjolanie

rok uniewiniający. Oskarżony, przygotowany już zapewne do powolnego
kananią w
murach więziennych rozpłakał się z radości
uzyskawszy swobodę.
Ne

ais

РАВУ7Й!."

Tzyńcu - poszukiwane. B LEKARZE
iZgłoszenia do „Sło'

:

DO NABYCIA W SKŁADACH APTECZNYCH,
APTEKACH i PERFUMERJAGH,©

na

JEST

Film ten oczarowuje publiczność. Od pierwszej do ostatniej sceny wywołuje zachwyt.
UWAGA. Tylko u nas demonstruje się dziś „Przyjazd do Polski
Króla Afganistanu

Kino-Teatr

USUWA POD GWARANCJĄ
APTEKARZA

$SZT

apelował. W dniu wczorajszym sprawa znalazła się na wokandzie Sądu Apelacyjnego.
Po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy i wysłuchaniu orzeczenia biegłego prof.

nie uznał Sawickiego

UE PM

Na =

Oszołomienie.

„TAKI

„HELIOS“ | W rol. gt. Monte Blue i Pasty Ruth Miller.
Wileńska 38.

„AXELA” муоко-

się winy jednak skazany został na 12 lat
ciężkiego więzienia.
3
Obrońca zasądzonego mec. Andrejew

głowie

|

SŁ. MAŁY-Zt. 2.30
SŁ. DUŻY-zt. 4,50

wyparł

Singalewicza, który stwierdził, że plamy

E. Lubicza

JANA GADEBUSCHA
„AXELA“ kREM

szona.

przed

Kino-Teatr į DžiS! Odurzenie.

ŻÓŁTE PLAMY,
OPALENIZNĘ

у

Zarządzono

ponowne śledztwo.
Ekshumacja
ujawniła
wylew krwi na iewei stronie głowy, co pozwalało przypuszcząć, że nieszczęśliwa ojiara została ogłuszoną,a następnie
powieStawiony

Rona
Rolniczy?

BRRR

przechodziła po wsiach okolicznych wersja
straszna. Podejrzewano Sawickiego 0 zamordowanie Żukowej i następnie o zamaskowanie
stwem.

<|

> "Nasiona,

najła- ,

ZEGARKI

na wieś.| nieji najsolidniejį
koka! |
|Wymagane Swiadect-|T€PETUje zegar- |
się:| mistrz M. Wyszó- ;
Zgłaszać
|wa.
|Kalwaryjska 16 m. 3,4 mirski b. majster į
2241—o] firmy A. Rydlew- |
|od 12—2.
——= | Ski; Ostrobramsk
Nr 13.
—

dramat w 10 aktach. W rolach głównych:
włącznie będą wyświetlane filmy: „Motart Šyiaia
uroczystosci 11 listoPaui Wegener, Hannie Reinwald i Nien Són Ling. Nad program: „Obchód
nas Paniel* komedja w 2 aktach.
padai 3 maja w 1 akcie i „Od rodzinnych wizyt... wybaw
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna w dnie powszednie od. g. 5 m. 30,
w niedzielę od godz. 3 m. 30. Początek seansów w dnie powszednie o godz, 6-ej, w niedzielę o
o godz. 4. Nastepny program: „Wyprawa myśliwska do Abisynji i Tajemnice głębin morskich".
"

alicjski Kinematograi
Kulturalno-Ošwiat
LA MIEJSKA
SA
)
ul. Ostrobramska 5.

| kucharz,

|hokaj

(Promienie profesora Toliena). Sensacyjny

ała”

maja 1928 r.

20

Od dnia 16 do

ioiebi

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

Rz;

Z SĄDÓW

©

="

SŁOW

Czesła w

Karwowski.

twarzy
dartem

nieprzytomnej
prawie, w poubraniu,
na którem widniały.

dwie plamy krwi Tralgotta.. Vina

miała twarz
pobladłą i zmęczoną,
lecz szafirowe jej oczy błyszczały radością i szczęściem.
Suknia jej była
zabłocona i mokra, włosy
rozsypały
się na ramionach,
otaczając całą jej
twarzyczkę
loków.

złotą

aureolą

ciężkich

Nie
mogli
mówić
z radości, |
szczęście ich po długich cierpieniach
było zbyt głębokie,
by mogli je słowami

wyrazić.

w gorącym

Wirginja

czenie. ,

Milczeli

uścisku.

pierwsza

długo,

trwając

przerwała

mil-

— Życie i wolność
zawdzięczam
kapitanowi
Tralgottowi,
rzekła.—
czekać się Śmierci.
Cóż
za dziwny zwrócił się ku niemu, podając szklan- Gdzie on jest, Godfreyu? Bez niego...
człowiek!
kę, stojącą
na małym stoliku obok.
Pogładził
delikatnie
jej
jasną
Lecz
Godfrey
nie słuchał jego
Laudanum! — rzekł.
główkę.
|
wywodów. Zerwał maskę z twarzy i
W tej chwili
Godfrey zrozumiał,
Najdroższa, — rzekł, — oddał
z okrzykiem:
„Wirginja*
pobiegł że pochwały,
które słyszał o siłe, o nam swę życie z podziwu
godnym
wzdłuż
korytarza.
Wszyscy obecni niezwykłym
charakterze
wodza spi- zaparciem. się siebie. Kula, która była
podążyli za nim.
skowców nie były przesadzone.
przeznaczona
dla mnie trafiła go w
Nagle przy drzwiach
rozległ się serce.
Pałac zdawał się być opuszczonym, zupełnie
pustym. W - przejściu jakiś
hałas.
Szoler jednego
z saDziewczyna drgnęła i podniosła
pomiędzy korytarzami otwarte wieko mochodów
wpadł
zdyszany do po- ku niemu przestraszone oczy.
|
skrzyni z drzewem wskazały (God- koju,
л
— Czy оп...
|
:
|
—Proszę pana, - rzek
frey'owi, jaką drogą uciekli spiskowcy.
— jakaśtpan
ł, i
Godirey kinął głowę twięrdząco.
Lecz Cairsdale nie zatrzymał się, by szuka pana.
Och,
Godireyu!
krzyknęła
dać swym
towarzyszom wyjaśnienia.
Nie odpowiadając,
Godirey ode- głosem zdławionym.—Tralgott powrógo z drogi
Na czele kilkunastu
ludzi
biegł po pchnął
i wybiegł
z cił po ciebie. Powiedział mi, że umóschodach, wiodących na wieżę. Baro- pokoju.
wił się z tobą,
że się spotkacie o
. Gdy znalazł się na dole w sieni,
nowa Vali przyszła mu
na myśl doósmej, więc nie
mógł
cię opuścić.
Wirginję, przechodzącą przez Pozostawił mnie w kapliczcew parku,
piero w chwili,
gdy _ przestępował ujrzął
próg jej salonu. Co się z nią stało? dziedziniec.
a sam wrócił
do pałacu, do ciebie.
Czy uciekła razem
z innymi? —zapyROZDZIAŁ XXV
Łkanie przerwało jej dalsze słowa.
tał siebie Godirey.
— Był to
uczciwy człowiek! —
Opowiadanie Wirginii.
Weszli do jej pokoju. Lampki parzekł poważnie Godirey.
|
lily się jeszcze,
rzucając
żółtawe
Padli
sobie w objęcia i przez
Tak brzmiała mowa pogrzebowa”
światło na ciemne dębowe meblei długą chwilę nie mogli wymówić ani kapitana Tralgotta.
tworząc tajemnicze koła świateł i cie- słowa. Godirey
był nieogolony, о

Druk.

„Wydawnictwo

Wiłeńskie"

uł. Kwaszelna

23.

