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co

wać ideę nacjonalizmu
.w jego Wilsonowskiem ujęciu, t. j. obronę
narołamach Kurjera — М ileriskiego zbioro- dów małych i słabych, to oczywiście
p. Taraszwy artykuł
pp. St. Świaniewicza i wolno im się nad losami
zmieści.
Ale
Sew. Wysłoucha
pod tytułem: „Kto kiewicza użalać ile się
jest nacjonalista”. Artykuł ten zawie- jeśli chcą być antynacjonalistami, krara definicje nacjonalizmu,
definicje jowcami, państwowcami W. Księstwa,
zupełnie błędne w mojem przekonaniu, -— to męczarnie $p. Taraszkiewicza
ich nic
na mój jako ideowców nie powinny
ale artykuł nie odpowiada
zarzut, że głównym wrogiem, głów- wzruszać. Powinni siebie zapytać rakrajowošci, czej, czy idea krajowości ma większych
idei
nym przeciwnikiem
idei W. Księstwa Litewskiego, są sepa- i zaciętszych wrogów.
litewski i
nacjonalizmy
ratystyczne
2
W swoim artykule pp. Św.i Wysł.
białoruski.
szereg
impresjonistyczMożna być albo krajowcem, albo przytaczają
białorusnych
określeń
nacjonalizmu.
Określenacjonalizmu
sympatykiem
kiego czy litewskiego. Nie można być nia te nie są ani słuszne, ani naukomoi
przeciwnicy są
tego na- we. Szanowni
i krajowcem i sympatykiem
w ro- prawnikami. Znają więc prawidła Pe„krajowcy*
cjonalizmu. Obecni
dzaju pp. Wysłoucha i Świaniewicza trażyckiego o adekwatności. Otóż ich
zagadnienia- określenia nacjonalizmu absolutnie nie
temi
myśleli dużo nad
To są impresie esteto ludzie mający nad- Są adekwatne.
mi, lecz są
nadtyczno-impresjonistyczne,
a nie okresentymentu,
miar iilantropijnego
temat krzywd ślenia co to jest nacjonalizm.
miar drażliwości na
Zacytuję te kilka ustępów za „Kuri ucisku, a natomiast brak oOdwajerem
Wileńskim":
ideologii
pewnej
z
gi wyciągnięcia
Nacjonalizm -—- to nauczyciele, wlewai logicznych wniokonsekwentnych
sków. Kto jest sprawcą kordonu „du- jący truciznę nienawiści rasowej i narodoszącego Wilno od strony litewskiej? wościowej do duszy młodzieży; to urzędCzy my Polacy? — Nieprawda! winien nicy, szykanujący interesantów z powodu
jest tu nacjonalizm litewski, Niech mi ich przynależności narodowej; to sfanatyi Wysłouch wskażą zowani księża, którzy zamiast łagodzić
pp. Świaniewicz

do rozmieszczenia

na partję,

czy

partyjkę

białoruską,

antagonizmy, zamiast szykować grunt dla
pojednania Kościołów, stają się u nas siewcami nienawiści.
Pod kątem widzenia socjalnem nacjonalizm jest odbiciem psychiki drobnoburżuazyjnej, psychiki tchórzliwej, niechętnej
dla każdej śmiejszej myśli, każej donioślej-

krajowości?
ideę
któraby uznawała
orjentacja
się o to, czy
Nie pytam
czy „też
sowiecka,
jest
partji
danej
niepodległościowojest to orjentacja
narodowo- białoruska, zawsze jej celem będzie podział Ziem W. Księstwa,
rozerwanie, rozcięcie tych ziem, a nie szej przemiany w układzie życia
DEN
go i politycznego, psychiki białej
idea krajowości.

Gdyby pp. Wysłouch ijŚwianiewicz

przyznającymi
odważnie
byli ludźmi
się do pewnych wniosków," zgodziliby
się ze mną,

że nacjonalizm

idei krajowości

polski dla

jest szkodnikiem,

lecz

kożuszkiem

oraz

drzemki poobiedniej!
Wszelki rozmach

wygodnej
w pracy

zji, że w nauce, kulturze, sztuce można przestrzedz
czystość
narodową.
Głupia ;zasada, że w Wilnie
pomnik
Mickiewicza musi być dłuta koniecznie.rzeźbiarza-Polaka, chociaż wiadomo
jest, że Polacy do rzeźby talentu nie
posiadają i widoczne jest, że dzięki
tej zasadzie proponują
nam różne
projekty, jeden komiczniejszy od drugiego—jest produktem takiego właśnie kulturalnego nacjonalizmu.
Ideałem takiego kulturalnego
nacjonalizmu byłaby banicja z nauki,
sztuki,
kultury wszelkiego dorobku ludzi Obcego języka. Oczywiście, jest to ideałnonsens,
gdyż
nie moglibyśmy
w
takim razie używać elektryczności, bo
Volta nie był Polakiem.
Ale zwłaszcza obecnie,
na każdym
kroku z
mniej jaskrawemi coprawda lecz równie nonsensownemi
spotykamy
się
objawami kulturalnego
nacjonalizmu.
Teraz właśnie przejdziemy do zapytania wytworzonego przez artykuł

ogłoszeń

du

dużego,

czy

czy nacjonalizm
narodu

małego?

Pp. Świaniewicz i Wysłouch

za popędami
swego
odpowiedzą odrazu,

dobrego serca
że sympatycz-

niejszy jest dla nich nacjonalizm

Wiem, že rozumowanie pp. SwiaNie, panowie
to nie są żadne
idzie po in- określenia. Nie potrzeba zapominać,
i Wysłoucha
niewicza
nej linji, Obrażają się oni, jak ich co my zawdzięczamy: nacjonalizmowi.
nazwać nacjonalistami. Dlaczego? Dla- Mogą sobie pp. Świaniewicz i WysłoPolakami, są „wro- uch nazywać mnie człowiekiem
czytego, że będąc
polskiego. Ależ niącym kompromisy z nacjonalizmem
nacjonalizmu
gami
zgadzam, polskim, — temniemniej każdy baja się zupełnie na to
że ci.panowie zwalczają nacjonalizm dacz
ruchów
ideowych _ przyzna
niczego nie dowodzi. Gdybyśmy samo „zwalczanie czyjegoś nacjonalizmu

mi,

że

ja

dopiero

na-

rodu słabego, jako: uciskanego.
Otóż jest wprost przeciwnie. Nacjonalizm narodu małego i słabego jest
stokroć szkodliwszy, niż nacjonalizm

Pod wzgłędem nacjonalizmu kulturalnego. Zilustrujmy to na przykładzie:
Rodzice Anglicy mogą
ustrzedz swe

przeciwstawi-

ję-

zyka, mimo to dziecko tak wychowane w przyszłości może stać
wielkim
uczonym. Wyobraźmy sobie teraz rodziców
Estończyków
którzyby ustrzegli swe
dziecko
od
znajomości innego języka prócz estońskiego.
a

Jestem anty-nacjonalistą, bo Polska nacjonalistyczna może być tylko
państwem słabem. Każdy nacjonalista

łem
koncepcję
imperializmu
koncepcji nacjonalizmu.
To jest moim
uznawali za dostateczne do określe- dorobkiem
publicystycznym.
Jestem polski ze zgrozą przyjmuje myśl, że
mógłby
być
powołany
nia jakiegoś człowieka za anty-nacjo- anty-nacjonalistą, lecz nie zapominam do rządu
nalistę, to p. Świaniewicz mi wybaczy, co my nacjonalizmowi zawdzięczamy. Ukrainiec, czy Białorusin. Uważałbym
lecz w takim razie każdy hakatysta Twierdzę,
że właściwą siłą pchającą za nader szczęśliwą dla Polski okonaszym
rządzie
antynacjonalistą, bo zwalcza naród polski do powstań, do oporu liczność, gdyby w
będzie
endek
znalazł
się
Ukrainiec,
czy
Białorusin,
każdy
i
polski
nacjonalizm
przeciw panowaniu zaborców był nie
bo walczy z nacjonalizm, lecz zmysł
także antynacjonalistą,
państwowy, Oczywiście jeśliby nie był nacjonaliz nacjonalizmami innych narodów.
tęsknota do państwa. Lecz nie trzeba stycznym separatystą, lecz zwolenniutrzymania
całości
państwa i
Aby być antynacjonalistą trzeba zapominać, że skorupą w którą
się kiem
kateOczywiście,
gdyby
miał
odpowiednie
nacjonalistycznemi
nie
myśleć
schował ten nasz zmyst
państwowy,
gorjami. A oczem myślą pp. Świanie- że metodą polską, hasłami, któreśmy poparcie wśród swego społeczeństwa.
o czem piszą 90 używali przez cały wiek
wicz i Wysłouch,
XIX,
były Próbowałem wśród swoich przyjaciół
krzywdach
O
artykułów?
swoich
proc.
hasła nacjonalistyczne. Z naszego to politycznych filtrować myśl, że w reCałą taranu, którym waliliśmy w Rosję, w gulaminie sejmowym zmienić
należy
białoruskiego.
nacjonalizmu
swoją pracę poświęcają rozpatrywaniu, Prusy, w Austrję powstały
te wszy- artykuł, na mocy którego nawet Slupowiedzieć
zamiast
rozreklamowywa- stkie małe nacjonalizmy, powstał ca- buja nie można
rozwałkowywaniu,
ślubuję.
Nie
chcę,
aby
Polska
czyniła
niu tych krzywd wyrządzanych biało- ły Wilson.
o
Wcale nie
ruskiemu nacjonalizmowi.
Gdy robotnicy
australijscy, ame- jakiekolwiek dyferencje pomiędzy swoże wszy- rykańscy nie puszczają do siebie ro- imi obywatelami różnych
narodowochcę przez to powiedzieć,
niestkie sprawy podnoszone przez „Kur- botników chińskich w walce o lepsze Ści. Ale uważam za niezgodne,
jer“ podnoszone były niesłusznie! zarobki — to także nacjonalizm. Na- pedagogiczne, za niesłuszne nastawienie, taki kierunek publicystyczny, który
Ale chodzi mi o to nastawienie, o to cjonalizm typowy.
w
walce z nacjonalizmem polskim, chce
zupełnie fałszywe skierowywanie menGdy
Kemal-Pasza
wyrzeka
się
wśród
społeczeństwa
poltalności w pewnym „kierunku. Chodzi Kalifatu, wyrzeka się aspiracji, porzu- obudzić
dla nacjonalizmów
mi o to, że pp. Świaniewicz i Wy- ca przepiękny Konstantynopol dla ja- skiego sympatję
Кга- kiejś obrzydliwej wioski — to także bardziej szkodliwych. P. Wysłouch
słouch w teorji uważają się za
powiada,
że nacjonalizm białoruski
jowców, a w praktyce zajmują się wy- nacjonalizm.
Oto są przykłady, lecz nie mają to jest reakcja przeciw nacjonalizmołącznie obroną nacjonalizmu białoruideowego prze- one nic wspólnego zbiałą kawą. Bia- wi polskiemu, jego zachłanności.—To
skiego, największego
ciwnika tej krajowości. Każdyz nas ła kawa (wnioskuję
z patosu
p.p. także nie jest Ścisłe. Reagować może
że jest Wysłoucha i Świaniewicza, że nie są coś co istnieje. Nacjonalizm białoruski
powiedzieć o sobie,
może
Białorusinem, taksamo, że jest Litwi- jej amatorami, istotnie mniej ona sma- jest w procesie powstawania. W całej
i Wynem, bo
w żyłach
każdego z nas kuje w tym sezonie, lecz Mickiewicz polemice z pp. Świaniewiczem
mnie
nie o jakieś
płynie i krew litewska i krew
biało- ją pięknie opisałw „Panu Tadeuszu”) słouchem chodzi
ruska. Ale nie rmożna w polityce na- to jest filisterstwo, a filisterstwo nie konkretne przykłady, lecz fchodzi imi
dawać przesadne walory czemuś,
ja- jest pojęciem mieszczącem się w po- o to, že przejęcie się ideą krajowości
kiejś sile,
która nie
istnieje w tym jęciu nacjonalizmu. Przeciwnie, nacjo- i synipatją dla nacjonalizmów małych
które
stopniu w jakim sobie to wmawiamy. nalizm, jak każda
swoich narodowości, to nie są rzeczy,
idea ma
się
pokrywają,
lecz
stanowiska
które
do
pojedzie
p. Świaniewicz
Niech
jest
bohaterów. Nie wiem czy słuszny
Lwowa, niech zbada walory, świado- wogóle ten moralny podział ideologji się nawzajem wykluczają.
m
mość i siły realne nacjonalizmu u- politycznych, na ideologie moralniePrzyznaję, że w ciągu przydługieSzanowny Panie," jeśli wzniosłe i moralnie-potworne.
kraińskiego.
Moi
świadomość, siłę i walor ukrainskie- przeciwnicy są, jakAwidać zwolennika go mego artykułu trzymałem się jedistoty idei
go nacjonalizmu obliczymy na sto, to mi takiego podziału, dla mnie jest on nak zdala od określenia
naszej. Teraz na zakońwie pan na ile obliczać należy te Sa- za prymitywny. Wolę od niego staro- krajowości
białoru- świecko-liberalne słówko: zrozumieć. czenie chciałbym i O tem coś powienacjonalizmu
wartości
me
jeden
zero całych,
dzieć i odeprzeć zarzut, że zbyt
się
skiego? — Na
m
dziesiątych.
Porzućmy teraz impresje, wylejmy trzyrmam społeczeństwa swego, który
tu białą kawę na spodek by ostygła, to zarzut wyczytałem w artykule
swych oponentów. jestem mniej aryy.
rzecz
sprecyzujmy pojęcie nacjonalizmu.
Nie trzeba mięszać dwuch
stokratyczny niż panowie Wysłouch i
Nacjonalizm
polityczny
polega
na
Serca
ego
dobr
o
Nie trzeba uczuć sweg
Świaniewicz. Oni stoją na stanowisku
przekonaniu,
że
wystarcza
aby
jakaś
tem
na
Traci
ogią.
ideol
ą
łączyć ze swoj
Bogów
luetni- Prometeusza, który od
konsekwencja ideologii. Pp. Swianie- narodowość miała swój kontur
dziom
coś
znosi,
zaszczepia
coś
czeczny
i
swój
chociażby
niewykształcony
izmu
onal
nacj
ą
wicz i Wysłouch broni
w społeczeństwie całkiem dotychbiałoruskiego, a atakują „nacjonalizm język, aby posiadać własne, niezależ- go
czas
nie istniało. Jako polityk sądzę,
ne
państwo.
Najwyraziściej
ten
nacjopolski, dlatego; bo nacjonalizm biało- nalizm polityczny wyraził się w wil- że nie da się kairom zaszczepić feuizm
onal
ruski jest uciskany, a nacj
polski uciskający. Dlatego bo p. Ta- sonowskiej zasadzie samostanowie- dalizmu, jankesom monarchji, Polakom demokracji, w pojęciu egalitaraszkiewicz Białorusin siedzi w wię- nia narodów.
ryzmu. Sądzę, że tylko ta idea da
Nacjonalizm
kulturalny
polega
na
acy
g0 ©zieniu, a prokuratorzy-Pol
się urzeczywistnić, da się rozdmuchać
wyrzucaniu
z
kultury
wszystkiego,
co
iem
zdan
m
skarżają.To wszystko moje
która w niem ,
nic nie ma do rzeczy. Jeżeli pp. Swia- jest pierwiastkiem obcym, co pocho- w społeczeństwie,
choćby
w
bardzo
niałych
nitkach.
iłuna
i
języka
niewicz i Wysłouch chcą reprezento dzi od ludzi obcego

drożej.

WARSZAWĄ,

była do

WOLKOWYSK—Kiosk

B. Goiembiowskiego

Ogłoszenia

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc. drożej.
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Warszawy

16-V

PAT.

W

sobotę

delegacja litewska

z

wieczorem

dyrektorem

dostarczenie numeru

dowodowęgo

20 &г

20. V. 28.

przy-

de-

Porządek dzienny naibližszego
posiedzenia izby poselskiej.
WARSZAWA,

19.V

PAT. gPorzą-

partamentu w litewskiem ministerstwie spraw zagrani- dek dzienny Sejmu w dniu 22 .maja.
cznych p. Zauniusem na czele. W składzie delegacji przy- Najbliższe posiedzenie Sejmu zostało

jechali ponadto dyrektor departamentu w ministerstwie
finansów p. Norkajtis z małżonką, dyrektorowie departamentu

w

ministerstwie

komunikacji

Sobolauskas

i Sroda

oraz sekretarz delegacji p. Montwiłł.
Na stacji delegację litewską w imieniu ministerstwa
spraw zagranicznych
powitał wicedyrektor iprotokułn
p. Czesław Andrycz. Delegacja
litewska zamieszkała w
Hotelu Europejskim.

Podróż

premiera

Woliemarasa.

BERLIN, +9. V. PAT. Premier litewski Woldemaras przybył w soboię
o godz. 9-ej rano do Berlina wraz z małżonką. O godz. 12 min. 30 odjechał do Londyuu.
Prasa berlińska twierdzi, że p. Woldemaras ma odbyć
w Londynie konierencję z ministrem Chamberlainem i innymi kierownikami
polityki zagranicznej brytyjskiej w kwestjach litewskiej polityki zagranicznej.

Znaczenie wizyty w kondynig.
GDAŃSK,

19.5. Pat. Prasa kowieńska pisze,

że

w

kołach

politycznych

Litwy wyjazdowi premjera Woldemarasa do Londynu przypisują doniosłe znaczenie, ponieważ według wszelkich przypuszczeń w czasie pobytu
Woaldemarasa w Londynie, w czasie odbyć się mających tam konferencyj pierwszą
rolę
odegrywać będą sprawy stosunku Litwy do Polski. W drodze powrotnej z Londynu Woldemaras zatrzyma się w Paryżu skąd uda się na posiedzenie Rady
Ligi Narodów do Genewy. Na posiedzeniu Rady Ligi Narodów znajdzie się na
porządku obrad między innemi sprawa sporu polsko-litewskiego.

Dziś wybory do Rzeszy Niemieckiej.

narodu dużego. Pod względem nacjo-

nacjonalizm białoruski i litewski jest sobie elementy ryzyka i elementy większeе
go wysiłku, wzbudza edrazę
nacjonalisty. dziecko od nauczenia się obcego
idei otwartym wrogiem. |

polski, Tylko że to jeszcze absolutnie

idąc

STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY PÓW. —Rynek 2.

Smarzyński.

Delegacja liteoska © Warszawie.

naro-

nalizmu politycznego
prowadzi
do
wytwarzania państw małych, nie mogących wziąść udziału w ogólnej
hiŚwiata,
pozbawionych
możlispołeczne- storji
kawy z wości reprezentowania tego, co nazypozbawiokanapy dla wamy misją: historyczną,
nych
możności
wytwarzania
przez
ogólno-ludzkich
walorów.
politycznej, państwo

wszelkie tendencje do donioślejszej twórczości dziejowej, wszystko, co zawiera w

50 proc.

moich polemistów. Który nacjonalizm

jest szkodliwy,

|

W. Włodzimierow

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-uj i 3-ej 30 gr. Ža tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne ©

niezamówionych nie zwraca, Administca-|

Nie trzeba systematycznie bronić nacjonniizmów najszkodlioszych.
"W odpowiedzi na mój artykuł „o
się na
poprawienie reputacji" ukazał

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 74.
WARSZAWA—T-wo Księg. Koł. „Ruch“.

Zamkowa,

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa |

262

St. Michalskiego.

IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—Sklep „Jedność.
LIDA—"ul. Suwalska 13.

Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.

HORQODZIEJ—K.

pocztowa

Redakcja rękopisów

|

GRÓDNO—Księg. T-wa „Ruch”.

DUKSZTY—ul.

228, drukarni

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wilenska «8.
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Poiska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz Rynek.

GŁĘBOKIE—ul.

WILNO, Niedziela 20 maja 1928 r.
Redakcja

Szeptyckiego

T-wa „Lot”.

BERLIN.

19.V. PAT.

Ostatni dzień przed

wyborami

w Berli-

nie zaznaczył się nader żywą agitacją wyborczą. Prasa berlińska,
szczególniej
interesuje
się faktem,
że w obecnych wyborach
będzie brało udział około 3 miliony
nowych wyborców, którzy
Suma tych głosów
20 lat.
w roku 1924 nie ukończyli jeszcze
przedstawia mniejwięcej około 50 mandatów sejmowych. Udział
tych nowych wyborców, którzy wykorzystają swe prawo pierwszego głosowania, w znacznej mierze może zadecydować o wynikach wyborów.
BERLIN. 19.V. PAT. Poprzednie wybory do Reichstagu w dniu T-g0
grudnia 1924 roku dały poszczególnym stronnictwom
wyniki następujące:
Socjaliści 17.880.000 głosów (mandatów 131), niemiecko-narodowi 6.704.000
głosów (mandatów 111),
centrum. 4.118.000 (mandatów
69),
niemiecka
partja ludowa 3.048.000 głosów (mandatów 51), komuniści 2.708.000 głobawarsów (mandatów 45), demokraci 1.917.000 głosów (mandatów 32),
ska partja ludowa 1.132.000 (mandatów 19), partja gospodarcza 1.263.000
mandatów 21, hitlerowcy wraz ze skrajną prawicą
raeiego 998.000 głoposłów.
poprzedni liczył 493
Reichstag
sów (mandatów 14). Ogółem
W obecnych wyborach wymienione partje zachowały te same numery list.

Ministerstwa Spra-

wiedliwości
w *sprpwie wydania sądom posła Włauysława Baczyńskiego (frakcja komunistyczna), d) Wniosek posła Bitnera (Ch.D.) w sprawie
unieważnienia
mandatu
poselskiego
Henryka Bitnera (frakcja komunistyczna), 3) Pierwsze
czytanie
projektu
ustawy O amnestji
z powodu
10-lecia odzyskania
niepodległości
przez
Państwo Polskie. 4) Pierwsze
czytanie projektu ustawy o podwyższeniu
i wyrównaniu podatków gruntowych,
5) Pierwsze czytanie projektu ustawy
o stałym

podatku

maiątkowym,

6)

Pierwsze czytanie projektu
ustawy o
państwowym
podatku
budynkowym
w gminach wiejskich, 7) Nagłość wnioSku posła Hartglassa (Koło żydowskie) w sprawie uchylenia
przepisów
prawnych ograniczających równouprawnienie ludności żydowskiej w byłym
zaborze rosyjskim, 8) Nagłość wniosku
posłów Koła
Żydowskiego
w
sprawie niesłusznego wymiaru podatku przemysłowego na rok 1927.

Wizyta oficzrów rumuńskich.
19.V. PAT.

Jak do-

noszą dzienniki, bawiący od środy w
stolicy oficerowie
armji rumuńskiej
złożyli w dniu wczorajszym w godzinach południowych wieniec na grobie
Nieznanego
Żołnierza.
Ceremonji
asystował rumuński
wy oraz oiicerowie

attache wojskokomendy miasta.

Wieczorem oficerowie rumuńscy rozjechali się do poszczególnych formacyj
wojskowych, w których odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie.

1.E. ks. biskup

lastrzeżenia brytyjskie w sprawie paktu: antywojennego.
19.V. PAT.

(PPS.), c) wniosek

WARSZAWA,

Wyniki wyborów da poprzedniego Reichstagu.

LONDYN,

wyznaczone przez Marszałka zgodnie
z zapowiedzią
na dzień 22 maja
o
godz. 4-ej po
południu.
Porządek
dzienny obejmuje następujące sprawy:
1) Sprawozdanie komisji kostytucyjnej w sprawie wyboru członków trybunału stanu,
2) sprawozdanie komisji regulaminowej
i nietykalności
poselskiej a) wniosek PPS w sprawie
zawieszenia postępowania karno- sądowego wdrożonego przeciwko posłom
Szczypiorskiemu
(PPS) i Pająkowi

święcie
Minister sir Austin Chamberlain wrę-

czył dziś ambasadorowi amerykańskiemu w Łondynie odpowiedź
wielkiej Brytanji na propozycję Stanów Zjednoczonych zawarcia
traktatu przeciw wojennego. Pełny tekst tej odpowiedzi podan
będzie do wiadomości publicznej w jutrzejszej prasie.
:

Bandurski

przysposobienia
w

na

wojsk.

Warszawie.

WARSZAWA,

19-V PAT. O godz.

6 min. 55 rano pociągiem wileńskim
przybył do stolicy ks. biskup
Bandurski, zaproszony na jutrzejszą uroLONDYN, 19.V. PAT. Odpowiedź brytyjska na notę amerykańską w
czystość przysposobienia wojskowego
sprawie paktu przeciw wojennego oświadcza,
że rząd brytyjski poprze ze
i wychowania fizycznego. Na dworcu
wszystkich sił pokojowe propozycje amerykańskie. Rząd brytyjski przekowitali dostojnego gościa
przedstawinany jest, że nie istnieje żaana różnica pomiędzy
obowiązkami wypływaciele władz
cywilnych i wojskowych,
jącemi z paktu Ligi Narodów i traktatu locarneńskiego, a propozycją amea między innemi gen.
Górecki. pułk.
rykańską. Trudności mogłyby powstać
tylko w razie gdyby którakolwiek
Zahorski,
pułk.
Wieniawa-Długoszewze stron naruszyła swoje zobowiązania. Rząd brytyjski przyjmuje proposki, pułk. Prystor, członkowie komizycje amerykańskie pod warunkiem,
że nie ograniczą one jego swobody
tetu
Święta z dyr. Giżyckim na czele,
działania w tych częściach Świata, gdzie posiada on specjalne
zainteresoprezes związku strzeleckiego dr. Dluwanie. Rząd brytyjski może jednak
przyłączyć się do propozycyj
ameryski i inni. Po przejściu
przy
dźwiękańskich
tylko wspólnie i jednocześnie z rządami
dominjów i rządem
kach orkiestry wojskowej przed fronindyjskim, które w zasadzie odnoszą się z całą serdecznością do propotem
kompanji
honorowej
hufców
zycyj angielskich.
szkolnych ks. biskup Bandurski udał
się do
salonów
reprezentacyjnych,
gdzie Go spotkali dyr.
Giżycki oraz
WIEDEŃ 19.Y PAT. Z kół dyplomatycznych otrzymała „Neue.
Freie
Presse" prezes Dłuski.
W odpowiedzi na ponastępujące informacje na temat wizyty Benesza w Berlinie: Zapowiedź
wizyty Вепеwygłosił
sersza wywołała w miarodajnych kołach niemieckich niespodziankę przyjemną. W Berli- witania dostojny gość

Plany polifyczne p. Kenesza.

nie sądzą,

że pobyt

Benesza

w Londynie

m:ał

na

celu

poinformowanie

się

wisku Anglji wobec Węgier, Minister Benesz pragnątby chętnie stosunek
ukształtować przyjaźniej. Zapytywał w Londynie czy Węgry mogą liczyć

Anglji

w razie

gdyby

przyszło do

zatargu:

między

otrzymał widocznie w Londynie oświadczenia

niemi

a

o

Czechosłowacją,

uspakajające i to nie

tyko

stano-

do Węgier
na poparcie
od

angielskiego, ale takżei od kół grupujących się dookoła lorda Rothermera.
W berlinie Benesz będzie rozmawiąt z miarodajnemi osobistościami
na

Benesz

rządu

temat

swych planów politycznych. Dąży on do pewnego rodzaju Locarna bałkańskiego,
które ma objąć także i Europę środkową, a mianowicie Austrję, Węgry i Czechosłowację. W Berlinie na tem projekt zapatrują się sceptycznie, wyrażając przekonanie,
że najpierw musi nastąpić zbliżenie gospodarcze między temi państwami, zanim da się

przeprowadzić zbliżenie polityczne. W Berlinie również sądzą, że większe

szanse rea-

lizacji miałby plan zawarcia przymierza gospodarczego między Niemcarni,
Czechosłowacją, Austrją i Węgrami, ale że w tej sprawie Niemcy nie chcą podejmować inicjatywy,

a będą

się natomiast zachowywały

wyczekująco.

Grecja w Malej Entencie.
PARYŻ,

19.V. PAT. „Matin“

najbliższej konferencji Małej
Małej Ententy.

Patrol

donosi, że rząd rumuński zamierza na

Ententy zaproponować

dopuszczenie

holenderski—zamortowany

Grecji do

i ziedzony

AMSTERDAM 19.5. Pat. Prasa holenderska donosi z Tornato
na Nowej
Gwinei, że ekspedycja karna zarządzona na skutek napadu na policyjny patrol
hoienderski stwierdziła, że istotnie patrol został przez krajowców zamordowany, poćwiartowany i zjedzony.
MOZSETA TOY PTA

YE BAROO ONW OOOO

Krajowość wychodzi z założenia,
że procesy polityczne, które kierowały naszym krajem miały własne źródła i indywidualny przebieg. Krajowość
wypływa z przywiązania do terytorium,
nad któremi panowali niegdyś Jagiel-

lonowie. Krajowość jest

nieodłączna

od marzeń o zebraniu
całości tych
ziem. | oto śmiem twierdzić, że w spo-

łeczeństwie, którego polityczną ideologję chcę reprezentować, te wszystkie po-

jęcia tlą. Są: one

wygnane

czasami

przez aktualne partyjne hasła na strych,
czy wgłąb pieca, jak rosyjski „domo-

POROWODY DRR RROBRZÓOWO АЕА

СРЕБИРИКОЯ КТ

deczne przemówienie, wznosząc w Kkoń-

cu okrzyk na cześć Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej, Marszałka
Pilsudskiego i stolicy Polski. O godz. 9-ej
ks. biskup odprawił mszę. cichą w
kościołku szwoleżerów, poczem dzień
dzisiejszy spędzi na wizytach. W dniu
jutrzejszym odprawi uroczyste
nabożeństwo o godz. 9-ej rano w Katedrze
Św. Jana, a następnie obecny
będzie
na

rewji

oddziałów

przysposobienia

wojskowegoi hufców szkolnych,
po
której wygłosi na placu Saskim przemówienie. O godz.
20-ej w hotelu
Polonja zostanie wydany
bankiet na
cześć dostojnego gościa.

Zagadkowe pochodzenie deszezu
błotnistegn rozwiązane.
W sali
Lwowie

Instytutu Geologicznego we

odbyło

się ostatnie

posiedze-

nie naukowe, celem wyświetlenia sprawy pochodzenia pyłu, jaki przed niedawnym czasem ukazał się nad Polską. Stwierdzono, że głównym składnikiem pyłu są ziarnka piasku, które
wskazują, że pył nie móg!
być
pochodzenia wulkanicznego, lecz przyniesiony został przez prądy powietrz-

woj”. Lecz one tlą. Węgle są, które
rozdmuchać należy. A jeśli się kocha
jakąś ideę, to nietylko trzeba dmuchać ostrożnie, lecz uważać, aby ktoś
niezgrabnie nie zalał tych węgli,
czy ne z okolic Saratowa nad Wołgą lub
węgielków wiadrem wody.
A gdy z z Krymu,
gdyż gleba
tych
okolic
węgii
padnie
płomień na „polano”, przedstawia bardzo
podobny
skład
wtedy dopiero obrócić będzie można, chemiczny. Pył zawiera około 3 proc.
— jak to uczynił Sienkiewiczowski potasu. W ten sposób ziemie wschodbohater
tego
zimowego
šniežnego nie Polski zostały
užyžnione, gdyż
wieczora na
Žmudzi
obrócić pięk- według obliczeń prowizorycznych pył
ną pannę twarzą do jasno płonącego zawierał około 150 wagonów
tlenku
komina.
Cat.
potasu i około 12 wagonów kwasu
tosiorowego.

-

st. Wołkowysk

nie proboszcza

Centralny

kościoła

parafjalnego

orzeniesionego
licach Wilna.

do jednej

z parafii

Dla mieszkańców

przy

ks. Malawskiego,
w oko-

Wołkowyska,

nieod-

wołalna dycyzja ]. Е. Arcybiskupa
Wileńskiego pomimo wielu starań parafjan
ce-

lem pozostawienia
ks. Maławskiego
miejscu jest poniekąd niezrozumiała.

na

United Presse

donosi

z

Tokio,

źe

wojskowa interwencja Japończyków
w Chinach celem obrony
Mandżurji
zapowiedziana
została
w
memorandum,
którego
torusinėw A szkoda, że wśród radnych
niema ani jadnego
przedstawiciela polskiej wręczenia Tsaag Tso Linowi dokonał poseł japoński w Pekinie

z polecenia swego rządu, podczas gdy japoński konsul generainy w Szanghaju wręczyć ma ministrowi
spraw
zagranicznych
się na pierwsze posiedzenie w dn. 241 ma- rządu nankińskiego
duplikat
tego memoriału. Nota podkreśla,
ja rb., zrozumie że interesy miastą przebędzie
się widziała
zmuszoną
poczynić wszelkie
mawiają za tem, aby na czele stanął bur- že Japonja
mistrz Polak, energiczny i rozumny,
miłu- stosowne i konieczne kroki celem utrzymania pokoju i porządku
jący miasto i znający wszystkie jego bo- w Mandżurii.
inteligencji. Cała nadzieja jest w tem, źe
nowoobrana Rada Miejska,
która zbiera

lączki

i potrzeby

ko nie należy szukać.

a takiego

chyba

dale-

Sfan

moralny

armji Gzang-Tso-hina.

Pow. V ilefisko-Trocki.
— (0) Stan ozimin w pow. Wileńsko-Trockim. Duże opady śniegu w ubie-

LONDYN, 19 V. PAT. Mimo wczoraj
ogłoszonej
opinii jednego z
angielskich korespondentów w Pekinie o przewadze w chwili obecnej stanu
zaznaczyła się przy niedawnej budowie ko- głą zimę na grunt
wojsk
północnych nad południowemi, z Tokio dziś
niezamarźnięty,
nastę- bojowego chińskich
ścioła.
pnie mrozy, zimną
wiosna
i długotrwałe donoszą, że władze japońskie są przekonane iż stan
moralny
wojsk dyZ.okazji wyjazdu wygłosił piękne prze- wiosenne przymrozki zńiszczyły zboże oktatora Chin północnych Czang-Tso-Lina jest tak niski, że nie będą
one
mówienie Przewodniczący Komitetu Budo- zime. Stan ozimin w pow.
Wileńsko-Trocmogły
wytrzymać
poważniejszego
natarcia
armji
nacjonalistycznej
pod
wy Kościoła Naczelnik Oddziału Eksploa- kim przedstawia
się
obecnie źle. jeżeli
tacji Kolei Państwowych inż. Budrecki, że- przejeżdżać przez tereny gmin pow. Wil.- Pekinem i Tjen-Tsjnem. Jeżeli wojska północne cofać
się będą
do Mangnając ks. Maiawskiego w imieniu parafjan. Trockiego, rzutem oka można określić stan dżurji to Japończycy mają zamiar rozbroić je. Japońska
kwatera
główna
M-owicz.
ozimin w obecnej chwili jak następuje: w gotowa jest Ściśle
współdziałać z chińskiemi
władząmi
wojskowemi na
gm.
Rudomińskiej
15
proc.
ozimin
zły,
reszSTOŁPCE.
w zakres swych
ta mierny, w Solecznickiej 20 proc. zły, całym obszarze Mandżurji, nie zniesie jednak wkraczania
— Wieczory recytatorskie p. K. Ry- reszta mierny, w Mejszagolskiej 25 proc. kompetencyj. *
Cenią go

którego

chterówny.
niom

jako

niestrudzonego

owocna

działalność

Dnia

grona

15 i 16 bm. dzięki

światłych

łudzi:

i Komis.

Ochr.

stara-=

Pp. Sędziny

Sieradzkiej, Teofili Taureloweį,
neckiego

kapłana,

szczególnie

Not. Czar-

Lasów

Dąbrow-

zły, reszta

mierny,

w

Podbrzeskiej

20 proc.

Proces aufonomistów

zły, reszta mierny, w Niemenczyńskiej 15
proc. zły, reszta mierny,
w Trockiej 20
proc. zły, resztą mierny, w Olkienickiej,
Rudziskiej, Orańskiej i Koniawskiej ogólny
stan ozimin
mierny,
w Rzeszańskiej 20
proc. zły, reszta mierny, w Miekuńskiej 15

w Alzacji.

COLMAR, 19.V. PAT. W dalszym ciągu procesu autonomistów ałzacskiego — z p. Starostą tl. Kurczyckim na
kich
deputowany
komunistyczny Beron przedstawił poszczególne etapy ruczele, odbyły się w sali ogniska kolejowego
chu autonomistycznego w rejonie Mozeli, zaznaczając, że podstawą
tego
2 wieczory recytatorskie p. K. Rychterówny
proc. zły, reszta mierny, w Worniańskiej 10 ruchu były
z Warsząwy.
niewystarczające płace i zbyt ciężkie podatki. Spisku, zdaniem
Zapełniona w dn. 15. V. szczelnie pu- proc. zły, reszta mierny, w Gierwiackiej 10 Berona wcale nie było. Następny Świadek
deputowany
Hagenau— Waller
proc. zły, reszta mierny i w Szumskiej 20
blicznością
sala — świadczyła
o
žywem
oświadczył,
że
przyjmuje
całkowitą4
odpowiedzialność
za
ruch
autonomizainteresowaniu się społeczeństwa stołpe- proc. zły, reszta mierny.
administracyjnej stwierdził Waller, doma— (t) Akcja wyborcza do żydowskich styczny. Domagając się ustawy
ckiego _ dając tem samem wyraz głępow pow. Wil.-Tro- galiśmy się ustanowienia rad regjonalnych co jest możliwe
kiego odczuwania w Stołpcach potrzeb kul- gmin wyznaniowych
do
zrealizockim. Ustalone zostało, że na terenie pow. wania w ramach
turalnych o głębszem znaczeniu.
konstytucji.
Prześliczne

tacje p. K
twórców

—

dziwnem

i wirtuozowskie

Rychterówny

jakże głęboko

pięknem

słuchaczy!

interpre-

arcydzieł naszych
i jakże

prze-

słuchaczom

nych utworów... a już

dusze

najsilniejsze wraże-

tury w naszem społeczeństwie, gdyż przygotowując w wysokim stopniu do odczucia

piękna i głębi utworów — stają się tem
samem najlepszą propagandą książki.
- Dzień 16. V. poświęcony był młodzieRychterówna

cykl prześlicznych „Bajek*.
50 proc. dochodu z wieczorów

wygłosiła

p.

Ry*

chterówny w sumie około 300 złotych,
przeznaczył Komitet organizacyjny tychże

wieczorów na ząkup książek do biblioteki.
—

Uruchomienie

nowej

Sejmikowej w Żuchowiczach.
naniu zamierzeń Sejmikowych
Powiatowy

sprowadził

już

betoniarni

W wykoWydział

część

maszyn

do wyrobów betonowych dla, oryanizowanej przezłSejmik betoniarni w Żuchowiczach
Wielkich.

Będzie

to już druga

w powiecie.

gmin

betoniarnia

PCJ

WORNIANY.
W

Król Afganisfanu opuścił Rosję.

wyznanio-

ustalony, natomiast w najbliższych
dniach
odbędą się pierwsze
posiedzenia
komitetów wyborczych, które następnie przemianowane zostaną na komisje wyborcze.

mają ogromne znaczenie dla popularyzacii
i szerzenia zamiłowania do ojczystej litera-

p.

do żydowskich

w

interpretowa-

nie wywarł
utwór
Tetmajera
„Na Anioł
Pański* wykonany z niedościgłem mistrzostwem.
Występy artystyczne p. Rychterówny —

ży, dla której

będą

komisje

po-

p. K. Rychterówny,

legający na przesubteinem oddaniu
w żywem słowie arcydzieł
literackich — dał
poznać

wyborcze

funkcjonować

miejscowosciach

wych: Nowa-Wilejka, Troki, Oikieniki, Turgiele, Podbrzezie i Worniany.
Kalendarz wyborczy nie został jeszcze

i siłą olśniły skupionych

Artyzm

Wileńsko-Trockiego

następujących

MOSKWA, 19-V PAT. Agencja Tass donosi, że wczoraj rano królewska para tafganistańska
odjechała z Sewastopola
do Konstantynopola
żegnana przez Karachana i rząd republiki
krymskiej.
Odpowiadając
na
pożegnalne przemówienie Karachana król Amann-Ullah dziękował za wyjątkowo przyjazne przyjęcie, którego
doznał i oświadczył, że pobyt
w
Rosji uczynił na nim jaknajlepsze wrażenie.

— (o) Betoniarnia
w
Wornianach.
ostatnim czasie, z inicjatywy wójta gm.

Wizyła kardynała Kakowskiego

Worniańskiej, pow. Wileńsko-Trockiego, p.
J. Czarnieckiego została uruchomiona :betoriarnia, która wyrabia pustki cementowe,

w Paryżu.

z zachodu

na wschód

przeszedł

silny

hu-

ragan z deszczem i gradem zrywając z bu- ster Herriot.
dynków dachy

słomiane, a dużo gdzie prze-

wracając całe
budowle.
Przy
drogach w
parkach i lasach dużo drzew wyrwał z Ко-

rzeniami i wywrócił. Straty spowodowane
huraganem są dość znaczne.
Stan ozimin
z powodu
“yprzania w
większości większych gospodarstw jest beznadziejny, a w szczególności gdzie pola by-

ły obsiane ziarnem szlachetniejszem; dużo
gdzie żyto odorują; a tu nadomiar wszyst-

oraz liczni goście połscy w Kolonji.

Bardzo

licznie

reprezentowana była

prasa miejscowa oraz korespondenci pism cudzoziemskich. Po oticjalnem
otwarciu pawiljonu gości zagranicznych oprowadzał po nim delegat komisarza rządowego p. Jarkowski.
możliwienia ludności wznoszenia budowli
Podczas
urządzonego przez komitet polski
przyjęcia
gości powitał.
ogniotrwałych, tymbardziej, że zupełny brak
imieniem Rządu Rzeczypospolitej wicekonsuł Lerzbiński,
poczem przemalasów
w
pobliżu
powoduje
dotkliwy
brak materjałów budowlanych.
wiał burmistrz Adenauer.
Pokaz Polski
przedstawia się bardzo okazale.
— Z posiedzeń
gminnych
komisji
Cudzoziemców
żywo
interesuje
bogata
historja
prasy polskiej i jej rozwój
rolnych w Mirze i
Zuchowicząch.
Dn.
Dążąc do podniesienia krajowej hodo- obecny. Wszystkie eksponaty ugrupowane są z wielkim smakiem. Według
13 i 15 bm. w obecności agronoria Sejmikowego p. inź. Kraszewskiego odbyły się wli koni i pobudzenia hodowców Minister- ogólnej opinji pawilon polski stoi zupełnie na wysokości
zadania,
to też
posiedzenia gminnych Komisji Rolnych w stwo Rolnictwa wprowadza próby dzielno- Ściąga licznych zwiedzających,
którzy oglądają
go z wielkiem zainteresości
koni
na
subwencjonowanych
przez
MiMirze i Žuchowiczach. Przedmiotem obrad
waniem.
było rozdyskonowanie sum preliminowa- nisterstwo wystawach i pokazach koni.
Organizacja betoniarni w Żuchowiczach

Wielkich związaną jest z przeprowadzaną
tamże komasacją gruntów — w celu
u-

kiego

ciągłe chłody

ią dobrych

i przymrozki

nie roku-

urodzai i jarzyn.

Al. S.

NE

—

przeznaczono pewne

Mirze,

Dotmatowszczyžnie

kwotę

na zakup

bibljotek rolnych dla kółek rolniczych,
oraz nagrody, na pokazy organizowane w
Nagrody na pokazach

w formie

narzędzi

i Załużu.

wydawane

będą

rolniczych; przyczem

w

gm. mirskiej przeznaczono specjalne nagrody dla hodowców

bydła

polskiej, gdzie od
nie postawione są
rasy.

Uchwalono

czerwonej

też

wydawać

postaci nawozów

sztucznych

spodarstw,

komisje

które

najbardziej postępowo
Prėcz

tego,

rasy

2 lat w Mirze i Bereźprzez sejmik buhaje tej
dla

rolne

premje
uznają

3

W.

E.

DPR
Uderzenia krwi do głowy, ściskanie w
okolicy
serca,
brak
tchu, przeczulenie
nerwowe, migrena, bezsenność
mogą być
łatwo usunięte
przy
używaniu
naturalnej

wody gorzkiej „Franciszka Józefa*. Ścisłe
naukowe

potwierdzają,

že

woda

„Franciszka józefa* w wypadkach
zaparcia przy tych chorobach, daje dobre rezultaty.

Wydz. Zdr. Nr. 43. 12. IV. 1927 r.

zostały

za

DOKSZYCE
— Wybory Miejskie. Wybory
do Rady Miejskiej zostały przez władze zatwierdzone. Rada składa się z 9 Żydów i 3 Bia-

dane

Ustałone

dzielności, a mianowicie:

w gm. mirskiej postanowio-

tut. powiatu.

składającą się z członków jury, względnie
zaproszonych przedstawicieli miejscowych
rolników.
gii i odporności.

no zakupič 2 gniazda-a w gm. žuchowickiej 1 gniazdo trzody chlewnej. Resztę
właściwych sum w gm. żuchowickiej pozostawiono na zorganizowanie poletek nawozowo-pokazowych na terenie gminy.
:
Podobne posiedzenia gminnych komisyj rolnych p. inż. Kraszewski w ciągu
najbliższych dni zainicjuje i w pozostałych
gminach

Nadzór
nad
przeprowadzeniem
prób
dzielności dokonywany jest przez „Komisję,

w

tych go-

prowadzone.

stnego.

a
®
a

Boy fanie

m

=

miesięczne

m

wyłączna

nie

trzy

rodzaje

próby

prób

siły, ener-

W próbach dzielności uczestniczą kozaprzężone do wozów
bądź pojedyń-

czo, bądź

w

parze. Przed

próbą

ny SA zważone.
la koni

konfiguracja

huculskich

terenu

.

wozy

win-

w okolicach, gdzie

uniemożliwia

użycie

wozów, wskazane powyżej próby mogą się
odbyć w sposób przyjęty dla koni jucznych.
W czasie prób konie mogą być
pobudzane tylko głosem, bez szarpania lejcami.

a) Próba siły winna wykażać, jaki

większy

ciężar

koń

może

pociągnąć

dnie unieść. W tym celu koń
przężony

do wozu,

wzglę-

zostaje

ważącego

najza-

wraz z obcią-

żeniem najmniej 600 KĘ: a przy zaprzęgach
parokonnych najmniej 1200 kg, na który

w ruchu (stępa) nakładany będzie co 1o m.
woreczek z piaskiem wagi lo kg.
dopóki
koń nie stanie, bądź objuczony
ciężaiem
wagi 60 kg., do którego co
10 m. dukładany będzie woreczek
Zz piaskiem
2 kg.

dopóki koń nie stanie. W próbie siły mogą
brać udział 4-letnie i starsze ogiery, klacze
i wałachy.
sh
:
b) Próba energii winną wykazać, w jakim najkrótszym czasie koń może przejść
kłusem 2 km., ciągnąc ciężar 450 kg., względnie przy zaprzęgu parokonnym — 900 kg.
(waga wozu. wraz
z obciążeniem)
bądź
przenieść ciężar na szczyt stromej
pochy-

łości na

przestrzeni

1000

m.

Waga

stwierdziła

nietaktowność

teafralne.

dowódcy

tegoż

Deutsch.

Zmarły

należał

do

najwybitniejszych

6, tel. 421.

L

560

ogierów

i wałachów

85

kg.

dla

w jakim
najkrótszym
czasie
koń
może
przejść bez wyczerpania
dystans
10 km.,
ciągnąc ciężar 450 kg., względnie przy
zaprzęgu parokonnym
900 kg. (waga
wozu
wraz z obciążeniem)
bądź
niosąc
ciężar

Nowości
Pierwszą

iKKoni
i s

:
zeptyckii

a zarazem

podręcznikiem

pięknego sportu,

do

o

nauki

się trzy

nagrody:

| —

w sumie

1oo

zł, П—

dnionemi

dokumentami

pochodzenia

mują prócz nagrody dodatki.

otrzy--

dla

wiadomości

dla

Wielką zaletą książki są fotografje naj-

lepszych

tennisistów

w liczbie 80 zdobią

Świata i Polski,

wydawnictwo,

a prze-

nego nie robiła—tylko z lekkim
cudzoziemskim akcentem, który też jest
jej niezmiernie do twarzy. Gorące też
sympatje Wilna pozostały bez zmian.
Pomimo akuratnego „spłukania się”
świeżo
na występach
Smosarskiej
oraz w cyrku na „turnieju“
atletow,
publiczność nasza dopisała swoją obecnością...
komu?
Oklepanej
bez
miłosierdzia „Nitouche“? Nie. Tylko
i jedynie swej najdroższej
Elnie GiWidowisko—a

może

„w gu-

najeży

już

dziś mówić: słuchowisko? — wodewilowe

ułożono

tak aby

stała

trupa

Polskiego

mogła

komedjowa

Teatru

„pracować

w nowym „wodewilowym*

programie sezonu

WOJSKOWE
SPÓŁDZIELNIE
i DOSTAWCY WOJSKOWI
Kawę zbiorową świeżo -mieloną najjakości

poleca

i w opakowar
artykułów
gospodarczych

+

=
&
a

luzem

Wytwórnia

m

=
a
a
=

Wilno, ul. Trocka 9, tel. 508.
EGUUGABAZUZZAGAZUGUNACU

7

Une ludzi dobrego serca poleca
się biedną wdowę
b. pracowniczkę

a

Szkoły

Przemysłowo

Handlowej

w

Wilnie, mającą
chorego
Syna i nie
posiadającą
żadnych
środków
do
życia, znajdującą
się w ostatecznej

nędzy. Łaskawe
datki uprasza się
składać do adm. „Słowa* dla b.
OREW
Szkoły.
5
AKSA A

НЕ (DZA WAGI GZW ARKO YA

do wynajęcia,
konne

spacery,

tok dla jazdy na
miejscu.

„iż

ь

ы

cudowne
położenie, uczciwość,
czystość,
wyborna
swoboda,
kuchnia. Od maja
do lipca ceny zniżone.
Adres: A. Krzyżanowska
Muszyna Małopolska,
po 15 maja,
willa Maciejówka
w Krynicy.

2155-0 ®

20.V. 1328.
Godz.

20.V. 1928

NIEDZIELA.

l-sza w

Sala

poł.

Miejska

(Ostrobramska

5),

Konkurs Zdrowego Dziecka 1
Do firmy 6. PITKOWSKI
6 (d. dom

Strumiłły,

nadszedł transport SłONiNy
Ceny

|

przystępne.

wije

Na

prowincję

I M. JABŁOŃSKI

naprzec.

i szmałcu
wysyłamy

Mali Miejsk.) Tel. 12

ameryk.

za

zaliczen.

marki

13

„Swiite.

kolejow.

po

otrzymaniu ządątku,

letniego. Niemożli-

we? Możliwe. Wszyscy
pod dyrekcją
p. Rychłowskiego są z przyrodzenia
muzykalni i obdarzeni do znacznego
stopnia melodyjnym
głosem.
A dla
pokonania
czegoś,
pod
względem
Śpiewaczym, osobliwie trudnego... zaprasza się na scenę p. Stefana Marjańskiego. Wilno go lubi, on lubi Śpiewać... Wszystko w porządku. Tylko,

jeśli laska, może należałoby pisać na

wg

IG LAA
A EE PAB

ee

została otoarta © mieście Oszmianie

5

Rominalna Raga Oszczędności

0
а

PA
Ź

które

dewszystkiem służą za wzór gry, oraz ilustrują poszczególne style opisane w książce.

stedt. Pani Elna Gistedt jest
Ście* Wilna. Dobry to gust.

Schody.

MACIEJÓWKA

Zakła-

du
Narodowego
im.
Ossolińskich
p. t.
„Tennis*.
Książka napisana jest przez
znanych

technika gry, w trzeciej
graczy turniejowych.

na

!

tego

jest wydawnictwo

tennisistów pp. Władysława Kuchara i Zdzisława Stahla.
:
wagi 80 kg. dla 3-letnich ogierów
i wałaNa 150 stronnicach w zwięzły i przychów, względnie 100 kg. dla 4-letnich i stępny sposób przedstawione są w pierwstarszych ogierów
i wałąchów;
kłacze o szej części wiadomości wstępne i regula1o kg. mniej.
min gry, dział przeznączony dla początkuW każdej próbie dzielności ustanawia jących, w drugiej omówiona jest stylowa
w sumie 50 zł., III-25 zł. Konie o udowo-

i

KRYNICA, WILLA

a

tennisie,

decydujących

nannanazczuuzzzuznacznazuszan

organizatorów
nadesłali

i jedyną książką

sier

„BNRWE” larma Wajnsziejna

kalorji,

POLI IG CSB SREB GU NAD CEA GOW

odcinka.

wydawnicze.

в =

i

wo

niu

Żądać wszędzie.

ul. Bazyljańska

4-letnich i starszych ogierów i wałachów
120 kg. klacze o ło kg. mniej.
'
‚ ©) Próba odporności winna wykazać,

poglądy

lepszej

O pełnej wartości odżywczej

przemysłu niemieckiego. Prezydent Rzeszy
Hindenburg oraz kanclorz Marx
wdowie po zmarłym depesze kondolencyjne.
trzyletnich

N Glezera š

kl
s tainvi
B A Piūsan

Lyon dyrektora A. £. 6.
Feliks

3

fabryki

BERLIN, 19 V. PAT. Żydowska Agencja Telegraficzna donosi, że zmarł tu nagle
na skutek udaru sercowego przeżywszy lat 70 przewodniczący Allgemaine Electrizitad Gesellschaft

)

f Czekolada „Saka“ Dajti

Ostatni dowiedziawszy się o ujemnym rezultacie dochodzenia
popełnił
samobójstwo
za
pomocą wystrzału z rewolweru. Skład zaś tego garnizonu
został niezwłocznie zmieniony

Scribe i tak zaczął sypać wodewilami się zaraz Śpiewa! Najmilsza dla Franjak z rękawa, że trzeba było aż spe- cuza forma wypowiedzenia
się: kuWystępy Elny Gistedt w Te- cjalny teatr zbudować dla tej powo- plety! Zachwyca sięi złorzeczy, Śmieje
atrze Polskim. % odewilowy początek dzi w Paryżu. Nazwano go, jak wia- się i płacze— kupletami.
Sam Herve do ilu też wodewilów
domo, teatrem du Vaudeville*) i mniejletniego sezonu.
Czy „Nitouche* Herve'go... prze- więcej do końca Drugiego Cesarstwa, podorabiał muzykę! Prawie, prawie
popular- tyle osypał muzyką lekką a meloczy przepuszczono przez scenę
praszam... wyrażajmy się Ściśle:
przybytku
bulwarowego
do dyjną ile ich Scribe napisał. Herve'go
„Матёгейе
Nitouche*
Meiihac'a i nego
dwóch
tysięcy
wodewiłów.
Nie
żart
to jest przecie „Le Petit Faust“,
o któpytakie
Na
Millaud'a jest operetką?
niewczesny
lecz
Święta
piawda.
Do
rym
jeszcze,
jeszcze
ludzie
starsi
patylko
jedna
się,
y
zdawałob
jest,
tanie
Natomiast zapomniano, całstopnia
modnym i ulubionym miętają.
odpowiedź: wzruszenie ramionami. | tego
był rodzaj wodewilowy! kiem zapomniane, a jakże słynne swojest naj- był genre,
„Nitouche“
Tymczasem
„La Femme
Jeszcze
lat
temu
trzydzieści,
czter- jego czasu i popularne:
vuuzn
—
m
wodewile
akuratniejszym
i Millaud pi- a Papa“, „La veuvę du Malabar“...
dewille, jak się pisze i wymawia po dzieści... Gdy Meilhac
Nikt nie westchnął? Nikt nie udefrancusku. A co to jest wodewil? Po- sali „Mam'zelie Nitouche“ a Hervė—
rzył
dłonią
w czoło przypominając
mówiąc
nawiasem:
pseudonim
—dorakuplepiosenkę
tak
czątkowo zwano
do wplecionych w ko- sobie?
kiedyś tam, biał muzykę
co ją „wymyślił”
tową,
i przygrywki do
To przepraszam ' najpokorniej za
bodaj czy nie aż w piętnastem stule- medyjkę piosenek
każdego
aktu.
niewczesną
dygresję.
|
łaski
Bożej
Z
eta
ciu, jakiś wierszokl
Kiedy to było? Między 1883-cim
Wracam w te pędy „do rzeczy".
a młynarz z zawodu mielący zboże w
Przedewszystkiem
aby zapewnić,
jakiejś malowniczej dolinie Normandji. a 1885 rokiem.
A
jak
genre
wodewilowy
przypada
że
pani
Elna
Gistedt
od
czasu kieoza
metamorf
nastąpiła
Potem zaś
do
charakteru
i
upodobań
Francuzów!
dyśmy
mieli
wysoką
przyjemność
odwiestu
bodaj
lat
już
dobrych
i od
weselszy w życiu, - już klaskiwania jej tu w Wilnie, chyba
lekka kome- Byle moment
zwie się „wodewilem*
po
jeszcze ma więcej 'w sobie niż kiedy:
dyjka przeplatana piosenkami:
Na scenie „Wodewilu* granoi Feuilleta elegancji i finezji w grze a ujmującej
francusku: une piece entremileć de i Sardou,
nietylko arcypoważne komedje eksrpessji w Śpiewie. Ten sam, nieducouplets.
й
lecz i ponure dramaty.
Śliczny teatr przy
Ostateczną formę
literacką sztuce bulwarze des Capucines archaiczną nosi już ży, lecz jakże miły glos! Po polsku
gra, po polsku Śpiewa, jakby nic inzwanej wodewilem
dał nieboszczyk dziś nazwę. Ale jakże wesołej pamięci!

Wrażenia

ze strony
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Bunt wśróć żołnierzy pogranicznego garnizonu litewskiego.

dochodzenia

TOWEI

sprzedaż

Gdańska

Informują nas, iż w ostatnich dniach na odcinku
pogranicza polsko-litewskiego Chołmy-Wolmara wśród żołnierzy miejscowego pogranicznego
garnizonu litewskiego powstał bunt. Niezadowolenie to wśród żołnierzy wywołane zostało złem obchodzeniem się dowódcy tegoż odcinka niejakiego pułkownika Kajtanasa ze swymi podwładnymi.
W celu zażegnania tego nieporozumienia litewsk e władze centralne wysłały na miejsce specjalną komisj wojskową, która po przeprowadzeniu ścisłego

unzaszunauczazzuu

3 WAŽNE DLA P. P. URZĘDNIKOW.
M
Naraty 10-cio
a
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R

go

Próbom dzielności mogą być poddawane wszystkie konie stale i zawodowo używane do pracy na roli, które mają
ukończone 3 lata wieku i wolne są od następujących wad: ślepoty,
dychawicy
płucnej i
świszczącej (roarer), szpatu
i kółka
ko-

przez

skoro te sfery z jednej strony uważają
przemówieniu ministra dosłownie:
za
możliwe cynicznie i obłudnie zape— „Bezpośrednim
impulsem do
walki z komunistami są nie „terory- wniać oswej dobrej woli nie zaogniastyczne wystąpienia" polskich komu- nia stosunków z drugiej zaś tolerować
antypolską —
nistów, o których Świadomie łże mi- i popierać kampanje
normalizacji istonister spraw wewnętrznych, a których realne możliwości
pozostać
w sierze
w istocie nie było, a ujawniona
siła sunków muszą
mglistych
życzeń.
Sz.
polskiej
partjj
komunistycznej
w
masach“.
ZAROWKA
RZ оТА ИРЕЖНОЕ|
Czytelnicy polscy byliby w błędzie
Wróżka thiromantka 58
przypuszcz jąc, że przytoczona prób- Biznana
z powodu
wyjazdu,
przyjmuje
już
ka stylu i tonu jest przejawem kamtylko kilka dni.
Kto
chce
poznać
panji antypolskiej szeroko prowadzoprzyszłość, powinien się pośpieszyć,
nej przez prasę
sowiecką, to tylko
ul. Młynowa
21,
m.ó6,
naprzeciw
nowy wyraz... sympatji i chęci nawiąKrzyża (Zarzecze), w bramie na pra-

Próby dzielności Koni.

nych przez Rady Gminne na subsydja rolne.
W rezultacie, na wniosek inż. Kraszewskie-

dobrosąsiedzkich

Polską

Ciekawą
rzeczą
jest czy odpowiedzialne
czynniki
sowieckie zwróciły
prasie oficjalnej, trzeba to podkreślić,
uwagę
na niestosowność podobnych
wybryków. Narazie o tem nic niewiadomo. Mierząc równą miarą, za tego
rodzaju
wystąpienie
u nas pismo,
które pozwoliłoby sobie napisać,
że
np. p. poseł Bogomołow
Świadomie
łże, zostałoby skonfiskowane.
A w
Bolszewji?! Nie, tam inna miara!

prowokacji Piłsudskiego" a o znającą

skiem

około

Diwarcie pawilona polskiego na Wystawie Prasy.

z

Dyskusja nad budżetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Komisji
Budżetowej,j a zwłaszcza mowa Ministra Składkowskiego odbiła się głośnem
echem
w
prasie
sowieckiej.
„Prawda* zamieszcza artykuł poświęcony omówieniu tej części mowy Ministra Składkowskiego, która dotyczyNa nic się
zdadzą
wszelkie
zała działalności komunistów w Polsce.
sowieckich o
Tytuł artykułu brzmi:
„Polska kom- pewnienia dyplomatów
chęciach
w dziedzinie
partja pod uderzeniem”.
Nie trzeba ich dobrych
unormowania
naszych
stosunków,
na
mieć zbyt wiele fantazji, aby wyobrazić sobie co autor tego artykułu nie- nic cytowanie Mickiewicza — dopóki
jaki Walecki wypisał. Od pierwszego tego rodzaju ton i styl będzie wszechleit-motiwem w prasie sodo ostatniego
wiersza odmienia
się władnym
słowo dyktatura faszystowska,
rządy wieckiej, omawiającej sprawy polskie.
że prasa sowecka|
faszystowskie i t. p. Proces
Hrama- Trzeba pamiętać,
jest
prasą
rządową,
olicjalnie
wydy nazwany jest „skandalicznem fia-

i

KOLONJA. 19.V. PAT. Dziś w południe odbyło się uroczyste otwarcie pawilonu polskiego na wystawie prasowej w Kolonji. Na uroczystości
obecni byli burmistrz m. Kolonji dr. Adenauer, prezydjum wystawy, przedstawiciele konsulatu Rzeczypospolitrj w Kolonji, komitet pokazu polskiego

i utrzymania

stosunków

Najnowsze przejawy „dobrych
chęci” Bolszewii.

ю

PARYŻ, 19-V PAT. Kardynał Kakowski oraz towarzyszący mu biskup
Przeździecki przybyli do Paryża w;celu złożenia wizyty kardynałowi Dubois,
dachówki i cembrowiny do studzien i mo- Na dworcu dostojników polskich powitał kardynał
Dubois,
biskupi:
de
stów.
°
Guebriant, Baudrillard, Chaptał oraz ambasador Chłapowski i pp. Szymbor
Parafjanów (pow. Dzisieński).
i Czartoryski. Wieczorem ambasada polska wydała przyjęcie na cześć do— Huragan i nieurodzaj. W aniu 9 stojnych gości. Poza
wymienionemi
dostojnikami
kościoła w przyjęciu
maja rb. przez naszą okolicę w kierunku wzięli udział biskup Cambrais
Cholet i biskup Arras Julien oraz
mini-

zania

Qiglosy z Moskwy.

w zakres bankoczynności
i załatwia wszelkie
inkasuje
wszelkie należności
wości wchodzące,
i niezwłocznie przekazuje wpływy.

ГЕИ

ЕИ

WOŁKOWYSK.
— Pożegnanie ks. Malawskiego.
W
dn. 12 maja odbyło się uroczyste pożegna-

WIEDEŃ. 19.V. PAT.

Japonii

o

2284—

KRAJOWE

Zapowiedź inferwencji wojennej

Ęf:"sssua

ECHA

ИО

z

ЗОО

AARVANRRRRRRAĖ

ше sars facon „Cham- nie udał się epizod z przygotowywaniem
programach
de Cham- się do „anonsowania* z przed
kurplatreux“ lecz — Fernand
platreux. Ładniej to wyglądai zgod- tyny. P. Dąbrowski zaśpiewał „jak z
niej z intencją autorów sztuki. Majo- nut“ kuplety brygadjera; p. Frenklowrowi (p. Marjan Lenk) należy się też na niepotrzebując
Ślicznie
Śpiewać,
na programie zarówno nazwisko jak ślicznie wyglądała w stylowym stroju
tytuł: hrabia de Chateau-Gibus. Rę- Korynny, a p. Dunin-Rychłowska (pełczyć można,
że p. Lenk
pilniej
by na godności i słodyczy przełożona
baczył aby w jego majorze czuć jed- pensjonatu) jakby zeszła z portretu
nak było ogładę wyższych
sier to- wiszącego nad kanapą. Słowem wszywarzyskich. Bo co do humoru,
to— stko udało się jakńnajpiękniej i poszło
jak wiadomo
najpiękniejsza pod —pomimo, ach, ty mój Boże, tylko
słońcem dzieweczka może nam oiia- dwóch prób! - jaknajpomyślniej. **)
rować tylko to, co posiada*
Myszką, Boże broń,
nic
nie paZa to p. Wyrwicz! Co za nieoce- chniało; przeciwnie— kwiatami, których
niony artysta. | do wypitki i do wy- dwa ogromne kosze ofiarowano pani
bitki.
Gistedt po drugim akcie
przy wieloNiepotrzeba
lepiej... zaśpiewać krotnem podnoszeniu kurtyny
i rzęFlorydora — jak on to uczynił. Nie sistych oklaskach.
będę rozpisywać się z jaką brawurą
„atakuje“ p. Wyrwicz tę lub
tamtą
nutę—bo to nie moja, ściśle mówiąc,
rzecz, lub poglądać
czy przypadkiem
**) Że też tylko zapomniano na proniema zawiązków koloratury pod jego głęboko osadzonemi
tremolanda- gramie i na afiszach wymienić... nazwiska
obu autorów „Mam'zelle Nitouche* Meilhami... Dość, że p. Wyrwicz jest muzy- cą i Miłlaud'a!
wszelkie
i ma
kto
kalny jak mało
kwalifikacje na doskonałego wodewilistę. P. Relskiemu (inspicjent) wybor-

|

S

КО

KOREA GOSPODARCZY ZEŃ WOCKODNICH.
Q uregułowaniu Sprawy
iniarskiej.

gotówki otrzymanoby więcej, tysiące
robotników miałyby stałe zajęcie,
a
dla fabryk zostałby się towar
w iloŚci im potrzebnej i to w dobrym gatunku.
Nie
zanieczyszczalibyśmy
swym
produktem rynków zagranicznych, uniknęlibyśmy nieporozumień przy każdym transporcie surowca i nie płacilibyšmy takich horendalnych cen
za
przewóz (na 100 klg. słomy
lnianej
jest 22 25 proc. czystego Inu, a
18—15 proc. paždzierzy)
Handel Inem u nas jest bardzo
uciążliwy
i to
z następująących
przyczyn: największą ilość lnu
dostarczają drobni
producenci,
którzy
indywidualnie go wyrabiają
i w odmiennych warunkach
(gleba, woda,
nawożenie i t. d.). Do tego, przy różnorodnym sposobie wyrabiania,
dostajemy najrozmaitszy gatunkowo towar, różnej mocy, długości,
koloru,
wydajności i sposobu
preparowania.

Kilka słów chciałbym dorzucić do
tej wiązanki referatów, które były napisane i wygłoszone ostatniemi
czaSy o lnie, jego produkcji, sposobach
przeróbki, podniesieniu Kultury
Inia-

nej, nareszcie o

systemie sprzedaży

już gotowego produktu.

źródeł:

dwóch

z

Len nabywamy

od drobnych rolników, produkujących
go na niniejszych przestrzeniach i Od
tawiększej własności, zasiewającej

kowy w znacznych ilościach.

|

ien po
Grobni rolnicy sprzedają
wyroszewymoczeniu, względnie po
niu, następnie suszą go i międlą (łamią drzewną powłokę), a jako
len
surowiec wraz z paździerzą sprzeda-

Len

rynkach.

ją go na okolicznych

w słomie
odstępują
kupcom
niechętnie.
Większa własność, mając znaczne
ilości słomy Inianej, nie ma możnoś„ci wyrobieniem takowej się zajmować,
więc sprzedaje len w słomie po usunięciu główek z nasieniem.
Co do drobnych roiników—należy
im jasno wytłumaczyć, że wich własiym interesie leży, aby do tej żmudnej roboty, jaką jest zbiórka z pola,
wysuroszenie względnie moczenie,
Szenie i międlenie, dodali jeszcze trzepanie, a otrzymają najwyższą cenę za
wtedy
swój czysto-trzepany produkt,
otrzymacenach,
przy
że
ą,
zrozumiej
pronych za len czysto - trzepany,
dukcja takowego im zawsze
sowicie
ostatnio
się opłaci, w co zaczynają
wątpić i, niestety, mniejsze przestrzenie lnem zasiewać.
Na Łotwie zaprzestano już to tłumaczyć,—tam włościanie wprost obowiązani

są

kupu tylko

dostarczać

do

czysto-trzepany

punktu

Każdy niemal kilogram lnu

zaś

gromadzić

len,

potzeba odpowied-

niego budynku i znacznej gotówki, a
do prawidłowego gatunkowania
odpowiednich ludzi; o budynek i ludzi
nie jest trudno,
chodzi więc
o gotówkę i to dużą dla zakupu większej
ilości Inu.
Również
trzeba mieć
i to
na
uwadze,

ju —

że ceny

Inu

zależą:

od zapotrzebowania

w

Kra-

przez

ia-

za

który Otrzymują, według
gatunku
i
stopnia Oczyszczenia,
odpowiednią
płące. W interesie włościan t. j. drobnej własności
byłoby wydanie
rozprzywoporządzenia, aby na rynek
zili tylko czysto-trzepany len. Wyda-

IEDZIELA

Wschód sł. g. 3 m. 57

Bernardyna

Zach. st. o g. 16 m. 52

jutro
Juli p. m.

do zwiększenia

znaleźć dla
prokukcji Inu, musimy
niej stałych odbiorców na słomę Iniaroszarnie i
ną w kraju, tj. tworzyć
tylko
raczej
a
,
międlarnie
ne
mechanicz
wzmocnić egzystujące, które, z braku
słomy lnianej, wywożonej za granicę,
oraz gotówki, nieraz dogorywają. Mamy, naprzykład, na miejscu w Wilenszczyźnie Bezdany i Mosarz, dalej Żyrardów, a następnie szereg międlarni w Małopolsce, Wielkopolsce i na
Śląsku (Kuchelnia ks. Lichnowskiego
i inne), tam moglibyśmy dostarczać i
sprzedawać słomę
po dobrej cenie
zobowiąInianą. Naturalnie, musimy
ząć roszarnie do sprzedawania
tylko
czysto-trzepanego Inu.“
na
mielibyśmy
Tak postępując,
zbytu czysto - trzepany len,
rynkach
który rozgatunkować i według Żądań
standaryzować
zagranicznego
rynku
jest znacznie łatwiej. Obecnie, widząc
różnoZagranicą len zły, nieczysty,

musi-

my nieraz wstydzić się i dziwić, że go

w takim stanie

Kraju

z

wysyłamy,

zro-

kupcy zaś zagraniczni nie mogą

Trzeba więc zdecydować

wożony. Uważam,
nionem

wywożenie

się i de-

w
jakim
być wy-

że musi być wzbrosłomy

lnianej

о-

raz Inu—surowca, prawo zaś wywozu
otrzyma
trzepany,

tylko ten, ktoma
wysortowany,

len czystonastępnie

czyste pakuły albo rwankę (Reisflachs).

drogą

Wszystko to można otrzymać

PRZ
ciśnienia.

Maximum na dobę -1-187C
Tendencja barometryczna spadek

Było

to . jednak

Trzeba było pozwolić

ny produkt producenci mogliby
nieść kulturę lnu
i zwiększyć

dukcję takowego.

Towaru cennego,

@

udał

się w

dniu

Zarząd Zrzeszenia

Ronierencja W sprawie pozyskania torem na wystawę

go wychodziłoby o sto procent mniej,

(o) Przegląd

drodze

lit. M, zam. w

że

wczorajszym

na odcinek

egzaminy

rozpoczną się dnia

uprzednim przeszkoleniu,
na aspirantów.

przemianowaniu

—

wstępne

w

26 czerwca

rb.

przyjmu-

gmach własny gimnazjum.

Ogrodnictwa w

Specjalna komisja przybyła z ramienia
Kom. Głównej po zbadaniu warunków intelektualnych
zakwalifikowała do szkoły
następujących

funkcjonarjuszy

z komendy

miasta: st. przod. j. Pieślaka, Piwarskiego,

J. Weremiejuka, przed. Woronieckiego, Kozłowskiego, Królikowskiego, A. Lipina oraz

st. post. Razdieryszyna, 5. Połouka. j. Kozara, P. Komorowa.
Ponadto z komendy
pow. Wil.-Trockiej st. przod. Lebela i przod.
Songina.
— Osobiste.
Prezes Wileńskiej Izby
Kontroli Państwa p. Jan Pietraszewski wy-

Makrockiego

Wysta-

Na

w

sprawie akcji na

skutek

notatki

„Opóź-

niona akcja na pomos siewną*, jaka została umieszczona w Nr. 111 (1722) gazety

„kronika“, Wydział Po-

„Stowo“ w dziale

wiatowy Sejmiku Wileńsko-Trockiego
jaśnia co następupuje:
RRC

Bank

Rolny

wy2

jaknaįžyczli-

MIEJSKA.

Wydział

Elektryczny

zawiadamia,

tła na ryczałt lub
z licznika, proszeni są
o zawiadomienie Wydziału Elektrycznego o

dniu wyjazdu na wakacje

ze światła jak również
mieszkaniu

na

ilości lampek,

wstawianie

późniejszych

reklamacyj.

uwzględniane.

zmniejszeniu w

a to

rachunków

Reklamacje bez

będą

o

i niekorzystania

tych

i

ze

względu

uniknięcie

zawiądomień

nie

prze-

szawskiego i Członka Komisji Kodyfikacyjnej pp. Stefaki i Allerhanda,
na temat:
„Aktualne zagadnienia egzekucyjne".
Ze względu na doniosłość tematu uprasza się pp. Członków o jaknajliczniejsze
przybycie.

zostąły

Teatr

„Złoty

Wystawa

VI

Doroczna

wy-

T-wa

Rządu, Kultury, Na-

od

—

otwarta jest na

10 rano

Pałac

do 7 wiecz. (Piac Na-

‚ 22.30—23 30: Transmisja muzyki tanecznej z Warszawy.
Poniedziałek dn. 21 maja 1298 r.

16.30
16.55: Audycją dla dzieci „Przygody panny
Domiceli* opowie
Halina Hop endlingerówna.

16.55
— 17.20: „Świat idei* odczyt XII z

cykłu „Filozotja narodowa* wygłosi pros
U.S.B. dr. Wincenty Lutosławski.
17.20 - 17.45: „Felieton wesoły" w wykonaniu art. teatru Polskiego Karola Wyrwicz-Wichrowskiego.

17.45-18.10: „Lecznictwo
ludowe
na
Wileńszczyźnie*
odczyt
z działu „Ziemia
Wileńska* wygłosi prof. U.S.B. dr. Jan Muszyński.
18.10—19.00: Recital skrzypcowy prof.

Hermana

Sołomonowa.

19.25

20.00:

oraz batiki artystek warszawskich

O godz. 7 wiecz.

następnie

przewiezioną

Grodna.

Wystawa

zostanie

do

8

ROŽNE.
Komitet „Chleb

Dzieciom“

podaje

do wiadomości, iż w ciągu czwartego roku
istnienia zbiórki

miesięczne

dały

dochodu

razem dochodu 16.166 zł. 30 gr.

pozosta-

13.444 zł. 99 gr. różne inne 2.721 zł. 31 gr.
dnia

ns

zł. 88 gr. czyli
17.831

zł. 18

Ka

przychód

1.664

OW

AE

z

aš

r. wynosiła

i

Rozdano schroniskom wileńskim 13.845

zł. na administrację wydano 2.261 zł. 58 gr.
razem rozchodu 16.106 zł. 58 gr. Pozostaab па dzień | marca 1928 r. — 1.724 zł.
o gr.
| — Kasa Chorych m. Wilna zawiądamia, że od składek za m. maj 1928 roku,
niewpłaconych

pobierane

„Od skoryny

do

maszy-

ny rotacyjnej — rozwój drukarstwa wileńskiego* odczyt z działu „Kultura ksiąžki“
wygłosi red. Ludwik Abramowicz.
20.30—22.00: Koncert próbny międzynarodowy. Transmisją z Warsząwy do Pragi i Wiednią.
W programie
muzyka pol-

WYPADKI

I KRADZIEŻE.

— Platforma a nie samochód winowajcą.
W
numerze "113
„Slowa“ z

drugie

w podwórzu).

nastąpi dzisiaj

RE

Wilna
w dziejach
„Historja* wygłosi

bm.

w kronice

do

procenty

31

maja

zwłoki,

1928

eksploatacji
nie, co w

r., będą

oraz po tym

Sielanła W

tej

„Laciszu”.

gdzie to wszystko

— cudo.

mu-

A wie pan

jest?

— Ach wiem.“Pani jest genjalna; a więc
otworzyło
3

już

swą

letnią

rezy-

— Tak, tak, juž. Widzialam przechodząc przez Mickiewicza i aż mi serce załopotało na myśl jak tam musi być uroczo.
— Pani jest
e Ę Nic lepszego
nie

można

było. A więc

się

gałęzi wytwórczości.
Konjunktury, świadczące

spotka-

o

otwierających

czyn-

temu

realnych

się

w kraju

tą nową u nas gąłęzią produkcji,
nie
nie zawiodły. ale wykazały
konieczrozwinięcia gigantycznego, zakrojonemodłę amerykańską rozmachu, któwzględu ną stale rosnącą konsumpcję

Wyjątkowo

zyka. jednem słowem

stanie

stały się kilka lat

kiajowych rynków,
wiedliwiony.

— Wie pan, mam fmyśl genjalną, piramidałnąi niemal egzotyczną.
Umieram z ciekawości?
— Panie Wacławie! Dzień tak piękny,
rozkoszny, chodźmy dziś razem ną obiad.
— Wspaniale, doskonale, ale gdzie?
— Mam, mam już plan bajeczny. Niech
pan sobie wyobrązi istny raj na ziemi.
Ogród,
drzewa,
kwiaty, majuwa
zieleń,
szumiący wodotrysk, altanki, rozkoszna

zakres

spadł wydatnie w ce-

stopniu

gumowego

przed
tylko
ność
go na
ry ze

skończy?
— | ja także.

wymyśleć

dużym

możliwościach,

Hallo! Panie Wacławie, to pan?
Ja we własnej osobie.
— Tu Lu. Czekam z utęsknieniem 3-ej
godziny, kiedyź się to urzędowanie naresz-

„Zacisze*
dencję?

surowiec

bodźcem do utworzenia w Polsce placówek

—

cie

gumow gigan-

nikiem sprzyjającym
jeszcze większemu
rozpowszechnieniu
się wyrobów
gumowych.
Doskonałe warunki rozwojowe prze-

NADESŁANE.

„wypadki*

notatka

i 3 Maja

się

Z

przez

ziak

śliwionego dziewczęcia.
Jazz-band,
jakby

bu-

twierdzącą

uszczę-

wtórując

sercom

Sielanka trwa niczem niekrępowana.
Goście przy innych stolikach upojeni,
bawią się i rozkoszują nastrojem jedynego
zakątka w mieście.
Opuszczając „Zacisze“, p. Wacław z uczuciem uścisnął rękę gościnnego

dyrekto-

ra zakładu, popularnego p. Macieja, dziękując mu tym za oddaną mimowolnie
usługę

przez

stworzenie

warunków,

zniewoliły dwa serca dla siebie

które

bijące wy-

szeptać nareszcie: „kocham*.

Ślub młodych, jak się dowiadujemy,
od:

będzie się za miesiąc, a urządzenie przyjęcia i zabawy weselnej
powierzono Oczywiście p. Maciejowi, który i do tego celu
ma przystosowane
i rutynę.

jest

więc

nadwyraz

korzystne

uspra-

warunki

z

jednej strony przy równoczesnem sprężystem zorganizowaniu polskiej produkcji wyrobów
chanie

gumowych, stworzyły, iż w
niesłykrótkim czasie przemysł ten kolo-

salnie

się rozwinął, wróżąc dalszy systema-

tyczny

postęp.

Podstawowem

zadaniem

przemysłu

gumowego

jest

przyczem

popyt jest w

krajowego

wyeliminowanie

zagranicznego importu, który jeszcze przeć
kilkoma laty wyłącznie
zaspakajał kra*
jowe rynki. Obecnie już import ten maleje,
lwiej

części

zado-

wolniony krajową produkcją. /Sledząc nadzwyczajne rezultaty, osiągnięte przez polski przemysł

gumowy,

jesteśmy

w

stanie

stwierdzić, iż import zagraniczny jest już
w. przededniu zupełnego wymarcia, przyczem

przed

przemysłem

naszym

otwierają

się już poważne możliwości eksportowe.
Celem poinformowania się o stanie
faktycznym organizacji polskiego przemys-

apartamenty,

służbę

no

į

on „Blawat Wileński"
Wilno, ul.

Wileńska 31, tel. 382

poleca wielki wybór
towarów
nianych
i bawełnianych
na

Ė P. P.

letni.

CENY

Urzędnikom

wyszła 13 maja i w niej
kie p. Wiernikowski
Prezydjum na podstawie
stanowiło: zawiesić p.

na

G

jego czynnościach

i zwołać

zwyczajnym
na dzień 25

Centralną i Nadzorczą
o godz.
12 w celu po-

Radę
maja

w trybie nad-

wzięcia ostatecznej decyzji. Jednocześnie
z tem Prezydjum komunikuje o przeniesieniu

karcelarji

„Praświety*

do nowego

kalu przy ul. Mickiewicza Nr. 22 m. [5.
i

15-V—28 r.

Prezes

Antoni

fakimowicz

Sekretarz M. Stankiewicz

lo-

przyczem

od

sie roku jakgdyby pod działaniem, różdżki
czarodziejskiej, wyrósł ten kolos przemysłowy. Nowowybudowane budynki 'i zmontowane

w nich ostatnio

urządzenia pozwolą

fabryce potroić produkcję w
ub. roku. Zaznaczyć należy,

mu

kierownictwu spoczywającemu

świadczonych

rękach

fachowców.

znanych

do-

Ё
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slawy kurariy

Wypoczynkowe.

Ё

СО (НА Е

i damy

dziewcząt i
utrzymania

dia dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich
Dla dorosłych 150 fr. szw. które dła
czterech kurortów przy tygodniowych
zmianach są ważne. Referencje przeszło
Prospesty

na_

Internationale

des

Pensionnaten

nats Europčens) šudapest,

W.

i ludowego

obuwia.

Pozatem

materjały nieprzemakalne

namiotowe.

związku

ma „Gentleman*
sezon

z

szeregiem

istotnych

w dziedzinie

mody,

artykułów,

które będą

przygotowuje na

szereg

fir-

najbliż-

dła rynku prawdziwą rewelacją.
Przedsiębiorstwo
posiąda wszystkie
absolutnie działy fabrykacji wyrobów gumowych, zajmując imponującą przestrzeń
36 tysięcy

8

В
5

Przedsię-

firma „Gentleman* wyrabia doskonałe płasz-

szy

В

3, telefon 362.

Pensjonaty, internaty, dla
dla chłopców. Cena całego

sportowego

zmian, jakie zaszły

2285—3 J

plantacji.

biorstwo wyrabia 8—lo tys. par kaloszy |
śniegowców dziennie i do 10 tysięcy par

B

B--ia QIKRiM

ny - strasse

w

szwedzkich

_ Mimo to przedsiębiorstwo systematycznie jeszcze dąży do doskonalenia
swych

dogodnych

na RATY

der

stosunku do
iż pod wzglę-

dem jakościowym
wyroby
„Gentelmana*
nie ustępują najlepszym
szwedzkim
artykułom, co zawdzięczać należy
techniczne-

brezenty

posezonowa

Gotówką

Šwiafowej

czerwca

roku, prześciga
przykłady
amerykańskie.
Wprost trudno sobie wyobrazić, jak w okre-

cze deszczowe,

2254 GS VUV GEO TIA AGO CZAD |

Wyprzedaž

Niemiecka

15-go

rb. liczba ta wzrośnie do 1.500. Tempo w
budowie fabryki, założonej dopiero w 1927

E

|" MEBLE ©";
ОО СОЛ

(Fėdėration

na zarzuty tak ciężnawet nie reaguje,
art. 13 statutu poWiernikowskiego w

nencie. Obecnie zatrudnia ona około 1.000
robotników,

wełsezon

NISKIE.

warunkach.

ERIE 23 (Б

ureau

„Hramadzianin“

Że względu na urządzenie i maszyny
fabryka „Gentleman“ jest dziś najmodnie:
wyposażonem przedsiębiortstwem na konty-

wyrobów, wypuszczając na rynek nowe
modele równocześnie z zagranicą.
Fabryka zużywa jedynie najlepszy surowiec #

metrów kwadratowych.
(„Republika* 2. V. 1928 r.)

POLECAM
ORYGINALNE

SZWEDZKIE

OIRÓWKI do MLEKA
największych w świecie fabryk wirówek

Tow. AK. Baltie
w STOKHOLMIE
Są to wirów=

ki najdoskonalsze
ze
wszystkich

żądanie.

Pestalozzi

obecnie znanych; pod

Pension-

V., Alkotmi-

względem

4. I. (Telephon: Terćz 242
— 36).

Kurorty i domy wypoczynkowe:
prosi Pana Redaktora
o umieszczenie
w
ęgrzech: Budapeszt,
Siófok, W
poczytnem piśmie Pańskiem
niniejszego Na
Szwajcarii: Genewa, *) Lozanna, *) Neulistu:
W związku z zamieszczonym w- Nr 10 chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *)
gazety „Naród* z dnia 10 maja r. b. listem Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *)
sekretarki
Centralnej
Rady „Praświeta" Deauville, Trouvilie, Biaritz, Aix-les-Bains,
p. M. Stankiewiczówny, która zarzuca. p. Grenoble, *) Evian (Genewskie Jezioro),
Wiernikowskiemu
cały szereg postępowań Chamonix, Na Francuskiej Riwierze: St.
nieetycznych,
podrywających
autorytet
i Raphael Cannes,Nizza, juan-les-Pins, Montei wobec tego, iż zarzu- Carlo, Mentona, W Anelii: Londyn *) Camhonor organizacji
We Włoty te całkowicie odpowiadają rzeczywistoś- bridge, *) Brigthon, Folkstone,
ci, że Nr. 10 „Narodu* wyszedł '10 maja, a szech: San-Remo, *) Nerwi, Wenecja Borgazeta p. Wiernikowskiego

szechnej.

zachodnio-indyjskich

siąca rodzin.

Szanowny Panie Redaktorze!
T-wo „Praświeta* niniejszem uprzejmie

nazawszel...

dwojga zakochanych, gra z uczuciem cudne, a oszałamiające z maestrją wykonane
melodje nastrojowe.

rzeczywistością.

Lisf do Redakcji

moją

oczki i oblany pąsem

były odpowiedzią

samochód

samochodu straży.
przez konia stanął

zostań

Opuszczone

o rozbiciu budki przy zbiegu

wpoprzek jezdni, powodując
zatrzymanie
się następoych samochodów straży.
W momencie wykręcania się platformy,
sztaby żelazne, któremi była naładowana,
zawadziły za wspomnianą budkę i przewró*
city ją-

przeciąg 1-go

Reprezentacyjny

W ciągu ostatnich lat przemysł
wy w Europie'rozwinął się wprost
tycznym
tempie.
Ze względu
na zwiększenie

WZTEZYOEZNE
ROCK POTZEO ZPP OTOWSZASCIEDZ

najdroższa,

20.30
22.60: Transmisja
z Warszawy:
koncert wspólny stacji Warszawa-Poznań.

przejeździe pierwszego
Wóz ciągnięty samopas

prac Józefa Kidona, kolejekcię
krajobrazów i martwych natur Felicji Czajkowskiej,
krajobrazy Stefana Domaradzkiego, rzeźby

—

Róg" (ul. Dąbrowskie-

Art.-Pl.

— Zamknięcie
wystawy
obrazów
warszawskich
artystów
malarzy w sali
Stow. Techników Polskich
przy ul. Wileńskiei 33, zawierającej zbiorowy pokaz

ta

Znakomita

prof. U.S.B. dr. Teofil Modelski.
:
„20.00 - 20.25: Transmisja ż Warszawy
„Chiny =ich przeszłość i teraźniejszość” odczyt VII wygłosi proi. Bohdan Rychter.

ulic Mickiewicza

uki, Sztuki i Prasy oraz licznie zgromadzonej publiczności. Wystawa
w tym
roku
przedstawia się pod względem jakościowym
iilościowym b. okazale
skłądą się bowiem
na nią do 200 dzieł członków
Wil. T-wą
Art. Plast. oraz zgłoszonych gości.

P. Laksa

jest conaj-

Auto straży w tym wypadku było tylko pośrednim powodem całkowitą winę
ponosi
tradycyjnej
wstęgi
dokonał p. woźnica platformy pozostawionej bez opiew obecności przedstawicieli wyż- ki na ulicy, koń której Spłoszył
się przy

szego Duchowieństwa,

wejście

więc

i MUZYKA.

19.30—19.55: „Rola
Polski* odczyt z działu

pomieszczona

17 bm. w Sali Pałacu Reprezenta-

stawa obrazów i rzeźb Wil,

poleona

fakcie

a

12.10 —
: Transmisja poranku
symtonicznego z Filharmonji Warszawskiej. W
15.15
: Transmisja koncertu symfon.
z Filhormonji
Warszawskiej. Wykonawcy:
18.35
19.00: „Audycja przeraźna*, wy-

straży, nie zgadza

miesiąca

odnośnej

Śląsk, Panewnik-Ligota).

czwartek

otwarta

Imponujący rozwój łódzkich zakładów przem. gumowego
„Gentleman.

my się przed urzędem. Adieu!
tu gumowego, zwróciliśmy się do dyrektoEureka!
Godziną
3-cia.. Koniec u- ra naczelnego firmy „Gentleman*, która
rzędowania. Ulica zalana słońcem: Przytu- jest jedyną w Łodzi fabryką wyrobów guleni i zapatrzeni w siebie kroczą p. Wacław mowych i pionerką powstającego w Polsce
ip. Lusia wprost do wymarzonego ustro- wielkiego przemysłu gumowego.
nia. Zajmują miejsca w jednej z altanek.
Pan dyrektor D. Schrage,
oprowadzaZręczny kielner wmig zastawił stół
pysz- jąc nas w towarzystwie inżynierów fabrycznem jadłem, które znika z połmisków bły- nych (wybitnych zagranicznych fachowców
RADJO—WILNO.
skawicznie. Śród upojnych melodyj orkie- przemysłu gumowego) po oddziałach tego
stry, płyną niespodziewanie
wyznania
mi- imponującego
Niedziela 20 maja 1923 r.
przedsiębiorstwa, tłumacz;
10.15—
: Transmisja nabożeństwa z łośne...
przeznaczenie kolosów maszynowych,
bę— Ach Lu, jak ja ciebie kocham!
Lu dących ostatnim wyrazem techniki powKlasztoru O.O.
Franciszkanów (Górny

dn. 19

została

w

zakończone,

powyższym

Goście wprowadzeni przez członków—
mają wstęp wolny.
=
Doroczna wystawa obrazów
Wil.
T-wa
Artystów - Plastyków.
We

Przecięcia
Wojewoda

Wyjaśnierie

ludzi

gabinet p. Prezesa Sądu Apelacyjnego), odbędzie się odczyt prof. Uniwersytetu War-

siedzenie plenum sejmiku Wileńsko-Trock.
na którem będzie dokonany wybór członka
do RAW WC
siewną.

„Zycie

uzupełniony

— Z Towarzystwa Prawniczego im.
Ignacego Daniłowicza w Wilnie. Zarząd
Towarzystwa Prawniczego zawiadamia pp.
Członków, iż w dniu 21 maja r. b. o godzinie 8 wieczorem (Gmach Sądów pok. 40

cyjnego

—

temat

zroczami.

— (0) Wybory do Rady wojewódzkiej. Dnia 26-go maja rb. odbędzie się po-

pomoc

na

z Komitetem

kona Zuła Minkiewiczówna.

KOMUNIKATY.

wa

Komi-

że

go 5). Dziś wielka Rewja ciesząca się wielkiem powodzeniem pt. „Sałatka majowa” w
15 cbrazach 2-ch częściach z udziałem ulubieńców Wiłna: A. Cieleckiej, M. Dobrowolskiego, Duo Ney, M. Szczęsnej, J. Bohdańskiego, lny Hellen i Zadejko - Girls.
Dziś dwa przedstawienią, początek o
godz. 8-ej i 10-tej wieczorem.

po-

je, oraz udziela SDK)
informacyj
kancelaria w godzinach
szkolnych przy ul.

przedhistorycznych* —

ukazania 51к

Orkiestra pod batutą dyrygenta M. Kodźwięcznie
chanowskiego, brzmi pewnie,
i składnie.
Tłumnie zebrana publiczność па
premjerze zgotowała znakomitemu gościowi owację kwiąto« ą.?
— „Księżniczka Ola-La*, Następnym
wodewiłem, a właściwie komedją muzyczną będzie „Księżniczka „Ola-va*. W
roli
tytułowej wystapi Elną Gistedt.

do wszystkich 8

z dokumentami

3) sprawa udziału

pertraktacje

TEATRY

komisarjatach, we

terminie przedwakacyjnym

13

Wobec

wiadomości,

A

mniej przedwczesna.

SZKOLNA.

Wiwulskiego

zwło-

2

ill „Słowa*

wiadomośćgo

Eszaminy wstępne w gimn. im.
Tad. Czackiego. Koedukacyjne gimnazjum
im. Tadeusza Czackiego z prawami podaje

Podania wraz

z procentami

płacenia.

sprawie nie

—

klas

ściągane w

tet wystawy Targów Północnych uzyskał
pod eksponątyżczęść lokalu Szkoły Przem.
Handlowej,żDyrekcja tejże Szkoływyjaśnia,

lit. M, zam. w II komisarjacie, i na lit. N,
zam. we wszystkich Kkomisarjatach.

iż

wraz

będą

— Wyjaśnienie.

Nr.

w

winni
stawić się
z nazwiskiem na

I, III i IV

wiadomości,

egzekucyj

obowiązku

wtorek zaś, dnia 22 maja,z nazwiskiem na

do

składki

ki i kosztami egzekucyjnemi.
Nakazy
płatnicze zostały wysłane,—
nieotrzymanie rachunku nie powstrzymuje

posiedzenie

poborowych. W

Stefana Batorego.

L krajowego przemysłu gumowego.

Północnych.

mysłu

terminie zaległe

—

z że wszyscy abonenci korzystający ze Swia-

czysto:trzepane-

—

Targów

nister Spraw
Wojskowych,
Generał
Daniel Konarzewski, któremu
Komi
tet Organizacyjny Targów o osobach
p. Wice-Prezydenta Miasta, W. Czyża,
prof. Ehrenkreutza,
Dyr. Luczkowskiego przedstawił prośbęw tej sprawie. Pan Wice-Minister ustosunkował
wiącego bezpośrednie otoczenie mu- się do petycji jak najprzychylniej, obierów pobernardyńskich
zajętych cze- cując rozpatrzenie zgłoszonego wniościowo przez wojskowość. Na konie- sku w czasie najbliższym.
rencji był obecny pierwszy
Wice-Mi-

wystąpi w
dziś
Gistedt
primadona Eina
swej najlepszej kreacji
„Panny
Nitouche*
w wodewilu pod tym samym tytułem.

niedziałek, dnia 21 maja
do przeglądu
poborowi

Uniwersyfefu

W dniu wczorajszym odbyła sięw
Urzędzie
Wojewódzkim w obecności
zastępcy Pana Wojewody Wiłeńskiego
p. Wł. Dworakowskiego
konierencja
w sprawie
pozyskania
na wystawę
Targów Północnych terenu przylegającego do ulicy Królewskiej, a stano-

— Występy Elny Gistedt.

Magistracie

Asysfentów

©

Druja.
Šwieciany—Dukszty—
Targach
Północnych
w Wilnie, 4)
wie
I
— (x) Kto będzie awansowany
do sprawa konkursu
na
upiększenie
okieni
szarży aspiranta policji. Swego czasu po- balkonów w Wilnie, 5) wolne wnioski.
dawaliśmy wiadomość
o tem, że w myśl
— Odczytw
ROK. W dniu 19. V. rb.
P. P. o godz. 5-ej pp. w lokalu Rady OpiekuńGłównej
rozporządzenia Komendy
wszyscy funkcjonarjusze policji posiadający czej Kresowej, ul. Zygmuntowska 22, zostopień oficera
rezerwy
podlegają, po stanie wygłoszony odczyt przez. p. Wacła-

Państwowy

podpro-

w

L

Asystent Uniwersytetu Stefana Batorego
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami zmarł dn. 18 maja 1928 r. przeżywszy lat 29.
Rossa
nastąpi
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zamkowej 4
do kaplicy
na cmentarz
dn. 20 maja o godz. 6-tej po poł. Pogrzeb dn. 21 maja o godz. 10 rano.
O stracie nieodżałowanego kolegi zawiadamia

Zebranie Miłośników Ogrodnic— (x) Z inspekcji pogranicza przez twa. Wileńskie
Towarzystwo
Ogrodnicze
p. Wojewodę Raczkiewicza. P. Wojewo- w dniu 25 bm. w lokalu
Związku
Kółek
towarzyda Raczkiewicź który ostatnio w
i Organizacyj Rolniczych z. Wileńskiej, W.
stwie D-cy 6 brygady Kopu pułk. Górskie- Pohulanka 7 o godz. 6 wiecz. urządza zewojewódzkiego wydziału branie członków i miłośników Ogrodnicgo, naczelnika
bezpieczeństwa publicznego p. Kirtiklisa i twa z następującym porządkiem dziennym:
starosty p. Witkowskiego "wyjecha na in1) referat prof. Somorowskiego: Przyspekcję miejscowości pogranicza zpolsko- ozdabianie
balkonów
w osiedlach miejlitewskiego, po dokonaniu lustracji miejsco- skich, 2) referat pomologą J. Krywko: Nowości na odcinku
N.-Troki i Niemenczyn wości w uprawie i nawożeniu pomidorów,

wywozić ien i

wysokim standartem, a za otrzymane
pieniądze na ten cenny i poszukiwa-

$$

WOJSKOWA.

URZĘDOWA.

mylnem.

i pakuły, ale tylko czysto-trzepanę

się

Michał Dziadowicz

A

r. 1928-29,

ręcznej pracy włościanina, która zaw- wiej potraktował sprawę pOomocy siewnej
sze
przewyższa
maszynową
pod w Okresie bieżącym ludności rolniczej powzględem dokładności
i zachowania wiatu, przeznaczając na ten cel większą
niż w roku ubiegłym kwotę pieniężną. Zadt*%4 zalet towaru.
ne specjałne formalności przy wypłacie
Dekrety te przyniosłyby ogromną kredytów siewnych stosowane nie byłyi
| korzyść produkującym len drobnym akcja pożyczkowa ze strony Państwowego
pośred- Banku Rolnego przeprowadzona została we
rolnikom jakoteż i Krajowi,
czasie.
Przydział kredytów na
nikom zaś znacznie
mniejszy
zaro- właściwym
powiat Wileńsko-Trocki, odpowiednio do
bek.
A
wielkich potrzeb ludności, mógłby wynieść
po wojnie, znaczniejszą jeszcze kwotę, gdyby istniała
latach
h
pierwszyc
W
Ё w celu przyjścia z pomocą naszemu na terenie powiatu większa, niż obecnie,
czynnych spółdzielni kredytowych.
| rodzimemu przemysłowi tekstylnemu, ilość Interwencja
pana Starosty dotyczyła
\ były wydane zarządzenia, aby len nie wyasygnowania kredytów,
nieposiadających
!
sądzono, że charakteru ściśle rolniczego, których dyzagranicę,
wywożono
tem wzmocni się produkcja lnu i za- sponowanie nie łeży w komfetencji Pańim stwowego Banku Rolnego.
opatrzą się fabryki w potrzebny
surowiec.

go-

wahają się

Rady Miejskiej. Na porządku dziennym znajduje się projekt budże*u dodatkowego na

z tym
zumieć, że Polska nie może
rady.
sobie
produktem dać
to jedża w dniu dzisiejszym na dni kilka do
Łotwa, a nawet Rosja dawno
Warszawy w sprawach służbowych.
zrobiły i wysyłają tylko wysokocenZastępować Pana Prezesa będzie WiceotrzymaZz
a
ne gatunki zagranicę,
Prezes Izby p. Zenon Mikulski.
nych pieniędzy pokrywają lwią część
SAMORZĄDOWA.
swego budżetu.
.
kretem dokładnie określić,
stanie towar z Kraju może

towaru

ceny

zależnie od zaofiarowania,
urodzaju
wszechświatowego i ilości poprzednio
zmagazynowanego towaru, więc nieraz
kupcy Iniani są zmuszeni
przetrzymywać len na składach z roku
na
rok, a conajmniej przez kilka miesięcy, by otrzymać należytą cenę, co
wymaga zatraty znacznego
kapitału.
Przerwać zakupy bez ryzyka
utraty
rynku
- niepodobna.
Reasumując
wyżej
powiedziane,
dochodzimy do wniosku, iż żeby handel lnem i produkcję
takowego
postawić prawidłowo należy:
domagać
się wydania rozporządzenia gminom,
aby nakłoniły włościan
do sprzedawania
wysoko
oczyszczonego
produktu, dalej wydania stanowczego zakazu wywożenia surowca
i słomy
lnianej zagranicę. Następnie, by Banki
Rolny
i Gospodarstwa
Krajowego
poparły egzystujące firmy lniane, jakoteż międlarnie, odpowiednio
takowe finansując w celu +dania
możliwości zakupu i przeróbek towaru, jakoteż całej słomy lnianej,
wyprodukowanej w Kraju. Tym sposobem uporządkujemy i poprzemy naszą krajową produkcję i handel lnem, który
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»„ „Baltie* D**130 do 225 „

W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Ostenda, W Afryce: Algier, Tunis.
W, miejscowościach zaznaczonych gwiazdką, internaty dla chłopców
i dziewcząt,

System talerzykowy, medele nowe.
Najdogodniejsze warunki nabycia:
Należność może być spłacana w drobnych ratach w ciągu 10 miesięcy.
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gwarancja fabryczna. Części zapasowe
zawsze posiadam ną składzie.
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rolniczych.
СЧа

Z

a

<

|

‹

SŁOW

Od dnia 1640720 maja 1028 1:

Niejski inemalogr
Kulturalno-Oświatowy

włącznie będą wyświetlane filmy: „Morar
Paul Wegener, Hannie Reinwald'i Nien Són

38. |

i

UWAGA.

„Wyorawa

myśliwska

do Abisynji i Tajemnice

W
się
Mostowa
2

reżyserii
kobiet.

|od godz. 10 do 1i od
Pohulan5—1
ka 2, p.p.róg W. Zawalnej

b. majster

POKOJE

przy

gubi!

POLONIA

Dziśl

я

KE
sę
Ko WANDA"
Wielka 30.

й

tragik świata „Mistrz maski* LON CHANEY w epokowym
Dziśt Największy
aktowym dramacie, osnuty na tle ostatniej wojny domowej w Chinach

|

W

ERY

OO

DGRISKO"

(obok dworca
wE о)

=

kolejo=

r

M

ajemnica
h:
16

SIĘZNYy
MAC MURRAY,

W rolachgłównych:

20).

RANNA
Ponieważ doszło do
obuwieР obcego Kan

gi
g

pi
ge

niektórych kupców, jako obuwie

A

marki

gd

6

E i

ga

przy

okazaniu

5z

dziedzinie

PAW

OIS BEI

UR

KKS ZIE S

GZ

ПК

НО ЕМО ЕЕ

godnikami i

prosimy

SĘ prprzeto

stanowczo zwracała
j bywaniu obuwia „CEDA"
" uwagę na markę fabryczną
LH „CEDA“
wyciśniętą
na podeszwie.
Jednoczešnie komunikujemy, že powiekszyją

Zastępstwo

8

rejon

na

Ba

= B „D. E. RIMINI, Wilno, Rudnicka 6, tei. 12-20

Ja
BS Ža
z

4

Aё

че

METAMORPHOSA
TAA BEREZKA PZPC
ЯЕНа
„padzńałne
t/, ZTDO

®

damskie

Per

‚

m Siada:

iadalny
inoyprze Žgy

|

Ni

Kazimierza)

6

Naturalne

3

6.

M letniska!

2

czerpania.

świeżego

|РАР!ЕК NA MUCHY.
bielizny. Rozmaite przedmioty

&

i

©
Sklepy

T-wo

в
į

°
detaliczne:

НА ааО

6
I
Ё

En

B
5
&

R

RULIROWSKI
ul. Ad, Mickiewicza Nr. 33-a.
AE
Duży wybór materjałów oe
CHG
Wykonanie pierwszorzędne

ź

«a

$
ф

m

„Wilenska
Wilno,

Szkolna“

Pomoc

ul. Wileńska

wymienia najtaniej strzykawki

„Record

10. 20
4.50,

50

10.0

5.50,

miejscowe

rody,
|

|

że już pora

cieczkowe

zaopatrzyć

się

w

i dla kolekcjonowania.

wydawca

S tanistaw

1927

Mackiewicz.

R

e

przybory

specjalność:

i 5Boo

1)

1385 -4 $

=

Wykwintne

6

| GUMOWE

GABARDYNOWE

najlepszej $
i

ф

i CZAPKI

KAPELUSZE
ri
Nasa

е

Ceny

ка

stale,

nie

21,

Redaktor

vdpowiedzialiy

о

1822ю

mazi

Goprowadza
doO jdealuej
SI
ADIO
„RADJO - POGOTOWIE*,

ielki
ję Wielki
H wybór

Bi

w

], WILDSZTEJN

poleca

Wilno, ul. Rudnicka 2.

*

m „0

1

m

li noleu

B

|

_

rd
osy

za

znający

i

branża,

pi

>

na
40

ul. Mickie, Wilnie.
pod
2259—0

R

Oraskieniki

pensjonat
ZOFJA':

95
ać

kacie

duże, słoneczne, balkony, elektrycznošė
ah ,

:

Žądajcie

“VICHY
Czesiaw

nazwę

tychczasowych wydań.
Dzieła EMILA ZOLI stanowią

- £TAT*

Karwowskl.

przewrót
aż do

łeczeństwa i obnażając duszę ludzką

Każdy

socjalnych.

ratury ale i na pojęciach
šie
ielki
t ego wielkiego
epika.

bezpłatnie

w historji literatury
EMIL ZOLA

dna.

W sposób

zaważył nietylko na historji lite-

ludzkość

kochający

wszechświatowej.

nas przez wszystkie klasy spoczłowiek

poznać

musi

dzieła
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Zamówienia są ważne tylko dla kuponów, ottzymanych w cią 10 dni.
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