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Baczyńskiego,

narad

polsko-

podkomisji kolejowej, pocztowej i ekonomicznej, których
skład został ustalony. Datę rozpoczęcia prac podkomisyj

czwartek o godz.
10-tej, dia spraw

i telefonicznych

w piątek o

BERLIN, 23—V. Pat. Dziś o godz.
łudniem odbyło się 4-te posiedzenie
do

spraw

1l-teį przed popolsko-iitewskiej

granicznych

i

granicznego

ruchu tokalnego. Delegacja polska zgłosiła na dzisiejszem
posiedzeniu szereg poprawek do litewskiego projektu umowy

o ruchu

lokalnym.

Poprawki

te zmierzają

do

tego,

aby umożliwić korzystanie z ulg w ruchu lokalnym szerszym kołom ludności pogranicza aniżeli to przywiduje
projekt litewski. Delegacja litewska przyjęła propozycje
polskie do rozpatrzenia. Następne posiedzenie odbędzie
się jutro

przed południem

BERLIN, 23—V.
się zakończenia

w

poselstwie litewskiem.

Pat. W

kołach

prac berlińskich

w najbliższych

delegacji spodziewają

polsko-litewskiej komisji

dniach.

LONDYN,

23.V PAT. Zapytany

litewskiego

o celach

Woldemarasa,

wizyty

minister

londyńskiej

Chamberlain

powiedział: Po grudniowej sesii Rady Ligl Narodów
p.
maras zložyl wizyty w Berlinie i Paryżu. W tym samym

od-

Woldeczasie

p. Woldemaras wyraził w rozmowie ze mną
nadzieję
złożenia
wizyty w Londynie na wiosnę r. b. ja zaś ze swej strony upewnilem go, że przybycie jego do Londynu
powitałbym
2 zadowoleniem. Jedyną sprawą
o której imówiliśmy ze sobą była spra-

wa iokowań,

zalecenia

toczących się obecnie

Rady

Ligi Narodów.

W

między

Litwą

rozmowie

a

Polską

z

z p. Woldemarasem

podkreśliłem znaczenie, które rząd brytyjski przywiązuje
do
prowadzenia
tych rokowań
i do nawiązania wskazanych
przez Radę Ligi dobrych sąsiedzkich
stosunków
między
Obu

Przyszła koalicja rządowa w

* kiego, który oddał białe kartki. ObuNiemców,

ziemian

jest pod wpływem

a więc klub ten, oddając białe kartki
uczynił to tylko dlatego, aby sprzeciwić się Rządowi, zaszkodzić Państwu

Polskiemu.
głoskę, że

słyszałem po-

Natomiast
wewnątrz

Klubu

ła większa dyskusja,

Posiedzenie

niemiecki

klub

że

dlatego,

rzające

listów z posłem Diamandem na czele uważała odrzucenie wniosków rządowych w pierwszem czytaniu zazbyt
daleko idącą demagogję.
Za odesłaniem wniosków rządo-

wych do komisji głosował Klub
i

Wczoraj odbyło
się posiedzenie
poselskiej.
Następne
odbędzie

się we

wtorek

dn.

29

maja.

Na

po-

Ustawa dziennikarska.

Żydzi. sner, Kazimierz Kaczanowski, Mieczysław Niedziałkowski,

licz,

Kazimierz Oku-

Stanisław Mackiewicz,

Piotrowski,

Bolesław

Zygmunt

Pochmarski,

Henryk Rozmaryn, Stanisław Stroński,
Jan Walewski i Karol Wierczak. Wnioduża absencja po stronie
przeciwni- Sek został przekazany Komisji Praków demagogji. Zwykle wnioski rzą- wniczej.
dowe przechodzą dlatego, że absencja
Bieorawdziwe pogłoski © Epidepo stronie opozycji
jest większa, niż
d koni.

miejską. Zwróciła powszechną

uwagę

po stronie głosującej

za rządem. Te-

raz było

Podatek

odwrotnie.

kowy odrzucony został
Przeciw

149,

podatek

191

budyn-

z

mit wśró

WARSZAWA,

23.V Pat.

195

mji anemii zakaźnej

wśród

Przeciw 146. Ponieważ było głosowa- w stadninach państwowych
nie imienne, więc byłoby

ciekawe sprawdzić,
wał. Niestety dziś
stać

imiennych

minister

do marszałka

sejmowej wydo-

"zestawień

Po ogłoszeniu
wania

nadzwyczaj

kto się absentowieczór nie udało

mi się z kancelacji

głosowania.

rezultatów

Czechowicz

głosopodszedł

sejmu i oświadczył, że

rząd wycofuje także
podatku majątkowego.

projekt
Rząd

Minister-

stwo Rolnictwa komunikuje, iż wszel-

głosami kie wiadomości o ukazaniu się epide-

gruntowy

tych

Korrespondenz“
nie wcześniej

przystąpi

rokowań

zależny

jednak

stronnictwu ludowemu.

ošwiadza,

stanowisko wyczekujące

że centrum

i że
do

bezwarunkowo

nauczone

rokowań

będzie

„Centrale

od

zajmować

doświadczeniem

o utworzenie

rządu,

gwarancyj

Parlamentarische
będzie

dotychczasowem
nim

nie

uzyska

wystarczającej gwarancji co do poszanowania zasadniczych postulatów programowych stronnictwa centrowego.
Organ kanclerski „„Germania* występuje przeciwko żądaniu aby rząd
obecny
już teraz ustąpił. Dziennik
oświadcza że rząd
Rzeszy
wstrzymując się narazie od dymisji wychodzi z założenia, że byłoby rzeczą niemądrą wywoływać sztuczny kryzys rządowy zanim nie rozpoczną się roko-

w

koni

są całko-

Zjazd komunistów polskich w Berlinie.

BERŁIN, 23—5. Pat. Policja berlińska rozwiązała
wczoraj
zwołane
przez bawiących tu komunistów polskich zgromadzenie. Zgromadzenie
to
zostało rozwiązane ponieważ zwołujący zgłosili się pod iałszywą
nazwą,
podając również fałszywy cel i charakter zebrania. Jak donosi Local
Anzeiger policja w czasie rozwiązywania tego zgromadzenia
aresztowała
26
komunistów, którzy odstawieni zostali do pryzydjum policji celem stwierdzenia ich tożsamości. Większa część aresztowanych
posiadała
fałszywe
lub nieważne
dokumenty.
Dochodzenie w tej sprawie
trwa w dalszym
ciągu.
BERLIN, 23. V. Pat. Prasa niemiecka podaje
waniach

w Berlinie

mji zakaźnej, nie

należy. do

stadnin

państwowych lecz jest domeną
dzierżawioną osobie prywatnej.

wy-

Dziennikarz kowieński w War-

komunistów

polskich

na zebraniu

ogłoszonem

o

areszto-

oficjalnie jako

władza pm
niemieckim tak że przy przesłuchiwaniu policja musiała
giwać tłumaczem. Der Tag twierdzi, że przy aresztowanych
znaleziono

larów.

się
posłu25,000
do-

Proges © sobofaż w kopalniach. |

akcji sobotażowej,

do

której

miał

go wciągnąć

Polski profesor

donoszą: Na początku czerwca
uniwersytetu

kowieńskiego

Herbaczewski wygłosi szereg odczytów.

trzech

tygodni.

ma

Oto

np.

przekonał

czasem

się

w

Paryżu

jednak ze wstąpieniem

Cesarza Karola widoki

na tron

na

trwałość

Kałganow.

zamiar

kierbaczewski

Zabawi w Polsce

przybyć
z

żoną.

powtórnie
W

Polsce

prof. kierbaczewski

do Niemiec nie Austro-Węgier rosną; Lloyd
George
dziennikarskich oświadcza w styczniu 1918-go, że Annie wpłynie u- glia bynajmniej nie myśli o
naruszaiemnie na stosunki czesko-niemieckie, niu
granic
mocarstw
centralnych...
o których właśnie tak długo
konie- Sprawa czeska zdaje się być całkiem
rował w Berlinie z sekretarzem stanu przepadłą.
Tylko zapał i upór
czevon

Schubertem,

który

newie
zastępował
Stresemanna. Dalej

będzie

w

Ge-

chorego ministra
informował
się

do
prof.

około

skich

patrjotów

nie stygnie.

ostpolitik“. Stowem
dr. Benesz nie
zmarnował
swoich
przedgenewskich
wakacyj...
Dr. Benesz,
aczkolwiek
mniej

| w tymże ostatnim
roku wojny
padają
z ust francuskiego
ministra
spraw wewnętrznych pierwsze słowa...
na których można już Śmiało budować nie żaden zamek na lodzie lecz
gmach Niepodległości;
a Balfour w
sierpniu 1918-go idzie jeszcze
dalej.
„Wielka Brytanja—brzmiała
deklaracja angielskiego premjera
poczytuje
Czecho-słowaków za sprzymierzony z
Koalicją naród i uznaje trzy armie
czecho-słowackie za kombatantów walczących przy boku
Koalicji z Niemcami i monarchją
Habsburgów." Otrzymać z Foreign Office czarne
na
białem taką deklarację!
Dr. Benesz

„gtošny“

w

dr.

Benesz

w

glądy rządu
alne zmiany
skiej.

Londynie:

Okazało

angielski

jak

przeciwne

jakie

są

po-

angielskiego na ewentuw granicy czesko-węgiersię

że

zarówno

włoski

nawet

są

rząd

solidarnie

najlżejszej

rewizji

traktatu zawartego w Trianon. W długich z von
Schubertem
rozmowach
przetrząśnięto problematy—jak wyrasię

gązety

niemieckie—.,der

ostatniemi

czasy,

Siid-

wciąż

nie-

przerwanie uchodzi za jedną z najtęższych głów politycznych cywilizowanego Świata.
A no, i wpływową
jest osobistością; i potrafił nietylko
wyrobić dla
małej
Czechosłowacji
prestigż wcale chlubny lecz komu jak
komu a swoją państwową
suwerenność zawdzięczają Czechy do bardzo
znacznego stopnia właśnie teraźniejszemu swemu
wnętrznych.

ministrowi

spraw

ze-

memuarach

swoich,

mówiąc

nawia-

sem, wystrzegających się
jak
ognia
nawet cienia sentymentu i deklamacji—
wyraża się sucho: „Taki moment nie
powtarza się w życiu polityka”. Lecz
czuć doskonale co to był za moment
w życiu gorącego patrjoty czeskiego
a zarazem działacza politycznego prowadzącego od czterech lat grę pełną
epizodów zdolnych poderwać „żelazną

energję.

Aż wreszcie udaje się proi. Massarykowi wciągnąć w orbitę
swego
światopoglądu
profesora
Wilsona. I
twórca „czternastu punktów*
wypowiada się wyraźnie za iormułą
czecho-słowackiej
emigracji.
To
bylo
uwieńczenie dzieła, któremu
się był
dr. Benesz całkowicie poświęcił.
Jak powstała
niepodległość suwerenna Czechosłowacji
opowiedział
w trzech czeskich tomach swoich „Pamietnikow“. (Niemiecki przekład ukazał się swieżo w jednym tomie
lecz
ryża w jakim celu? Aby gruntownie obejmującym bez mała 700 stronic,
podminować samo
istnienie Austro- pod tytułem „Der Aufstieg der NaWęgierskiej monarchii Habsburgów i tionen*). Trzy te atoli tomy, wysoce
z rozczłonkowanej dobyć
na mapę ciekawych memuarów
nie
obejmują
Europy
wolne i niepodległe Czechy! bynajmniej całokształtu
działalności
Szaleniec? Utopista? Jednak,
nie samego ich autora. Dr. Edward
Веszaleniec i nie utopista.
W tym nie- nesz należy jeszcze w chwili obecnej
pozornym synu ubogiego rzemiešlni- do najbardziej czynnych polityków na
ka rozpierał granice
„zdrowego roz- widowni Świata. Rośnie mu pod ręką
sądku' duch nie byle jaki. Stypen- ..druga serja pamiętników, która modjum starczyło na życie. Naukę uni- że być nawet o wiele
obszerniejszą
wersytecką dopełniało ogromne inte- od utrwalonej już drukiem.

l gdy się tak czyta całoszpaltowe
telegramy w gazetach
o tej ,,przejażdźce”* czeskiego ministra i 0 „horyzontach politycznych'** które otwiera
— mimowoli
staje
w
oczach
Ów
nikomu na Świecie
nieznany
młody
człowiek przybywający
jesienią 1915
roku do Paryża
i zamieszkującyw
skromnym, czysto studenckim pokoiku
przy ulicy
Leopold
Robert. Był to
właśnie dzisiejszy „tuz*
politycznego
areopagu Europy.) Przybywał do Pa-

resowanie

się

micznemi

socjalnemi

sprawami,

i

ekono-

pochłanianie sto-

Bo dr. Edward

Benesz wie dosko-

nale, że: zdobyć trudno, lecz
bywa
sów książek, ii w
miarę
możności nieraz jeszcze trudniej to, co się zdostudjowanie „polityki“, aby
się tak było, utrzymać.
Jego
najšwiežsza
wyrazić im anima olli, Z dyplomem „wycieczka” do czterech stolic Świaddoktorskim w kieszeni uniwersytetu czy aż nadto wymownie o wielkiego
w Dijon zaczyna uczeń
Massaryka, polityka czeskiego: czujności,
żywotuznający własną ojczyznę za stopień ności i niewyczerpanej pracy około
do ludzkości, przebijać się ze swoją stabilizacji Europy - wersalskiej.
polityczną ideą przez ówczesne labiJacz.
rynty i kłębienia się bezprzykładnej
wojny. Toruje sobie drogę do tych,
w

których

rękach

są,

albo

mogą

być

losy Europy. Pięć razy jest aresztowany jako szpieg. Trzy
razy
przez
Anglików, dwa razy
przez
Francuzów.
a
A © co chodzi? O zapobieżenie za

wszelką cenę zawarcia przez

Ententę

czy Koalicję sęparatystycznego pokoju
z Austrją, z tym
jak ją
nazwie
dr. Benesz w swych Świeżo ogłoszonych „Pamiętnikach' — „prototypem
reakcyjnego, arystokratyczno - biurokratycznego państwa policyjnego". Bo
— rzecz prosta—niech
pokój separatystyczny stanie między
Koalicją a
Austrją.,. żegnaj niepodległości Czech!
Austrja może być okrojona lecz o
rozczłonkowaniu jej mowy
wówczas
być

nie

może.

Benesz natrafia w łonie
Ententy
na niekłamane dla Austrji
Ssympatje.
Łatwo pojąć jak mu one
utrudniają
robotę. Teraz już wiadomo niezbicie,

że Rosja dobijała się zawarcia z AuŚci terytorjalnej

broń. lerbaczewski przybywa do Polski.
Z Kowna

„Się, orjentuje, orjentuje...

strją pokoju separatystycznego—oczywiście za cenę prawie, że nietykalno-

MOSKWA, 23 V. PAT. Tass. W dalszym ciągu procesu o nadużycia
w szachtach, były właściciel jednej z kopalń Samojłow, który po rewolucji
pracował w kopalniach w charakterze technika, przyznał się do udziału w

szawie,
Wczoraj
wieczorem
przybył
z
Kowna redaktor półurzędowej „Lietu-

26-u

dziś nowe szczegóły

zebranie esperantystów. Dzienniki stwierdzają, że: wszyscy aresztowani posiadali albo
iałszywe paszporty albo też fałszywe wizy na wjazd do Niemiec. Żaden z nich nie

wicie bezpodstawne. Majątek H umiłowo, gdzie jakoby były wypadki ane-

całego vos Aidas“, p. Bagdonas.

uczynił

Wynik

Niemczech.

Do Sejmu wpłynął dnia 22-go b.
rządu.
Możliwość taka
powstanie
dopiero
m. projekt ustawy z inicjatywy posel- wania o utworzenie nowego
skiej o unormowanie stosunków praw- wówczas gdy wpływowe irakcje nowego Reichstagui sam Reichstag zbiorą
nych zawodu dziennikarskiego. Wnio- się. Wszelkie okoliczności przemawiają za tem, że dojdzie do tego dopiero
sek zgłosili posłowie - dziennikarze: za jakieś trzy tygodnie.
Jan Dąbski, Adam Ciołkosz, Kazimierz

Marjan Dąbrowski, Stanibez- Czapiński,
sław Dubois, Jan Gwiżdż, Artur Hau-

Żydzi uważali, że zwolnienie włościan
od płacenia musi pociągnąć za sobą
przerzucenie podatków
na ludność

socjalistów.

jakich socjaliści udzielą

rządku dziennym 2-gie czytanie preliminarzu budżetowego na rok 1928—
29 i kilka nagłych wniosków.

PPS. by-

że część socja-

partyjny, Endecy, Chadecy

Izby

od

izby Poselskiej.

20 gr

Czesko-słowacki
minister
spraw światowa, tem zdawały
się Szybciej
zagranicznych dr. Benesz pracowicie topnieć zamki na lodzie Benesza, praspędza swoją
rzekomo
„wywczaso- skich emisarjuszów i czeskiej emigrawą” wycieczkę do Paryża, Londynu, cji paryskiej. Lecz Benesz,
przy poBrukselli i Berlina... Nie dziw! Zbliża mocy prof. Massaryka, tudzież Sztefasię czerwcowa sesja
Ligi Narodów. nika słowackiego płomiennego patrjoty
Trzeba przecie dobrze
być poinfor- — powołuje Czecho-Słowacki Komitet
mowanym jak stoją sprawy między- Narodowy (na wzór polskiego). Przenarodowe „ w odniesieniu" (jak się wodniczy mu Massaryk; sekretarzem
pisze w gwarze gazetowej) do Czecho- jestdr. Benesz. jest oparcie; jest baza
słowacji. Tedy dr. Benesz
orjentuje dla szerokiej akcji politycznej.
Tym-

żają

Gel wizyfy Woldemarasa w Londynie.
premiera

o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

że „zbliženie“ Francji
ma bynajmniej
cech
pogłosek a zarazem

W Berlinie.

mieszanej

gr.

Wycieczka pana Benesza.

litewskich wydano następujący komunikat:
Komisja
dla
spraw ekonomicznych, komunikacji i tranzytu zebrała się
dn. 23 maja we środę. Komisja opracowała program prac

komisji

B. Gołembiowskiego
с

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe

państwami.
aresztował na ulicy posła
Ukraińca
Lwa Baczyńskiego.
Poseł
Lew Baczyński przesiedział w areszcie 3 go' BERLIN, 23—5. Pat. W prasie prowincjoaalnej w dalszym ciągu todziny, aż został zwolniony
za interwencją sekretarza wicepremjera Bartla, czy się kampanja na temat przyszłej koalicji rządowej. Wpływowy dzienoświadcza,
porucznika
Zaćwilichowskiego,
tego nik stronnictwa niemiecko-narodowego Hamburger Nachrichten
że koalicja czysto mieszczańska jest bezwarunkowo wykluczona luż chociażprawdziwego
anioła
opiekuńczego by z tego powodu, że do obecnych wyborów nie doszłoby, gdyby
rząd
Za zwolnieniem włościan od powszystkich spraw drażliwych. Mówiąc czysto mnieszczański mógł się utrzymać. Naród niemiecki— oświadcza dziendatku (używam
takiego określenia,
były
nawiasem
orjentacja polityczna tego nik wykazał, że nie jest zdolny do rządzenia sobą. Ostatnie wybory
gdyż ani podatek gruntowy,
ani buosobnika, co aresztował Lwa Baczyń- najlepszym argumentem przeciw demokratycznej doktrynie zawartej w kondynkowy, nie były całkiem poruszane
stytucji wejmarskiej. Organ centrowy „Germania“ ubolewa nad
ostabieskiego, musiała stać na tej samej wyniem stronnictw Środka oświadczając, iż wzrost
głosów
socjalistycznych
merytorycznie
w debacie
sejmowej,
sokošci,
co orientacja
polityczna jest zjawiskiem godnem pożałowania. Dziś centrum będzie musiało
kłaść
cała dyskusja
bowiem
toczyła się
tych,
którzy
w Wilnie koniiskowali główny nacisk na to, żeby koalicja rządowa objęła również partję ludową
tylko o tem, że Rząd chce także najoparciem dla przyszłegazety wileńskie
za podanie
wiado- d-ra Stresemanna. Dziennik przyznaje, że jedynem
liczniejszą warstwę ludności pociągnąć
go
rządu
będzie
wielka
koalicja.
mości o zabójstwie Huryna. Incydent
do ponoszenia
pewnych
ofiar na
zakończył się tem,
że do Sejmu
Rozstrzygnięcie nastąpi Za frzy tygodnie.
rzecz Państwa) głosowali komuniści
przybył minister Składkowski i złożył
i skrajna lewica, a także następujące
BERLIN 23-V PAT. Prasa dzisiejsza w dalszym ciągu buduje kombiMarszałkowi Sejmu wyrazy ubolewa- nacje na temat przyszłej koalicji rządowej. Biuro
wydawców
dzienników
kluby: PPS, Wyzwolenie, Stronnictwo
niai zapowiedział, że ukarze nieudol- niemieckich donosi z powołaniem się na iniormacje z miarodajnych
kół
Chłopskie, „Piast*, Ukraińcy. Oburzanego urzędnika.
Cat,
ludowych, że niemieckie stronnictwo ludowe byłoby gotowe przystąpić do
niemiecjące było stanowisko klubu
propozycje
REIK
TTT
AK ASN TES rokowań o utworzenie wielkiej koalicji, o ile otrzyma odnośne
cywał niepłacenie podatków i ten, kto
jest mocniejszy _politycznie, * będzie
swej mocy używał na obronę swoich
wyborców przed ciężarami na
rzecz
Państwa—póty system nadużyć
wyborczych będzie najmoralniejszym systemem przy wyborach powszechnych.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Za tekstem
10 groszy.
y įednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej
t
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. w n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o

w Warszawie.
WARSZAWA, 23 V. PAT. Z dzisiejszych

ustalono dla podkomisji kolejowej we
H-tej, ekonomicznej w piątek o godz.

Nauczyc.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA-—T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“.

| GENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrow

ryczałtem,

pocztowych, telegraficznych
godz. 4-tej min. 30 po poł.

Księg.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY POwW.—Rynek 9.

Narody polsko-litewskie

Telefonem z Warszawy.
WARSZAWA, 23 maja. Połączone więc iunctim pomiędzy
wszystkiemi
stronnictwa chłopskie plus Ukraińcy i trzema zgłoszonemi przez siebie proPPS odrzuciły dziś w pierwszem czy- jektami podatków: gruntowym, budynPierwsze dwa
taniu przedłożenia rządowe
0 podat- kowym i majątkowym.
także i włościan, podatek
kach gruntowym i budynkowym. Sta- obciążały
wyłącznie i barjemy więc wobec
zwycięstwa
dema- majątkowy obciążał
dzo
wydatnie
klasy
posiadające.
Wogogji. Najliczniejsza
klasa ludności
nie chce płacić podatków. Niesłuszne bec tego, że Sejm rujnuje system rójest porównywanie obecnego egoizmu wnowagi obmyślany przez rząd, rząd
Odezwały
włościan z egoizmęm szlachty z przed wycofuje i trzecią ustawę.
się
głosy,
że
rząd
niepotrzebnie
zarozbioru. Dla walki z tym dzisiejszym
gruntowy i buegoizmem stronnictw chłopskich uży- znaczał, że podatki
wa się porównania z dawną
Rzeczą- dynkowy, odrzucone dziś przez lzbę
na
podpospolitą szlachecką, która także nie poselską, przeznaczone są
wyższenie
poborów
urzędniczych.
Zdachciała płacić podatków. Porównanie
doskonale zrobił,
to ma więcej wartości
retorycznych, niem naszem rząd
postawił.
Przyczynia
niż historycznych, bardziej
jest wy- że tak sprawę
mowne niż Ścisłe. Szlachta przedroz- się to ogromnie do wyjaśnienia, sprebiorowa nie chciała, co prawda, płacić cyzowania naszych bezecnych stosunpodatków, lecz je płaciłai skarb Rze- ków społecznych. Sytuacja staje się
czypospolitej, jaki był taki był, ale bardzo jasna. Inteligent urzędnik mubądź co bądź stał na tych podatkach. si niedojadać, bo kmiotek,
ponieważ
Tymczasem
zdemoralizowany
przez jest najliczniejszą klasą ludności, żaposzukiwaczy
mandatów
poselskich dnych podatków płacić nie chce.
Ё
włościanin
odrodzonej
Polski
nie
Na początku dzisieįszego
posiechce, ale co najważniejsze nie
płaci
dzenia Ukrainiec, poseł
Blažkiewicz,
podatków. Demagogja,
którą posłoprzemówienia z
wie chłopscy rozwinęli w swych mo- wygłosił płomienne
powodu incydentu z posłem
Lwem
wach, przeszła wszelkie możliwe graBaczyńskim.
Potem
zabrał
głos
Marnice. Była bezczelność
w tem twierszałek Daszyński i także
przemówił
dzeniu: jesteśmy klasą najliczniejszą,
a więc i przy obecnym systemie gło- więcej, jako Daszyński, niż jako Marsowania najmocniejszą w stanowieniu szałek. Ze względów demagogicznych
rozdmuchano ten incydent do niemopraw. Robimy z tego taki użytek, że
żadnych pieniędzy Państwu nie damy. żliwości. Incydent przedstawia się tak,
Słuchając tej demagogji, formułowało że istotnie jakiś wyjątkowo nierozsię zdanie
rozpaczliwe,
że dopóki garnięty i tępy urzędnik policyjny w
wczoraj
przez
Sejm
przy. wyborach powszechnych ten bę- poszukiwaniu,
wydanego
sądom,
posła
komunisty
dzie górą, kto będzie wyborcom obie-

Polaka

pocztowa

drukarni

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń |

Kroniki sejmowe.
Recydywa

228,

St. Michalskiego.

Wileńska 28.

OSZMIANA—Spółdz.

GRODNO--Ksieg. T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

243, adminsstracji

4 zł. |

N.-ŚWIĘCIANY—ul.

BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“.
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow

WILNO, Czwarfek Z4 maja 1923 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

BARANOWICZE—
ul. Szeptyckiego A. Łaszuk

gów.

W

monarchii

początkach

1917

Habsburr. sam

am-

basador rosyjski lzwolskij powiedział
bez ogródek
Beneszowi (jak czytać

można w jego

pamiętnikach):

„Wy,

Czesi, musicie wytrwać
w
waszych
usiłowaniach rozwalenia Austrji.
Ale
zarówno Ententa jak Rosja nie mają
prawa zaniechać prób zawarcia z Austrją

separatystycznego

l im dłużej

pokoju”.

przeciągała

się

wojna

Franciszek

Kondraczek

szawie.

w War-

WARSZAWA. 23.V. PAT.
Wczoraj, we
wtorek
wieczorem
Polski
Klub Literacki podejmował
obiadem
w salonach hotelu Polonia, przybyłego do Warszawy
Franciszka Vondraczka, zasłużonego
tłumacza „dzieł
literatury polskiej na język czeski. W
czasie obiadu
przemawiali
dr. Mieczystaw Treter, podnosząc wielkie za-

sługi Vondraczka na

polu

propago-

wania literatury
polskiej
w Czechosłowacji. Dr. Treter
zakończył
swe
przemówienie wzniesieniem toastu na
pomyślność i rozwój
obu zaprzyjaź-

nionych

który brał

krajów.

Radca

Guenther,

udział w przyjęciu w imie-

niu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

złożył hołd i cześć zasłudze p. Vondraczka w dziedzinie zbliżenia polsko-

czechosłowackiego.

Odpowiedział

w

jezyku polskim p. Vondraczek, który
w słowach prostych i pełnych wzruszenia
podziękował
za okazywane
mu dowody
serdeczności.
Zabierali
jeszcze głos lektor dr. Wydra, przemawiając
w języku
polskim i czeskim

oraz

wznosząc

toasty

za

dalszy

rozwój współpracy kulturalnej między
obu
krajami,
za rozwój
literatury
polskiej oraz
p. Tuwim
wznosząc
kielich za zdrowie p. Vondraczkowej.
Atmosiera
w jakiej odbył się bankiet nacechowana była szczerością i
serdecznością.

.

Konferencjaw

kolei
czno.

sprawic

Słonim — Nowo
Zaprojektowana

ródek
— Mołodeoddawna budowa

kolei normalnotorowej

na szlaku

Nowogródek
- Mołodeczno
to realniejszych form.

budowy

Słonim -

nabiera

coraz

jest to zupełnie

zumiałe, jeżeli się weźmie

pod

zro-

uwagę

że

dotychczasowe linje przeprowadzone przez
teren woj. Nowogródzkiego nie są w stanie
zapewnić dostatecznej pomocy
potrzebom
gospodarczym. Stery
gospodarcze
i przemysłowe w zrozumieniu
doniosłości
tego

projektu zgłosiły swoją

pomoc

ponosząc

część kosztów budowy. Na razie nie została jeszcze ustalona wysokość lej pomocy,
sądząc jednak z obrad ostatniej konferen-

cji w tej sprawie, dochodziłaby

do 20 proc.

Nie mniej zainteresowanie w tem samorządy powiatowe i miejskie
oraz. ziemianie
okoliczni zadeklarowali swoją pomoc.
Magistraty m. Słonima
i Zdzięcioła 0fiarowały bezpłatnie
tereny
pod budowę
dworców kolejowych, pozatem gminy, przez
których tereny
przebiegałaby
nowa linia,
gotowe są wykonać pewne
roboty ziemne.
Według dot.chczas nakreślorego
planu trasa kolejowa biegłaby
z Mołodeczna

przez Pierzchaje, Iwieniec, Naliboki, Szczorse,

Nowogródek,

Kozłowszczyznę

do

Nowojelnię,

Słonimą.

W

Zdzięcioł,

najbliż-

szym czasie przeprowadzone
zostanie zbadanie terenu i dopiero wówczas, w
zależności od całego szeregu
względów
tech-

nicznych, sprawa budowy

zostanie

defini-

tywnie zadecydowana. Na wspomnianej konferencji uchwalono, aby dalsze pertraktacje
co do realizacji budowy projektowanej kolei prowadzone były przez ad hoc
wyło-

niony

komitet,

w

przedstawiciele

skład

którego

zainteresowanych

weszli

powiatów

po pięciu z każdego, a mianowicie przedstawiciele samorządów,
miast, przemysłu
i ziemian. Komitet zbierze się 7
koficem
bm. Obecnie zbierane są materjały
staty-

styczne, które pozwolą zorjentować się w
ewentualnej rentowności tej linji, oraz wysokości

kosztów

Wiadomem

dojść

może

budowy.

jest, że budowa

do skutku

tnej pomocy

tej

tylko

przy

sier gospodarczych,

stwo nie przewidywało jej
planach inwestycyjnych.

kolei

w

wyda-

gdyż pań-

najbliższych
W. T.

— Zjazd Inspektorów i Instruktorów
hodowłanych województwa Nowogródzkiego. Rozwój hodowli, a przeważnie hodowli bydłai świń
na
terenie wojewćdztwa Nowogródzkiego
bardzo znacznie postępuje,
co się wyraża w powstaniu
mleczarń spółdzielczych, organizowaniu punktów kopulacyjnych, zakładaniu kół kontroli i
kół
hodowlanych, wzmożonej akcji
związku hodowców bydła czerwonego polskiego, w organizowaniu znacznej ilości pakazów hodowlanych, kursów hodowlanych
D
Samorządy obecnie
dużą uwagę zwra-

cają na poaniesienie hodowli, preliminując
znaczne sumy na cele hodowiane i angażu-

jąc specjalnych Instruktorów hodowli. Ministerstwo
Rolnictwa
też
przeznaczyło w

tym roku większe dotacje dla organizacji
rolniczych na personel fachowy i wydatki
rzeczowe:
W związku ze wzmożeniem całej akcji:
hodowiarej na terenie Województwa zjawiła się niezbędność nadania całej pracy

hodowłarej pewnego kierunku, skoordynowanie tej pracy i najwięcej celowe prowadzenie jej.

W

ki w

celach powyższych Urząd Wojewódz-

dniu

6 czerwcą rb. zwołuje

do Nowo-

gródka zjazd wszystkich Instruktorów hodowlanych pracujących
na terenie Województwa.
W
programie
zjazdu przewidziane są
referaty działaczy i poszczególnych Instruktorów hodowlanych.
X.

— Zjazd Instruktorów rolnych woje-

wództwa Nowogródzkiego. W związku ze
wzrastającą stale pracą samorządów i organizacyj rolniczych
w dziedzinie podnie-

sienia rolnictwa oraz w związku z bardzo
dużym rozwojem spółdzielczości w województwie

Nowogródzkiem,

bec zaangażowania

zacje

rolnicze

jak równieź wo=

przez sejmiki i organi-

znacznej

ilości

nowych

In-

struktorów, aktualną jest sprawa nadania
całej pracy rolniczej na terenie Województwa jednolitego fachowego
kierunku i uzgodnienia jej, należytego wyzyskania wszystkich sił instruktorskich oraz dania poszczególnym
instruktorom
całego
szeregu
praktycznych wskazówek,
jak posczególne
prace na terenie należy prowadzić.
Mając powyższe na uwadze Urząd Wojewódzki
zwołuje
w
dniu 5 czerwca rb.
zjazd wszystkich Instruktorów sejmikowych
i organizącyj rolniczych, działających na te-

renie » ojewództwa

Nowogródzkiego.

Program zjazdu
feratów na tematy

przewiduje
wytycznych

szereg reprac
nad

podniesieniem kultury rolnej i organizowania gospodarstw wzorowych.
Komisja rolna. Dnia 21 bm. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się komisja
rolna, która po wysłuchaniu zainteresowanych stron, załatwiła 9 spraw dotyczących
wyrębów lasów z zamianą na inne ze

BARANOWICZE
—

Jeszcze o wychowaniu

młodzieży.

moralnem

Ani spodziewałem się, aby mój

skromny artykulik napisany
w „Słowie* z
dnia 13 kwietnia Nr. 84 o wychowaniu moralnem młodzieży,
rozpętał taką
burzę i

zrobił taki rozgłos w Baranowiczach: zaroiło się jak w ulu. Ale gdyby kto chciał pomyśleć o tem, że tak Się zaroiło, by radzić

by tych maluczkich nie krzywdzono.
Rozmównica na stacji. Od dawna

w

ruchomiona-

Hamburgu,

nym

siaj mamy
naprzekór

G,

najbliższego

szlaku

kolejowym

nazwy

Wilno-Łuniniec

stacyj „Woronowo”*,

nie

mamy

wiem,

czy

23.V, PAT.

„phosgen“

zakupywała

to

wy

Klub jazdy w roku
na szerszą

4 dzień wyścigów,

Dziś

wobec

Konie osobliwie zamiejscowe w dobrym
stanie.
Odbyło się pięć gonitwi
6 włościań-

ską.
z płotami.

przestrzeń

2400

mtr.

i Starsze,

startowało

6 koni.

|

miejsce zajął Deliceux og. Grona Oficerów

9 p. strzelców

konnych

Bohdanowicz.
Il. Płaska.
Nagroda

900

lat 4

zł. dla

3

jezdziec
lat

4

zajęła Mista wł. płk.
Chł. Raguski.

Karatajewa

lil. Kresowy

por.

konie.

pozostał

przeszkody,

razem

a później

w

końmi

zawrócił

do

dal-

przez

koszar.

Stan zdrowia porucznika Świderskiego,

jak się dowiadujemy

TOKIO. 23.V. PAT.
przeniósł
swą
kwaterę
Mukdenu.

nie budzi

obaw,

przy hucznych oklaskach.
VL. Gonitwa.

kawalkada,

a

nagrody

500

Sporą iłość włościan,
17 koni. Przestrzeń

po starcie rozciągnęła

do

mety

pośmiała, osobliwie

po tak ciekawych
dniu

23 maja

o

czyn

hr. Tyszkiewi-

Wybrana w jesieniu r. ub. pierwsza Rada Miejska m. Podbrodzia - oraz przewodniczący jeji burmistrz w jednej osobie
p. K. Rożnowski przystąpiwszy do grun-

pracy

od

podstaw

z

Stanów

nie
tym

pomyślał w

pierwszym rzędzie o usunięciu
kszej bolączki miasta.

policja zmuszona

tej najwię-

ów budynek wraz z placem chętnie
odsprzedał
Magistratowi
za
cenę
połowy
oszacowanej
wartości
tj. 1500
dolarów.

którzy się tak wielce złoszczą radzę przeczytać artykuł „Słowa* z dnia 19 maja Nr.
113 „Zbrodniczy

czyn

nauczyciela*,

może

ich zapał ostygnie. Jeszcze raz powtarzam,
róbcie panowie co chcecie, ale ratujcie
młodzież póki nie późno."
G.
— Czyżby przerwa? Zarządzony przez
Radę Ministrów
do wypłaty
zasiłek 45
proc. nie został wypłacony na kolei, tym
sezonowym
robotnikom,
którzy
pracując

bez przerwy, mieli jednak takową z powodu powołania ich na ćwiczenia wojskowe.
Prawda,

iż to jest

cież powołanie
obowiązków

także

przerwa, ale prze-

obywatela

wojskowych

stwa nie powinnoby
należy, iż władze:
skargi rezerwistów

być

dla

spełnienia

względem

przerwą.

wojskowe
dochodzą

pań-

Sądzić

do których
uczyrią coś,

—

w

Wydatki na lecznictwo
powiecie Stołpeckim.

lecznictwo

i

sanitarjat

i sanitaSumy na

preliminowane

budżetach Związków

Komunalnych

tu Stołpeckiego

rok

na

1928-29

w

powia=

zajmują

wybitne miejsce wśród ogólnych wydatków. Oto krótkie ich zestawienie: wydatki zwyczajne
195.349,64,
nadzwyczajne
242.030,00, razem 437.379,64.
Dzieląc
te sumy
na a) lecznictwo
(utrzymanie szpitali, przychodni lekarskich,
koszta leczenia biednych, szczepienie i tp.)
i b) sanitarjat (budowa szpitali, rzeźni, zakup taborów
asenizacyjnych, budowa stu-

dzien

publicznych,

drzewianie

osiedli,

t. p.) wydatki
razem

sumy

te

brukowanie

wychowanie

kształtują

zwyczajne

tak

gwałtownej

była interwenjować i aresztować

donoszą:

Sędzia

śledczy

wałki

dla

spraw

nadzwyczajnych

wszczął
oskarżoobronie

Wszyscy

podejrzani

o sprzyjanie

Milczusowi

wyżsi

z Kowna w trybie administracyjnym.

Dlaczego Polacy straciii mandaty w
BERLIN, 23. V. Pat. Dziennik
czech,

ogłasza

dziś odezwę

Berliński organ

komitetu

oświądczającą, że Polacy stracili oba

wyborczego

urzędnicy

kontroli

Nieraczęch.

mniejszości

polskiej

polskiej

katolickiej

mandaty do sejmu pruskiego

w

partji

choć

Niemludowej

przy

cnych wyborach uzyskali na Sląsku,5.000 głosów więcej niż przy
wyborach
miku prowincjonalnego w r. 1925. Odezwa stwierdza dałej, że
nazajutrz
po

obe-

do

sejwybo-

rach do kierowników polskiej akcji wyborczej zaczęły napływać w wielkiej ilości
doniesienia o nieścisłościach i nieprawidłowościach popełnionych przy
głosowaniu

jak np. niepowpisywanie do list tysięcy
wyborców,
nieprawne
"iedopuszczenie
do
głosowania i t. p.
я
:
Odezwa wzywa wszystkich, aby protokularnie zeznawali o tych
nadużyciach,
gdyż kierownictwo polskiej akcji wyborczej ma wnieść
protest
przeciwko
ostatnim

wyborom

i żądać ich unieważnienia na Górnym

Śląsku. Cidyby nawet

cza odezwa — nie udało się obalić obecnego wyniku wyborów
najmniej będziemy mogli udowodnić światu ile tysięcy naszych

bez naszej winy odebranych.

—

jak oświad-

na Śląsku,
to
głosów
zostało

przynam

POZNAŃ, 23 V. PAT. Nad Poznaniem i okolicą szalała dziś popołudniu od godz.
16-tej do 18-tej m. 30 silna burza, Niebo zasłonięte było brunatnemi chmurami tak,
że w mieście zapanowała niemal zupełna ciemność. Przez pizeszło 2 godziny padał
ulewny deszcz i rozlegały się co chwila silne grzmoty z piorunami. Poznańska stacja
telefoniczna i poznańska radiostacja nadawcza z powodu burzy przez 2 godziny były
nieczynne.

l

komisji

budżetowej

by

Bufżeć Ministerstwa Skarhu.
WARSZAWA, 23.V. PAT. Na dzi-:

ulic,

za-

tizycznei

się licząc już

i nadzwyczajne

na-

stępująco: ną lecznictwo 116.889,99, na sanitarjat 320.489,65. |
Sumy te ilustrują wysokie zrozumienie

ży, ale w zależności od
tego czem
rozporządza. Poseł Diamand
uważa,
że należałoby się posunąć ponad 15
urzę:
M,
ETO „ Ponadto rząd nie wyptaca

komisji budże- ns

posiedzeniu

siejszem

A

Ak

“

a k

+ T

ALe

Pada

ZAM
b
a wobec
B w ь budżecie
!
głos zabrał
wania
Krzyżanowski
(BB)sprzwozdawca
zaznaczając, poseł
że szczona
czego niena komisji

zaszło wielkie

nieporozu-

mienie.

Chodzi o problem urzędniczy

kwartał

bieżący,

i o fundusz
dyspozycyjny
ministra
Skarbu.
Co do pierwszej kwestji, to
rząd określił odpowiednią
kwotę w
roku ubiegłym lecz nie wstawił jej do
preliminarza. Jest to ten 45 proc. dodatek kwartalny. Sejm przyznał go na
ale

na następny

tego

gdyby

nowe

podatki

nie zostały

w

i

°

i

do wynajęcia,
konne

spacery,

tok dla jazdy na
miejscu.

@ Szeptyckiego 5.
0-6L2Z
TTT
TTT TTT
Związków

Komunalnych

zdrowctnošci

przez

8
й
В

możliwe

jest załatwienie

warkowym

w r. bież. sposobem

brukuje

na

się po

szar-

4 osiedla w każ-

dej z gmin powiatu Stołpeckiego, co uzu- *
pełnia całokształt zamierzeń w dziedzinie
zdrowia publicznego.

skich emigracyjnych kół we
Francji"
Równocześnie zorganizowano
wysłanie skrzynki dynamitu
z
Szwajcarji.
Ponieważ
jednak
usiłowania te nie
daty rezultatu, pozyskano
dla zamachu kilku osobników
ze Środowiska
niezadowolonych
elementów
iaszystowskiej milicji. Między innemi nazajutrz po zamachu o Świcie z koszar
faszystowskich położonych przy
jednej z ulic wyniesiono trupy
dwuch
faszystowskich milicjantów, o Śmierci
których nie można było otrzymać informacji.
Śledztwo

dochodzeń

prowadzonych

przez komitet walki z iaszyzmeni pod
przewodnictwem głośnego Henri Barbuss'ea. „Materjały— czytamy w tej najŚwieższej Sensacji sowieckiej — jakie
dotychczas zgromadził częściowo komite* pochodzą nietylko od wiarygodnych zeznań świadków,
ale opierają w znacznej części na dokumentach faszystowskiej policji i partji.
Materjały zebrane przez
Komitet
stwierdzają,

że

Mussolini

wiedział

o

przygotowywanym zamachu.
Przed terminem otwarcia Targów
Medjolańskich
naczelnik
miejscowej
policjj został poiniormowany
przez
naczelnika. wydziału
politycznego o
przygotowywanym
zamachu.
Iniormacja ta wskazywała dokładnie 050by, które miały
dokonać zamachu.
Na to wyższy urzędnik
Ministerstwa
Spraw Zagranicznych komandor Nuda
polecił, aby policja medjolańska sprawą tego zamachu nie zajmowała się.
Inny również urzędnik Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych bawiący podówczas w Medjolanie również ze swojej
strony wywierał presję,
aby policja
„pewnemi

o zamach,

z wice

iaszystowskiego na Francję

skrupulatnością

przed południem przybył z Krakowa
do Zakopanego
wagon
motorowy,
który przedstawia się bardzo
eiektownie, a został nabyty przez Polskie
Koleje Państwowe w Kolonii za cene
200 tysięcy złotych. Wagon motorowy
posiada szybkość od 60 do 70 klm.
na godzinę
i ma
80
wygodnych
miejsc. Normalny czas jazdy z Krakowa do Zakopanego wynosi 3 godz.
15

min.

Cena

biletu

16

zł.

16 gr.

Wagon motorowy odjeżdżać będzie z
Krakowa o godz. 6 p.p. zaś z Zakopanego o godz. 8 rano.

Loinicy

rumuńscy

KRAKÓW,

w

Krakowie.

23.V Pat.

Przybyli

rumuńscy

po

zwiedzeniu

miasta

Wieliczki
odlecieli do _ Bukaresztu
eskortowani przez samoloty kolegów
polskich aż do Lwowa.

W poszukiwaniu

w towa-

i

mordercy.

KAPELUSZE

oryginalne

ASAAEMAMA RH

SP

в

ROWERYŠ

wiime П Glezera a

Adulia

Į CZEKOLADA SKIEAMKOWA zc

Dodatek

ten

został

ustawą

Po krótkiej
temat
odbyło
budżetem Min.
dy przerwano.

FONDATA

z gru-

dnia
1925
r. zatrzymany na tej
wysokości,
jaką osiągnął wówczas,
Z końcem zaś 1927 r. zostały wypłacone
tylko jednorazowe
zapomogi.
Mówca prosi w imieniu ministra skarbu, aby dochody w budżecie nie uległy zmianie.

NEL

РСОБ

E

MIESZKOWSKI
Mickiewicza

22.

į
3d

A. Pidgogki w йрч
Same się

reklamują.

Żądać wszędzie.

dyskusji na powyższy
się głosowanie
nad
Skarbu, poczem obra-

Materjały

Włókiennieze

oraz materiały

Antoni
Ua car

senza amica

IE

PY zew

wy zez

duży wybór,

bieliźniane, pościelowe i t. P.

GŁOWIŃSKI,

Wileńska

27,

2141-0

WYPRZEDAŻ
naczyń emaljowanych

Wileński Dom
Tow, Przem.

Вг ЛА

ze zniżką 40 proc

od cen rynkowych

miski, wanienki, rondle,
garnki
wypukłe,
durszlaki,
imbryki, kubki, koszyczki do chleba, lejki, łyżki owalne
wazowe i durszlakowe, talerze, pokrywki, mydelniczki,
solniczki,
szufelki
płytkie
i głębokie
i t.

W (|

|, Ii. Mickiewicza >

A

|

tu

z Warszawy w drodze powrotnej do
Bukaresztu na platowcu Potez dwaj
oficerowie rumuńscy pułk.-pilot Telemae oraz kpt.-pilot
Albina.
Lotnicy

Biancci

i Dżunta.
Po 'tej naradzie w kołach
wyższych urzędników faszystowskich
rozeszły się pogłoski O przygotowanym zamachu.
Na kilka dni przed zamachem bawił w Medjolanie kierownik wywiadu

to z całą

Komunikacja motorowa KrakbwZakopane,
KRAKÓW, 23 5. Pat. Wczoraj

kwietnia

ministrami

po-

stwierdzono,
że nie mogli oni
brać
żadnego
udziału w prowokacyjnym
wybuchu. Wszyscy oskarżeni w dniach
pomiędzy > a 15 kwietnia znajdowali
się zagranicą”.

bawiąc w Medjojanie i wbrew ustalonemu progzamowi wyjechał 10 kwietnia, aby nazajutrz
odbyć
specialną
konierencję

zamachu

i morderstwa
więźniów politycznych
dokonane we Włoszech były dziełem
owego biura i jego oddziałów. Biuro
to ma rozgałęzione stosunki *zagranicą. Organizatorzy »amachu są wszyscy członkami
wspomnianej
organizacji. Co się tyczy 6 anty-iaszystów,
których specjalny Trybunał
oskarża

sprawami*

w początkach

sprawie

związane niczem z policją, podlegając
wyłącznie
centrali
rzymskiej,
którą
kieruje sam Mussolini.
Torturowanie

zbytnio się nie interesowała. Do prasy
medjolańskiej
trafiła wiadomość
e
tem, że policja jest poinformowana o
przygotowywanej zbrodni,ale nakazano
jej milczenie.

Mussolini

w

wierzone zostało specjalnemu
trybunałowi
i urzędnikom
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych.
Dochodzenie
paryskiego komitetu walki
z
faszyzmem rzuca Światło na tajną
faszystowską organizację.
Organizacja ta
istniejąca pod nazwą: „Czarnej ręki"
od czasu zabójstwa Matteotiego, podlega
bezpośrednio
zarządzeniom
Mussoliniego. W r. 1927 równocześnie z utworzeniem faszystowskich ekSpozytur wywiadu została:onafzreorganizowana. W żargonie policyjnym nosi nazwę „Specjalnego biura dla walki z komunizmem”.
Centrala
biura
mieści się w Rzymie,
na prowincji
zaś szeroko są rozrzucone
oddziały
i ekspozytury.
Oddziały
te nie są

kowana, stosuje metodę „trzymaj złodzieja" rozpisując się szeroko na te-

vinių pokój |

sanitarne,

nych będzie egzystować
społeczeństwo
0
tyle polepszy
się ogólny stan zdrowotności.

Śledztwo prowadzone przez
władze włoskie
w sprawie nieudanego
zamachu na króla Emanuela .podczas
otwarcia targów medjolańskich doprowadziło do aresztowania kilku podejrzanych osobistości, członków oręanizacji komunistycznej,
którzy jak się
wyjaśniło utrzymywali bliższy kontakt
z antylaszystowskiemi kołami włoskiemi zagranicą. Za dni parę trybunał
nadzwyczajny będzie rozpatrywał sprawę zamachu i wyda
wyrok, według
wszelkiego prawdopodobieństwa ska
zujący,
gdyż śledztwo
zgromadziło
niesłychanie obciążający materjał dowodowy. Skrupulatne dochodzenia ponadto potwierdziły przypuszczenie, że
zamach, który jedynie dzięki: szczęśliwemu spóźnieniu się króla nie pociągnął za sobą tragicznych
następstw,
stanowi jedno z ogniw
akcji terroryStycznej jaką . prowadzą
organizacje
komunistyczne rozsiane
po Europie
i popierane
moralnie
i materjalnie
przez Sowiety.
|
Prasa sowiecka, która
w
podobnych
wypadkach,
gdy wywrotowa
robota komunistów zostanie zdemasmat jakoby zamach medjolański był
dziełem
„iaszystowskiej
prowokacji
dla rozpoczęcia nowej fali terroru faszystowskiego“.
Moskiewska „Prawda“ zamieszcza
artykuł jakiegoś rosyjskiego
Włocha
Ciarini'ego, który szczegółowo opisuje

wiedział o za-

u.

BERCELONA, 23—5. Pat. Spraw<7%3 | prawdopodobnie trzeba będzie rzystwie kilku agentów, gdzie go wiuchwalić prowizorjum.
działy różne osoby. Misja jego pole- cy 10 morderstw dokonanych w miejdowo- scowości Tarragona, który zbiegł w
Wice-minister Grodyński wyjaśnił, gała na tem, aby zgromadzić
dy,
że
zamach
był
dziełem
komuniniewiadomym
kierunku,
poszukuje
iż rząd potrzebę udzielenia pomocy
urzędnikom uznaje z powodu jednak stów i sprowokować w tym celu kil- zgórą 1000 osób.
podwyższenia wydatków budżetowych kunastu robotników z anty-faszystowzachodzi potrzeba
zapewnienia
nowych trwałych zwyczajnych dochodów
E VAZNĖ
' DLA Pepe A
aasza
Państwa. Te dochody
mają
właśnie
WAZNE
DLA P. P. URZĘDNIKÓW.
į
z
oddzieln.
front.
wejsc.
DO
WYzrealizować projekty ustaw
podatkoRE
przy ul. Ostrobramskiej 5 |
B Ni
10-ci
a
wych. Nie zachodzi obecnie możność
określenia
wysokości
procentowej
g
firmy „STEYR%
a
podwyżki płac, bo zależy to od uzyą
B
w
y
ł
5
3
‹
skanego pokrycia.
Ustawa
uposażeniowa
jest opracowywana
i będzie
—
Gdańska 6, tel. 421. .& @
przedłożona,
gdy będzie osiągnięte
Rueuuaaanaunassnunos
sd
pokrycie.
W przeciwnym
razie vowstałby deficyt budżetowy,
prelimiE RESARIA GENEWA CZENEKA PERUNA GEST TAACZA
nowane
dochody
nie wystarczają
na podwyżkę
płac. Co do dodatku
Grand Thiz Kris 1900
mieszkaniowego,
prawnej
podstaorzechowa
ANTICA CASA
wy do
żądań
urzędników
niema.
fabryki

gdyż o ile w lepszych warunkach higjenicz-

Prócz tego

budżetu

podniesienia stanu

inwestycje

mach

medjolańska

Miebywała buna w. Poznaniu.

ręki*—Mussolini

Tajemricza organizacja „czarnej

rezultaty

wiele osób.

kontrolerowi państwa Milczusowi,
par. 14 nadzwyczajnej
ustawy
o

dodatku
niema i niema wniosku załatwiającego
tę sprawę. Kwestja urzęMagistrat obliczywszy swe możności
pierwszorzędnej wagi dla
płatnicze— nawiązał kontakt z właścicie- dnicza jest
iem dóbr okolicznych hr. Tyszkiewiczem w Państwa, a uchwały komisji budżetocelu nabycia na własność dużego
budynku wej
nie zdają się iść w kierunku
glinobitnego wraz z obszernym
plącem w
szczęśliwego
rozwiązania tego probleśrodku miasteczka.
jeśli dochody nie będą przez
Hr.
Tyszkiewicz
zapoznawszy
się z matu.
przedłożonym mu planem
bieżących
prac komisję
podwyższone
poza
realne
Magistratu poszedł miastu
na rękę,
gdyż granice przewidziane
przez rząd, to

rjat

Gudzoziemców.

Zjednoczonych

czas uchylone, rząd zdecydowałby się
Nie dość tego hr. Tyszkiewicz rozłożył umieścić w budżecie 15 proc. dodatek.
Magistratowi spłacenie wymienionej kwoty Mówca apeluje więc aby nie podwyż:
nad Śwychowaniem
młodzieży,
tenby się na raty w ciągu najbliższych lat 3-ch.
ponad wnioski
rząoszukał. Przeciwnie. Panowie
kierownicy
Nabyty od br. Tyszkiewicza
budynek szač dochodów
szkół, nauczyciele (dżięki Bogu nie wszys- zostanie gruntownie odremontowany.
dowe
bo
to
uniemożliwi
ewentualne
Macy) są nadzwyczaj
obrążeni,
jak
Śmiano gistrat ulokuje w nim własne biura, bibljo- załatwienie kwestji urzędniczej w razie
napisać coś podobnego, przecież u nas tekę i czytelnię miejską, pozatem jedną z
niezałatwienia
ustaw podatkowych w
bardzo dobrze, nie wiem może w myśl ro- dużych sał przystosuje do
użytku
teatru
Co do funduszu
dyspozysyjskiego przysłowia: „Na szybkie wsio amatorskiego, drugą zaś część gmachu terminie.
spokojno* i oto są bardzo na mnie obraże- przekształci na hale targowe.
cyjnego reierent prosi o restytucję doni i grożą: jedni chcą pisać sprostowanie,
Wspomnieć trzeba, iż nabyty
przez konanego skreślenia,
gdyż jest ono
a drudzy
podziękowanie,
inni posądzają Magistrat gmach glinobitny posiada niebypolitycznie niezrozumiałe zważywszy,
mię o chęć wywyższenia się, a jeszcze in- lejaką przeszłość polityczną.
ni grożą oddać sprawę do prokuratora, a
W gmachu tym, jak fama niesie kwa- że minister Skarbu znacznie poprawił
są nawet tacy, którzy z zemsty
na Bogu terował w r. 1812
Napoleon Banaparte, sytuację finansową Państwa.
winną Szkołę Techniczną chcą pisać pasz- zatrzymując się w
pochodzie swym
na
Poseł Diamand (P.P.S.) oświadcza,
kliwie. Odpowiem tym panom tyle: „Róbcie Moskwę. Pamięć tego Magistrat zamierza
iż podwyżka dla urzędników jest zaco chcecie, oddajcie nawet sprawę do pro- utrwalić specjalną tablicą na odremontowakuratora,
prostujcie ale zapewniam że nym już budynku.
leżna nietylko od naszych dochodów.
Js
osobistych wzgłędów przy pisaniu artykuRząd-—zdaniem mówcy — trzyma się
łu nie miałem, a chciałem
zwrócić
uwagę
STOŁPCE.
zasady, że płaci.
nie tyłe ile się nalena niemożliwy stan wychowania moralnego
i dziś to samo
powtarzam,
o siebie
dbam i za czyny swe
odpowiem,
a

japoński
na terytorjum Kuan-Tung
Portu-Artura do stolicy Mandżurji

w Stanach Zjednaczanych,

towej przed przystąpieniem do głoso-

cza. M-ko Podbrodzie od chwili uzyskania
własnego samorządu, tj. od r. 1920,
zmuszone było opłacać wysokie dzierżawne za
wynajmowane od osób
prywatnych
place
targowe,
oraz lokale dla
użytku
Magistratu.

townej

prezydenta

państwa są już wysłani

go-

PODBRODZIE
Obywatelski

Hambur-

te zapasy
się zająć

się ta

nitwach oficerskich. |
Następne
wyścigi
godzinie 14-ej.

napeł-

afistwa.
P
Artykuły te przewidują powstanie zbrojne, zamach na niepodległość Litwy, stosunki z wrogami państwa i zamiar obalenia rządu. Obydwa
artykuły
grożą karą Śmierci.
i
Ai
Jako przestępstwa Milczusa wymienia się: 1) odmowa wypeinienia rozkazu prezydenta panstwa co do:jego dymisji i 2) rozkaz podwładnym
mu wyż:
szym urzędnikom o niestosowaniu się do rozkazów jego następcy.

przyszło 9 koni.

w

Garnizon
generalną

dochodzenie przeciw b. głównemu
nemu z art. 3 kodeksu karnego
i

Gonilwa
ta zainteresowła
nietylko włościan, ale i publiczność, która szczerze się

—

na

Z Kowna

gdyż

kaj Polmoodie* i idzie do prostej z „kerburtem* własność por. Ignaczaka, rzuca go
ną prostej i wysuwa
się na płan pierwszy.
Wszyscy są pewni zwycięstwa „Alby“.
Na
ogonie cały czas w butach idzie „kierburt*
i o
lo mtr.
od startu przez nieuwagę
jeźdzca
„Alby“,
porucznik
lgnaczak
na „Herburcie*
wygrywa
I-sze
miejsce

zaraz

bomb

do

szanse przyjścia. Faworytem
publiczności
jest „Alba? klacz 4 p. ułanów, zająwszy po
stąicie 3 miejsce
już na pół mety wysuwa się na 2, pozostawiając w tyle „Umy-

Już

3.000

Hoovera

nitwa ta była niespodzianką nawet dla znawców, wszystkie 3 konie mają prawie równe

zdobycia

jeszcze

z Balłass, iż na konwencji
i przeciwnikami kandydatury

Jeździec Olejnik.
V. Gonitwa z płotami. Nagroda 1200 zł.
przestrzeń 2400 mtr., startuje 3 konie. G0-

łatwego

pozostały

PARYŽ, 23 V. EAT.
„Herald“
donosi
republikańskiej doszło pomiędzy zwolennikami

IV. Gonitwa płaska.
Nagroda 1200 zł,
przestrzeń
2400
mtr., startuje
4 konie.
| miejsce swobodnie zajął „Magnat* og. wł.
Grona Oficerów
9 p. strzelców konnych.

Chęć

donoszą, ze w ' luman, gdzie przed wojną

i prochu,

przedwyborcze

Bójki

jeździec tylko potłukł się trochę.

złotych zgromadziła
bo startowało
aż
1100 mtr.

Dzienniki

broni

Główny kontrojer Litwy pad ciężkiem oskarżeniem.

a koń

z

Danz.

wojenne-

Główna kwafera wojsk japońskich w Chinach.

Steeple-Chase.

na miejscu

materjału

jeździec

właściciel.
į
Tu zdarzył się przykry wypadek, mianowicie na przeszkodzie upadł wraz z koniem porucznik 9 DAKu
Świderski, jeździec

czasu—kończy

| miejsce

Nagroda 1500 zł. przestrzeń
4000 mt.
startuje 3 konie.
1! miejsce
zajął Wojak
własność
porucznika
Donnera,
jeździec

szym Ciągu szedł

swego

energicznie tą sprawą.

na płęści, że

przestrzeń

1600 mtr. startowało

ta

PEKIN. 23.V. PAT. Dzienniki podają, że rząd pekiński odpowiedział
na notę Stanów
Zjednoczonych w
sprawie
morderstw
dokonanych na
misjonarzach amerykańskich,
że przyjmuje
odpowiedzialność za bezpieczeństwo cudzoziemców, równocześnie
jednak wysuwa zastrzeżenia przeciwko wysyłaniu wojsk cudzoziemskich do Chin, sprzecznemu ze zwyczajami międzynarodowemi.

madziło się sporo
publiczności,
chętnej
spróbować szczęścia
w totalizatora.
Przy
okienkach „totka* ścisk.

Gonitwa pierwsza

Firma

której chodziło © dostawę

Bezpieczeństwo

гого-

trujących w Hambur-

gu wysłały aeputację do rządu centralnego w Wiedniu, aby usunął
grożąc: niebezpieczeństwem dia ludności, Władze austrjackie
mają

urządził

Nagroda 800 zł. konie 4 lat

sprawę wybuchu gazów

handlowych.

z aferę w

23 V PAT.

się fabryki

tj. 20 maja

niedzieli,

ze specjalnem

nionych „phosgenem”. (iminy okoliczne pod wrażeniem katastrofy w

obowiązkiem

bieżącym

skałę.

Ligi Narodów

dzien-

3006 homb z gazem trującym w Ausfeji.
„„WIEDEN

miejscowych władz administracyjnych.
— Wyścigi konne. Wschodnio-Kreso-

wyścigi

Omawiając

dla celów

znajdowały

o zmianie; jest

Rady

większych

na porządku

do tych dwuch firm niemieckich, którym, w myśl ustawy o wytwarzaniu materjałów
wojennych, wolao wytwarzać gazy trujące. Firmą Stolzenberg sama przyznaje, że gaz

był sprzedany przez Ks. Druckiego-Lubeckiego pod
nazwą
„Dzięciołowicze*
Bez-

pomyśleć

magazynowania

gu, tutejszy dziennik socjal-demokratyczny Danziger Volkstimme przypisuje tej aferze
charakter polityczny. Faktem jest
- pisze dziennik
že
firma
Stolzenberg
nie należy

olkst. — była zamieszana
go do Rosji.

wicze”, amy wzorując
na
nich dalej
te
ślady moskwiczenia
tolerujemy.
Prawda,
że jest to drobny szczegół w życiu
państwowem, ale i to prawdą, iż czas
byłoby

i

być postawiona

posiedzenia

to nazwa polska, ale wątpię, samo brzmienie zdradzą. Dalej pojadę. Juź około samego Łunińca znajduje się stacja Dziatłowicze Przypadkowo oglądając akta natknąłem się, iż w swoim czasie majątek ten
względnie, że moskali taka nazwa — raziła, więc przetłumaczyli sobie na „Dziatło-

może

Z fajników firmy „Sfalzenkherg”.
GDAŃSK,

ale czyż my dzi-

tółerować to, co nasi wrogowie
polskości robili? Pewno
nie. Na

wyrobu

trujących

uwzględnieniem zagadnienia, czy istniejące prawa
dotyczące
używania i wyrobu gazów trujących są wystarczająco skuteczne.

- Nazwy stacyj. Dla nikogo nie jest
sekretem, iż Moskale starali się Kresy zrusyfikować, a znajdując podatny grunt czę-

ściowo im się to udało,

sprawa

ilości gazów

obiecywana automatyczna rozmównica telefoniczna na stacji osobowej
obecnie
jest
na ukończeniu i w tych dniąch zostanie u-

tamacha modjolańskim.:

Sowieckie rewelaje 0

LONDYN, 23 V. PAT. jak donosi agencja Reuter'a, panuje
tu przekonanie, że w związku z niedawną eksplozją „phosgenu*

RISE

—

„phosyenu” w Lidze Narodów,

NASA S

NOWOGRÓDEK.

Sprawa eksplozji

AD

KRAJOWE

|
a

ECHA

ОНО

|

Эб

5

POD ZNAKIEM NIEZDOLNOŚCI DO PRACY.

widopo- teatralni zaliczają do najweselszych
przepłątanych
w Teatrze Polskim,
(dn. wisk
przemiłą muzyką.

posiedzenie Rady z tymsamym
rządkiem dziennym na wtorek
29 maja) o godz.

(Posiedzenie Rady Miejskiej z dn. 23/majo.

o

ТОМ

8 wieczór.

zwołanie konwentu se ajor ów. Jak postąpić z Radą, która nie
Głosy:
„nie
może
być przerwy
jest zdolna do pracy?
sk O ro
posiedzenie
zamknięte”.
Pytanie to mimowoii nasuwało się
radnego Gołębiowskiego i in. w spra- Wówczas vice - prezydent proponuje
Й
wie wybudowania mostu
przez
Wi- odbycie ponownego posiedzenia Rady każdemu, kto był na tem wczorajszem
posiedzeniu.
Jeżeli grupa radnych dziapółgodziny.
Propozycja
lenkę od strony Zarzecza do ogrodu po upływie
li tylko demagopobudek
z
łająca
ta
również
musiała
upaść
tak
ze
Bernardyńskiego, i radnych; Zaksa
i
schlebiania najlub celem
Kruka o umorzeniu zaległych podat- względów formalnych jak i faktyczne- gicznych
jest w
stanie
«ów względnie zastosowaniu pewnych go braku quorum wobec opuszczenia gorszym instynktom,
uniemożliwiać
pracę
Magistratu
— to
przez
wielu
radnych
gmachu
Magiulg podatkowych dla biednej ludności
powinno znażydowskiej.
Ponadto
zgłoszono
3 stratu, Po krótkiej naradzie z zdekom- przecież z tej sytuacji
konwentem
_Senjorów, leść się wyjście.
interpelacje: radnych Zaksa,
Kruka i pletowanym
następne
in. w sprawie naprawy
chodników w przewodniczący zapowiada
dzielnicach żydowskich, radn. Zasztowia i inn. w sprawie plaży
na Zwiew sprawie
rzyńcu i radn. Dzidziuła
uporządkowania placu Łukiskiego.

Porządek dzienny zawiera 16;punktów
uzupełnionych na wstępie
posiedzenia dwoma wnioskami inagłemi:

trafiają do przekonania Rady.

bę czynną

w wojsku

© udzielenie

Punkt, nad którym

KOŚCIELNA.

Rada nie

—

dyskutowała.
,_

Sekretarz

jak

nieraz

Rady,

—

nie Magistratu

twierdzą

omyłkowo

wozdawcy z posiedzeń

tuje następnie

spra-

Rady—odczy-

wniosek

sprawie zmiany

Magistratu

taryty

słuszność,

dn. 26 stycz-

Magistratu

zasadniczo przy-

zwracając

się

do

dawania dokumentów,
świądectw
urodzenia, metryk ślubu ; tp.
Wszelkie podania w tej materji mają

przez

przedłożona

taryia

Nowa

poprzednio

Gospodarczą—została

przez Komisję

Po przyjęciu

być

bez dyskusji.

przyjęta przez Radę

przez

Radę

do

wia-

domości komunikatu w sprawie likwidacji przedwojennej
Казу
Oszczędnościowo-pożyczkowej
pracowników
miejskich, na porządek dzienny wy-

pływa sprawa, która naocznie ujawnia

niezdolność
Rady
do
jakiejkolwiek
pracy — nie mówimy już do
pracy
twórczej.

zerwanie

quorum.

W czasie odczytywania przez Sekretarza Rady wniosku Magistratu w
sprawie

sprzedaży

działek ziemi

miej-

St.

wskazuje, by urzędy władz samorządowych
oraz archiwa przyśpieszyły procedurę wy-

z prośbą o rewizję taryty.

„Magistrai —zaakceptowana

Odro-

- Prezes Dyr. Cet biegtym w polsko-litewskiej konferencji. Prezes Wileńskiej Dyrekcji Ceł p. St. Lewakowski
wyjechał do Berlina celem wzięcia udziału w
polsko-litewskiej konferencji w charakterze
biegłego.
Przyśyieszone wydawanie dowodów osobistych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadesłało okólnik,
w którym

nia b. r. Nierównomierność
tych
opłat spowodowała
narzekania
ze
strony
handlarzy
mięsem,
którym
znał

członków

załatwiai e w

przeciągu

dwuch tygodni.

(x) Komendant wojewódzki Komendy
P. P. inspektor Praszałowicz
wyjechał na inspakcję. Komendant wojewódzki Komendy P. P. p. inspektor
Pra-

szalowicz wyjecval w dniu wczorajszym na
inspekcję
poszczególnych
pogranicznych
powiatowych komend policyjnych na terenie województwa Wileńskiego.
Inspekcja tą potrwa
prawdopodobnie

kilka dni.

MIEJSKA.

SZKOLNA.
(szkuła

Wizytek

$.S.

Liceum

— W

z prawami publiczności) egzaminą wstępne,
prowadzone systemem lekcyjnym, do kł. l,
II, III, IV i V odbędą
się w dniach 18, 19
i 20 czerwca b r. Podania należy składać

w terminie od 15 maja do 15 czerwca

w

kancelarji

szkoły

sztor od godz.

przy

11 -14-tej.

ul. Rossa

Dyrekcja

Egzaminy

tą należy

nym

nadzwyczajne z zakre-

składać

m. Wilna

podania wraz z opła-

w

Inspektoracie

— w terminie do

Szkul-

1 czerwcą

b. r.

— (r) W sprawie
świąt sportowych
młodzieży. W związku z obchodami świąt
sportowych młodzieży skolnej Min. Oświaty rozesłało
do
sprawie okólzik,

władz
szkolnych
w tej
który zaleca co następuje:

wadzona

zbyt

godniach
czania

intensywnie

kosztem

lub

przed

rezultat rocznej pracy zakładu.
=
Święto sportowe ma być świętem

przedstawicieli

instytucyj

wojewódziwa

posie-

i samo-

Wileń-

bo

wywołuje

to

lem opuszcza salę obrać, tłocząc się

nalne swoich prac na wystawie.
. Prace te dotyczyć mają wykresów”z

ny Stążowski.

dziedziny działalności
stytucyj i samorządów

drzwiami.

Pozostaje

tylko

rad-

Jak donosiliśmy w sprawozdaniu
z ubiegłego posiedzenia Rady sprawa
sprzedaży

<zemu”

działek

„Osiedlu

Robotni-

rozpatrzenia

do łącz-

została

dla ponownego

wówczas

odesłana

nej komisji finansowej i gospodarczej.

Opinja tej komisji wypadła w
KSztałcie na korzyść dawnego

Sku Magistratu.
omawianej

Radny

sprawie

deklarację,

calownio-

Stążowski

złożył

zawierającą

w

obszerną

administracyjnej
komuralnych.

in-

czym

towych, do budowania własnych miesz-

spekcji.

Dobrze

lony

naszego

„Osiedla“, powstalego na skutek ini<jatywy Centrali Związków
Chrzešcijańskich.

W

atmosierze

poaniecenia

coraz

pada

Stążowskiego

większego

żądanie

imiennego

stwierdzenia quorum.

radnego

głosowania

Radny

Engiel

parując podstęp,
przyłącza: się
do
wniosku, uprzedza jednak,
iż stwier-

dzenie braku

ło zamknięcie

quorum

obrad

będzie oznacza-

tylko nad punktem o sprzedaży działek.
Wywołuje
to zaniepokojenie
wśród
tłoczącej się pode
drzwiami
lewicy.
Jednak pomimo uwagi Przewodniczącego
Vice-prezydeńta
W,

Czyża,
że nierozpatrzenie pozostałych punktów porządku dziennego
wstrzyma ze szkodą dla robotników
projektowane

roboty

sterstwa spraw wewnętrznych.
Jak się dowiadujemy specjalna uwaga
poświęcona zostanie miejscowościom, które wykazały wiele braków
higjenyi czystości podczas

budowlane,

nikt

"z lewicy na salę obrad nie powraca.
Zarządzone następnie obliczenie wy-

nie-

Zamieszanie.
Przewodniczący
vice - prezydent
Czyż ogłasza zamknięcie posiedzenia,
nadmieniając, że zmuszony jest wy-

słaćdo Prezydenta
o

stanie

telegram

powia-

rzeczy. Część

nych Śpieszy ku wyjściu.

znajdujące

miejscowości

kich,

się w tej samej

lub miejscowościach

urządzają

terytorjalne

b. blis-

międzyszkolne

ZORY
t
trzeci AN
ŠiWI ROWE.

tych

ratorjum, w których

uczestniczą najlepsze

jystąpiąa
świ.
kB

będą

dyplomy

rad-

Vice-prezy-

iii

ooo
19.25—19.35: SRA
Sygnał czasu O i

od-

ptaków*

„Ochrona

19.35-20.00:

20.30—22.00: Wieczorny Koncert ka
meralny. Wykonawcy: Elza Igdal (sopran)
Kon orowicz (skrzypce)
pruf. Aleksander
dyr. Rafał Rubin-

(skrzypce)

Stołow

Ignacy

stein i J. Szabsaj akompanjameot,
I. P. Nardini: koncert skrzypcowy e-moll

Witkow-

łę

rolniczą,

poczem

na

ręce

Prezesa

Komitetu Pomocy Pogorzelcom złożył
10.000 złotych, tytuł
dowej. ILO
W przemówieniu
swem,
wobec licznie zebranej
ludności,
podkreślił, iż Rząd Marszałka Piłsudskiepółnocnym ku granicy litewskiej, w go, doceniając konieczność natychpomocy
w
wypadkach
pierwszym
dniu
podróży inspekcja miastowej
objęła
następujące miejscowości: w klęsk żywiołowych przychodzi z takoBukiszkach, pow. Wileńsko-Trockiego, wą z przekonaniem, iż mieszkańcy m.
Pan Wojewoda zwiedził szkołę rolni- Opsy, którzy są przykładem społecz:
czą; w Rzeszy dokonał inspekcję gmi- nego wyrobienia w pow. Brasławskim

zwie- —zabliźnią szybko rany zadane przez
ogień. Przemówienie Pana Wojewody

P.P., ponadto

"9 i posterunku

dził noworozbudowaną stację licencyjną Sejmiku; w Podbrzeziu — dokonał inspekcji gminy oraz zwiedziłcerkiew i budujący się kościół w maj.
Giinciszki, dokonał lustracji 2 kompa-

przez
zebranych
przyjęte
zostało
entuzjastycznie okrzykiem: „Niech żyje
Rząd!'* „Niech żyje Wojewoda*'!

W Brasławiu p. Wojewoda przvnji K.O.P. oraz zwiedził strażnicę w jął defiladę kompanji honorowej K.
Oddział «
Pastyłkach. W Niem.enczynie w miej- O. P., Straży Ogniowej,
K.O.P. Pan Związku Strzeleckiego, Stowarzyszescu postoju 21 Baonu

Wojewoda przyjął defiladę kompanji nia Młodzieży Polskiej i Związku Ha
K.O.P. Tamże dokonana została in- cerskiego. W Urzędzie Starostwa, p +
s pekcja Urzędu gminnego
oraz zwie- przedstawieniu przez p. Starostę Pan

czyt z działu „Przyroda* wygłosi Zygmunt dzono
Hryniewicz.
czne
20.00—20.25: „Wychowanie estety
szkole
odczyt Il z
i nauka rysunku
w
działu „Sztuka* wygłosi Marjan
Słonecki.

p.

spółdzielnię

„Jedność”, lzbę Wojewodzie zebranych

„Dom
chorych i nowobudujący „się
Żołnierza Polskiego". Pan Wojewoda
przyrzekł poczynić starania uzyskania
kre dytów na wykończenie tej budowy.
Swięciańskiego
Na granicy
pow.
powitał Pana wojewodę starosta pow.

tam przedsta-

wicieli władz lokalnych i społecznyc
organizacji, Pan Wojewoda dokon«:
p. W.
Zasługi
dekoracji Krzyżem
Kwintę za pracę na polu społeczne:

i p. E. Ejdrygiewicza za pracę na po
lu przysposobienia

Następnie

Swięciańskiego oraz Komendant Pow.

wojskowego.

w Domu

Ludowym

Ma-

cierzy Szkolnej po przywitalnem przea) Allegro moderato b) Andante
mówieniu ks. Sawickiego, miejscowe
c) Allegretto giocoso. Bellini:
proboszcza, nastąpił
uroczysi:
udały
się
w
dalszą
drogę
do
Podbrogo
‹
dwona
d-moll
Purytanie. j. Bach: koncert
dzia. W Podbrodziu
Pan
Wojewoda akt wręczenia Panu
Wojewodzie dy
je skrzypiec. c) Vivace b) Largo c) Allegro.
na obywatela
honorowep»
burmistrza i komen- piomu
IL. j. Suk: Trzy utwory: a) Appasionato przyjąc
raport
b) Un poco triate c) Barlesca R. Glier — danta Strzelca oraz dokonał inspekcji gminy Brasławskiej.
„Nie
Rachmaninow -- Kreisler:
i
„Lada“.
W Brasławiu
zwiedzoną został:
śpiewaj dziewczę* na sopran i sskrzypce.. Magistratu.
Szkoła
Po
drodze
do
Święcian
dokonaną
ponadto
nowozbudowana
Niewiadomski:
St.
„Niwa”.
S. Rachmaninow:
krótka
„Dziewczę z buzią jak malina". P. Sarasa- zostąła
inspekcja gminy
w spółdzielnia „Rolnik*.
W dalszej p Perszukcie oraz zwiedzono szkołę.
op. „Faust* Gounou'a
te: Fantazja na temat
dróży tegoż dnia p. Wojewoda
@ Transmisja na inne polskie stacje.
=
gd:
Drui,
w
gminy
wojć
inspekcji
konał
po
Wojewoda
Pan
V
: W Święcianach
22.00-22.30: Transmisja z Warszawy:
boiska
zwiedzoną
została
również
rezeru
i
rolniczej,
szkoły
zwiedzeniu
policyjA.T.
P.
Sygnał czasu komunikaty:
i nowozbudowanej ele- K.O.P. W Słobódce zostali przedst:ny, sportowy i inne.
sportowego
22.30 - 23.30: Transmisja muzyki tane- ktrowni złożył wizytę ks. Dziekanowi, wieni
P.
Wojewodzie oficerowie
i
cznej z Warszawy.
z»dokonaną
poczem
K.O.P.,
Baonu
udekoStarostwa
gmachu
w
poczem
WOEBŁSZEROWEKZAKNWEWRSZENEZ rcwał Złotym Krzyżem Zasługi miej- stała inspekcja gminy. W drodze p.P.P. Po przyjęciu raportów Pan Wocantabile
oraz towarzyszące mu osoby
jewoda
Arja Z op.

Bortkiewicza.

Kolejny proces b. posła
mady“ Woloszyna.

„Hra-

Jednocześnie z procesem „Hramady* w

którym

oskarżony

Wołoszyn,

były

poseł

otrzymał dwanaście łat ciężkiego więzienia,
Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpoz nawał
sprawę tegoż Wołoszyna. Sprawa, O której
mowa, wynikła na tle awantury powstałej
na wiecu zorganizowanym w 1926 r. w S0kółce

przez

Wołoszyna.

spotkała się

Interwencja

policji

z. а-

z niezwykle aroganckiem

chowaniem

pozwo lit

który

się suwerena,

w stosunku do przedstawicieli

sobie użyć

władz wysoce obraźliwych zwrotów.
Sprawa rozpoznawana
była zaocznie
i Sąd Okręgowy wyniósł wyrok skazujący
Wołoszyna
ną rok więzienia. Kara ta niei
ma realnego
znaczenia dlą zasądzonego
gdyż

pochłonięta

została

znacznie

w procesie „Hramady*.

wyższą

kach,

ków

gdzie

przyjął

delegację

spekcjonował

gminę,

w Łyngmianach

zaś na granicy litewskiej —
K. O. P. W

kiego Związku Sportowego w

dalszej

przez

Ignalino

ko-

Władze Sekcji ukonstytuowały się jak następuje: Zarząd:
przewodniczący p. | prof.

Rudnicki, vice-przewodn. kol. Grabowicki,
sekretarz kol. Wojciechowiczówna, St. J,
Dobrogoyski,

Brasławskim

zast.

gosp

: kol. Kozłowski
;
ROŻnowska,
KOl- zast.
A;
skarbnikaskarbnik
Kol. Turska-

—

odbyła się

po

zwiedzeniu

konferencja wszyczynników

zainteresowanych

Akademic- bezpieczeństwa

Wilnie

P.P.,

badając

równocześnie

rzającymi
padami

się Od

w związku
czasu

zależnie od

sta:

rejonów. Nie

powyższego

Nacz.

Bezp. Publ. z polecenia

W-lus

P. Wojewc

dy zbadał stan sanitarny miastecze:
i wsi, zwiedzając hotele,
domy
Zijezdne, piekarnie i t. p.
P. Wojewoda
podczas
inspekci*

do Dukszt stwierdził daleko idące

jako punktu granicznego z powia-

stkich

munikuje, iż w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia Sekcji z dnia 7-go maja rb nowe

strażnicę

podróży, przejei Kozaczyznę
i
honorowej
przyjął
raport kompanii
K. O. P. oraz zwiedził szkoły i Kasę
żdżając

gminy,

AZS.

miej-

scowej ludności. W Kołtynianach zin- bezpieczeństwa danych

tem

wiośla:ska

kol.

rzony podczas wojny kościół, przy
udaja'
chodnię sejmikową, poczem,
dsię w kierunku Postaw, powróci
Wilna wieczorem dnia 21 V. r. b.
Podczas podróży towarzyszący |”,
Wojewodzie Naczelnik Wydziału Bezp.
Publicz. i Komendant Wojewódzki |*.
P. dokonali we
wszystkich
miejscy
wościach
Ścisłej lustracji posterun

—

Zarząd Sekcji Wioślarskiej

gospodarz

do

Udając się dalej

cian tegoż dnia oraz następnego zrana przyjął w Nowo-Święcianach
raport kompanii honorowej 20 Baonu
K.O.P., dokonał inspekcji Magistratu
szkoły,
oraz zwiedził
izbę chorych,
В
bibljotekę i Dom Ludowy.
Ż Nowo-Święcian, jadącw kierunzwiedził
20 szwadron
ku granicy,
K. O. P. oraz strażnicę w Postawisz-

Stefczyka. Po przyjeździe

SPORT.
Sekcja

Z. wrotnej w dniu 21 maja, zatrzymuj”
się na krótki czas w Widzach p. Wo
Nowo-Świę- jewoda zwiedził gminę, szkołę, zba-

scowego działacza społecznego p.

Z SĄDÓW

służby granicznej,

oddziałów

K.

O.

P.

współżycie

z

ludnością oraz Ścisłe

władz

usprawnieni

dobre

miejscow .

współdziałani

administracyjnych

organów

z powta- bezpieczeństwa z władzami wojskow: -

do czasu

na-

mi. Z dokonanej

inspekcji

pogranicz

rabunkowymi na tych tere- P, Wojewoda wyniósł ogólne dodatni
nach. Po wysłuchaniu referatu N-ka wrażenie, w związkui z czem w dni:
Wydz. Bezpieczeństwa
i opinii zebra- dzisiejszem wystosował list z podzię
6

nych
Pan
Wojewoda wydał
szereg
zarządzeń lokalnych w kierunku bar-

a
. dziej ścisłego zabezpieczeni
:
od

przekroczeń

band

z terenu

granicy
>

kowaniem

do

D-cy 6-ej Brygady

pułk. Górskiego.

wyniku
yniku

W

litew-

dok

p.
;

lida
ustrac; as

onaiiej į

pod
względem
poprzednich п-

gdyby

przydzie-

województwa

wysłannik

GIEŁDA

korytarzach szkolnych lub odpowiedniej
sali, a nadto gromadzić w albumach, twerząc tem samem
kronikę wychowana fizycznego danego zakładu.
—

powstał

projekt

zorganizowania

Komitetu

przyjęcia wycieczki w Wilnie.
i
Pan Wojewoda Wileński pragnąc przyjść
z pomocą inicjatorom
przyjęcia zwołał na
dzień 24 maja o godz. 6-tej popoł. zebranie
w Urzędzie Wojewódzkim
celem ukonstytuowanią Komitetu
i ustalenia
programu

stkie wybitniejsze

organizacje społeczne

ilnie, jako też! szereg

nych

działaczy

i przedstawicieli władz,

i młodzieży.

„(x Stan

wszy-

zostały

zaproszose

chorób

terenie m, Wilna, W myst
stawienia w ciągu ubiegłego

w

społecz-

szkolnictwa

zakaźnych

na

cyfrowego zetygodnia zano-

towano na terenie m. Wilna 46 wypadków
chorób zakaźnych
a mianowicie: tyfus 3
wypadki, płonica 6 jeden śmiertelny,
ospa

1, błonnica |, odrą 11, ksztusiec 5, róża 3,

gruźlica 8, z tego 1 wypadek
śmiertelny,
jaglica 1, zausznica 6 1 grypa 1 wypadek.

Komisja sportowa: przewodniczący
p.
Szeligowski, członkowie: kol. Маштиепko, kol. De Walden St., kol. Bobrowski,
kol. Stankiewicz.
Dr.

Ruchjsłużbowy

e poż apo) .P- zaa

w

SA

Holandia

sądownictwie.

rodzaje

t/.

Jak

jakieś szubrawcy

łazili

na

5 proc. warsz. 59,15

i

zażącał

wobec Ego nie
nego, zaś

porcji

w

szersza publiczność

„dubeltów*

Hai

p

zaś, dnia 26 maja,

zam. w [ i

zam.
—

z nazwiskiem

M komisarjatach

i

w Vl komisarjacje.
(0) Zniesiecie urlopów

na

mą

lit. R,

lit

S,

rolnych

w wojsku. Do władz wojskowych naddent powstrzymuje wychodzących — ©- chodzi szereg podań rodzin szeregowych
głaszając
15-minutową
przerwę i niezawodowych, odbywających obecnie służ-

kańcom

bezrobotni,

TEATRY

Le

Ė

i

znajdują

Ceny rynko-

siano

14-16,

serowe 660 — 700.

32, łubin 24,

325,

owsy

tymotka

siewne

50

mocna, dla resz-

J ja: 120—130 za 1 dziesiątek.

-

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w

cebula

90—100,

marchew

młoda

20—25,

10—15

kgr.

czek ,

pietruszka 5—10 gni

się

i żona

bez

kęsa

brukiew 20 25, szczaw 60 - 70, sałata 20 —
25 (pęczek), ogórki 50—60 gr. za sztukę,
90, kapusta
100, fasola 80
groch 80
świeża 80—100, kwaszona
suszone 18—20 za 1 kz.

45 — 50, grzyby

Drób: kury 3,00 _ 6,00 zł.

kurczęta

200

250, kaczki

żywe

za

sztukę

6,00

800,

bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi
8,00 12,00, bite 7.00 -10.00, indyki

żywe
żywe

250 -280, sielawa

żywe

60—65, razowy 50—55 gr. za 1 kig.
Kosza manna amerykańska 140—150 gr" 15.00 - 18.00, bite 12.00 — 15.00 zł, młode
zą
1
klg., krajowa 110—120, gryczana cała 8.00 1200 zł. za sztukę.
@ 100--120,
110--120, perłowa 100—
Ryby: liny żywe 380 - 400, śnięte 280
B 110, pęczakprzecierana
75—85, jęczmienna 80—90, ja- 300 za I kg., szczupaki
żywe
350—380'
80—90.
śnięte 200 250, okonie żywe 380
400,
@ glanaMięso
wołowe 270 — 280 gr. za 1 kg., śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnięB cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo- te (brak), karpie
żywe
320-350,
śnięte
we 300—310, schab 320-350, boczek
320 180-220, leszcze
żywe 380 400, śnięte

bardzo

szynka

świeża

dzona 400—420.
Tłuszcze

słonina

260—280,

szynka wę-

:

krajowa

I gat.

400—

420. Il gat, 350—380, amerykańska 430 | 460,

B szmalec amerykański I gat.

proszą

450 — 480,

150

180,

wąsącze

450 480, śnięte 380—400, sandacze (brak)-sumy (brak)
miętuzy 120 - 150, jazie
żywe 350 380, Śnięte 200
220, styna,

II (brak), płocie 100

150, drobne 30—50.

Skła-

2

WY WU WW WY TY WY WY WW GN CY WW EA
Bie

ludzi dobrego

się biedną wdowę

Szkoły

posiadającą

życia,

b.

Przemysłowo

Wilnie, mającą

serca

pracowniczkę

Handlowej w

chorego

żadnych

znajdującą

poleca

syna i nie

środków

do

sięw ostatecznej

nędzy. Łaskawe
datki
uprasza się
dla b.
„Słowa*
adm.
do
składać

Ir

B

—!350,

w Administracji b

Gazety Słowo.

„Księ-

B

Pracowniczki

Szkały.

ESS DS EKON

rzesz

a

DD

Prosimy
łaskawe

ADMINISTRACJI

.

naszych Sz. Sz. Abonentów o
wnoszenie przedpłaty za m-c

CZERWIEC.jKonto Czekowe Słowa P.K.O.
Np

i

buraki 25 — 30, młode 40 — 50 (pęczek '.

i dla ogólnego podtrzymania życia.

atki pieniężne

i MUZYKA.
kreacji

biała 300, szwedzka

53. Tendencja dla owsa

77,25

dać choć maleńkie

£

SRR
pod
Olala*,
w komedji muzycznej
żniczki
tym samym tytułem. Humor świetnej i uroczej primadonny udziela się całemu zespołowi, to też „Księżniczkę
Olala*
bywalcy

zł.,

100, seradela

Kraj. 94—

o litość i miłosierdzie przyjść z pomocą pieniężną dla opłaty komorne-

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Występy Elny Gistedt.
Dziś Elna Gistedt

w swej znakomitej
wystąpi
iczki Olalee.
wę
s:

37.

82, 70 proc. 75 - 18,
razowa 60 65, Кагtotlana 85—95, gryczana 75—85, jęczmienna 60—65.
>
Chleb pytlowy 65 proc. 65 - 70, 70 proc.

chleba i obecnie na mocy sądowego
wyroku gospodarz
domu eksmituje
ich z mieszkania na bruk ulicy, gdyż
nie mają możności zapłacić
Komornego. błagają społeczeństwo Polskie

możliwie ze

Źwierzy fica.

36

10-12,

Maka pszenna krajowa I gat. 0000 A
110—120, 0000 95 105, Il gat. 0000 B
90-100, 000 80—90,
żytnia 65 proc. 18—

tą mienia, staruszkowie mąż

WOJSKOWA.
smakiem spożywała wybrane 4 gniazd ga- Wt
wronięta, nad utraią których długo kraczą
— (o) Przegląd poborowych. W pią- gawrony-rodzice,
zakłócając spokój miesz-

tek, dnia 25 maja, winni stawić się do przeglądu poborowi z nazwiskiem na lit. P,
zam. w VI komisarjacie i na lit. R, zam. w
Ill, IV, W i VI komisarjatach,
w sobotę

żytnia

ty stała.

do rewolucji następnie wysiedleniec
przez Rząd Litwy Kowieńskiej z utra-

wybierali z gniazd gawronięta. Zapytywani
w jakim celu to robią, odpowiedzieli, że
turalnie nie

i

Były urzędnik w Petersburgu w Rosji

wy-

na-

o

59,—

77,—

słoma

GB) ESA MA SA SER FTA ZTA 24M ZKA AMD AR FB MO SSA

masąmi

sprzedają je do restauracji.
Autor listu, jako myśliwy-hodowca

warsz.

8 proc.

36, pszenne

"O Naejonės
Ceny hurtowe czerwona
za lookg. I logo
аоWarzywa:
КОН patche,
| al LI)18—20LB gr. I zaBarI
P
A ROMA
gat.

6? -

konwersyjna kolejowa

Pož. kolejowa 104.
listy i obl. Banku Gosp.

przy

353

procentowe:

5 proc. konwersyjna 67

kg.

ziemniaki 16-18. Tendencja spokojna. Do-

Dolarówka 83,— 84,—

Zwierzyńcu

na sosny

tnie35

-

2

100

400 — 440, sadło 400 — 420, olej roštinn;
240—260.
Nabiał: mieko 35 — 40 gr. za
1 litr,
śmietana 220--230, twaróg 120 — 140 za i
kg., ser twarogowy 180 — 200, masło niesolone 550 — 600, solone 500 — 570, de-

we:

Rar

.,

Z

Papiery

ptasiego

raz w przeddzień opisywanego

a81Q

za

22 ma-

43,42

8

2

й

ky

rodu, a pozyskiwane dałeko mniejszym kosztem.
я
padku, w lasach miejskich

3310

Add

Сепу

dnia

tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno:
żyto 54 55, owies 49 50, jęczmień broWarowy 54—55, ną kaszę 50—, otręby ży-

35885

43,64

8,90 _ 8.92

Rx

— (n) Ceny w Wilnie z
jar „B
Žiemioplody:

Kupno
8,8
12414

360,65

43.53

Sprawiedliwo- Sowy yurk

podawanej dziczyny, mam pewne podstawy
sądzić, że pod dubeltami i słonkami
kryć
inne

359,75

Londyn

tysfakcją czyta się list p. Eugenjusza
Falkowskiego (Słowo Nr 115) o potrzebie
оkiełzania handlu zwierzyną w czasie ochronnym. Dodałbym tu jeszcze, że sprzedaż raKów w czasie wiosennym także winną być
prześladowaną,
bo zupełnie
wyginą. To
wogńle.
Co ząś dotyczy restauracyinych
nazw
zupełnie

WARSZAWSKA

23 maja 1928 r.
Dewizy i waluty:
aiz
Sprz.
Dolarr St Ziedn. 8,80
8,91
ER
a
1 124,45
12475

Ludwik, „Jackowski Tadeusz, Kodz Paweł, PArYŻ

się mogą

Skiego.

i zdjęcia fotogra-

Ministerstwa zechciał rozpocząć
lustrację
ii ania
Wierzbowski jose: deWilna od ulicy Szklanej, Jatkowej
lub zagowani z
i do p. o. sędziego Sleaczeułka Bernardyńskiego.
— W sprawie przyjęcia wycieczki z go i sędziego pokoju w okręgu Sądu ApeAmeryki. W związku z oczekiwanem przy- jacyjnego w Wilnie.
RÓŻNE.
byciem do Polski znączniejszej wycieczki
Polaków z Ameryki z inicjatywy miejscowych organizącyj o charakterze społecznym
— Czy aby dubelty? Z prawdziwą Sa-

kazuje brak 3 radnych do quorum.

damiający

do

by było,

a nie przyjęcia,
Na zebranie

wogóle

kładu. Szkoły,

nagrodą

wystawy.

łem terytorjum państwa inspekcje
sanitarne przeprowadzane przez urzędników mini

zując właściwe pobudki przeciwników

z Warszawy:
:

Mościcki.

Starosty Wil.-Trockiego

poster.
policjj P. Pan
Wojewod.
udzielił pochwały komendantom po
wystawy Targów Póło.
Onegdaj przybyli
W dniu 20 maja na granicy
po- sterunku w Widzach i Dryświacie za
do Wilna przedstawiciele Połskiej ligi Go- drużyny trzech zakładów.
Przy
urządzaniu
wszelkiego
rodzaju
spodarczej w Warszawie
pp. prof. Studzińwiatu
Brasławskiego
spotkał
Pana bardzo dobre opanowanie zagadnie:*
zwrócić uwagę
ski i inż. Orski celem kontynuowania z Ko- świąt sportowych należy
na swoich te
Wysokość składek członkowskich ro- Wojewodę Starosta powiatu Brasław- społeczno-politycznych
mitetem wykonawczym
prac nąd realizacją na wzorową wrganizącię zawodów tak, by
na rok 1928 została zmniejszona skiego i Komendant Pow. P. P., któ- renach. Ponadto wyraził uznanie Kowystawy Targów Północnych w Wilnie. Jak zawody szybko po sobie następowały i nie cznych
do sumy 20 zł. Zapisy nowych członków, rzy złożyli p. Wojewodzie raporty.
mendantowi
posterunku
P.P.
w
wiadomo, Polska Liga Gospodarcza w War- przeładowywały programów.
oraz
opłaty składek przyjmują członkowie
. Należy bezwzględnie unikać rozdawaszawie przyjęła w swoim czasie pewny oboi
sprawną
dzia”
Zwiedzając
po
drodze
do
BrasłaQpsie
za
energiczną
nagród. Najwłaściwszą Zarządu codzień od godz. 17 - 19-1е] па wia gminę w Rymszanach,
wiązek współpracy z Komitetem wykonaw- nia drogocennych
budujący alność podczas pożaru.
przystani AZS ul. Antokolska 12.
— (x) Współpraca Polskiej Ligi Gospodarczej z hnomiteterm wykonawczym

jemnego, jego i tow.
stosunku
do
„Osiedla Robotniczego", motywy nie
tylko błade lecz wprost
pozbawione
treści, natomiast rzęsiście oświetlone
tendencją niedopuszczenia robotników,
nie ulegających wpływom partji wywro-

tan. Wytknąi
to mu w
gorącem
przemówieniu radny M. Engieł wyka-

18.55: Transmisja

iiteracka.a

tości.

przemęczenie,
Święta sportowe winny zobrazować możliwie
dokładny i rzeczywisty

w grupach lub oddzielInspekcja sanitarna. Bezpośrednio ficzne zwycięzców
u- po Zielonych
Świątkach odbędą się na ca- nie. Zdjęcią te okółnik zale a wywieszač w

motywy

17.45

Audycja

tylko szkodliwe

skiej na Wojennem Polu Spółdzielni skiego. Na posiedzeniu tem między innemi tylko dla młodzieży, lecz również dla gron
Mieszkaniowej „Osiedle Robotnicze*— poruszoną będzie sprawa wystawienia przez nauczycielskich i rodziców. Podstawowem
„lewica z radn. Zasztowtem
i Dzidziu- , poszczególne instytucje i samorządy komu- świętem jest święto sportowe danego zapode

wydawnictw

rozpoczęciem

dzenie

komunalnych

najnowszych
zych

prof. Henryk

omówi

innych przedmiotów nau-

dodatkowo

nauki,

rządów

przegląd

książek*

w ostatnich;ty-

wystawy Targów
Półuocnych.
W poniedziałek dnia 28 bm.
pod
przewodnictwem
p.
wojewody
Raczkiewicza
odbędzie się

Województwa

„Wśród

nad-

czasie od 4
W
su szkoły powszechnej,
do 9 czerwca 1928 r. odbędą, się egzaminy
nadzwyczajne z zakresu szkoły powszechnej dla eksternów z oddziałów I, 2, 3, 5 i
7 w lokalu publicznej szkoły powszechnej
Nr. 1 przy uł. Żeligowskiego Nr. 1.

Udokumentowane

Ministerstwa W. R. i O. P. Wacław Rogowicz.
;
*
17.20—17.45: Transmisja z Warszawy:

Aby zaprawa do zawodów nie była pro-

— (x) Posiedzenie przedstawicieli
samorządów
komunalnych w sprawie

w sali konferencyjnej

kla-

tyłko

internat

jest
mienia, że przy szkole
dla uczenic tegoż Liceum.

bir.

2,

„Egzotyzm w powojennej

16:30—16.55:

poezji francuskiej” odczyt z działu „Litera
tura* wygłosi Radca Minister. Dep. Sztu ki

dla
przewidziane
rzy zajmując stanowiska
pracownik ów etatowych przynajmniej od 2
lat, złożyli odpowiednie
egzamina służbowe i odpowiadają wszystkim warunkom,
wymacanym od kandydatów |na stanowiska
etatowe.

ma rzecz szkoły powsz. Nr. 36.

16.00—16.15: Chwilka litewską.
|
16.15 16.30: Komunikat harcerski.

rekcje Kolei Państwowych do zaliczenia ną
etat tych pracowników kontraktowych, któ-

URZĘDOWA.

dziny weterynaryjne
i stemplowanie
mięsa. Opłaty pobierane były dotych<zas według
taryfy przyjętej
przez

Urząd Wojewódzki

dia

prowadzone
przez iksiędza proboszcza
Miłkowskiego.

w

opłat za oglę-

Radę na posiedzeniu z

Rekolekcje

dzenia Religijnego. We czwartek,
piątek
i sobotę w dniach 24—26 b. m. o g. 6 m.
30 w kościele św. Jana,
w
kaplicy Ciała
Bożego, odbędą
Się rekolekcje dla członków Towarzystwa
Odrodzenia Religiinezo,

skiego oraz szefa sztabu brygady kpt.
S,G. Słabicki
dał si
inspekcję
ac Tła.
WO
pogranicza
polsko-litewskiego
i łotewskiego.
Po wyjeździe z Wilna w kierunku

Czwartek dn. 24 maia 1928 r.
Sy12.00-: Tiansmisją z Warszawy:
.gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej
w
Krakowie.

1.182712:28 - upoważniło

21.lit r. b. Nr.

się kościół i szkołę w Dryświacie, p.
Wojewoda udał się do niedawno na
wiedzonej groźnym pożarem
Opsy.
W Opsie zinspekcjonował gminę, przychodnię sejmikową, schronisko, szko-

Gistedt w roli tytułowej.
Ceny miejsc zniżone.

RADJO—WILNO.

urlopów

Ra-

czkiewicz w towarzystwie
d-cy 6-ej
brygady K.O.P. pk. Górskiego, nacz.
Wydz. Bezpieczeństwa
p. Kirtiklisa,
kom. wojew. P.P. insp. Praszałowicza,

daiyna*

ZWARTEK
rolnych. Ponieważ vową ustawa wojskowa
i
Jako punkt pierwszy znajduje się
prośby uurlopów
takich
nie
przewiduje,
DĄ
pzu
Wschód
sł.
g,
3
m.
48
na porządku dziennym
sprawa ustawzgledniane nie będą.
lenia godzin otwierania i zamykania
Równocześnie
włądze wojskowe wyZach. sł. o g. 19 m. 25
Joanny w.
zakładów w okresie letaim. Magistrat
jaśniły, że wszelkie podania rodzin
dotyfutro
czące szeregowych służby czynnej, należy
Grzegorza
wnosi o ustalenie godzin
w okresie
kierować wprost do tych dowódców formaletnim,
poczynając od | czerwca do
meteorologiczne cyj, w których szeregowi pełnią służbę.
Spostrzeżenia
1 września: dla sklepów spożywczych
Zakładu Meteorolopji U. S. B.
—od 7 do 19, dla wszystkich innych
PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA.
z dnią
23 V 1928 r.
sklepów i przedsiębiorstw handlowych.
— (x) Delegacj abezrobotnych w urzęJ 761
wyłazi Ciśnienie
Dzidziul
dzie *ojewódzkim.
W dniu wczorajszym
ой 8 40 18. Radny
średnie w m. l
zgłosiła się do
odnośnego wydziału urzęze skóry, by udowodnić konieczność zadu wojewódzkiego w Wilnie delegacja .bezjaknajwcześniej. Temperatura J
sklepów
mykania
SR
robotnych umysłowo-pracujących z prośbą
Przyznać mu należy, że posiada pewne Srednia
\ FATE
o interwencje u władz centralnych w sprazdolności: w przemówieniach jego mniej
wie przedłużenia terminu
wypłat zasiłków
bezrobotnym z państwowej akcji doraźnej.
-_
już można usłyszeć volapiuków, któ- Opad za do- |
Jak już podawaliśmy
termin wypłat tych
|
remi przedtem tak szczodrze
darzył bę w mm.
zasiłków kończy się z dniem ł czerwca b.r.
biednych słuchaczy. W zdolność arguNE
)
KOLEJOWA.
mentowania jednak nie wzbogacił się. Wiatr
pizeważający \ Południowo-Zachodni.
Sukcesu nie miał—wniozek jego przekonpracowników
Etatowanie
—
Uwagi:
Pogodnie.
padł na korzyść wniosku O ustano- Maximum
traktowych. W wyniku długotrwałych zana dobę -1-20-C
wieniu godziny zamykania
wszelkich Tendencja barometriczna spadek ciśnienia. biegów Polskiego Związku Kolejowców Ministerstwo Komunikacji zarządzeniem z dnia
sklepów o 19-tej.
Dy-

18 bm. p. Wojewoda

Orkiestrę prowadzi M. Kochanowski.
Wyreżyserował tę nowość
K, WyrwiczWichrowski.
niedzielna.
W
—- Popołudniówka
dzie
niedzielę o g. 4 m. 30 pp. grany bęElną
raz jeszcze wodewil „Nitouche* z

Syn
Mand.
Reducie. jutro, dnia e b. e "=. sRedacie” zos*anie
odegrana opera komiczna p. t. „Syn Man-

KRONIKA

Argumenty tow. Dzidziula nie

Boroczna podróż iaspekcyjna p. Wojewody
W dniu

60259
@

SŁOWo
Miejski: Kinemafograt
A

Kino

film w

Dziś wspaniały

Kolejowe

|

KURTYZAN

|
|

dramat

program

p. tt

wiłeńska 38.

PULEEIJ"
EW Mickieееа
BU
TA

stworzony

niejsze
saper

3

LARŁADI

BUDOWY

w.

KŁYKÓ

A

kobiety

ią
rnie

+)|)

ma-

$

i odlewnie

Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka.

a.

й

:
Osirohramska
28,
i przebudowa

wszelkich

>| MOTORY ROPOWE,

W

według

ŻYCIU

FRANCUSKIE

głównych:

GAS

SSANY,

TROWE,

TRYJERY,

części do maszyn
i

Na żądanie wizyty inżynierów.
Prospekty

i kosztorysy

Hetmańska

PRZYJMUJE

na

j fabryk

TYLKO

Wiino,

SOON

umiwawemg

=

z upoważnieniem

MAŁOPOLSKI

do pod-

imieniu _ fir201-VĮ

—

Hirsz

Ka-

i wy-

Okręgowego

Na mocy decyzji Sądu

pełnomocnikiem

firmy.

w Wilnie I Wydziału Cy-

wilnego z dn. 26 stycznia 1928 roku została

zniesiona admi-

nistracja sądowa nad interesami Spółki Akcyjnej:
Dom Towarowo-Przemysłowy Bracia JRC

„Wileński
A
0—VI.

II B. „Dom

spółka z ograniczoną

Handlowo-Przemystawy

odpowiedzialnością*.

„Niercant“ —

Witold Wysz-

kowski posiada 4 udziały, a Czesław Dobużyński — 6 udziałów. Zarządcą spółki jest Czesław Dobużyński, zam.
w Wilnie, przy ul. Ciasnej 3, kierownikiem i administratorem zaś —
Witold Wyszkowski, zam. w Wilnie, przy ul.
Ludwisarskiej 7.

Wszelkie zobowiązania, akty, weksle, umowy 1 plenipotencje
podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy Dobużyński i Wyszkowski. Wpisano na mocy aktu, zeznanego przed Władysła-

wem

FHołownią,

du Okręgowego

do Danii, Szwecji, Norwegji, Finlandji, Estonji i Łotwy.
Najbliższa wycieczka 31 maja do Rónne (Bornholm) i
Kopenhagi.

Ceny

wraz

z

wyżywieniem

państwowe

WRAŻENIA SZKOŁNE.
Wizytacje.

..Dzień wtedy zwykle jest szary,
mętne i mokre... Oślizgłe są
szyby
a

drogi

do

szkoły...

A na szkolnym

dachu wspiera się ołowiane niebo i,
na wszyrozpościerając swój ciężar
stkie dachy miasta, spływa z nich na
ulicę smutkiem szarym i przenikliwym,
:
jak mgła.
Schody są mokre, a drzwi szkolne
takie ciężkie, że ich nie można otwosię
rzyć.
Woźny zamiast powitania mruczy:
Jest wizytator!
i
— Masz tobie!
Udaję, że to mię nic nie obchodzi.
Czasy się zmieniają. Jeszcze wilka lat

łość...

„Zywi

wtedy,

kiedy

zuchwa-

ludzie zawsze mogą

porozumieć" — to było moje
wyobrażałam

naiwności, że wizytator

jest

Mówię to na zasadzie
życiowych
doświadczeń.
Był okres, kiedy dom
mój przeżywał wstrząśnienia, wywo*
łane szeregiem nieporozumień z Kasą.
Wiem,

że

czyniliśmy

nadludzkie

siłki w celu wybrnięcia

z

wy-

zawikłanej

sytuacji - daremnie! Doszło do tego,
że widok obcego człowieka na
: podwórku
(tembardziej,
jeżeli to był
mąż ubrany niedbałe i obdarzony po-

nurym wyrazem

twarzy)

wprawiał w

To samo jest z wizytacją.

Szkoła

nieprzywiadomo,
że ktoś przychodzi wyszukać jakieś
„ale“. Nie dogadamy się z nim
w

Oczekuje

czycielstwo, ale ja tam

Wydawca stanisław Mackiewicz.

Hipotecznej

w dn. 29 lutego ZE

28

193

Ale jakże trudno jest porozu-

zgoła... z Magistratem.

kwitować z odbioru

wszejkich

spółki

korespondencję

należności

į

KARTOFLE

В

i

OWIES

nie byłam.).

i

posiada

Wileński

na skladzie

Syndykat Rolniczy G

Wilno, ul. Zawalna 9, tel. Nr. 323-

Adres telegr.:

о-

UNS

IRO

Oddam

za swoje

czynkę 4 letnię. Dzieul. Nieci zdrowe,

„Rolnicze“.

IST LAS

waza

OTRZEBNA BONĄ od zarąz na
„ wieś do cztero-

chłopczy=
ka 2 letniego i dziew-

letniej

dziewczynki.

są świa! dectwa i prawidłowy
język. Ulica Mickiewiczą 44 14, ой & STAROŻYTNE meble 10 rano i od 6-10
mahoniowe i dębowe, wieczorem dnia 24i
stół jadalny, kredens,
biurka
do
krzesła,

SPRZEDANIA. Wiad.:
Biuro
Ogłoszeń
5.
Jutana,

Niemiecka

4.

Wymagane

25

Są-

491.

W ładnej miejsco”
wości z dobrą komunikacją
(przy

stacji i miasteczku)

osąda 4 ha z domem mieszkalnym

i

b. m.

0 —eeCz

Lotnisko

w

Gdanska 6, tel-9-05
am

majątku,
pow. O-

w

szmiańskim

z

cało+

_ utrzyma-

niem. Stół dobry, las
i rzeka. Dowiedzieć
się: Miekiewicza
4,
m. 12.

VI

ой

=Q

z całem

światło
usługa,

do

wynajęcia,

7,

Doktór

artykułów

WajNsZiejia

Przyjezdny Kupuje
wszelkiego

4--6,

Medycyny

KUKIEWICŻ

choroby weneryczne,
skórne i płciowe, ul.
Mickiewicza 9, wejście

z ul.

od

rodzaju Starożytności,

|

jak meble, dywany, kilimy,
makaty,
pasy słuckie,
bronzy,
srebra i t. d.
Płacę najwyższe ceny. Adres: Biuro

g
B

Ogłoszeń

Wyprzedaż
Gotowką

Dr. POPILSKI

złotych
otyc

Niemiecka

—

4,

@

posezonowa
na RATY

B-cia QIKim

="£9b

dla

Jutana,

i MEBLE 77

4 .7.

choroby skórne i weneryczne.
Przyjmuje
od godz. 10 do 1i od
5—7 p.p. W. Pohulanka 2, róg Zawalnej
+0 W.Z.P. 1

S.

Ro

1, Ę

Śniadeckich

przyjmuje

Niemiecka
ВЕ СЕНЕ ЗОЙ СОЛБ AB UT

3,

telefon 362.

GB SKK SE

BO ERB

KPD

Ogłoszenie.
„ Komornik przy Sądzie Okręgowym
Wilnie Antoni Sitarz zamieszkaly
;w Wilnie;

6, WOLFSON przy ul. św. Michalskiej Nr 8, zgodnie
art. logo, UPC ogłasza, iż w dniu 30 maj
moczo-

weneryczne,

roku

o

godz.

lo-ej

daż z licytacji publicznej

gładkiego,

rano

w

Wilnie

papieru

oszacowanego
na

białego

sumę

500 @

па zaspokojenie pretensyj Sz. Chackelberga

Elektrotera-i innych wierzycieli.

słońce | górskie

po- pia,

NEGO 0)

:

Spęż

Komornik So

jj, „DNLNUNAREAAAAS

Kiernoz

BOKTÓR

Ogłoszenie.

K. GINSBEREG
Komornik przy Sądzie Okręgowym
dużej białej
choroby
weneryczne
Wilnie
Antoni Sitarz, zamieszkały w Wilnie
sprzedania.
Antokolska 54, zapy- Syfilis i skórne. Wil- przy ul. św. «Michalskiej Ni. 8, zgodnie.
no, ul. Wileńska 3, e- art. 1030 UPC ogłasza, iż w dniu 25 maj
tać stróża.
е - 0262 lefon 567. Przyjmuje 1928 roku o godz. lo-ej rano
w Wilni
ой 8 40 1iod4do8.przy ul. M. Pohulanka Nr. 15-20, odbędzi
Rutynowana
nauczy-co—
;
się sprzedaż z licytacji publicznej majątki
cielka FRANCUSKIE- 5
ruchomego Nauma Chajkina,
składająceg0
GO i ANGIELSKIEIR ARA
ie 7
bl
roczny,
rasy

GO

do

wyjedzie

Spółka

lasny.
1843 r.

łóżka

gabinety,

nikloane

do

stoły,

biurka,

a

aa

ŻA

Komornik

2.

0—8££2
NZ

Mickiewicza

MU AE

SENANNORSZNNA

pod WILNEM

m Table d'hote.

Zarząd

-P Nr. 688 rąbrowskiego 10, m.

Werki

66

w Wilnie: ul.

ietkiewiczow

i

AKUSZERKA

krzesła

powróciła
przyjęcia

u

Mostowa

i wznowiła
23 kb

Helena
.

P.

6

nie traćcie
resztek przytomności.
Zresztą niema o czem mówić, bo
to jest rzecz trudna i delikatna. ChoWielka bieda! Cóż on wam zrobi?
— Właśnie -- mówi jedna — to dzi o to, że w szkole męskiej te witulnie, bo inaczej jeszcze gorzei
będzie. Nic dziwnego, że gdy czasami najgorzej, że
niewiadomo,
co on zytacje są dla mnie osobiście o wiele
bardziej przykre.
na korytarzu szkolnym zjawia się ja- zrobi.
— Ależ nic! będzie siedział cichoi
Uczniowie nie okazują żadnego
kaś mieznana
figura, która
kroczy
wzruszenia, więc cała suma wzruszeń
śmiało w stronę nauczycielskiego po- grzecznie.
Boże! w każdym razie to nie- widocznie dzieli się pomiędzy persokoju, zaniepokojony
personel
daje
folgę swoim uczuciom
w
przyciszo- bezpieczny człowiek. Niech pani nas nel. Uczniowie uważają, że wizytator
nych okrzykach:
nie
pyta.
Ach,
mnie już się robi jest pewnego
rodzaju
nieszkodliwą
atrakcją. Mają
zresztą tyle
innych
- Tam do djabła!..
słabo!
Spraw, które muszą porządnie obmyś— Trzeba polać ją wodą!
:
— Cóż to za podejrzana jednostka?!
=
nie wy— Cicho! — krzyczę. Wstydźcie się. leć podczas różnych lekcyj,
Wysłuchajcie mnie spokojnie. Nie rycz- łączając i takich, na których jest wi— Jezus Marja! wizytacja!
cie tak. Ten pan nie do $was przy- zytator. Jest to jeszcze jeden
nieco— Czort wie, kto to taki?..
dzienny „zeks“. Robi on konsternację
(Co do „djabia“ i „czorta“ jest to chodzi, ale do mnie.
wśród innych „zeksów*. Trzeba wte— Jakto?
objaw niepowściągliwości
językowej
kolegów).
A tak! Przyjdzie zobaczyć, jak dy uważać, bo ten i ów z ich groA gdy się okaże, że ten
„podej- was uczę. To'ja powinnam się bać. na staje się bardziej popędliwy. Ale,
rzany osobnik" jest niewinnym agen- A nie boję się i już.
zato „dyrek* wtedy jest mocno zajęty i można coś niecoś
zmajstrować
tem manufaktury naprzykład, persoWięc i wy się nie bójcie!
— | nic się pani nie boi?
bezkarnie. Nawet dzieci z klasy pierwnel, oburzony za wywołanie i popiochu, rzuca nań niechętne
spojrzenia,
Przestań się troszczyć o mnie. szej, które na widok wizytatora otwieodwracając
się w kierunku
cieple- Czegóż mam się bać, jeżeli jestem z rają szeroko buzie, wkładając w nie
go pieca z westchnieniem
chwilowej wami, a wy ze mną?
No, już dzwo- brudne obsadki, zaraz potem zapominek. Uszy do góry!
nają o jego obecności
w klasie. Niech
ulgi.
tam „pani* daje radę z obcym paUśmiechnąć się.
Wolałam wizytacje w szkole żeńTaka
krótka
przemowa zrobiła nem, jak może i umie—nas to, ostaskiej. Tam miałam wokoło tyle wy- swoje. Wizytatora przyjęłyśmy uśmie- tecznie, nic nie obchodzi.
Pamiętam,
jak przeszłej
wiosny
straszonych twarzyczek w klasie,
że chnięte życzliwie i zupełnie szczerze
z ich wylęknionych oczu spływało na rozweselone. Ten nastrój udzielił się oznajmiono nam, że ma szkołę naszą
i jemu.
Widocznie
to jednak był odwiedzić specjalny wizytator. Chciamnie — rzecz dziwna
— ukojenie.
już nie łam, żeby chłopcy dobrze
— Ajej! ajejl.. proszę pani! Wizy- człowiek. Chociaż teraz to
wyglądali.
tator!
wiem. Skłonna jestem przypuścić, że Obejrzałam więc IV klasę krytycznie
Rozwiane
włosy,
zaczerwienione to jest symbol. Coś w rodzaju okól- mówiąc:
— Moglibyście
lepiej buty czypoliczki — popłoch kompletny.
nika. Równie mało zrozumiały.
Paścić!...
— Warjatki! — mówie grzecznie— pierowy!

1

» Nasiona,

chorych B

W. Z.

4.

BGGBEZZZCZKZERZZWANNEZZE

OKUSZKO

szafy,

d ęboce i t. p. Do- 0-4
godnena
_arunki
i
"aty.

Sądowy

(—) A. Sitarz.

46 m. 6. Niezamoż-5 pokoje Z gałem utrzymaniem

angielskie, kreden-

sy,

AKOSZERKI

i
przyjmuje od godz. 11@ Ponsjonał „UTOGZe

z ogr. odp.

Fabryka i skład
mebli:
jadalne,
sypialne,
salony,

BR

i RAE naa ed

engena.

w. AKUSZERKA
Smiałowska

Wilno, ul. Tatarska
20, dom
istnieje od

a

na lato,

Rzeczna 11-a m. 11,
(róg Zakretowej).

Pozostaje iść na spotkanie niebezpieczeństwai dać się operować
po-

Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski.

army

Wytwórnia

w Wilnie i na prowincji

ciągnę do oOdpowie-djatermja.
Mickiewidzialności sądowej.-zcza 12, róg
Tatarm nnn Skiej 9-215

czeć

na

12--21 ой

13, m. 3, Wróblewski. płciowe.

1,

3 pokojo-

naj-

narządów | qq ** Wilno, ul. Trocka 9, "a MJ
od 9

"W:
Zar. Nr. 1520

oraz

Przywłaszczycieli

.

pożądane

mieloną

luzem i w opakowa-

jącego się z urządzenia drukarni,
osząco
wanego na sumę 105 zł. i powtórna sprze:

Mieszkanie
We,

poleca

ka, kulawa na prawą
nogę mašč
czarna Z Dokfór-Medycyny
A. GYMBLER
biažemi podpalanemi,
wabi się Lutnia. Od- choroby skórne, we.
moczoprowadzić: Zarzeczna neryczne
i

cena

.

niu

1928

czerwca
I

lepszej jakości

GUMA

tel. 277.

Al. Kiienkin i $-ka

90 zł., Śniadeckich

WOJSKOWI!

świeżo

ui. przy ul. Kijowskiej Nr4 odbędzie się sprze
Wileńska 7, tel. 1067. daż
z licytacji majątku ruchomego
Firm
ZGINĄŁ
PIES MYŚLIWSKI, gończy, summ
Zakłady Graficzne j. Mejłachowicz, składa

elektr., opał,
1

zbiorową

į Gdańska 6, tel.9-05 |płciowe i skórne,

uirzymaniem,
od

|

ul. Mickiewicza 24,

sprzedamy zaraz 2
domki
drewniane | Dr.

Pokój

zabudowaniami

do sprzedania
D .H.-K. „Zacheta“

7.5060
г

\ 7а

“B

OKTOR

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.

ma pra-

199 V

Kawę

Br. Zeldowitzoga

firmowym

przesyłek

BM

SPÓŁDZIELNIE

i DOSTAWCY

KobietasLekarz

winno
198—VI

handlową

WOJSKOWE

—1, od 5- 8 wiecz.

D. H-.K. „Zacheta“

0—9vęz Ę
AŚ

żadnym wypadku. (Podobno niegdyś -mieć się żywemu człowiekowi... na- za czasów Komisji Edukacyjnej —wiprzykład... no!.. z Kasą Chorych albo zytacje*bywały pożądane przez nau-

kiem.

samodzielnie

ze wspólników

SBBEBRZGZRAMSDOSNUGANAREGE|

&

moczowych,

Mechanik —

pod stemplem

Każdy

Zwierzyńcu. Zgłoszenia do „Słowa* pod
„Ergo“.
—1

się od czasu: do czasu

człowie-

podpisywane

du zamążpójścia obecne nazwisko właścicielki brzmi: Bando
Rachela, która zam. w Wilnie, przy ul. Wileńskiej Nr 35.

w

zdanie jemnych odwiedzin. Zgóry

w swojej

wo podpisywać

m.

nieopisany popłoch całą rodzinę, oczekującą
w ciągłej
grozie odwiedzin
funkcjonarjusza tej szanownej
instytucji.
Synek dawał nurka do łazienki, ja
znów
pędziłam
do
swego pokoju,
małodusznie
kryjąc
się za szaię!..
Pozostawał na placu boju mąż
mój,
który,
oburącz
trzymając
się
za
włosy,
były
potem
e,
temu;bawiły mię wizytacj
obojętne, teraz stałyzsię czemś bole- ciężkiem krokiem udawał się na spotkanie niebezpieczeństwa.
snem.
A jeżeli po chwili mąż wracał z
Może dlatego, że w męskiej szkole
przedpokoju,
wołając radośnie: „„Wykiedy
sama,
dziwnie
czuję się wtedy
w gronie dziewczynek czułam się „ra- łażcię! to tylko ktoś pytał o pokój do
A zresztą teraz właśnie zara- wynajęcia!'* następował moment ogólzem”.
ziłam się ogólnym popłochem nauczy- nej uciechy, a syn mój fikał na kacielstwa podczas wizytacji i gdzieś się napie trzy triumfalne koziołki.

rozwiała moja nietrasobliwa

Kancelarji

być

ebję*

0—LO0SE nictwa wiejskiego, na cele hodowlane, kup”
no ziemi, meljorację, budownictwo, i t.p.

syfilis,

20
do

Zarząd należy do obydwóch wspólników. Wszelkie zobowiązania, weksle, czeki, pełnomocn ctwa, umowy, akta notarjalne
winny

tej Kasy

D.ZELD
OKACZ | - pat” jaro
chor. weneryczne, | B

roku.

skiej 19 6. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy Z dn.
17 marca 1928 r. z automatycznem przedłużeniem jeszcze ną
rok jeden o ile nikt ze wspólników
na
trzy miesiące przed
upływem terminu
nie zgłosi żądania wystąpienia ze spółki.

przez obydwóch wspólników.

do

у

5

rodzaju

wszystko

15

1-ej

BAWAWABĘ

akce-

wszelkiego

działalności

zleceń inkasowych,
weksli, listów przewo:
zowych i t. p. dokumentów
oraz
kupna
Sprzedaży
państwowych
papierów procenį
owych,
listów
zastawnych i obligacyj, 3
pożyczki krótkoterminowe
dla drobnych
średnich gospodarstw rolnych na cele obro*
towe, 4) kredyty dłużej terminowe (do lat
3) na cele specjalne jak to: na sadowni
ctwu, wikliniarstwo, zalesienie nieużytków
popieranie
gospodarstw nasiennych,
ora:
scalonych, popieranie racjonalnego budow*

Ę LEKARZE į

przy ul.,
Garbar-

weksle,

zakresu

MWAWAWE zarzzzczez
DEPYDEPECPEDEPEREPEDEDA

te-

umowy z dnia
Zarząd należv

Nr

m. :4, od g.
S-ej p. p.

i innych surowców.
Firma istnieje od 17

potrzebne

zł.

udziela

Polska"

ESS

przy

uł. Zarzeczna

S-ka —

1927

pokoi umeblo-

obok sosnowego lasu.
Komunikacja z Wilna
autobusem.
Warunki:

wszelkiego
w _ Wilnie,

lutego

Do

wanych z kuchnią i
werandą (w odległościС
od
miasteczka
Niemenczyna -5 minut
drogi)
nad rzeczką

marca 1928 r. Wspólnicy zam. w wilnie: Samue! Amdurski
przy uł. 3 Maja 1-0 i Alter Mechanik—-przy ul. W. Stefań-

3120. Il. A. Firma: „Straszun Rachil“ zinienia się na:
„Bando Rachela* w Wilnie, przy ul. Wileńskiej 35, Z powo-

288

Gdyni (telefon 93) oraz Pierwsze Polskie Towarzystwo
Kąpieli Mor:kich w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 20 22, tel. 235-60.

S REZAŲ

spółka". Skup ziemiopłodów,
grzybów
Siedziba w Wilnie, przy ul. Szopeną 1.

i#а

od

„Żegluga

w Wilnie

z 4-ch

lzydor izrael,
196 VI

i Ałter

w dniu 23 III. 1928 r. dodatkowy.
1121. Ill. A. „Podzelwer Mowsza*. Przedsiębiorstwo
192—VI
zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.

Powrót 6-go czerwca r. b. Wszelkich informacji

przedsiębiorstwo

Notarjuszem

Amdurski

dziennem

w dniu 23 Ill 28 r. dodatkowy.
218

od

do wydawania

„Samuel

dzwiedzia 6—3.

w dniu 27 Ill 28 r. dodatkowy.
86 X B. „Wileński Dom
fowarowo-Przemysłowy
.
Sy
Braciu Jabłkowscy spółka akcyjna".
przestał być

istnieje

przy

w Wilnie,

202-V1

Boimski

4. Firma

pod

_ tej statutem należą główniejsze czynnności
1) przyjmowanie wkładów od jednego złoDo wynajęcia letnisko
z oprocentowaniem
od 6 proc. do 1
domek składający się teżo
proc. w stosunku rocznym,
2) załatwiani

Wszystkich
„Dobrolin*.

artykułów

jest jeden Władysław
Nieciengiewicz, lecz
być dokonywane pod stemplem firmowym.

spółki, jako

się z rejestru.

Stanisław.

szukam,

tnych, do odbioru pieniędzy, do podpisywania
czeków
i do
wszelkich innych czynności ze spółką związanych, uprawniony

i hipoteczne

gan i spółka”. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane
kreśla

i kupno

Oszczęd-

Za wszelkie zobowiązania Kasy gwarantuje Sejmik
Dziśnieński całym swoim,
Zgłoszenia majątkiem i dochodami.

do.
. „Słowa*
„Mieszkanie*.

kiej korespondencji pocztowo-telegraiicznej oraz towarów 2
kolei, komór celnych, wszelkich instytucji rządowychi prywa-

wsp

w dniu 27. Ill. 28 r. dodatkowy
l. A. „BŁAWAT

ul. Mickiewicza

rodzaju mienia dla spółki,

Szkolny

obaj

pisywania zobowiązań w swojem zastępstwie w
my łącznie z drugim członkiem zarządu.
7875.

Sprzedąż

Kasa

mieszkania

ptowania i Žyrowania weksli podpisują obaj wspólnicy
pod
stemplem firmowym. Do nabywania
i zbywania
wszelkiego

członkowie ci mają prawo łącznie upoważnie osobę inną
specjalną plenipotencją, jako też każdy z członków zarządu
prawo

techaiczno-handlowe.

Władysława Nieciengiewicza. Obiigi, rewersy,

przy ul.

pleni:
stytucjach sądowych i administracyjnych oraz wydawać
Do
potencje osobom innym na prowadzenie takich spraw.
otrzymywania wszelkiego rodzaju korespondencji zwykłej,poleconej, wartościowej i pieniężnej, oraz przesyłek kolejowych
upoważniony jest każdy z członków zarządu „oddzielnie lub

3, m. 6.

224 EBS

©

YCIE

zarządu łącznie pod: stemplem firmowym. Natomiast każdy ze
wspólników oddzielnie ma prawo prowadzić sprawy spółki w in-

ma

kwietnia r, b. Komunalna

195—VI

i

uchwały Sejmiku Dziśnień:
8 Na #skutek
k
@тая 28 — 29 Глего r. b;,s zatwier“
for-skiego

maly

3—4 POKOJOWEGO ności powiatu Dziśnieńskiego
w Głębokiem.

1928 r.

Nieciengiewicz

ZSESESEGEREJEJEZESEJEZEJEJ

tepian za 450 zł., Za” dzonej przez Pana Wojewodę Wileńskieg
rzecze, Połocka Nr 4reskryptem 2 dnia 3LII r. b. L. dz. II—
m. 12.
2302 -2 1481 Sz. została uruchomiona w dniu 1

z nich z osobna.

powyższych czynności.

skiej 5. Spółka firmowa zawarta na mocy
marca 1928 roku na czas nieograniczony.

w dniu 21. IIl. 1928 r. eodatkowy
7382. ||. A. „Ryska fabryka konserw „ŁATOPOL*

plenipotencje

każdego

Wspólnicy zam. w Wilnie: Władysław Nieciengiewicz
Portowej 22, i Włodzimierz Jastrzębski - przy ul.

S

ul. Końskiej, 20. Zarząd
obecnie
stanowią:
Samuel Bejlin i
oraz
Chaim Długi. Weksle, umowy i wszelkie zobowiązania,
plenipotencje podpisują w imieniu
spółki
dwaj
członkowie

K. DBqbrowsku

PSC

przy

zawartą na mocy umo-

w imieniu spółki podpisują

wydawać

do

chnicznych, reprezentacja fabryk
i prowadzenie
rodzaju robót techniczno-budowlanych.
Siedziba

E

ul.

— przy

trzeciego wspólnika, Chaima Długiego, zam.

i FISHARMONJE
Zagranicznych
i Krajowych a
GWARANTOWANEJ
jakości.

też

1. A. „Władysław

7989. |. A.

w Wilnie Samuel Bejlin i S-ka." Przyjęto do

a

VI\

zobowiązań, pełnomocnictw, do zawierania wszelkiego rodzaju umów i aktów noiarjalnych i hipotecznych, do odbioru wszel0W

Baran

d. Dorskiego. Spółka firmowa

в

1, tel. Nr. 722.

ul. Niemiecka

biuro

OM WWIE

SAS

Chławna

42, i

NS

p

PIANINA

SPRZEDAŻ
i WYNAJĘCIE

1988.

:
‚
4
Dział A. w dniu 3 IV. 1928 r.

Dwór

futra, kosztowności i wszelkiego rodzaju ruchomości na dogodnych warunkach.
«ЕБ ZZA URS DIE ЭЕО СЕС СО Е
ТОИ ЕВ ЗЕО СВ Е2 НЕО 2Э 2Б КЕЕ CZE CZW OS IS
pierwszorzędnych

ogłasza

na cerkwi, żelazo-

an

ae

stanie,
do
i© tam. że

1987. |. A. „rania Cyryńska* w Wilnie, ul. Wielka 50»
sprzedaż piwa i słodyczy. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Cyryńska Fania, zam. w Wilnie ul. Kolejowa, 7-a. Prokurentem jest Izdak Cyryński, zam. w Wilnie, ul. Kolejowa 7-a.
197— \}

wy:z: dn. 26 grudnia 1927 roku na czasokres do dn 3i grudB
ów:
ech pra
nia 1929 roku. Zarząd naležy do

PRZECHOWANIE

FORTEPIANY,

kopuły

lub

Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Lurje
zam. w Wilnie, ul. Piwna 2 21.

т

w Baranowiczach

T

S

Żeligowskiego,

Wileński LOMBARD „KRESOWIA”
Wilno,

;

bezpłatnie.

Biczųe EŃTEncIE odhjorców:
:8
UWADZE
LETNIKÓW!

;

); Szkolny Dwór, 11. Firma istnieje od 1927 roku.
Wspólnicy zam. w Oszmianie: Aron Zelcer
2

2
@

UR
=
k aki
kas
RÓBKI "DRZEWA
51аіцсеп\іш%%эіі‹!ддга?тгёёе сНр
®

ы

194

7986. L. A. „łzydor Łurje*
w Wilnie,
ul.
Świętych 24, sprzedaż zapałek i pasty do obuwia

>
Ž

wspólnie

Dział A w dniu 2. IV.

1990. |. A. „Sklep mięsa — Chławna Baran i Aron
przy
Zelcer spółka*. Sklep mięsa. Siedziba w Oszmianie,

mi

i

ÓW

Specj

68

+,

©

w Bydgoszczy.

Cerkwi

Ę

na wybudowanie

3

Zjednoczone Fabryki Maszyn,] Se]
ali
dawn i Olumwe 1, Syno

+= | Przedsta- |
НЕ wicielstwo

Budowy

8

MOTORY | 7;

żniwnych,
i

10.30.

i wykreśla się z rejestru.

trzecią do wykonywania

я

=

i SZTUCZNE,

ost.
Ч

Przedsiębiorstwo

niem spółki, mianuje i odwołuje
personel służbowy i prokurentów. Korespondencję,
pokwi:towania z odbioru wszelkiego
rodzaju korespondencji
pocztowej
i telegraficznej,
zwykłej
i wartościowej, poleconej i pienięznej, pokwitowania z odbioru dokumentów, posyłek i towarów z kolei,
żeglugi, komór
celnych i od osób
prywatnych,
zobowiązania,
umowy, akty
hipoteczne i notarjalne, weksle, żyra wekslowe, czeki, przekazy, pełnomocnictwa i żądanie wypłacenią sum z instytucyj
kredytuwych podpisuje Wóli Lubliński-Stuczyński pod stemplem firmowym. Wóli Lubliński-Stuczyński
mocen
jest upowążnić kogokolwiek
ze swych
współników lub
też osobę

10-cio aktowy

1LLLLLMMLLTLL—--

=

najnow-

o g. 5.30,

Antoni*.

Zarząd prowadzi wszystkie interesy spółki, reprezentuje ją
wobec wszelkich władz i osób, zarządza i rozpurządza mie-

| ul. Narutowicza Nr. 66.
Oierty
BE być złożone Ё
Ё
do dnia 5 czerwca 1928 roku.
‚
; Ё

iz nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI
PRZENOSNĘ, | >=
TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA-| s

| 1957- 2

NĘDZY

Stuczyńskich

u prezesa Komitetu p. Nazarewskiego, Baranowicze

"5 | ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko-| 7

==:

i

Pełen pikanterji

„Tyszkiewicz

6205. II. A. „Wólf Stuczyński i synowie—spółka jeśna". Zarząd spółki należy do Wólfa i Mejera Lublińskich-

seansów

betonoweį mtr.įkw.
RZ 28,50, orazKE sklepienia želazo-betomtr. “,200 grubości _ 10 ет. Plany do
przejrzenia i bliższych iniormiacjj można zasięgnąć

a
<

zbożowych, WYTWÓR-

MŁYŃSKICH

NA

A Komitet

felean 15—10.|»;

młynów

MASZYN

jem | SZEj techniki, KAMIENIE

£

BLASKÓW

IL. A.

zosta!tało zlikwidowane

nowego

5

Foksal 25.

w | Fabryki w Lublinie i Żywcu
`°
Е
Biuro sprzedaży i skład fabryczny:

mj
=

AJE
Е
„TAJEMNICE

przetar
przetarg

я

ь

LUBLIN,

Zarząd:

Budowa

а
е 2)
Garden

KLUB KŁAMCÓW* komedja w 2 akt.

ŁALKI*.

: oiertowy

Ga

$

S]NIA

3400.

i dzikich zwierząt.

i kulis nocnych kabaretów.
W rolach
Rieman i Margarita Kupfer.

8

i

99

i

TLE

i mężczyzni. Początek
(jose
sa

х

5

|:
2 į ina,

NA

„WIELKOMIEJSKIE

z wielkomiejskiego
bruku
Hanni Weisse, Jan

i

G

ludów

ilustrujący
awantury miłośne oiicerów
;| Dziś! Dawno oczekiwany arcywspaniały film w 10 aki
kawalerji p. t. „GNIAZDO MIŁOSTEK".
W rolach tytułowych, ulubieńcy wileńskiej publiczności pełen temperamentu, ulubieniec kobiet Harry Liedtke, czarująca Gretta Ley i wytworny Livio Pavaneili. W obrazie widzimy hulaszcze
życie
arystokracji wiedeńskiej, najwytwor-

Kino-Teatr

Rej

dzikich

5
Ernest

Reżyser

zam

Aaa

2 E RS

życie

Premjera!
Ceny miejsc zniżone: Farter od I zł. Balkon 75 gr.
Wszechświatowy sukces.
i
Na ogólne żądanie największego nieśmierteln. arcydzieła Hr. Lwa Tołstoja
| „ZMARTWYCHWSTANIE. Niesłychanie emocjon.
dramat
miłości i poświęcenia. W roli
„Кайизгу“ sława ekranu Dolores tel Rio. Podczas seansów koncert orkiestry bałałajek
i mandolin, która wykona odpowiednie Śpiewy i romanse.

j „KHELIDS”

=51

ilustrujący

SAMOCKÓW najlepszym
sprzedania

w dniu 27 II. 28 r. dodatkowy.

wyświetlane filmy: 1) „WYPRAWA. MYŚLIWSKA

7 aktach

p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, Początek
9_godz, .6-ej. Następny program: „WYSPA_GROZY?.

pod dyrekcją

Orkiestra

lobók: dworca kolejowego).

:

maja 1928 r. włącznie będą

: ЁЁЗЁВЁ.ЬЁЁЭЁЁ‘('!‹ЁЗ;ОШ}Р"film

5.

BZRISKO*

Kino-Teay

24

monumentalny

ABISYNJI*

+
uswyprawy: $ Dr L. kleck ii Dr O. i Neuman.
Kierownicy

Kulturalno-Ošwiatowyį

SMS
ul. Ostrobramska

Od dnia 21 do
DO

$

FLANCE,
NAWOZY
SZTUCZNE,
RAFJĘ
poleca
„Sklep
Rolniczy* gf]

P Szwarcowy
1 (Wielka
15). _ e—vezz_$)
—
—

Niewarto — zauważył jeden.
Słuchaj i nie gadaj.
| chustk
do
nosa
weźcie czyste — dodaję
spoglądając
podejrzliwie na brudn
szmatę, którą jeden z uczniów ście
rał sobie atrament z palców.
Proszę

pani! poco

ta cała

pó

rada?

— Ma przyjechać wizytator. Chcć
żebyście ładnie wyglądali.
Ojej! od czasu,
jak u nas ni
lekcji był sam pan minister, nam j
żaden wizytator nie zaimponuje - z
wyrokował jeden sceptyk.
— A mama
chustki nie
da, b
już dwie zgubiłem w tym tygodniu dodaje drugi.
р
— My na wizytatorów nie Zwr
camy
żadnej
uwagi — komunik
trzeci.
Masz
tobie!
Byłam
zgnębion:
Nie, chłopcy stanowczo są osobliwe
mi istotami.

O ileż bardziej były dla mnie zró
zumiałe

ich

wylęknione

siostrzyczk

„.А więc dzień wtedy jest okre
ny i ciemny... Szyby mętne i mokr
Powietrzem płynie mgła smutku i
duszy przenika... Wstaje się rano
przeczuciem nieuniknionej przykrość
Stało się. W szkole jest wizytacj
A resztę
niech sobie došpiewa!
w duszy nauczyciele...

E. Kobylińska.
4

Druk.

„Wydawnichwo

WileAskie“

ui. Kwaszelna

23.

