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Eigose min. Zaleskiego. 
Na senackiej komisji Spraw Za- 

granicznych. 

WARSZAWA, 25.V PAT. Na dzi- 
siejszem"*posiedzeniu komisji spraw 
zagranicznych senator minister Au- 
gust Zaleski wygłosił dłuższe  prze- 
mówienie o polityce zagranicznej Pol- 
ski. Przemówienie to, jak zaznaczył 
min. Zaleski, jest uzupełnieniem obra- 
2u poczynań rządu w dziedzinie poli- 
tyki zagranicznej w ubiegłym dwu- 
letnim okresie. 

Na wstępie p. Minister dłużej się 
zatrzymał nad zasadniczą kwestją, 
której rząd nasz podporządkował 
swe poczynania, t. j. nad problemer1 
organizacji pokoju w _ najszerszem 
tego słowa znaczeniu. Zikolei prze- 
chodząc do omówienia dwóch pod- 
stawowych zągadnień rozbrojenia i 
akcji pojednawczej min. Zaleski o: 
świadczył: 

Polska dzięki swemu położeniu 
geograficznemu, tak dawniej, jak i 
dzisiaj posiada szczególne znaczenie 
dla pokoju Europy, jako jeden z 
ważnych bastjonów bezpieczeństwa 
narodów. Traktat zawarty przez nas 
z Sowietami w Rydze w 1921 roku 
stanowi fakt pierwszorzędnego zna- 
czenia dła struktury, w której ramach 
mieści się życie narodu. Jest to trak- 
tat oparty na zasadzie oszczędzania 
przeciwnika. Wykazaliśmy przez to w 
dostatecznej mierze, że dalekie nam 
są egoistyczne cele, a chodzi nam 
przedewszystkiem o stworzenie pod- 
Staw dla nowego życia, mogących za- 
bezpieczyć powszechny spokój. 

Również i na zachód *Oczy nasze 
były skierowane. Pragnęliśn.y i tam 
przyczynić się jak najwydatniej do 
rozbudowy organizacyj pokojowych. 
W konierencjach, których przebieg i 
prace będą ważną kartą powojennej 
historji świata, braliśmy najczynniejszy 
udział wykazując wielkie umiarkowa- 
nie, a zarazem tendencje do najgłęb- 
Szego realnego rozstrzygnięcia zasad- 
nienia bezpieczeństwa i pokoju. Nie- 
stety nie osiągnęliśmy jeszcze takiego 
poczucia prawdziwej przyjaźni i sza- 
cunku pomiędzy narodami, aby umo- 
żliwić działanie w pełnej mierze tego 
czynnika moralnego. Jednak wierzę 
najmocniej, że akcja nasza prowadzo- 
na także w tym kierunku nie będzie 
płonną i że ostatnia propozycja ame- 
rykańska przyczyni się do jej rozwo- 
ju. Jeżeli tekst propozycji amerykań- 
skiej budzi jakieś wątpliwości przez 
swój ramowy charakter, to wątpliwo- 
Ści te zostały zasadniczo usunięte po 
przemówieniu sekretarza stanu Kello- 
ga w Nowym Yorku dnia 28  kwiet- 
nia. Wobec tego, że warunki propo- 
Nowanego paktu w niczem nie prze- 
czą w treści swej zaciągniętym przez 
nas zobowiązaniom  międzynarodo- 
Wym, chodzi więc jedynie o to, aby 
Owa sekretarza stanu Kelloga na- 

brały mocy obowiązującej dla wszy- 
Stkich, którzy pakt ten podpiszą. 

W dalszym ciągu dłużej zatrzymał 
się Minister na międzynarodowej 
współpracy ekonomicznej, podkreśla- 
ląc, iż jest ona sklepieniem organi- 
zacji pokoju. 

, Poruszając sprawę handlu zagra- 
nicznego p. minister w ten sposób 
Określił stosunki nasze z dwoma naj- 
bliższymi sąsiadami: 

Z dwoma naszymi bliskimi ryn- 
kami zbytu unormowanie stosunków 
handlowych jest niestety jednak tru- 

ne. Na wschodzie sąsiadujemy na 

przestrzeni przeszło 1500 km. z pań- 
stwem, którego specjalny ustrój poli- 

tyczny wewnętrzny sprzeciwia się nor- 
malnemu rozwoju stosunków gospo" 

darczych opartych na swobodnej wy- 
mianie dóbr. Mimo, iż obroty handlo- 

we między Polską a ZSSR wzrastają, 
Są One jednakże niewielkie w porów- 
naniu z sumą tych obrotów, które 
były dokonywane przed wojną między 
ziemiami b. Królestwa Polskiego i b. 
imperjum rosyjskiem. Również pod- 
kreślić należy ujawniające się od roku 
1925 zjawisko zmniejszania się pol- 
skiego wywozu do ZSSR. Dwie naj- 
ważniejsze przyczyny działają hamu- 
jąco na rozwój tych handlowych sto- 
sunków. Pierwsza z nich polega na 
tem, że rząd sowiecki obroty handlo- 
we z państwami innemi prowadzi nie 
Pod kątem widzenia Ściśle gospodar- 
czym, ale pod kątem widzenia  poli- 
tycznem. Drugim hamującym czynni- 
lem w rozwoju stosunków  handlo- 

Wych między Polską a ZSSR jest, jak 
Już wyżej zaznaczyłem, gospodarcza 
1 polityczna struktura Związku Sowiec- 
kiego 

Że strony zachodniej graniczy Pol- 
Ską z państwem o wybitnie intensyw- 
nej produkcji przemysłowej. Polska 
będąc w znacznej mierze krajem rol- 
niczym doskonale uzupełnia się ze 
Swoim zachodnim sąsiadem. Wycho* 

Pząc z tego założenia rząd polski dą- 
żył stale do siinalizowsnia rokowań 

WILNO, Sohofa 26 maja 1928 r. 

L Redakcija 

    NSS STU 

Nowa konstytucja lifeoska. 
KOWNO, 25 V. (Tel. wł.) Dziś prezydent republiki 

litewskiej za zgodą gabinetu ministrów i kontrolera pań- 
stwowego zatwierdził ostatecznie nową litewską konsty- 
tucję. Zgodnie z nią prezydent republiki wybierany jest 
na siedem lat, a Sejm na lat pięć. W przerwach między 
kadencjami jak również w czasie między sesjami prezy- 
dent ma prawo wydawać ustawy, uchwałać i wykonywać 
budżet, a także ratyfikować umowy międzynarodowe. 

Gabinet ministrów odpowiada solidarnie przed Sejmem 
i podaje się do dymisji jeśli 
uchwali votum nieufności. 

Sejm większością 3/5 głosów 

Stolicą Litwy według nowej konstytucji litewskiej 
jest Wilno. Stolica ta może być przeniesiona do . innego 
miasta tylko czasowo na podstawie specjalnej ustawy. 

Zmiana konstytucji lub jej uzupełnienie może być 
przeprowadzone większością 35 członków sejmu, Sejm 
ma być wybierany na podstawie pięcioprzymiotnikowego 
prawa wyborczego. Głosować będą mogły osoby, które 
doszły do lat 24, zaś bierne 
będą obywatele zaczynając 

prawo wyborcze posiadać 
od lat 30. Dla omawiania i 

opracowywania projektów ustaw powołuje się radę pań- 
stwa. Nowa konstytucja wchodzi w życie z dniem jej 
ogłoszenia. Będzie ona opublikowana jutro rano w dzien- 
niku urzędowym. 

Pomyślny wynik narad polsko-lifewskich w Berlinie 
BERLIN, 25-V PAT Na dzisiejszem posiedzeniu polsko-litew- 

skiej komisji mieszanej do spraw prawnycn i lokalnego ruchu 
granicznego uzgodniońa została całkowicie reszta artykułów 
umowy o małym ruchu granicznym. Sobotnie posiedzenie kómi- 
sji poświęcone ma być końcowym pracom redakcyjnym. Praw- 
dopodobne jest, że urmowa ta zostanie w sobotę parafowana a 
nawet podpisana. 

Przyszły premier 
BERLIN. 25. V. PAT. „Vossische Ztg.“ 

gahinefu Rzeszy. 
przewiduje, że po dymisji 

gabinetu Marxa prezydent Rzeszy Hindenburg powierzy misję utworzenia 
nowego gabinetu posłowi socjalistycznemu Muellerowi, jako przewodniczą- 
cemu najliczniejszej frakcji w nowym Reichstagu. 

Pomyślne zakończenie rokowań © Tanger. 
PARYŻ. 25.V. PAT. Dzienniki wyrażają zadowolenie z powodu szyb* 

kiego i pomyślnego zakończenia rokowań włosko-irancuskich w sprawie 
Tangeru. Prasa przewiduje że podpisanie statutu 
nastąpi niezwłocznie po ustaleniu przez 

przez cztery mocarstwa 
rzeczoznawców ostatnich jego 

szczegółów. Dzienniki zaznaczają, że układ obecny pozwala się spodzie- 
wać pomyślnego rozwiązania innych zagadnień francusko-włoskich. 

Japonia odnowie na projeki Kelloga. 
TOKIO, 25.V. PAT. Gabinet zatwierdził projekt odpowiedzi na nade- 

słane przez Kelloga propozycje w sprawie zawarcia paktu antywojennego. 
Agencja. Reutera dowiaduje się, że gabinet japoński przyjmuje w zasadzie 
te propozycje wypowiadając się jedynie za wprowadzeniem drobnych zmian. 

załogi ianońskie zwiększono. 
TIEN-TSIN, 25.М. PAT. Przybyło tu 800 żołnierzy japońskich. Siły 

japońskie w Tien-Tsinie. powiększyły się więc do liczby 4.500 z 12 arma- 
tami polowemi i 9 aeroplanami. 

Ostatni lof próhny majora Kuhali. 
+ „RARYŽ, 25. V. PAT. Majorowie Idzikowski i Kubala rozpo- 

częli 40-godzinny lot próbny, zabierając na swoim samolocie 
4.500 litrów benzyny. W razie pomyślnego wyniku, lot ten bę- 
dzie ostatnią próbą przed podjęciem rajdu przez Atlantyk, 

Tagmatwana syinacja w Grecji 
ATENY, 24, V, Pat. Prasa uważa, że sytuacja polityczna jest zagmatwana. 

Według dzienników przewidywana jest rekonstrukcja gabinetu, do którego weszliby. 
przedstawiciele wszystkich grup, albo też stworzenie rządu przez Venizelosa. Condu- 
riotis odbył narady z przedstawicielami poszczególnych grup, zastrzegając sobie po- 
wzięcie decyzji w późniejszym czasie. Policja zabroniła organizowania manifestacyj 
skierowanych przeciwko Venizelosowi. 

o traktat handlowy polsko-niemiecki, 
unikając przytem wiązania ich bezpo- 
średnio z aktualnemi zagadnieniami 
politycznemi. Jak Panom wiadomo, 
rokowania handlowe natraiiły na po- 
ważne przeszkody z chwilą zastoso- 
wania wojny celnej, wynikłej z po- 
wodu wydania w Niemczech zarzą- 
dzeń uniemożliwiających import pol- 
skiego węgla. W toku dalszych roko- 
wań stale natraiialiśmy na piętrzące 
się trudności wywołane „faktem, że 
system reglamentacji Oraz zakazów ze 
strony niemieckiej uderzył w nasze 
najistotniejsze postu aty gospodarcze. 
Utrudnienia reglamentacyjne niemiec- 

kie, uniemożliwiające przeprowadzenie 
naszych najistotnjejszych postulatów 
gospodarczych, jak eksportu stałego 
kontygentu węgla oraz produktów 
hodowlanych do Niemiec przypisać 
należy w głównej mierze wpływom 
pewnych sier politycznych. Pragnąc 
oprzeć traktat handlowy  polsko-nie- 
miecki na możliwie szerokich pod- 

stawach, rząd polski gotów był za- 
wsze zmienić nienormalny ten Stan 
rzeczy. Oczywiście nieodzownym wa- 
runkiem zniesienia ograniczeń z na- 
szej strony musiałyby być równowar- 
tóściowe koncesje niemieckie 1 
uwzględnienie naszych zasadniczych 
postulatów gospodarczych. Niestety 
dytychczasowe rokowania handlowe 
nie doprowadziły pod tym względem 
do pozytywnego wyniku. 

Z powyższego przedstawienia na- 
szych ogólnych wytycznych politycz- 
no-gospodarczych Oraz trudności na 

jakie napotyka uregulowanie stosun- 
ków handlowych z naszymi dwoma 
głównymi sąsiadami widzą panowie 
jak olbrzymia istnieje rozbieżność po- 
między teorją głoszoną na arenie 
międzynarodowej, a praktyką stoso- 
waną przez niektóre państwa. 

W dalszym ciągu p. minister 
omawia dziedzinę poczynań poszcze- 
gólnych państw w kierunku wzajem- 
nego . poznania się kulturalnego, 
wreszcie omawia zagadnienie opieki 
nad obywatelanii polskimi zagranicą 
i przedstawia poczynania rządu pol- 
skiego w tej dziedzinie w ciągu 
dwóch lat ostatnich. 

Starałem się — kończy p. Mini- 
ster — przedstawić panom po krótce 
te główne dziedziny, w których roz- 
wija się działalność mego resortu 
bezpośrednio lub też te, w których 
kolaboruje ona z innemi resortami. 
Chodziło mi jedynie *o scharakteryzo- 
wanie tej łączności jaka zachodzi po- 
między zjawiskami ekonomicznemi i 
polityką zagraniczną. Połączenie tego 
co powiedziałem w komisji sejmowej 
z tem co miałem dopiero co zaszczyt 
przedłożyć panom stworzy mniej 

więcej pełny obraz naszych stosun- 
ków i poczynań na arenie międzyna- 
rodowej, które powinny być nacecho- 
wane duchem jedności oraz we 
wszystkich swych dziedzinach dążyć 
powinny do tego samego celu, t. j. 
do utrzymania pokoju i do wzmoże- 
nia stanowiska Rzeczypospolitej na- 
zewnątrz. 

„ay 3 
Opłata pocziowa uiszczona ryczałtem. — : 

jedak rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
Įcia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń ! 

"jakichś ciemnych. 

LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa i 
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Proces Doniecki. 
Toczący się od tygodnia proces 

inżynierów i techników, oskarżonych o 

spisek mający na celu zrujnowanie 

przemysłu górniczego w Zagłębiu Do. 

nieckiem jest Świetną ilustracją fikcji 

sądu w Bolszewii. Zaaranżowany 

przez GPU w momencie, kiedy sytu- 

acja wewnętrzna Sowietów wymagała 

koniecznie znalezienia winnych w ce- 

lu usprawiedliwienia katastrofalnego 

Stanu przemysłu i niepowodzeń  go- 

spodarczych, które w pierwszym rzę- 

dzie dały się w znaki masom robot- 

niczym, jest jedyną w swoim rodzaju 

komedją rzekomego aktu sprawiedli- 

wości, która może fznaleźć miejsce 

wyłącznie tylko w kraju ponurej a- 

negdoty. 

Przebieg pierwszych dni procesu 

jasno uwypukla ten charakter rozpra- 

wy. Oto np. obrońcy oskarżonych 

proszą o wezwanie świadków, którzy 

mają potwierdzić takie a takie oko- 

liczności, ważne z punktu widzenia 

wykazania niewinności ich  klijentow. 

Jakież jest stanowisko oskarżenia? 

Generalny prokurator, osławiony 

Krylenko, specjalista od tego rodzaju 

procesów, oświadcza, że Świadkowie 

ci są niepotrzebni, gdyż pochodzą ,ze 

siery specjalistów inteligentów a więc 

elementu nieprawomyślnego i sąd im 

z natury rzeczy nie może dać wiary. 

Przy takiem postawieniu kwestji, rzecz 

jasna, wszelki przewód sądowy jest 

uniemożliwiony. 
Ale nie tylko specjaliści technicy 

nie mogą składać zeznań jako  ele- 

ment niepewny, do kategorii tej zali- 

czeni zostali również lekarze i to le- 

karze piastujący wysokie stanowiska. 

Oto na rozprawę jeden z oskarżonych 

Niekrasow nie mógł się stawić z po- 
wodu choroby. Obrońca jego prze- 

dłożył sądowi pismo lekarza psy. 

chjatry więzienia Butyrskiego, stwier- 

dzające iż oskarżony ciężko zapadł i 

nie może zasiąść na ławie oskarżonej. 

W sprawie owego pisma zabrał głos 

prokurator oświadczając, iż orzeczenie 

lekarskie nie ma żadnego znaczenia, 

ponieważ oskarżony symuluje choro- 

bę, prosi więc sąd o wezwanie go na 
rozprawę oraz zastosowanie specjal- 

nego artykułu kodeksu, określającego 

stopień odpowiedzialnošci za symu- 

lację. Mimo prośb obiońcy aby od- 

powiednia komisja zbadała oskarżo- 

nego Niekrasowa i stwierdziła jego 

stan zdrowia, sąd przychyla się do 

wniosku prokuratora. Dwa te przy- 

kłady wystarczą aby wyrobić sobie 

zdanie” o sądzie sowieckim. 

Agitacyjny charakter procesu pod- 

kreśla 'masowe rozdawanie biletów 

wstępu dla delegatów robotniczych z 

fabryk moskiewskich i pobliskich о- 

środków przemysłowych. Dziennie 

przysłuchuje się rozprawom 1000 ro- 

botników, a w ciągu całego procesu 

będzie na rozprawie kilkanaście ty- 

sięcy. Robotnicy ci mają odegrać rolę 

agitatorów, opowiadając swym kole- 

gonro procesie „kontrrewolucjonistów 

ekonomicznych'* speców, którzy w po- 

rozumieniu z „białogwardyjskiem byd- 

łem i kapitalistami" jak pisze prasa 

sowiecka, usiłowali zniszczyć przemysł 

sowiecki. Oskarżeniu chodzi więc aby 

przedstawić siedzących — па ławie 

oskarżonych ludzi, jako jakieś niesa- 

mowite krwiożercze bestje, chodzi o 

to aby rozpalić jaknajwiększą niena- 

wiść, aby zagrać na najniższych 

instynktach ciemnego tłumu, który 
zawsze nienawidzi inteligenta wskutek 

swej niższości. 
Czy siedzący na ławach oskarże- 

nia są winni czy niewinni, to dla Są- 

du sowieckiego jest rzeczą drugorzę- 

dną. Zmierzając do tego celu akt o- 
skarżenia, opierający się o zeznania 
kilku inżynierów, którzy przyznali się 

sami do wszystkich zbrodni zarzuca- 
nych przez akt oskarżenia, i zeznania 

figur wyraźnych 

prowokatorów usiłuje przedstawić o- 

skarżonych jako jakieś zwyrodniałe 

istoty, sadystów, którzy znęcali się 
nad podległymi im robotnikami nie 

colając się przed posyłaniem do ko- 

„projekt ustawy skarbowej. 

palń zatrutych gazami lub zagrožo- 

nych zalewem wody. W jaki sposób 

umieją czekiści sowieccy wydobywać 

potrzebne im zeznania, o tem dobrze 

wiadomo. Technika aparatu  sledcze- 

go GPU jest pod tym względem bez- 

konkurencyjna i nic dziwnego, że 

słabsze charaktery, bardziej wrażliwe 

na rozmaite wyrafinowane tortury 

aby obronić się przed niemi uległy, 

godząc się na podpisanie każdego 

zeznania jakie im podsunięto. 

Los większości oskarżonych jest 

już przesądzony, wyrok jaki zapadnie, 

pociągnie za sobą nowe oiiary bol- 

szewickiegofterroru pod tym względem 

nie może być złudzenia. Żadna 
jednak najbardziej misterna insceniza- 

cja procesu nie potraii tej potwornej 

rzeczywistości przesłonić. Jr. 
я 

MOSKWA, 25.V. PAT. W dniu 
dzisiejszym w procesie o sabotaż w 
Zagłębiu Donieckiem zeznawali w dal- 
szym ciągu oskarżeni inżynierowie 
Pietrow Oraz Czarnoglinko, którzy 
przyznali się do akcji sabotażowej, do 
umyślnego psucia maszyn i innych 
narzędzi produkcji oraz do systema- 
tycznego przyjmowania od wyższych 
inżynierów pieniędzy za swoją szkodli- 
wą działalność. 

LA TIK ATA A BECZDE "OERTERACWSISA 

Komisja skaibowa Izby 
Przyjęcie usfawy skarbowej. 
WARSZAWA, 25. V. PAT. Na 

dzisiejszem _ posiedzeniu sejmowej 
komisji. budżetowej w dalszym ciągu 
dyskusja nad projektem ustawy Skarb. 

Po ukończeniu dyskusji zabrał 
jeszcze głos referent, który opowie- 
dział się przeciwko poprawce pos. 
Dąbskiego (Str. Chł.) o udzielenie 
100 milj, kredytów dla rolnictwa .oraz 
przeciwko wstawieniu do budżetu 
wydatków na powiększenie płac 
urzędniczych, popierając swój wnio- 
sek o wstawienie nowego artykułu, 
który upoważnia rząd do załatwienia 
tej kwestji. W głosowaniu wniosek 
referenta o wstawienie nowego arty- 
kułu upoważniającego do wypłacenia 
15 proc. dodatku urzędnikom został 
przyjęty 9 głosami przeciwko 7. 

Wniosek pos. Rybarskiego w 
sprawie upoważnienia Rady Ministrów 
do todłożenia kredytów  nieobjętych 
bużetem na czas, gdy Sejm i Senat 
nie obradują upadł 14 głosami prze- 
ciwko 10. Przyjęto natomiast wniosek 
pos. Dąbskiego, w myśl którego za 
Ścisłe przestrzeganie budżetu mini- 
strowie są odpowiedzialni osobiście. 
Przyjęto również wniosek posłów 
ZLN. Rybarskiego i Korneckiego. że 
przeniesienia kredytów nie mogą być 
dokonywane na rzecz funduszów dy- 
spozycyjnych. Na wniosek referenta 
uchwalono, iż kredyty budowlane 
przewidziane w budżecie mogą być 
jeszcze po 31 marca 1929 roku zu- 
żyte w ciągu trzech miesięcy pod wa- 
runkami, które ustali minister skarbu. 
Skreślono z projektu rządowego 
ustawę upoważniającą ministra skar- 
bu do lokowania rezerw skarbowych 
w papierach pupilarnych. Odrzucono 
wniosek pos. Dąbskiego upoważnia- 
jący ministra do udzielenia z zapasów 
kasowych kredytów w wysokości 100 
miljonów na drobne rolnictwo. 

W ten sposób komisja przyjęła 
W końcu 

przyjęto rezolucję pos. Zaremby (P. 
. P.S.), wzywając rząd do przedłożenia 
jaknajrychlej projektu ustawy, prze- 
widującego 25 proc. podwyżki dla 
urzędników. Szereg rezolucyj zgłoszo* 
nych do budżetu ma uzgodnić pod- 
komisja pod przewodnictwem pos. 
Krzyżanowskiego do której wszystkie 
grupy wydelegują po jednym członku. 

Pos. Czetwertyński (Z. L. N.) w 
imieniu członków komisji złożył po- 
dziękowanie przewodniczącemu pos. 
Byrce za przewodniczenie i zapewnił 
go, że wszelkie głosy krytyki w ni- 
czem nie zmniejszają tego wielkiego 
uznania. Przewodniczący dziękując 
stwierdził rzeczowe traktowanie bud- 
żetu przez członków komisji. 

Przymus szkolny w wojewódz- 
twach północno-wschodnich. 
WARSZAWA, 25 V. PAT. Mini- 

ster W. R. i O, P. rozporządzeniem 
z dnia 14 maja 1928 roku wprowa- 
dził na terenie województw Wileń- 
skiego, Nowogródzkiego, Poleskiego 
i Wołyńskiego oraz w powiatach 
Grodzieńskim i Wołkowyskim  bez- 
względny obowiązek szkoiny wobec 
wszystkich dzieci 7-letnich oraz dzieci 
urodzonych w latach 1915-20, które 
już uczęszczały do szkoły w roku 
1927 — 28. 

  

3-ej Za tekstem 10 groszy. 
prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o 

  

  

Dziwne żale posła Bogomołowa. 
Nota poselstwa sowieckiego w 
sprawie ostatnich aresztowań w 

Krakowie. 

W środę poseł sowiecki Bugomołow 
przesłał ministrowi spraw zagranicznych 
Zaleskiemu notę poselstwa ZSZR. w War- 
szawie w sprawie ostatnich faresztowań, 
związanych z aferą szpiegowską w Krako- 
wie. Czytamy w niej: 

„Panie Ministrze! Dn. 15 maja br. w 
prasie polskiej ukazały się inotatki o wy- 
kryciu w Krakowie organizacji szpiegow- 
skiej, związanej z jednem z zagranicznych 
poselstw. Na czele tej organizacji znajdo- 
wał się niejaki Stanisław Turek. 

W związku z tą sprawą przytacza się 
nazwisko dypłomaty Wiuogradowa, a w 
prasie zagranicznej na podstawie informa- 
cyj z Polski, pojawiły księ wiadomości, że 
Sprawa dotyczy poselstwa sowieckiego w 
Warszawie. W z*iązku z tem uważąm za 
niezbędne zakomunikowanie Panu co na- 
stępuje: 

Wymieniony Stanisław Turek zjawił 
się w poselstwie sow. w październiku 1927 
r. z zaofiarowaniem różnego rodzaju do- 
kumentów. Zakomunikowano mu, że ро- 
selstwo nie ma nic wspólnego z tego ro- 
dzaju sprawami i nie jest zainteresowane 
į SS Ųų proponowanych  materja- 

w. 

Tem niemniej dn. 6 marca 1928 roku 
poselstwo otrzymało przez pocztę reko- 
mendowany list z podpisem Stanisława Tur- 
ka i z adresem nadawcy. (Fotografję listu 
załączono do noty). Pomimo nieotrzyma- 
nia odpowiedzi, Turek 29 kwietnia 1928 r. 
ponownie zgłosił się do poselstwa. W ostrej 
formie zaproponowano mu opuszczenie 
gmachu poselstwa. Na tem zakończyło się 
zwracanie Turka do poselstwa. 

W uzupełnieniu powyższego nadmie- 
niam, że — jak to jest wiadomem mini- 
sterstwu spraw zagranicznych — do składu 
poselstwa nigdy nie należał żaden Wino- 
gradow i w spisie pracowników poselstwa 
taka osoba nigdy nie figurowała. 

Komunikując o powyższem wyrażam 
nadzieję, że ministerstwo spraw Zagr. Za- 
stosuje natychmiastowe środki, mające na 
cełu  zdementowanie  niedopuszczalnych 
twierdzeń prasy oraz zapobiegnie łączeniu 
poselstwa ze sprawą Turka". 

m 

Dziwić się należy, że dopiero teraz kie- 
dy Turka aresztowano i osadzono w wię- 
zieniu, lojalny p. Bogomołów poinformo- 
wał nasze władze, że zgłaszał się on z 
szpiegowskiemi propozycjami do poselstwa 
ZSSR. Ten brak gorliwości i pośpiechu jest 
conajmniej zastanawiającym gdy się porów- 
na do sprawy wizyty histeryczki ;Walenty- 
nowiczówny, która również zjawiła się w 
poselstwie z wynurzeniami, o czem niezwło- 
cznie przedstawicielstwo dyplomatyczne Z 
SSR zakomunikowało naszym władzom a 
prasa sowiecka zrohiła wielkie larum z po- 
wodu szykującego się rzekomo zamachu. 
Ta różna miara da się chyba wytłomaczyć 
tylko tem, że Turek był zgoła innego ro- 
dzaju „interesantem* niź anormalna Walen- 
tynowiczówna. 
EEE AWOR TZW PSAS STI SIS е 

Komenfarze prasy paryskiej do 
sejmowego expose  minisfra 

Zaleskiego. 
PARYŻ, 25—V. Pat. W prasie pa- 

ryskiej pojawiają się dalsze komenta- 
rze o ostatniem expose ministra Za- 
leskiego. Między innemi „L Homme 
Libre'* podkreśla, że minister spraw 
zagranicznych Polski dał w swem 
przemówieniu nowy dowód prawdzi- 
wie europejskiego ducha, gdy wspom- 
niał o ostatniej plenarnej sesji Ligi 
Narodów, na której Polska złożyła 
deklarację potępiającą wojnę. Inicjaty- 
wa polska leży w osnowie rokowań 
francusko-amerykańskich, które do- 
prowadziły do projektu Kelloga. Nie 
można zaprzeczyć tego zaszczytu na- 
rodowi—pisze dziennik — który przed 
laty tyle ucierpiał z powodu zabor- 
czej polityki sąsiednich mocarstw, xa 
który obecnie w sposób tak chlubny 
udowodnił šswe pokojowe intencje. 

Nowe sfanowisko dyr. Em. 
bandsherga. 

WARSZAWA, 2. V. В. prezes 
dyrekcji Wileńskiej, inż. Emil Lands- 
berg, objął stanowisko naczelnego 
dyrektora S-ki Akc. Budowy parowo- 
zów w Warszawie. 

Hongres gzograliczny w Berlinie 
BERLIN, 25.5. Pat. W Reichstagu 

odbyło się wczoraj uroczyste otwar- 
cie międzynarodowego kongresu ge0- 
graficznego, urządzonego z okazji 
stulecia berlińskiego towarzystwa geo- 
graficznego. W kongresie biorą u- 
dział delegacje wszystkich _ niemal 
państw Świata. Zgromadzonych powi- 
tał przewodniczący towarzystwa geo- 
graiicznego proi. Penek, który w prze- 
mówieniu swem podkreślił znaczenie 
naukowych badań geograficznych dla 
Sprawy zbliżenia i wzajemnego po- 
znania się między narodami. 

Zgon nesfora palestry warszaw- 
skiej. 

WARSZAWA, 25. V. PAT. Jak 
donoszą dzienniki w dniu wczoraj- 
szym zmarł w Warszawie jeden z 
najstarszych przedstawicieli _ naszej 
palestry Ś. p. Henryk Cederbaum. 
Był on autorem wielu prac z zakresu 
kryminalistyki i prawa cywilnego. 
Zmarły piastował ostatnio godność 
członka naczelnej Rady Adwokackiej.
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"Targów Północnych 
Wystawy Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie 

Dział Organizacyjno-Propagandowy z dniem 1-go Czerwea r. b znajdować się będzie w Hotelu Europejskim 
(ul Dominikańska) Informacje i zgłoszenia od godz. I0—2 i 5—6 pp. 

ECHA KRAJOWE 
  

WILEJKA. 

— 8-io dniowy kurs pożarniczy. Sta- 
raniem Zw. Strąży Pożarnych Woj. Wileń- 

skiego odbył się w Wilejce powiatowej 

ośmio dniowy kurs pożarniczy dła ofice- 
rów straży pożarnych pow. Mołodeczań- 
skiego i Wilejskiego. 

Na kurs zgłosiło się 34 słuchaczów, 
reprezentujących 17 miejscowości obydwu 
powiatów, w tej liczbie 6 funkcjonarjuszów 
policji. Pokaźna liczba kursistów zwraca 
uwagę na b. duże zainteresowanie się spra- 
wami pożarnictwa w stosunku do łąt ubie- 
głych. 

Otwarcia kursu dokonał p. Nitosław- 
ski, starosta wilejski w obecności p. bur- 
mistrza Wilejki, kpt. Dellmana, prezesa 
miejscowej straży, p. Dubina przy udziale 
licznie zgromadzonej ludności. SE 

Wykładowcami kursu byli pp.: woj. in- 
spektor pożarnictwa Rudoli Dalstedt, inż. 
Buturewicz, oficer instrukcyjny, kpt. Del- 
Iman, dr. Jurkowski, insp. ubezp. St. Kra- 
jewski, instr. Oodrony przeciwgazowej, Z. 
Kaleński i woj. inst. pożarn., |. Łuczyński, 
który jednocześnie był komendantem kursu. 

Dzięki uprzejmości magistratu i b. przy- 
chylnego traktowania spraw pożarniczych 
przez p. Burmistrza kursiści korzystali Z 
jednej z sal magistratu, przerobionej na 
koszary kursu. Ž 

Rozpoczęcie kursu poprzedzito nabo- 
żeństwo w miejscowym kościele odprawio- 
ne przez ks. dziekana parafji. 3 

Po zakończeniu kursów odbyły się 
egzaminy. Komisję egzaminacyjną stano- 
wili: prezes Zw. Woj. Str. Pożar. p. „O. 
Rackiewicz, starostowie  Nitosławski i 
Piegutkowski, komendant Waligóra oraz 
wykładowcy kursu. 

Egzaminy teoretyczne poprzedzone by- 
ły szkolnymi ćwiczeniami  popisowymi. 
Przerobione zostało zadanie taktyczne na 
jednym z budynków miasteczka przy uży- 
ciu świec dymowych, jako sztucznego Ognia. 
wiczenia jak również zadanie taktyczne 

wypadły nadspodziewanie dobrze. Egzami- 
ny zakończyły się rozdaniem tymczaso- 
wych świadectw, poczem wygłosili okoli- 
cznościowe przemówienia: druh - prezes 
Rackiewicz, pp. starostowie i prezes Dubin. 
Obaj pp. starostowie w przemówieniach 
swych podkreślili konieczność zaangażowa- 
nia stałego instruktora pożarniczego na 
pow. Mołodeczański i Wilejski. 

Po uroczystości odbył się wspólny 
wieczór pożegnalny. (r) 

OSZMIANA. 
7 — Targi rynkowe. Dość byłoby tej 

apatji życiowej, tego odrętweinia i zaniku 
inicjatywy, nawet bezczynności władz miej- 
skich (złośliwi utrzymują, że drugi jest 
pierwszym—a ten pierwszy drugim — tylko), 
wobec tych porządków, które niema dwóch 
zdań, powinny być co rychlej zreformowa- 
ne, ku ogólnemu dobru społeczeństwa i 
zachowaniu w pierwszym rzędzie warun- 
ków higjenicznych. 

Dwa razy w tygodniu, w dniach ryn- 
kowych, targ na produkta pierwszej po- 
trzeby: jaja, masło, ser, smietana, koguty 
etc. odbywa się w warunkach nieprakty- 
kowanych. Wieśniaczki zwartym tłumem 
zasiadają przy chodniku przy cerkwi pra- 
wosławnej-tamując przejście z jednej uli- 
cy na drugą, —bardzo trudno przecisnąć się, 
Spieszącemu do vddziału Banku Spółdziel- 
czego, Izby Skarbowej, kościoła, Bibljote- 
ki i Czytelni przy Inspektoracie Szkolnym — 
a cóż już mówić o paniach, Które trzyma- 
jąc za rączkę synka lub córeczkę, zmuszo- 
ne będąc same nabywać produkta są w *ej 
sytuacji? bo przecież, niema co ukrywać, 
byt materjalny naszej inteligencji, nie wy- 
starcza na to, by mieć bonę do dzieci, a 
w całej większości przykładów i stałą 
służącę nawet tylko nadzieją weselszego 
jutra ożywia wszystkich. 

Te targi powinny się odbywać przy 
straganach, specjalnie ku temu  przezna- 
czonych i w bardziej odpowiedniem  miej- 
scu ustawionych; sprzedawczynie wówczas, 
nie będą mogły wyciągać swych nóżek i 

ną trotuarze, towar będzie do obejrzenia 
w najdogodniejszych dla Kupujących wa- 
runkach i łatwiej będzie można widzieć, 
że ser masło i śmietana, trzymane na ko- 
lanach owinięte w brudne nieraz płótno, 
lub chustki do nosą (głos pań z inteligen- 
cji) zwróci łatwiej uwagę naszej bacznej 
policji, która niewątpliwie przyzwyczai do 
porządku wszystkich! 

I co do cen tych produktów nastąpi 
łatwiej pewna orjentacja — i wprowadzo- 
ny zostanie jakiś porządek; dziś jedna 
wieśniączka za To jaj żąda 1,20 gr. inna 
1,50 gr. tegoż dnia kupuje i po złotemu, 
ze wszelkimi innemi produktami ma miej- 
sce tą sama heca! 2 

Zdaniem osób kompetentnych i w spra- 
wach miejskich najbardziej zainteresowa- 
nych, temu przeznaczeniu że wszechmiar 
odpowiada tuż za cerkwią położony pla- 
3k byłej elektrowni. 

Ojcowie miasta! Nie bądźcie Ojczy- 
[mami, 

Idźcie z postępem czasu i naszej kul- 
T. Įtury 

Zasłużycie na wdzięczność tu,—mię- 
[dzy nami, 

Ja o tem zapewniam Was obu —z góry! 

Kwestją przeniesienia rynku końskiego 
i bydłęcego, oddawna będąca na porządku 
dziennym utknęła na martwym punkcie; 
chodzi o to, że burmistrz miasta p. Siele- 
wicz, poci się nad wyszukaniem placu na 
rynek, w pobliżu posiadanej nieruchomości, 
a vice-burmistrz p. Abram Strugacz, poten- 
tat finansowy miasta, zezwala na to, wów- 
czas, gdy rynek będzie przeniesiony bliżej 
jego Panawiliszek; inni panowie Radni, są 
tylko biernemi widzami tej istnej hecy. 

Nie będę dotykać głębiej tych nienor- 
malnych stosunków, łamię pióro  po- 
wiem tylko: Panowie! przestańcie, bo się 
źle bawicie! Bezwątpienia, ten głos trafi 
do włądz wyższych, które wnikną w ten 
stan rzeczy i prędzej lub później zmiana— 
nastąpi ы 

Ten, stosunkowo mały rynek, zajął bar- 
dzo nieodpowiednie miejsce w śródmieściu, 
tuż poza kościołem vis avis pięknego gmachu 
Izby Skarbowej -to miejsce jest wymarzo- 
ne na skwer miejski, naturalnie, nie w tym 
stylu, jaki przedstawia sobą, park 3 Maja, (1) 

Tam zkąd roztacza się widok, tuż bli- 
ziutko dużego stawu i wartko płynącej 
Oszmianki, a za rzeką na wzgórzu, wśród 
drzew i zieleni, widnieją wdzięcznie rzuco- 
ne domy i zabudowania Starej Oszmiany;— 
tam, bardzo dodatni znowu widok, czyni 
elektrownia, świeżo wystawiona, dając miłe 
światło całemu miastu; dalej, tuż po nad 
rzeką, stylowy dom urzędniczy, istna chlu- 
ba miasta—daje mieszkania ze wszelkiemi 
wygodami. Już dalej widnieje duży „gmach 
z zabudowaniami, gdzie się mieści szpital 
powiatowy a, już dalej, hen, dałeko, tuż 
bliziutko ponad rzeką—gmach Gimnazjalny 
sięga nieba, dalej patrzeć już nie trzeba. 

Tam właśnie, wśród drzew, krzewów, 
kwiatów i zieleni, z czasem niech będzie 
urządzony skwer, lecz z zupełną znajomoś- 
cią rzeczy i z uwzględnieniem strony este- 
tycznej. 
Tam wreszcie, miły wypoczynek znajdą po 

pracy biurowej wszyscy, i wówczas, Pano- 
wie, będziecie istotnie użytecznemi i speł- 
nicie swój obowiązek: dobro społeczne 
miejcie na względzie, a w naszej Polsce 
wszystko dobrze będziel Ze 

król Norwegii wizyfaje Finlandję 

TALIN, 25.5. Pat. „Waba Maa* 
donosi z Helsingforsu, że po zielo- 
nych świętach król norweski odwie- 
dzić ma prezydenta republiki fińskiej 
w Helsingiorsie. 

    

NA AKTUALNE TEMATY 
— Preludja i warjacje — 

Trzysta rodaczek, obywatelek Sta- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północ- 
nej, przybywa z za Atlantyku do nas, 
do Wilna, w odwiedziny — już 3-go 
czerwca! 

Boże wielki! Jak to Wilno musi 
wyglądać oglądane... z za Atlantyku... 
przez pryzmat ogromnego tamtejszego 
sentymentu dła Starego Kraju? I my, 
my wilnianie, jacy my musimy być 
cudowni i kochani i wspaniali — z 
takiego oddalenia! 

W wyobraźni tych trzystu roda- 
czek, co przybywają do nas w od- 
wiedziny, jakby istną jaką pielgrzymką, 
przecież majaczyć musi, co najmniej, 
calutka historja i tego miasta i tego 
kraju... Ostrobramska Matka Boska i 
(bez czyichkolwiek uczuć obrazy!) 
Barbara Radziwiłłówna; Jagiełło i 
Moniuszko, Krywe-Krywejte i Emilja 
Plater, żelazny wilk w celi Konrada, 
wajdeloci siedzący w białych szatach 
nad Wilją płynącą wśród narcyzów i 
tulipanów... Czego się nie przyśni 
podczas długiej, długiej drogi z pod 
Jerseycity, Springfieldu czy innego 
jakiego Buffalo aż tu do nas!... 

Wszyscy my tu — w wyobraźni 
tych pątniczek — na miarę... wieko- 
pomnej unji Horodelskiej! Nasze je- 
ziora: Trockie i Narocz, nawet naj- 
skrominiejsze Suderwiańskie lub gdzieś 
pod Pikliszkami, urosły w perspek- 
tywie marzeń i tęsknoty co najmniej 
do rozmiarów jakiegoś jeziora Michi- 
gan lub Ontario i biada naszej Wi- 
lence jeżeli się okaże, że szum jej u 

  

stóp  Bekieszówki 
łoskotom Niagary! 

Strach pomyśleć, jak się wszystko 
tu u nas „wyda'* zamorskim gościom 
naszym. A i my sami? Niewielka 
rzecz ugościć u Żorża a choćby w 
Bernardynce w Kole Polek trzysta 
osób.. a choćby i dwa razy tyle! 
Strawa jaka taka, a może i nie „byle- 
jaka” zawsze się znajdzie. Lecz Boże, 
Boże, jak zaspokoić głód wreżeń 
tylu dusz? Jak je utrzymać od wcze- 
snego ranka do późnego wieczorą w 
napięciu i ekstazie? /£ is the question! 
Co znaczy po polsku: w tem sęk! 

Bo niechże państwo wezmą pod 
uwagę: ; 

Rok temu czy dwa lata gościł tu 
u nas króciutko pewien Iwowianin, 
nietylko autentyczny inteligent lecz na- 
wet literat i dziennikarz. Zaniosło go 
na nocleg do hotelu... „Italja”, zjadł 
obiad... w Zakopiance, trafił w tea- 
trze na... „Popas króla jegomości”, z 
teatru do „szynku”* (autentyczne) — 
no i wydał, może z miesiąc temu 
„kartki z wesołej podróży po Polsce”. 
Książka ma tytuł „Na Karuzelu". 

I-i państwo już sobie wyobrażają 
jak nas i Wilno ten pan opisał? 

Mniejsza. Zaraz coś więcej w tej 
materji się powie. Chodzi w tej chwili 
jedynie o to, że nawet Iwowianinowi 
uczyniła Ostrobrama... zawód i roz- 
cząrowanie. „Nawet Ostrobrama— tak 
dosłownie napisał — nie wywołuje wra- 
żenia, jakiego spodziewaliśmy się". 

To czego należy spodziewać się 
po zamorskich przybyszach? Juści - 
nasza Ostrobrama to nie Święty Piotr 
w Rzymie; ani Santa Casa w Loreto, 
którą Bramante obudował bazyliką, 

nie dorównywa 

Dalsze demonsfracje antywioskie w Insbrucku. 
WIEDEŃ, 25-V PAT. Wczoraj wieczorem powtórzyły się demonstra- 

cje antywłoskie przed budynkiem konsulatu włoskiego w Insbrucku. Wkro- 
czyła policja i rozproszyła demonstrantów. „Mittag Ztg.* twierdzi, że rząd 
włoski zagroził wkroczeniem wojsk włoskich do Tyrolu. Natomiast urzę- 

dowo zaprzeczają tej pogłosce, stwierdzają że wszelkie wiadomości jakoby 
rząd włoski groził wkroczeniem wojsk do Tyrolu na wypadek gdyby wła- 
dze austjackie nie dały wymaganego zadośćuczynienie są nieprawdziwe. 

Skazanie „pufschysty” 
RYGA' 25 V. Pat. Sąd wojenny wydał dziś wyrok w sprawie por. 

łofewskiego por. Iksche 

lksche oskarżonego o rozpowszechnianie pogłosek 0 przygotowywanym 
rzekomo puczu po ratyfikacji przez sejm  łotewsko-sowieckiego traktatu 

handlowego. Por. lksche skazany został na sześć miesięcy twierdzy, 

Głosy polskie w Wesffalii. 
ESSEN, 25. V. PAT. Według urzędowych źródeł przy wyborach do 

parlamentu w Westialji i Nadrenji polskie listy uzyskały 19.541 głosów, 
czyli o 5 proc. więcej niż przy poprzednich wyborach. 

Rozprawa przeciw Komunistom polskim w Berdinie. 
BERLIN, 25—V. Pat. Zapowiedziana na dziś w południe rozprawa w 

trybie przyśpieszonym przeciwko aresztowanym komunistom polskim zo- 

stała w ostatniej chwili odroczona. Władze sądowe oświadczyły jedynie, że 
cała sprawa i dochodzenie skierowane zostały na zwykłą normalną drogę 
sądową. Dotychczas jeszcze 21 aresztowanych pozostaje w więzieniu. O- 
brońca aresztowanych adwokat Rosenield pertraktuje o uwolnienie ich za 

Ks. kardynał Kakowski w Paryżu. 
kaucją. 

PARYŻ, 25.V. PAT. Kardynał Ka- 
kowski był wczoraj na Śniadaniu u 
nuncjusza papieskiego. poczem zwie- 
dził redakcję największego dziennika 
katolickiego „La Croix*, bijącego ra- 
zem z 'oddziałami prowincjonalnemi 
3,5 -miljona egzemplarzy. Redakcja 
dziennika  zgotowała kardynałowi 
owacyjne przyjęcie, zaś wieczorem 
kardynał Kakowski wraż z biskupem 
Przeździeckim wyjechał do Londynu 
odprowadzany do Calais przez ks. 
Szymbora, rektora polskiej misji kato- 
lickiej we Francji. Na pożegnanie kar- 
dynała przybyli między innemi na 
dworzec ambasador Chłapowski z 
małżonką, sekretarz ambasady Moś- 

ЛМЕН 
Zarząd Tow. „Zjednoczenie* Właści- 
cieli Nieruchomości w Druskienikąch 
podaje do wiadomości, że ma do 

dyspozycji wolne  łokałe. Adres: 
Druskieniki, ul. Grodzieńska, plac 

Tenisowy. © £8£2 
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cicki, przedstawiciel ministra Brianda, 
kardynał Dubois, przedstawiciele du- 
chowieństwa oraz kolonii polskiej. 
Przed odejściem pociągu ks. kardy- 
nał oświadczył przedstawicielowi PAT, 
że jest ogromnie zadowolony ze zgo- 
towanego mu przyjęcia, a zwłaszcza 
uprzejmości prezydenta Dumerguea, 
który podejmował go śniadaniem, w 
czasie którego kardynał miał spo- 
sobność stwierdzenia wielkiej sympa- 
tjj Prezydenta do Polski oraz jego 
niezwykle przyjazne usposobienie dla 
osoby Prezydenta Mościckiego, Mar- 
szałka Piłsudskiego, ministra Zaleskie- 
go i innych wybitnych polskich mę- 
żów stanu. 

KAPELUSZE oryginalne 

Lolo 
Grand Feiz -Karis/40 

ANTICA CASA 
FONDATA NEL 

1857 

  

POLEGA 

‚Е MIESZKOWSKI 
Mickiewicza 22. 

SEIMO RS IRGI KIT GEO ОЕ ОР (О° КОАБ СЕНО СЛ ООО SALI POOR 

Pamiętajmy o bladych i smutnych 
dzieciach w dnie wielkiej kwesty 
na kolonie letnie dla szkół śre- 

dnieh 26, 27 i 28 maja 
(acz SRC AG OO GE ZOZ EAC o 
RAGZSKACANAZURONUKONUNACUSZCZNZOZENACZOREDARZUGZBNZUZANA 

Tow. Akc. 
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jedną z najcudniejszych w Świecie, 
juści to nie paryska Sainte Chapelle... 
ale zawsze! My tacy dumni z posia- 
dania Ostrejbramy i tacy ją przejęci. 
Ręczyć można—jak się już nadmieni- 
ło—że Ostrabrama wileńska w ima- 
ginacji tysięcy ludzi, którzy jej nie 
widzieli, musiała wyolbrzymieč... Wy- 
rastała przed oczyma ich duszy z 
inwokacji Mickiewiczowskiej, jak wy: 
rasta z piasków pustyni bajeczny mi- 
raż niebywałego miasta... 

a 
Wielka Sala Konferencyjna woje- 

wództwa. 
Od strony okien, na podniesieniu, 

ogromny sto! „prezydjalny“—ogrom- 
ny, bo obliczony na niezliczoną ilość 
„ambicyj tych, którzy przywykli za 
nim zasiadać w momentach  uroczy- 
stych. 

Na środku sali dziesiątki krzeseł 
ustawionych w szeregi „„posiedzenio- 
we'—osób zaś, hm!.. mniej, znacznie 
mniej niż krzeseł. Przywykszy my do 
"tego. Wiemy dobrze jak wygląda 
Tout Wilno gdy się rozeszłe z pół- 
torasta albo i więcej zaproszeń przed- 
Stawicielom władz cywilnych i woj- 
skowych, instytucyj i „ugrupowań spo- 
lecznych“... 

Zwlaszcza cięžka sprawa z „ugru- 
powaniami spolecznemi“, 

Zapraszanie do prezydjalnegojsto- 
łu przez przewodniczącego zebrania 
idzie gładko i szybko. Każdy „uspo- 
teczniony“ wilnianin zbudzony w no- 
cy wyrecytuje jednym tchem kto za- 
siadać za prezydjalnym stołem ma 
prawo i powinien. 

Komitety „przyjęcia* wybiera się 
normalnie i nieodzownie: dwa. Hono- 

browar „DZODEN” wypuszczone 
Ciemne Wyborowe 

Oraz znane juź piwa 

  

UBELTOWE. 
NZUNUDZKONOBZZZNACURAGRUDUANASEZNOZAJOCZOSNACGENAEDZNE 

rowy i wykonawczy. Dziecko zrozu- 
mie dlaczego. 

Nieodmienna istnieje tendencja 
wśród każdego zgromadzenia: dopeł- 
niania listy członków obu komitetów. 
Miło jest z czystem sumieniem opo- 
wiadać potem na mieście, że brało 
się żywy udział... w dopełnianiu listy 
członków np. Honorowego Komitetu. 
Prawda, jest to tylko pośrednie od- 
działywanie na imprezę, lecz każdy 
robi, co może. A zresztą, coby to 
było jeśliby w sprawie publicznej 
chciał koniecznie „coś robić* każdy 
zaproszony dla jej—rozważenia? Wy- 
starczy jeśli każdy rozważał. 

Wolne wnioski. 
Ktoś proponuje urozmaicenie pro- 

gramu przyjęcia: boksem amatorskim 
w parku Żeligowskiego przyczem by 
i nasi najukochańsi goście mogli po- 
kazać, co umieją; pewna sędziwa da- 
ma jest za uroczystemi nieszporami 
w katedrze; któryś z prezesów pro- 
ponuje wycieczkę do Solecznik pana 
Wagnera i pokaz tamże podrastania 
kapusty „na rodzimym zagonie". 

Wszystkie te atoli pomysły, oży: 
wione duchem szczerze obywatelskim, 
zakasowała propozycja jednego z 
obecnych, nad którą dłuższa wywiązała 
się dyskusja: 

— Proponuję-—-rzek! pan Pietka— 
powołać specjalny podkomitet, który- 
by ustalił czego trzystu przybywają- 
cym do nas Amerykanom nie należy 
w Wilnie pokazywać. Za żadne skar- 
by świata! 

Wszystkich oczy zwróciły się, rzecz 
jasna, w stronę prof. Ruszczyca. 

Odetchnęliśmy widząc na jego twa- 
rzy wyraz głębokiego natężenia myśli. 

    
    $PRZEDAŻ 

3 kowskiego, 

4 Kuchnia i bufet 
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Koni i Popierania Sportu Konnego Wileńskie T-wo Hodowli 

w dn. 28 maja, 1, 3, 7, 
urządza 
na torze 

    

Totalizator będzie czynny. 
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w miejscu odpoczynku 

w Werkach 
od 27 i 28-go maja przygrywać będzie od godz. 

3 do 10-tej orkiestra dęta. | 

Usługa rzetelna. 

| Bufet zaopatrzony 

  

Widać było odrazu, że rozważył już 
sprawę wszechstronnie i gruntownie i 
że wie czego się ma trzymać. 

Przewodniczący zamknął posiedze- 
nie dziękując obecnym i wyrażając 
pewność, że każde odwołanie się do 
ich obywatelskich uczuć spotka się z 
równie gorliwą ofiarnoŚścią jak ta 
której tak piękny dali wyraz doko- 
nawszy dzieła mającego doniosłe zna- 
czenie kulturalne, regjonalne, wszech- 
ludzkie -nie wyłączając politycznego 
nastawienia. 

— Mam wrażenie — rzek! podnie- 
sionym głosem jeden ze starszych 
panów powstając z miejsca - że będę 
wyrazicielem uczuć wszystkich tu ze- 
branych składając gorące podzięko- 
wanie... 

Słowa mówcy utonęły w ogólnem 
i coraz głośniejszem szurganiu krze- 
słami. ' 

Lecz cała ta dygresja w stronę... 
prawdy i zmyslenia, jak nazwał Gó- 
the swoje pamiętniki, (a ileż to zmy- 
Ślenia wkraść się musi, jak amen w 
pacierzu, w feljeton machnięty piórem 
w dziennikarskim pośpiechu!) jest 
tylko zaktualizowanem d propos. 

Odbieglišmy od książki p. W. 
Raorta. Wracamy co tchu do niej. 

Samowtór był się puścił w objazd 
- exCusez du peu—Polski aby ją „opi- 
sač“ na 154 stronicach swej książki. 
Samowtór z przyjacielem „a zarazem 
jednym z wybitnych lwowskich — рое- 
tów". Pi, pi, pil Wybitny poeta. 

Na końcu książki wydawca nie 
wytrzymał i dodał „głosy prasy" o 
poprzedniej książce p. Raorta zatytu- 
łowanej „Grochem o Ścianę”. Dowia- 

  
$ Nowo - nawiązana Spółka Kelnerów i 
* Sz. gości, że po gruntownym remoncie lokalu przy Hotelu 

z dniem dzisiejszym ZOSTAJE OTWARTA 

Restauracja kabaret „ОЛ 
pod zarządem pierwszorzędnych sił 

w Pośpieszce 

wyścigi konne 
i Konkursy Hippiczne. 

Początek konkursów o godz. 2 i pół, 
dnie o godz. 4-ej, w dniu 10.VI o godz. 3-ej pp. 

Lolo SIT. 

© restauracji „Stomlanka“ 

      

WSZĘDZIE. 

Kuchmistrzów zawiadamia 
Nisz- 

fachowych. 

10, 14 i 17 czerwca r. b. 

Szczegóły w afiszach. „HB 
wyścigów we wszystkie co 

ZE ca 

za bis czenia 

tradycyjnych wycieczek 

obficie w zakąski. 

о 

m dujemy się z tych głosów, że sam p. 
Raort jest literatem „znanym i uzna- 
nym", „że ostry jest i twardy w swej 
ironji“ że wytrzymuje porównanie z 
Makuszyńskim, że jest „popularnym. 
literatem", słowem, że jest — we 
Lwowie renomowanym  satyry- 
kiem. 

Do lichaż mu było iatygowač się 
aż do Wilna via Sarny, Baranowicze. 
aby... przespać się wśród pluskw w 
„Italji“ i w niemniej, jak widač kie- 
pskiem towarzystwie spędzić Bóg wie 

ile czasu w Zakopiance — nie wspo- 
minając O „szynku“! 

Że lwowskie podeszwy „dziurawi- 
ły" kamienie bruków wileńskich... 
ha!.. bruków wileńskich żadna najro-. 
dowitsza wileńska podeszew nie wy-- 
trzyma. My to sami wiemy najlepiej. 
Lecz, o panie Raorcie „znany w sze pa 
rokich kołach literacie", czyż z Okien 
„Czarnych, wyszczerbionych i brud 
nych, średniowiecznych kamienic м! 
leńskich (choćby tylko wileńskiego 
ghetta) spływa na wędrowca 
jedynie tylko „jakaś chora i znudzo- 
na melancholja“? 

Owszem, pisze pan jakby fotogra- 
fowa!: „Wilno dotąd Mióna aiz! 
ani bruków w dosłownem znaczeniu, 
więc też nic dziwnego, że cuchnąca 
zaducha rozparzonych w słońcu nie- . 
czystości unosi się nad temi dzielni- 
cami miasta, które są jakby idealnym 
rozsadnikiem bakcyli tyfoidalnych i 
cholery azjatyckiej" — ale — racz 
pan zważyć, że pomimo to jest Wilno 
zdrowszem miastem niż Lwów, a 0. 
wiele, wiele zdrowszem niż Kraków, 
Bo, bo w mało którem mieście jest/ 

  

 



« natomiast podnoszona 

  
„ towarzystwo to w r. 

  

Poprawa kolei podstawą prosperacji kraju. 
Społeczeństwo polskie oczekuje za- 

sadniczej reorganizacji zarządu kole- 

jami. Ogłoszone bowiem było w pra- 

sie iż jednym z warunków, których 

strzeże p. Devey, dotyczących poży- 

czki stalibizacyjnej zaciągniętej przez 

Polskę, jest usamodzielnienie kolei, 

iako przedsiębiorstwa. : 

Od reorganizacji tej oczekiwane są 

znaczne korzyści, dowodem których 

jest rezultat gospodarki na kolejach 

niemieckich, stanowiących obecnie 

spółkę akcyjną. eH 

Sprawa jednak usamodzielnienia 
kolei zostaje wciąż odkładana, gdy 

jest obecnie 

sprawa podwyżki taryiy kolejowej ce- 
lem osiągnięcia dochodów, mogących 

być przeznaczonemi na budowę no- 

wych kolei. ; 

Jakkolwiek budowa nowych kolei 

jest jednem z najważniejszych zaga- 

dnień w dziedzinie usprawnienia życia 

gospodarczego i podniesienia wytwór- 

czości w państwie, a użycie osiągnię- 

tych z kolei zysków na rozbudowę 

sieci kolejowej uznane być winno za 

właściwe, to jednak podniesienie tary- 
dy, jako jedyny sposób osiągnięcia 

większych dochodów rodzi tak  wiel- 
kie wątpliwości, iż bez dokładnego 

rozważenia tej Sprawy zastosowane 

być nie powinno. Rd 

Przedewszystkiem podniesienie ta- 

ryf kolejowych przyniesie dwie krzyw- 
dy: podroży życie w Polsce i przyczy- 

ni się do zmniejszenia liczby przewo- 

zów i przejazdów. Ten ostatni fakt 
może nastąpić wskutek jednoczesnego 

szybkiego rozwoju automobilizmu, 

konkurującego już w wielu razach 

Skutecznie z koleją. и 

Podroženie žycia w Polsce i zmniej- 

szenie liczby przewozów i przejazdów 

spowodować może nawet zmniejsze- 

nie dochodu z kolei, w każdym razie 
obniży sprawność życia gospodarcze- 
go i zdolność współzawodnictwa. 

Przed decyzją podniesienia taryfy 
nastąpić winna dokładna analiza ko- 
Sztów własnych kolei celem obniżenia 
tychże i osiągnięcia zwiększonych do- 
chodów diogą poprawy organizacji i 
obniżenia kosztów własnych. : 

Jednym z najskuteczniejszych šrod- 
ków w tej mierze 'jest usamodzielnie- 
nie kolei, jako przedsiębiorstwa, zdoi- 
nego do przeprowadzenia gruntow- 

nych reform organizacyjnych. | ‚ 

Jednoczešnie winna nastąpič racjo- 
nalizacja aparatu kolejowego drogą 
metod naukowej organizacji, opartych 
na doświadczeniu zdobytem na tem 
polu w przodujących państwach. 

Pouczającym tutaj przykładem jest 
Sprawa towarzystwa kolei amerykań- 
skich na wschód od Missisipi i na 
północ od rzeki Ohio i Potomak, gdy 

1910 zwróciło 
się do Komisji międzystanowej o za- 
twierdzenie podwyżki taryf. 

Towarzystwo uzasadniało koniecz- 
ność podwyżki taryi wzrostem kosztów 
eksploatacji. ŚR: 

Pod wpływem opinji publicznej, 
protestującej przeciwko podwyżce ta- 

ryj, sprawa rozważana była na dro- 
dze publicznej ankiety, w której przy- 
jęli udział wybitni znawcy kolejnictwa 
i prawidłowej jego organizacji. 

Ankieta, na czele której stanął 
Louis D. Brandeis wykazała, iż istnie- 
je ogromny zasób możliwości obniże- 
nia kosztów eksploatacyjnych kolei 
drogą racjonalizacji opartej na meto- 
dach naukowej organizacji i iż znacz- 
ne dochody towarzystwo czerpać mo- 
że z prawidłowo ieksploatowanych 
kolei bez potrzeby podwyżki taryi. 

Sprawa ta przycz$niła się w Sta- 
nach Zjednoczonych A. P. najsku- 
teczniej do szerokiego zarekomendo- 

wania społeczeństwu skutków metod 
naukowej organizacji i do stosowania 
ty h metod w takiej mierze, jak to 
nie istnieje w żadnym innym kraju. 

Zwracał nam uwagę na to Gene- 
rał Crozier, zaproszony do Polski 
przez Instytut Naukowej Organizacji 
w r. 1927 w odczycie wypowiedzianym 
w dn. 28 października w auli Poli- 
techniki Warszawskiej. Zarówno pod- 
niósł to też przybyły na Il Polski 
Zjazd Naukowej Organizacji p. Har- 
rington Emerson, wybitny znawca 
organizacji kolejnictwa, 

Logicznie rozumując wydaje sie, 
iż nic nie może być właściwszego, jak 
pójście po tejże drodze w Polsce, nie- 
wyróżniającej się wcale prawidłową 
organizacją. 

Tymczasem tej drodze są przeciw- 
ni liczni rzecznicy, jakoby warstw 
pracujących, obawiających się każdej 
reformy, która zmniejsza ilość rąk 
roboczych, motywując, iż w chwili 
bezrobocia reiormy podobne nie są 
wskazane. 

Jest to pogląd z gruntu błędny. 
Walka z bezrobociem przez prowa- 
dzenie w społeczeństwie niesprawnych 
i kosztownych instytucyj nigdy bezro- 
bocia nie zmniejszy, raczej go po- 
większy. 

Jedynie usprawnianie każdej pla- 
cówki, obniżanie kosztów jej pro- 
dukcji i obniżanie cen jest właściwą 
drogą do takiej prosperacji, która jest 
zdolna zatrudnić liczne bezrobotne 
dziś rzesze i dać im wydatne wyna- 
grodzenia. 

Koleje, jako wielkie przedsiebior- 
stwa, których sprawna działalność 
ożywia całe życie gospodarcze, nie 
mogą w tym postępie pozostać bierne. 

Każda meljoracja, jak nowa lep- 
sza maszyna zmniejsza liczbę rąk ro- 
boczych na czas jedynie przejściowy, 
przyczyniając się w następstwie do 
zwiększenia zatrudnienia. 

Klasycznym przykładem w Polsce 
była walka podjęta w swoim czasie 
przez robotników w Łodzi przeciw 
mechanicznym warsztatom tkackim, 
które stały się następnie główną pod- 
stawą prosperacji i rozkwitu Łodzi, 
a także zatrudnienia nowych wielkich 
rzesz robotniczych. 

W trosce o poprawę istniejącego 
stanu rzeczy i usunięciu błędnych po- 
glądów Instytut Naukowej Organiza- 
cji wydaje obecnie w tłomaczeniu pol- 
skiem pracę Louisa D. Brandeisa p.n. 
„Naukowa Organizacja, a koleje że- 
lazne“, która winna otworzyć oczy 
całemu społeczeństwu polskiemu, a 
przedewszystkiem tym, którzy: na po- 
prawę kolei wpływ mają, jak dalece 
byłaby błędna droga. podnoszenia ta- 
ryi bez uprzedniego zastosowania 
zdobytych doświadczeń, a tyczących 
się usunięcia strat materjału, czasu i 
pracy ludzkiej. 

Byłoby wielkim błędem ze strony 
władz naczelnych lekceważenie sobie 
tych doświadczeń i pójście drogą 
najmniejszego oporu w utrzymaniu 
istniejącego sposobu gospodarki i 
podwyższeniu taryt kolejowych ku 
szkodzie społecznej. I.N,O 

Wystawa Rolniczo-Przemysłowa my Tai 
gach Północnych w_ Wilnie. 

(z działalności Komitetu Rolnego) 
Od lo b. m. właściwie istnieje dopiero 

i dziąła organizacja pod nazwą Komitetu 
Rolnego, która ma na celu realizącję Wy- 
stawy Rolniczo-Przemysłowej przy Pierw- 
szych Targach Północnych w Wilnie. 

Na czoło tej nawskroś obywatelskiej 
organizacji wysunięty zostął w miejsce dyr. 
Krauzego, który zrzekł się zaszczytu repre- 
zentowania miejscowego rolnictwa w cza- 
sie Targów asystent zootechniki przy U. 
S. B. inž. Jan Czerniewski, insp. hodowlany 
Związku Kółek i Organizacyj Rolniczych. 

Inż. Czerniewski, jako nowoobrany pre- 
zes Komitetu Rolnego zadość czyniąc po- 

SŁOW © 

NURJEŃ GOSPODARCZY ZŁU WÓCKODNICH. 
stulatom kiajowego rolnictwa przedsię- 
wziął uruchomienie pracy w specjalnych 
komisjach, mających za zadanie fachową 
organizację poszczególnych gałęzi rolni- 
ctwa, które muszą być na wystawie repre- 
zentowane. 

Trzeba przyznać — iż ze wzgłędu na 
krótki termin w jakim ma być zorganizo- 
wana Wystąwa, zadania podjęte przez Ko- 
mitet Rolny wydawały się trudne do zi- 
szczenią. Decydujące znaczenie w tej mie- 
rze przypisać należy zrozumiałej dla nas 
ambicji miejscowych rolników, którzy pra- 
wie że jednomyślnie postanowili nie odstę- 
pować od dawnego projektu otwarcia przy 
Pierwszych Targach Wystawy  Rolniczo- 
Przemysłowej i deklarowali w niej swój 
współudział i współpracę. 

Komitet Rolny wziął zgodnie z tem na 
siebie organizację i propagandę działu rol- 
nego. Obecnie praca podstawowa wre w 
całem tego słowa znączeniu w sekcjach. 

Ściślej rzecz ujmując organizacja Wy- 
stawy Rolniczo-Przemysłowej ma obejmo- 
wać następujące grupy: doświadczalnictwo 
i nasiennictwo z pp. inż. Szystowskim i 
dyr. Stacji Doświadczalnej w Bieniakoniach 
Łastowskim, jako kierownikami na czele; 
rośliny przemysłowe ze  szczególnem 
uwzględnieniem Inu, za co włożono odpo- 
wiedzialność głównie na Związek Kółek i 
Organizacyj Rolniczych; rośliny pastewne — 
pod kierownictwem Wil. T-wa Rolniczego, 
rośliny lekarskie, co powierzone zostało 
рр. рго!. Muszyńskiemu i Starzewiczowi, 
wreszcie meljoracje oraz kultura łąk i pa- 
stwisk z p. inż. [waszkiewiczem na czele. 
W stosunkowo najlepiej zapowiadającej się 
grupie produkcji zwierzęcej widzieć mamy 
na wystawie: konie, krowy, trzodę chlewną, 
owce i kozy, drób wreszcie psy, któryc 
to dostarczenie na Wysiawę wzięło na sie- 
bie Wil. T-wo Łowieckie. Dalej reprezen- 
towane będzie: rybactwo, pszczelarstwo, 
mleczarstwo i jajczarstwo, ogrodownictwo 
i szkolnictwo rolnicze. Stosownie do przed- 
sięwziętego i zatwierdzonego przez Komi- 
tet Rolny planu inż. Czerniewskiego po- 
wołano odnośne tych grup sekcje, a więc 
sekcję rolną, hodowlaną, ogrodniczo-pszcze- 
larską, spółdzielczą i orgańizacji rolnictwa. 

W tej ostatniej mają wziąć udział w 
charakterze wystawców: Okręgowy Urząd 
Ziemski, Państwowy Bank Rolny, Związek 
Kółek i Organizacyj Rolniczych, Wil. T-wo 
Rolnicze i inne organizacje rolnicze. Naj- 
więcej z tą sekcją związane zostanie szkol- 
nictwo rolnicze. 

Leśnictwo również ma być organiza- 
cyjnie zespolone z rolnictwem. 

Wystawa Rolna, co do uruchomienia 
której istniały do niedawna rozmaite obje- 
kcje i zastrzeżenia przyjęła jak sądzić wy- 
pada duży zakres, czego dowodem jest po- 
wzięta na ostatniem posiedzeniu Komitetu 
decyzja wybudowania dwuch, nieprzewi- 
dzianych w planie Komitetu Wykonawcze- 
go Targów i Wystawy pawilonów, specjalnie 
dla eksponatów z działu rolnego. 

Jak nam wiadomo, odpowiedzialni kie- 
rownicy poszczególnych grup działu rolne- 
go prawie codziennie komunikują się z so- 
bą w czasie specjałnie zwoływanych dla 
tego celu konferencyj przez prezesa Ko- 
mitetu. Komitet Rolny — nawiązał również 
ścisły kontakt z władzami administracyjne 
mi i samorządowemi, bez współdziałania 
których realizacja Wystawy jest w naszych 
warunkach nie do ziszczenia. 

BS 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— W sprawie budowy rzeźni miej- 

skiej. Obecny stan rzeźni miejskiej nieod- 
powiada najelementarniejszym wymaganiom, 
stawianym tego rodzaju przedsiębiorstwom 
i może być to tolerowanym tylko w dro- 
dze wyjątku. Sprawa budowy nowej rzeźni 
dla m. Wilna oddawna już uznaną jest za 
konieczną i pilną nietylko przez organa sa- 
morządu miejskiego ale i przez władze Wo- 
jewódzkie, które żądają jaknajrychlejszego 
postawienia tej sprawy na porządek dzienny. 

Pragnąc zapoczątkować sprawę budo- 
wy rzeźni i nie przesądzając narazie ostą- 
teczrego jej załatwienia Magistrat wnosi 
na Radę Miejską wniosek: 

1) o powołanie specjalnej "komisji ra- 
dzieckiej „Budowy rzeźni miejskiej* z ną- 
daniem jej prawa kooptacji rzeczoznawców, 

2) o upoważnienie Magistratu łącznie z 
z tą komisją do wyboru miejsca pod bu- 
dowę rzeźni, 

3) o upoważnienie Magistratu łącznie z 
Komisją Budowy rzeźni do nabycia w tym 
celu odpowiedniego placu kosztem do 
150 000 zł., žo 

4) o upowažnienie Magistratu w poro- 
zumieniu z pomienioną komisją 90 гатб- 
wienia projektu i kosztorysu rzeźni i 

5) o wyasygnowanie na nabycie placów 
i wykonanie projektów rzeźni 210.000 zł., 
wnosząc tę kwotę do budżetu dodatkowe- 
go na r. 1928 29 z tem, że po uzyskaniu 
pożyczki długoterminowej ną budowę rzeź- 
ni kwota ta będzie obrotowemu kapitałowi 
zwróconą. (x) 

оы 
tyle co w Wilnie — powietrza. 
‚ 'А рап zaraz wyjeżdża... z cholerą 
i to jeszcze azjatycką! : 

„Przyznaję — pisze p. Raort — że 
wrażenia „historyczności* nie mogłem 
w sobie wywołać gdym zabłąkał się 
w ciasnych uliczkach starego Wilna”. 
Nic dziwnego. Do kogo  „history- 
czność* przemówi w Wilnie jedynie 
wobec... wobec... celi Konrada, (Tak! 
Patrz str. 45), temu, dalibóg, nic nie 
pomogą ani trumna jśw. Kazimierza, 
ani Pac leżący „jak żywy” pod po- 
sadzką kościoła Ostrobramskiego, ani 
sama kaplica Ostrobramska. ani trzy 
krzyże na wileńskiej górze ani żaden 
kamień tutejszy, który do nas gada 
nieustannie, gada, jak stary zegar w 
kącie w odwiecznej sali, 

Spostrzegł pan katedrę naszą? Mo- 
<no jesteśmy obowiązani. Aby jednak.. 
patrzyć na nią z niekłamanym, jak 
pan się wyraża, zachwytem, jako na 
jeden z najpiękniejszych (1) zabytków 
architektoniki w Polsce. O! Do takich 
Superlatywów niy sami tu nie sięgamy. 

Nie zalewamy się też „łzami naj- 
<zystszych wzruszeń, omywającemi z 
£rzechu i brudu życia", wobec . „miej- 
SCa gdzie śpowinna była — ewentual- 
nie — znajdować się cela Konrada. 

Ale owszem! Od przybytku głowa nie 
Oli. Przyjmujemy z wdzięcznością 

wiadomość, że oprócz wielu innych 
miejsc gdzie łza zakręci się w oku, 
posiadamy w Wilnie na dziedzińcu 

ów jeszcze jedno takie miej- 

Tyle co do wzruszeń. p. Raorta. 
Koncepty zaś jego są akurat tego gatun- 
ku i rodzaju co jego ostatnie przed 
wyjazdem miejsce pobytu w Wilnie. 

„„tajoj!” zalatuje. 

Stoi z przyjacielem nad Wilją. Ten 
powiada: „Wykąpałbym się lecz mo- 
że woda bardzo głęboka?” 

P. Raort na to: 
— Nie bój się! Co ma wisieć nie 

utonie. 
Tamten znowu: 
— A jednak zdałoby się skąpać! 
A p. Raort: 
— Daj spokój. Przecież widzisz 

wyraźnie tablicę, że tego miejsca ni 
wolno zanieczyszczać... . 

Brrr... To już wolimy Koncept o 
krakowianach, którzy — jak utrzymu- 
je p. Raort rozejrzawszy się po Kra- 
kowie — nie lubią Warszawy, lwow- 
skiego piwa, wileńskich monarchistów 
i poznańskiej polszczyzny. | 

Rzecz szczególna! A my, wilnianie, 
ani rusz nie możemy zagustować w 
takich kwiatkach lwowskiej polszczyzny 
jak: „uliczka upstrzona grajzlerami“ 
(tak!), jak „mój przyjaciel renomował* 
(tak!), jak „zanurzone w wodzie tłam- 
Szą się (tak) bryły mięsa", jak „nasz 
bilet gratisowy klasy pierwszej opiewa 
(tak) na tę przestrzeń” a już gdy 
p. Raort każe naszym wileńskim mę- 
żom żyć (domniemanie wyrażając się 
po tutejszemu) „takój tak* (!) z cu- 
dzemi żonami, to nam się już całkiem 
mdło robi. Mocno nam to Iwowskiem 

Lecz nie od tego, 
Boże broń, że naszych mężów przy- 
łapał p. Raort na gorącym uczynku, 
lecz, że tak haniebnie spudłował do 
naszej wileńskiej polszczyzny. 

Ba! P. Raort pogładził Grodno 
jeszcze serdeczniej niż Wilno. 

W Grodnie, „mieście martwoty u- 
mysłowej i kulturalnej" gdzie ludzie 
niemają żadnych pragnień kultural- 

nych, nie zdradzają żadnego intereso- 
wania się życiem umysłowem, do- 
patrzył p. Raort ulice jasno oświetlo- 
ne (!) przez całą noc albowiem życie 
w Grodnie rozpoczyma się dopiero o 
11-tej wieczorem to jest kiedy „roz- 
poczyna się program w miejscowych 
kinach“. 

„O godzinie 1-szej w nocy pójść 
w Grodnie do cukierni—opowiada p. 
Raort—na lody należy do dobrego 
tonu (o-la-la!) a wspólna kąpiel w 
Niemnie, gdzie panie kąpią się prze- 
ważnie nago (Jadwiniu, proszę wyjść 
z pokoju!) zaś panowie w bieliźnie 
dolnej, uważana jest w Grodnie jako 
coś (może by: za coś?) bardzo natu- 
ralnego.“ 

Tu mi się zbiera na 
kropkę. е 

Już położona. 
Nie wpierw jednak aż zawołam 

wielkim głosem do ilustratora tej o- 
sobliwej karuzeli, najukochańszego 
pana Kamila Mackiewicza, co kość z 

potężną 

„kości i krew z krwi naszej jest prze- 
cie: 

— Szawle, Szawie, przecz nas prze- 
šladujesz?! 

| ręczyłbym, że gotów mi najuko- 
chańszy pan Kamil odpowiedzieć: 

— Ha, nieszczęście! Zadałem się 
z tymi niegodziwymi Iwowskimi chłop- 
cami i ot, co wyszło... Jak ja się te- 
raz w Wilnie pokażę! 

Dobrze ci tak, panie Kamilu, 

Czy. 

— (0) W sprawie egzaminów rze- 
mieślniczych. Liczne rzesze młodego po- 
kolenia rzemieślniczego Wilna, a szczegól- 
nie miast i miasteczek województwa Wi- 
leńskiego zaabsorbowane są kwestją egza- 
minów czelądniczych. Sprawa ta jest obec- 
nie szczególnie aktualna, gdyż w związku 
z nową ustawą przemysłową wyłoniła się 
kwestja, czy można dopuścić do egzami- 
nu tych uczniów, którzy wogóle nie uczę- 
szczali do'dokształcającej szkoły zawodo” 
wej. Art. 155 nowej ustawy przemysłowej 
opiewa boewiem, Że kandydat, zgłaszający 
się do egzaminu czeladniczego, musi prze- 
dłożyć świadectwo z ukończenia dokształ- 
cającej szkoły zawodowej. Warunku tego 
jednak nie można dopełnić tam, gdzie ta- 
kiej szkoły wogóle niema, a mianowicie w 
szeregu miast i miasteczek województwa 
Wileńskiego. 

Min. Przemysłu i Handlu, zaintepelowa- 
ne w tej mierze przez ;przedstawicieli rze- 
miosłą wyjaśniło, że na podstawie par. 4 
rozporządzenia Min. Przemysłu i Handlu z 
dnia 12 grudnia 1927r. 0 ustanowieniu 
tymczasowych  komisyj egzaminacyjnych 
czeladniczych, kandydat * winien dołączyć 
do podania o dopuszczenie do egzaminu 
czeladniczego między innemi dokumentami 
także i świadectwo szkolne z ukończenia 
nauki w publicznej szkole dokształcającej, 
jeżeli w miejscowości, w której terminował" 
jest taka szkoła. Zatem o ile w danej'miej- 
scowości takiej szkoły niema, nie może być 
wymagane dopełnienie tego warunku przy 
dopuszczaniu kandydata do egzaminu cze- 
ladniczego. Natomiast od tego rodzaju kan- 
dydatów musi być wymagane posiadanie 
elementaraego wykształcenia, zdobytego czy 
to w drodze ukończenia szkoły powszech- 
nej, czy też w innej drodze, np. domowe- 
go wykształcenia, kursów dla analfabetów 
it p., których poziom odpowiada elemen- 
tarnemu wyształceniu, nabytemu w szkole 
powszechnej. 

— (0) Przestroga dla kupców i prze- 
mysłowców. Często się zdarza, że osoby, 
otwierające nowe sklepy, zakłady przemy- 
słowe i rzemieślnicze i wogóle wszelkie 
przedsiębiorstwa przemysłowo - handlowe, 
narażają się na straty, spowodowane bra- 
kiem znajomości z nową ustawą przemy- 
słową. Wobec tego należy się przed otwar- 
ciem nowych zakładów .przemysłowu-han- 
dlowych zwracać o informacje do wydziału 
przemysłowego Magistratu (pokój Nr. 73). 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 25 ma- 
ja r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 54-55, owies 49 50, jęczmień bro- 
warowy 54—55, na kaszę 50—, otręby Žy- 
tnie 35 36, pszenne 36 37. Ceny rynko- 
we: słoma żytnia 10-12, siano 14—16, 
ziemniaki 16-18. Tendencja spokojna. Do- 
wóz średni. 

Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco 
skład Wilno: koniczyna czerwona | gat. 
300 zł., białą 300, szwedzka 325, tymotka 
100, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50 

- 53. Tendencja dla owsa mocna, dia resz- 
ty stała. 4 

Mąka pszenna krajowa I gat. 0000 A 
110—120, 0000 95 105, II gat. 0000 B 
90—100, 000 80—90, žytnia 65 proc. 78— 
82, 70 proc. 15— 78, razowa 60 - 65, kar- 
toflana 85—95, gryczana 75—85, įęczmien- 
na 60—65. 

Chleb pytlowy 65 proc. 65 —70, 70 proc. 
60—65, razowy 50—55 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 140—150 gr" 
za 1 klg., krajowa 110—i20, gryczana cała 
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100— 
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- 
glana 80—90. 

Mięso woiowe 270 — 280 gr. za 1 kg,, 
cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo- 
we 300—310, schab 320 -350, boczek 320 
—350, szynka świeża 260—280, szynka wę- 
dzona 400—420. 

Nabiał: mieko 40 — 45 gr. za i litr, 
śmietana 250-280, twaróg 120 — 140 za I 
kg. ser twarogowy 180 — 200, masło nie- 
solone 550 — 600, solone 500 — 570, de- 
serowe 660 — 700. 

J ja: 120-130 za 1 dziesiątek. 
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w 

detalu), kostka 1 gat. 180 -190, Ii gat. 

Warzywa: kartoile 18—20 gr. za 1 kgr. 
cebula 90—100, młoda 10—15 (pęczek), 
marchew 20—25, pietruszka 5—10 (pęczek), 
buraki 25 — 30, młode 40 — 50 (pęczek), 
brukiew 20 25, szczaw 60—70, sałata 20— 
25 (pęczek), ogórki 50—60 gr. za sztukę, 
groch 80 — 100, fasola 80 - 90, kapusia 
świeża 80—100, kwaszona 45 — 50, grzyby 
suszone 18—20 zą 1 kg. 

Drób: kury 3,00 6,00 zł. za sztukę 
kurczęta 200 - 250, kaczki żywe 6,00—800. 
bite 400 600, młode 3.00 - 4.00, gesi żywe 
8,00—12,00, bite 7.00 -10.00, indyki żywe 
15.00 - 18.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode 
8.00 1200 zł. za sztukę. 

Ryby: z powodu świąt żydowskich ry- 
by na targu nie było. 

Delegacje bezrobotnych u p. Wojewody. 
W dniu wczorajszym p. Wojewo- 

da Raczkiewicz przyjął dwie delegacje 
bezrobotnych: od tych pracowników 
umysłowych, którzy na skutek zarzą- 
dzenia Dyrekcji Funduszu Bezrobocia 
pozostają pozbawieni zapomóg z iun- 
duszu Bezrobocia, a więc samotni, 
którzy otrzymywali zapomogę z Fun- 
duszu Bezrobocia przez 1X miesięcy 
oraz bezdzietni żonaci, którzy otrzy- 
mywali zapomogę przez 15 miesięcy 
(ogółem 200 osób) i pracowników 
fizycznych, którym państwowa akcja 
pomocy .doraźnej została przedłużona 
do dnia 31 maja. 

Prośby delegacji zostały uwzglę- 
dnione przychylnie. P. Wojewoda prosi 
Ministra Pracy i Op. Spot. o wyasy- 
gnowanie do jego dyspozycji kilku 
tysięcy złotych, co pozwoliłoby przy 
zastosowaniu obowiązujących przepi- 
sów zaspokoić pierwszą  kategorję 
bezrobotnych.  Każdorazowo byłby 
przeprowadzony wywiad o stanie ma- 
terjalnym bezrobotnego. 

W związku z drugą interwencją 
delegacjj p. Wojewoda upoważnił 
Radcę Trockiego zakomunikować przy- 
byłej delegacji, że odpowiednie kroki 
zostały poczynione. 

W oczekiwaniu decyzji p. Woje- 
wody w ogródku przed gmachem 
Urzędu zebrało się przeszło stu bez- 
robotnych. 

BOKI GITIS KAD BOA URZ ZA 
KARTOFLE | 
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| Wileński Syndykać Rolniczy 

` 

Wilno, ul. Zawalna 9, tel. Nr. 323- 
- Adres telegr.: „Rolnicze“. 

Sprawa odnowienia h. Ratosza 
. Były Ratusz przy ul. Wielkiej jest 

zajęty obecnie tylko w części: mie- 
szczą się w nim sklepiki, jedna zaś z 
sal przeznaczona jest na biuro wyda- 
wania zasiłków bezrobotnym. W ta- 
kim stanie gmach ten nie tylko się 
nie rentuje, lecz z dniem;każdym ule- 
ga dalszemu zniszczeniu i ruinie, a 
nagromadzony w nim w znacznej 
ilości materjał drzewny (przepierzenia, 
stropy) grozi poważnem niebezpie- 
czeństwem pożaru. 

Z drugiej strony lokal obecnego 
Magistratu nie posiada sali posiedzeń, 
która by odpowiadała potrzebom 
wielkiego miasta, obecna bowiem sa- 
la ani pod tym względem, ani pod 
względem elementarnych wymagań 
higjeny jest zupełnie nieodpowiednia. 
Pozatem ciasnota obecnych pomie- 
szczeń Magistratu daje się już silnie 
odczuwać a potęgować się to będzie 
z rozwojem prac i zadań magistrac- 
kich, które stają się coraz to rozle- 
glejsze. W tych warunkach b. Ratusz, 
zajęty pod nierentujące się sklepiki 
powinien być jaknajprędzej dźwignię- 
ty z ruiny, co jest obowiązkiem mia- 
sta i z tego jeszcze tytułu, że gmach 
ten bezpośrednio wiąże się z dziejami 
samorządu miejskiego w Wilnie od 
czasów jego zarania. ̀ 

Koszt rekonstrukcji Ratusza w 
skromnym zakresie wyniesie według 
kosztorysu Magistratu 537.000 zł., 
które Magistrat zamierza pokryć czę- 
ściowo w drodze pożyczki za pośred- 
nictwem Komitetu Rozbudowy miasta 

МОО projektu Magistratu. 
Wilrra, częściowo zaś w drodze uzy- 
skania subwencji rządowej. 

W myśl powyższego też Magistrat 
m. Wilna przedłoży Radzie Miejskiej 
na posiedzeniu w dniu 28 b.m. wnio- 
sek z prośbą. 

1) o uchwalenie rekonstrukcji gma- 
chu b. Ratusza przy ul. Wielkiej dla 
celów biurowych i reprezentacyjnych 
według opracowanego przez Magistrat 
planu i kosztorysu w kwocie 537.000 
złotych. 

2) o upoważnienie Magistratu do 
wyjednania w tym celu za pośredni- 
ctwem Komitetu Rozbudowy m. Wil- 
na z funduszów, przewidzianych w 
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej o rozbudowie miast z dn. 22 
kwietnia 1927 r. pożyczki krótkoter- 
minowej, mającej być skonwertowa- 
ną na długoterminową (pożyczkę hi- 
poteczną) z kontyngentu przeznaczo- 
nego na r. 1928 w wysokości 335.000 
zl. oraz O upoważnienie Magistratu 
do załatwienia wszelkich związanych 
z otrzymaniem tej pożyczki formalno- 
ści, podpisania skryptów dłużnych 
według wzoru przez Bank Gospodar- 
stwa Krajowego wymaganego, podję- 
cia gotówki, pokwitowania z odbioru 
i opłacenia oprocentowania z sumy 
otrzymanej pożyczki. 

„3) © upoważnienie Magistratu do 
wyjednania i podjęcia na pokrycie 
części kosztów rekonstrukcji Ratusza 
bezzwrotnej subwencji rządowej z 
kredytów przeznaczonych na kulturę 
i sztukę w wysokości 202.000 zł. 

  

_KRONIKA 
SOBOTA 
3$ Du Wschód si. g. 3 m. 48 

Filipa N. Zach. sł. o g. 19 m. 25 
jutro 

Zielone Św. 
  

Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologji U. S. B. 

z dnia -- 25 V 1928 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m. ] 196 

Temperatura J 1. 190€, 
średnia 

Opad za do- 10 

bę w mm. 

Wiatr J 3 sf у 

przewažający I Południowo-Wschod
ni. 

U w agi: Pochmurno, deszcz. 
Maximum na dobę -1-249C „48 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA. 

— Wysokie odznaczenie Dyrektora 
Rychłowskiego. Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej zarządzeniem z dnia 24 lutego rb. 
nadał po raz pierwszy Złoty Krzyż Zasługi 
Dyrektorowi Teatru Polskiego w Wilnie p. 
Franciszkowi Rychłowskiemu, za zasługi 
w dziedzinie prowadzenia teatrów polskich 
w. Wilnie. MIEJSKA. - 

(x) Uzupełnieniesporządku dzien- 
nego Rady miejskiej. Wobec zamknięcia 
posiedzenia Rady miejskiej w dniu 23 bm. 
z braku quorum następne posiedzenie wy- 

znączonu na wtorek dnia 28 bm. o godz. 
8 wiecz. Do ostatniego porządku dzienne- 
go, który nie został rozpatrzony dołączone 

zostaną jeszcze 3 interpelacje, a mianowi- 

cie: 1) w sprawie zabrukowańia placu Łu- 
kiskiego, 2) w sprawie plaży na Zwierzyń- 
cu i 3) dotycząca uporządkowania chodni- 

ków w rejonie pomiędzy ulicami Wielką 

i Zawalną, oraz podąć wniosek w Sprawie 
powołania radzieckiej komisji opinjodaw- 
czej w związku z podaniami o ulgi podą- 
tkowe. X 

— (x) Nowo zorganizowany oddział 

warszawskiego zrzeszenia hurtowników 
żelaza w Wilnie. Urząd Starostwa Grodz- 
kiego w Wilnie zatwierdził ostatnio statut 
nowo powstałego w Wilnie oddziału war- 
szawskiego zrzeszenia hurtowników żeiaza. 
Oddział ten działać będzie na terenie Kre- 
sów Północnych. Е 

— (x) Wywożenie psów poza teren 
m. Wilna został wzbroniony. Urząd Sta- 
rostwą Grodzkiego podaje do ogólnej wią- 
domości, iż wywóz psów z Wilna bez ze- 
zwolenia Starostwa Grodzkiego, wobec za- 
grożenia pod wzgiędem wścieklizny terenu 
Wilna, jest zakazany aż do odwołania. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Strejk w hucie szklanej zażegna- 
ny. W dniu wczorajszym podaliśmy o strej- 
ku jaki wybuchł w kalwaryjskiej hucie szkla- 
nej. Jakkolwiek strejkujący domagali się 
podwyższenia płacy o 30 proc. po pertrak- 
tacjach odbytych z dyrekcją fabryki przystą- 
pili do pracy po zapewnieniu wypłacenia 
im zaległości z tytułu niewykorzystanych 
urlopów. Pracą w fabryce idzie już nor- 
malnem tempem. 

AKADEMICKA. 
— bracia Mieczni!t W niedzielę 27 bm. 

dwudniowa wycieczka do  Gudel. Wyjście 
z placu Orzeszkowej punktualnie o ósmej 
Naieży zabrać żywności na 2 dni i pienię- 

-C t. й 

WO ZE (GMUNIKATY. 
— Wystawa Wileńskiego Towarzy- 

stwa Artystów-Plastyków. W pałacu Re- 
prezentacyjnym codziennie otwarta VI Do- 
roczna Wystawa Obrazów i Rzeźb Wil. T-wa 
Artystów-Plastyków od godziny lo rano 
do 7 wiecz. Drugie wejście w podwórzu. 

- Zjazd b. wychowanek gimnazjum 
p. Anny Jastrzębskiej. Dnia 28 bm. odbę- 
dzie się w Warszawie zjazd b. wychowa 
nek gimnazjum p. Jastrzębskiej. 

Program zjazdu: o godz. lo rano po 
nabożeństwie w kościele św. Anny (O. O. 
Bernardynów) na Krakowskiem przedmie- 
ściu odbędzie się w Seminarjum Żeńskiem 
(Krakowskie Przedmieście 36) walne /ze- 
branie członkiń organizującego się koła b. 
wychowanek pierwszego gimnazjum  pol- 
skiego w Rydze p. Anny Jastrzębskiej, zaś 
o g. Si pół po poł. wspólny podwieczorek 
dla b. personelu pedagogicznego i b. wy- 
chowanek oraz ich rodzin w -Oficerskim 
Kasynie Garnizonowem (Aleja Szucha 23), 

Pani Anna Jastrzębska zorganizowała 
to gimnazjum i stała na jego czele kolejno 
w Rydze, Petersburgu i Bobrujsku od 15 
maja 1895 r. do 1 lipca 1919 r. Zakład p. 
Jastrzębskiej był Ww swoim czasie jedynem 
i pierwszem polskiem gimnazjum żeńskiem 

na terenie b. Rosji, otrzymały w niem wy- 
kształcenie liczne rzesze młodzieży żeń- 
skiej pochodzącej w znacznej części z ro- 
dzin kresowych; komitet organizacyjny zja- 
zdu ma więc nadzieję, że województwa pół- 
nocno-wschodnie a zwłaszcza Wiino będą 
licznie na zjeździe tym reprezentowane. 

Liceum SŚ. Wizytek. Dyrekcja 
szkoły prostuje, że ogłoszony poprzednio 
termin egzaminu wstępnego na dzień 18' 19 
i 20 czerwca rb. dotyczy tylko kl. II, lil, 
IV i V. Egzamin wstępny do kl. I odbędzie 
się osobno dn. 27 czerwca 0 8 rano i 28 
czerwca br o godz. 1o-tej. Podania o przy- 
jęcie z dołączeniem: 1) metryki. urodzenia, 
2) świadectwa zdrowia, wydanego przez 
lekarza szkolnego, 3) świadectwa powtór- 
nego szczepienia ospy i 4) ostatniego świa- 
dectwa szkolnego, należy skłądać w ka- 
celarji szkoły — ul. Rossa 2, klasztor. 
Asi godz. Li a 14-tą. ; 

ermin sktadania podafi o przyjęci. 
kl I upływa z dniem 25 Czerwca 1928 z е г To+aizystwa Przyjacio! Nauk. 
Dnia 29-go maja we wtorek, o godz. 1-€j 
wieczorem odbędzie się wgmachu T-wa (ul. Lelewela 8) miesięczne zebranie To- 
warzystwa Przyjąciół Nauk, na którem prof. 
USB ks Paweł Nowicki wygłosi odczyt p. 
t. „Nowa teorja o językach i narodach se- 
mickich*, Goście mile widziani. 

: Odczyt p. Rogowicza na šrodzie 
literackiej. Na temat zagadnień rasowych 
północnej Europy, Azji i Ameryki bardzo 
interesujący referat wygłosił na ostatniej 
Środzie Związku Zawodowego Literatów 
w Wilnie ceniony pisarz i tłumacz p. Wa- 
cław Rogowicz, kierownik działu literatury w departamencie sztuki Ministerstwa Oświa- 
ty. (W zaproszeniach na środę literacką 
omyłkowo podane było nazwisko sRogow- 
ski). Przy dość licznym udziale publicznoś- 
ci wywiązała się na temat wygłoszonego 
odczytu, b. gorąca dyskusja, którą prze- 
ciągnęła się do północy. Szczególnie żywą 
wymianę zdań wywołał temat Wilna jąko 
punktu stycznego między kulturą rosyjską a 
zachodnio-europejską, W czasie swej go- 
ściny w Wilnie radca Rogowicz wygłosił 
przez radjo dwa odczyty p. t.: „Zagadka 
duszy chińskiej" i „Egzotyzm w powojen- 
nej literaturze francuskiej" 

RÓŻNE. 
— Wyjaśnienie. W związku z not 

w Nr 112-m z dnia 17 mają ró pt. ana 
kietbasy dostarczane do wojska“ p. J. Abel 
prosi nas O zamieszczenia następującego 
wyjaśnienia w celu sprostowania pewnych 
nieścisłości we wzmiankowanej notatce. 

Mianowicie, zgodnie z decyzją Magi- 
stratu m. Wilna; wyłuszczoną w piśmie sek- 
cji Rzeźni i Rynków z dnia 21 maja rb. 
1.1388-Rz, istotnie została skoniiskonana na- leżąca do mnie partja kiełbasy w ilości 
1lo kg. w dniu 6 maja rb., lecz konfiskata 
została dokonaną wyłącznie z powodu bra- ku plomb z masarni, gdzie kiełbasa wyro- 
bioną była. 

u Następnie, po dokonaniu badania bak- 
terjologicznezo, kiełbasa ta została rozdaną 
do ochron miejskich, gdzie po upływie kil- 
ku dni została spożytą bez żadnej szkody 
dla zdrowia spożywających. 

Z powyższego wynika, że skonfiskowa- 
ne u mnie kiełbasy gniłemi nie byłyi zdro- 
wia spożywców na niebezpieczeństwo na- 
razić nie mogły. 

Jednecześnie z tem muszę dodać, że 
aczkolwiek dostarczam mięso do szeregu 
stacjonowanych w Wilnie oddziałów woj- 
skowych przez dłuższy cząs, nigdy jeszcze 
nie dostarczyłem produktów niedobrych; 
pozatem skonfiskowana .u mnie kiełbasa 
ani zdawaną ani teź przyjętą u mnie przez 
6 p. p. Leg. nie była, okazana zaś przeze- 
mnie rewidentowi miejskiemu zaświadczenie 
dotyczyło innej partji kiełbas. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- stępy Elny Gistedt. Dzis w skał ae gu „Księžniczka Ola-La“ 7 Elną Gistedt w roli tytołowej, oraz całym ansamblem Te- 
= OJO który Się dostraja do świe- 

LOści, Z zapałem przyjm j 
rozbawioną do łez e da, в 

№ Specjalhą uwagę zastugują „cudow- ne dzieci“, występujące w akcie IIl-im. Pio- senka Elny Gistedt „Ja nie jestem pijaną*, którą znakomita artystka odtwarza niepo- 
równanie, jest stale przez nią bisowana. 

— „Nitouche“, jako popołudniówka. - W niedzielę o godz. 4 m. 30 popoł. grana 
będzie po raz ostatni w sezonie „Nitouche* 

z Elną Gistedt w roli tytułowej. Ceny miejsc 
S000N įbližs 

- Naj zą nowością z stępem 
Elny Gistedt będzie SGWikzda filmu". zk 

- Poranekškoncertowy. Dn. 27 maja 
w Sali Miejskiej o godz. 1-ej pp. odbędzie 
się poranek koncertowy na oo schro- 
nienia Opieki Matki Bożej* Zgromadzenia 
Sióstr Najśw. Marji Panny Miłosierdzia, z 
udziałem artystów: prof. p. Konstancji Świę- 
cickiej (śpiew), p. Janiny Szelężanki-Pław- 
skiej (Spiew), p. Czesław Burkath (skrzyp- 
ce). Akomp. p. Žylkowa, Deklamacja p. 
Mackiewiczówna. Recytacja p. Bujnicki«



Chór pod oyrekcją prof. p. K. Ranuszewi- 
czowej. 

Ceny biletów od 36 gr. do 1 zł. 50 gr. 
nabywać można przy kościele św. Kazi- 
mierza codziennie od 7—9 wieczorem, w 
dzień koncertu przy kasie od godz.zl0 rano. 

— „Sobótka*. Dziś w Ognisku Akade- 
mickiem „Sobótka*. Początek o godz. 10. 
Trio. 

— Wielką zabawę ogrodową urządza 
Koło Przyjaciół Harcerstwa przy tCzarnej 
Trzynastce Wil. Druż. Harc. w poniedzia- 
łek dn. 28 bm. w ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. 

Program zabawy wypełnią: pokazy har- 
cerskie, wyświetlenie filmu pod gołem nie- 
bem „Pat i Patachon na swoich śmieciach*, 
koncert orkiestry wojskowej, zabawy dla 
dzieci, oraz atrakcje: wędka szczęścia, ko- 
ło szczęścia, loterja amerykańska, „murzyn*, 
wyścigi w workach o nagrody i tp. Począ- 
tek zabawy o godz. 18. 

Dochód z zabawy jest przeznaczony na 
obozy letnie Czarnej Trzynastki Wił. Druż. 
Harc. 

RADJO—WILNO. 

Sobota dn. 26 maja 1928 r. 

16,00—16,15: Chwilka litewska. 
16,15 - 16,30: Komunikat Zw. Rewizyj- 

nego Polsk. Spł. Roln. 
16,30—16,55: „Stan przemysłu polskie- 

go” odczyt z działu „Nauka o Polsce" wy- 
głosi mag. Marjan Iwanowski, asystent USB. 

16,55—17,15: Odczyt z dziąłu „Rolnic- 
two* w opracowaniu Zw. Kółek i organi- 
zacyj rolniczych z. Wileńskiej. 

17,20—17,45: Transmisja z Warszawy: 
„Pieśniarz i gęślarz podhalański Sabała* — 
wygłosi dr. Franciszek Pajerski. 

17,56 18,15: „Kącik dla pań* wygłosi 
Ela Bunclerowa. 

18,15 19,00: Audycja literacka: „O 
Zwyrtałowej muzyce* zradjofonizowaną 0- 
powieść ze „Skalnego Podhala* K. Przerwy- 
Tetmajera z oryginalną ilustracją muzyczną 
w wykonaniu artystów teatrów wileńskich. 

19,00—19,25: Gazetka radjowa. 
19,25 19,30: Rozmaitości. 
19,35 20,00: Transmisja z Warszawy: 

Radjokronika wygłosi dr. Marijan Stępo- 
wski. 

20,30 —22,00: Transmisja z Warszawy: 
„Wesoła Wdówka* operetka F. Lehar'a. 

22,00—22,30: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny, 
sportowy 'i inne. 

. 22,30 28,30: Transmisja muzyki tanecz- 
nej z Warszawy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Z drugiego piętra na bruk. Dn 

24 b. r. upadła z 2 piętra i rozbiła sobie 
głowę oraz nogę 26-letnia Sora Łachińska 
(Zamkowa 20), którą dostawiono do ży- 
dowskiego szp tala. 

— Zderzenie samochodu z autobu- 
sem. W nocy ną 25 b. m. autobus Nr. 14117 
przy zbiegu ulic Wileńskiej oraz Cichej na- 
jechał na samochód, należący do Pawła 
Atanasiewicza (N. Wilejka) wskutek czego 
w autobusie wybito szybę, samochód zaś 
lekko uszkodzony. 

Szofera autobusa Borysa Ciarkowa za- 
trzymano. 

  

  

        

Towarzystwo „Earopa”. 
Korzystając z pobytu w naszem mieście 

delegata zarządu T-wa Ubezpieczeniowego 
„Europa“, sp. akc. w Warszawie, p. Alek- 
sandra Gersdorffa, udaliśmy się do siedzi- 
by ekspozytury wileńskiej tej instytucji, 
mieszczącej się przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3 
celem uzyskania wywiadu. : 

Nawiązując rozmowę z uprzejmym de- 
legatem G., pytamy: Z jakim postępem po- 
stępuje obecnie odruch ubezpieczeniowy i 
jakie są horoskopy na przyszłość naj- 
bliższą? 

— Ubezpieczenie t. zw. życiowe—mówi 
mój rozmówca—jako najidealniejsza forma 
oszczędności -znajduje w społeczeństwie 
naszem coraz życzliwsze uznanie i zrozu-= 
mienie. jestem przekonany, że rozwój tego 
działu w niedługim już cząsie pozwoli nam 
postawić Polskę na jednem z pierwszych 
miejsc.w Europie. Tutaj zaznaczam, że np. 
Anglja, nie mówiąc iuż o Ameryce, ilość 
ubezpieczonych wyraża w stosunku 100 
proc., co znaczy, że każdy obywatel, wy- 
kazując swe uspołecznienie, myśli 
rości zabezpieczeniem swej rodziny. 

— Pozwoli p. delegat zapytać, jak pro- 
speruje w porównaniu z innemi tego ro- 
dzaju instytucjami T-wa „Europa*? 

— Na tak szczere zapytanie odpowie- 
dzieć muszę jaknajbardziej rzeczowo. 

— Rozwój naszego [-wa określę pa- 
nu cyfrowo, a najlepiej to zobrazuje stosunek 
ogólnego zbioru składek poważnych insty- 
tucyj ubezpieczeniowych do naszego T-wa. 

W 1924 r. nasze zbiory  stano- 
wiły 10 proc. zbiorów ogólnych, w dwu 
latach następnych uzyskaliśmy po 16 proc., 
a w roku ubiegłym osiągnęliśmy już 23 
proc., czyli niemal czwartą część zbiorów 
wszystkich towarzystw. 

Widzimy więc z tego, jakim zaufaniem 
cieszy się nasza instytucja śród społeczeń- 
stwa i jak się rozwija. Ё 

Jeżeli chodzi o ścisłą liczbę zbiorów 
za r. 1927, to zaznaczyć muszę, że składki 
ubezpieczeniowe T-wa „Europa* wyniosły 
kwotę zł. 2.936 741 gr. 79. 
— Przytoczone ostatnio przez p. delegata 

cyfry, stanowiące fakt niezaprzeczalny, 
świadczą o żywotności zarządu T-wa. 
— Niezawodnie Zarząd nasz z prezesem 

p. Heliodorem Wieczorkowskim, wybitnym 
fachowcem, jest w samej rzeczy organem 
sprężystym. W skład jego wchodzą znane 
jednostki ze świata: ziemiańskiego, finan- 
sowego, przemysłowego i kupieckiego. | 

— Jakże funkcjonuje ekspozytura wi- 
leńska? 

— Przyznać muszę, że dopiero od poło- 
wy r. ub. daje się odczuć silniejszy odruch 
oszczędnościowy w tutejszem  spoleczef- 
stwie, tak że rozwój placówki wileńskiej 
zmusił nas do urządzenia już poważ- 
nego biura. Obecnie na czele naszej eks- 
pozytury stoją energiczni i pełni inicjatywy 
Pp. Ignacy Mackiewicz i Stefan Markiewicz 

— A z jakiej stery rekrutują się ubez- 
pieczeni, jeśli można wiedzieć? 

— Że ster literalnie wszystkich. Ubez- 
pieczają się: urzędnicy instytucyj prywa- 
tnych i państwowych, lekarze, adwokaci, 
kupiectwo, ziemiaństwo ect, Co do osta- 
tniego, to skonstatować muszę, iź w cza- 

o sta- 

SŁO WE. 

Wycieczka samochodowa nad jez. Narocz. 
W dniu 27-V rb. t.j. w niedzielę 

odbędzie się wycieczka samochodowa 
i poświęcenie kamienia węgielnego 
pod budowę Schroniska nad jez. Na- 
rocz. Program wycieczki jest następu- 

jacy: 
O godz. 8 m. 30 msza Św. cele- 

browana przez ks. Biskupa Władysła- 
wa Bandurskiego w jego kaplicy pry- 
watnej w Pałacu przy ul. Uniwersy- 

Rozkopaliska przy 
Dzięki usilnym zabiegom  miesz- 

kańców Śnipiszek i Łosiówki Magist- 
rat przystąpił nareszcie do regulacji 
ul. Kalwaryjskiej. 

Podczas rozkopywania górki tuż 
za mostem Zielonym natrafiono na 
mur. Początkowo myślano, że jest to 
pozostałość starego cmentarzyska 
przy kościele św. Ralała, po zbadaniu 
jednak przez komisję wyjaśniło ; się, 
ze jest to zwykły kanal šciekowy 
przeprowadzony stosunkowo niedaw- 
no, który przy. przeprowadzeniu uli- 
cy, a w związku z tem obniżeniu po- 
ziomu, został w tem miajscu przecie- 
ty. Okoliczność ta wyjaśnia teraz ten 
specyficzny zapach, jaki często dawał 
się odczuwać i zatruwał życie miesz- 

Niszczenie polskich 
W dniu wczorajszym na pograniczu pol- 

sko-litewskiem w rejonie Filipowa dotąd 
niewykryci sprawcy zniszczyli większą ilość 
polskich wiech granicznych. 

teckiej 8. Tam też zbiorą się zawcza- 
su wszystkie samochody, biorące 
udział w wycieczce. Odjazd nastąpi 
punktalnie ogodz.9-ej Po drodze wycie- 
czka ma zwiedzić kościół zabytkowy 
w Michaliszkach i zatrzymać się nad 
jezioren Szwakszta. Po poświęceniu 
kamienia węgielnego odbędzie się 
obiad około godziny 18-ej i o godz. 
20-ej nastąpi powrót do Wilna. 

ul. Kalwaryjskiei. 
kańcom blisko położonych domów. 

Ujawnienie lochu (kanał sklepiony 
ma około 1,5 mtr. wysokości) wywo- 
łało zrozumiałą sensację, a stujęzycz- 
na fama zrodziła natychmiast legendę 
o „srebrnej trumnie" jakiegoś moż- 
nego pana oraz o tem, że kanał ten 
miał być lochem łączącym podziemia 
jednego z domów paraiji św. Rafała 
z cmentarzykiem św. Teresy pomię- 
dzy elektrownią a tartakiem Chwole- 
sa położonym. 

Wersjom tym najwyraźniej zadaje 
kłam gatunek i wyrób cegły z jakiej 
zbudowano kanał. 

Jak się dowiadujemy wykopalisko 
te nie spowoduje wstrzymania robót re- 
gulacyjnych. | 

wieth granicznych. 
Ze strony polskich władz granicznych 

zarządzono w tej sprawie euergiczne do- 
chodzenie. (x) 

Inspekcja pogranicza polsko-gowieckiego przez władze sowieckie. 
W ostatnich dniach władze sowieckie 

przeprowadziły inspekcję wszystkich s0- 
wieckich stražnic igranicznych wzdłuż całe- 
-go pogranicza polsko-sowieckiego (x) 

hresztowanie dwuch podejrzanych kobie! na pograniczn. 
Onegdaj na pograniczu polsko-soviec- 

kiem w pobliżu Kołosowa władze bezpie- 
czeństwa publicznego przytrzymały dwie 
podejrzane kobiety, w czasie gdy nielegal- 
nie usiłowały przekroczyć granicę z Polski 
do Sowietów:, 

Szczegółowa osobista rewizja ujawniła 
pewne kompromitujące dokumenty, wobec 
czego też zatrzymane kobiety aresztowano 
i odstawiono do dyspozycji odnośnych o 

‘ 3 x 

ubezpieczonych w naszem T-wie. 
Czem tłomaczyć można tak duże 

zaufanie do T-wa „Europa*? 
jest to zupełnie jasne: Zaufanie do 

samego zarządu, o którym wspominałem, 
poważne fundusze rezerwowe (nie mówiąc 
© nieruchomościach) i pierwszorzędna rea- 
sekuracja zagraniczna, obok ścisłej kontro- 
li państwowej, stanowi gwarancje aż na- 
zbyt dostateczne. 

Oczywiście T-wo posiadać musi roz- 
gałęzione reprezentacje w całym kraju? 

— lstotnie. Oddziały i reprezentacje na- 
szego T-wa rozrzucone są po wszystkich 

miasteczku posiadamy fachowych agentów. 
— Co p. delegata sprowadziło do 

Wilna? 
— Przyjechałem tu by bezpośrednio i 

dokładnie poznać teren Oraz postawić na- 
szą ekspozyturę na stopie, jaką sobie wy” 
walczyła w ciągu kilkuletniej działalności 
na Wileńszczyźnie. 

Ze względu na oczekujących w po- 
czekalni interesantów, wyrażając radość z 
pomyślnych rezultatów, osiągniętych przez 
T-wo oraz dziękując za użyczone iniorma- 
cje, pożegnaliśmy uprzejmego swego ro- 
zmówcę, składając na jego ręce życzenia 
dalszej owocnej pracy T-wa. 

0 tweście na Kolono letnie. 
Nie będę się rozwodziła nad kwe- 

stją doniosłości kolonii letnich dla na- 
szej młodzieży szkolnej. 
tem mówiono i pisano. 
tylko, jako jedna z matek, zwrócić 
uwagę ogółu na sprawę, na którą, 
oile mnie się zdaje, nie zwracano do- 
tąd dostatecznej uwagi. 
o zachowanie się publiczności naszej 
w stosunku do pań kwestarek. 

Dziwne są zaiste niekonsekwencje 
ludzkiej... 

patrzeć na kwestujących 
trętów, mija się ich zazwyczaj wzgar- 

a w najlepszym razie wrzuca 
się pieniądze do puszki ze znudzoną 
miną hiszpańskich grandów, a niestety 

psychologii 

dliwie, 

zdarza się często, 
kwestujących „męczennic* padają epi- 
tety i insynuacje, o których lepiej nie 

Chciałabym uprzytomnić 
społeczeństwa polskiego w 

że te kwestarki, które przez 
trzy dni 26, 27, 28 maja będą kwe- 

wspominać. 
ogółowi 
Wilnie, 

stowały na ulicach 
letnich, 

pyle ulicznym, 
i z ogromnem poświęceniem 
dla dobra sprawy 
obojętność rozbawionych i wystrojo- 
nych tłumów. 

Zwracam 

kwestarki 
trzy dni 

jeżeli 
przez 
chodnie obowiązani 
się grzecznie i ze zrozumieniem swo- 

obowiązku, nie jego 
żałując fatygi, 

mem. 

Niechże więc nikt z nas gnie minie 
obojętnie w dniu wielkiej 

letnie dla szkół średnich, Wy kolonje 
pań kwestarek, lecz zawczasu przy- 
gotowane „drobne* wrzuci do puszki, 

To takie łatwe, a tak Fnieskończe- 

że 

na 

to są matki, 
korzystać przez dni świąteczne z wy- 
cieczek i rozrywek, będą 

na upale lub deszczu 

się więc z apelem do 
publiczności, by zechciała zastanowić 
się i zdać sobie Sprawę z tego, że 

mogą męczyć się 
kwestując, to prze- 

są zachowywać 

„minimalnego” 

a wyjąć 
niądz z portmonetki i wrzucić go do 
puszki. Niestety bowiem 
przechodniów nie daje, bo się popro- 
Stu leni sięgnąć do kieszeni, co jest 
przecie nieprzyzwoite w stosunku do 
kwestujących, które, powiedzmy to 
to sobie raz nakoniec wyraźnie, spel- 
niają bardzo ciężki i przykry obowią- 
zek, tem przykrzejszy, 
czynienia z tak mało kulturalnym tłu- 

impertynencje i 

Z SĄDÓW 
Naczelnik agencji skazany za 

Dužė 103 ы defraudację. 

Chciałabym Antoni Komorowski  felczer z za- 
wodu dziwnym zrządzeniem losu 
otrzymał stanowisko kierownika agen- 
cji pocztowej w Turgielach pow. Wi-- 
leńsko-Trockiego. Łatwiej jest jednak 
stawiać pijawki i przepisywać „koma- 
rowe sadło* niż być urzędnikiem, 
zwłaszcza gdy ma się sobie powie- 
rzone pieniądze, a co zatem idzie 
prowadzenie "ksiąg kasowych. Po 
pewnym też czasie ujawniono w księ- 
gach (proszę mnie wybaczyć wyraże- 
nie) bałagan, a w kasie... brak ty- 
siąca sześciuset złotych. Ё 

W sprawę wdał się Sędzia Śled- 
czy, a następnie prokurator i w deii- 
nicji tych zainteresowań się osobą 
Komarowskiego zasiadł on na ławie 
oskarżonych w Sądzie Okręgowym, 
któremu przewodniczył sędzia Kon- r 
towtt. 

Po przeprowadzeniu przewodu 
sądowego, podczas którego wina Ko- 
marowskiego uwypukliła się z całą 
wyrazistością, Sąd skazał nieiortun- 
nego felczera-pocztowca na rok wię- 

SPORT: , 
Program pokazów wychowanie 
i wychowanków „Domu Dziecka* 

Ww poniedziałek dnią 28-go maja 1928 
roku o godz. 13-ej w Ognisku Kolejowym 
w Wilnie przy ul. Kolejowej Nr. 19 odbędą 
się doroczne pokazy wychowanic i wycho- 
wanków „Domu Dziecka* z programem 
następującym: | 

1) Gra kwiatów — grupa młodszą. 2) 
Obrazek sceniczny „Mydełko, grzebyk i 
miotełka" grupa młodsza. 3) Żywy obraz 
z codziennego życia „Domu Dziecka* gru- 
py młodsza i starsza. 4) Wiersze chóralne | 
solowe z ilustracjami — grupy młodsza ż 
starsza. 5) Śpiewy — grupy młodsza i star- 
sza. 6) Gimnastyka rytmiczna - grupa star- 
szą. 7) Defilada grupy młodsza i starsza. 

W lokalach , „Domu  Dziecka* przy № 
Ognisku urządzona jest wystawa prąc i ro- 
bótek dzieci, otwarta do oglądania w dn. 
28.V — 1928 roku od godz. 12-ej do g. 16-ej- 
Wstęp bezpłatny. 

gk ERC Y UERARKK "HUNETEEKZAZ К 

E linoleumy 
poleca ]. WILDSZTEJŃ 

Wilno, ul. Rudnicka 2. s 

która musi mieć zdrowych i dzielnych 
synów. 

Chodzi mnie 

Przywykliśmy 
jak na na- 

pod adresem 

rzecz kolonii 
które zamiast 

tkwiły w 

znosiły 

ten mały pie- 

lwia część   
że mają do 

kwesty na 

    

sach ostatnich zauważyliśmy cały długi sze- 
reg nazwisk obywatelstwa na liście osób natomiast w każdem 

ośrodkach przemysłowo-handlowych Polski, 
najmniejszem nawet Kos. 

  

Ceny miejsc zniżone: Parter od | zł. Balkon 70 gr. Wszechświatowy sukces. Na ogólne | 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

    
  

  

Polski, dla przyszłości nie ważne 

  

  

  

POLECAM Nidos LERB żądanie publiczności wznowienie największego nieśmierteln. arcydziela Hr. Lwa Tolstoja 
ORYGINALNE SZWEDZKIE „HELIOS „ZMARTWYCHWSTANIE. Niesłychanie emocjon. dramat miłości i poświęcenia. W roli 

Wilenska 38, | „Katiuszy“ slawa ekranu Dolores Del Rio. Podczas seansów koncert orkiestry bałałajek 
WIR WI do MLERA ' i mandolin, która wykona odpowiednie śpiewy i romanse. 

największych w świecie fabryk wirówek - —- а 

‘ Kino- Teatr Dziś premiera! Po raz pierwszy w Wilnie. й «« (Powtórne życie 

8 & : „Рпьи]н“ Wspaniały świąteczny program p. t. „Okowy Maiżeństwa Mathiasa Pascala) 

TóW Akt a iG ul. A. Mickie- | dramat w 12 akt. wig słynnej noweli LUIGI PIRANDELLA W roli tytułowej: Mistrz ekranu, niezrównany 
* w» a: KU 5 i ieni i i IN. C iejsc zniżune. wicza 22. światowej sławy tragik, ulubieniec publiczności IWAN MOZZUCH eny miejsc une 

STOKHOLMIE : ц 

ja cajdosko- Hlciki Kinematograj | Od dnia 25 do 29 maja 1928 © komedja w 6 aktach. W roli głównej gwiazd ki najdosko- nia o maja r. omedja w 6 aktach. roli głównej gwiazda 

nalsze ze BIS | W ūgra włącznie będą šwysšwietlane filmy: „Iuchareczka ekranu MARY PICKFORD. Nad program: 

wszystkich Kulturalno-Ošwiatowyį „EPIDEMJA FILMOWA* farsa w 2 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. 
obecnie zna- SALA MIEJSKA Kasa czynna od g. 5 m. 30, Początek seansów o godz, 6-ej. 

nych; pod ul. Ostrobramska 5. Następny program: „PIEŚ z HUXVILLE", 
względem %, 

dokładności 7 S 3 
odtłuszcza- Kino Kolejowe Dziś wspaniały program stworzony NA TLE BLASKÓW i NĘDZY W ZYCIU 
a „OGNISKO” KURTYZAN p. t. „WIELKOMIEJSKIE LALKI". Pełen pikanterji 10-cio aktowy 
mu i łatwości (obok dworca kolejo- dramat z wielkomiejskiego bruku i kulis nocnych kabaretów. W rolach głównych: 

Ra > wego). ! Hanni Weisse, Jan Rieman i Margarita Kupfer. 
przedzily PRE pija o a ОЛИ BECO 

wszelkie orc" 
inne maszyny tego rodzaju. > wytwórnie ma- 

Posiadam na składzie następujące 8 re LARŁADY BUDOWY NŁYŃĆ szyn i odlewnie 

wielkości: ER 66 
IMarka „Celtic" od 35 do 130 litr. na godz. ‚ ” PRO A z 

» „Baltic D*"130d0225, „» DROF. L DR › E „ „Ва!с“ Е““ 225 40 5505 „ » - '5 Bi 
System talerzykowy, medele nowe. z + = ce 
Najdogodniejsze warunki nabycia: BARD 2 = 99 © 

Należność może być spłacana w drob- ® ROD DOP ® tej Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka. 
nych ratach w ciągu 10 miesięcy. M T. > A R. 
Kredyt  bezprocentowy. — 30 letnia į ae Zarząd: LUBLIN, Foksal 25. r 

33 gwarancja SRA as zapasowe @ в Fabryka Gubinie ti Z 6 
i zawsze posiadam na składzie. i, i zach Os < inie i Żywcu 
ZYGMUNT NAGRODZKI € Komitet Budowy Cerkwi w Barariowiczach ogłasza SRG apzedażj E skina tani, 2 

Wilno, Zawalna Il-a, tel. 6-87. @ p t p + 
Skład maszyn i Sada rolniczych. & p ŁE a Wilno. Ostrobramska 23, falgfon 14—10.| » 

3 Ч ofertowy na wybudowanie kopuły na cerkwi, żelazo- Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR- а 
betonowej mtr. kw. 28,50, oraz sklepienia żelazo-beto-- NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow-| = 

nowego  mtr. 4200 grubości 10 cjm. Plany do szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE» | 7 

przejrzenia i bliższych informacji można zasięgnąć MOTORY ROPOWE, NA GAS SSANY, MOTORY a 

u prezesa Komitetu p. Nazarewskiego, Baranowicze ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko- 

ec? "TYLKO 2 FIRMĄ 

Л 

Oėtoszenie, 
Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wia- 

domości, iż w dniu 1 czerwca 1928 roku o 
godz. 11-tej w kancelarji Nadleśnictwa, Wil- 
no, Piłsudskiego 20, odbędą się przetargi 
ustne i za pomocą ofert pismiennych na 
następujące materjaty wyrobione w obrę- 
bach Rekanciskim i Ponarskim: 

1) loco las w oddz. 3 i 4 obrębu Po- 
narskiego 32,26 m3 kloców świerkowych, 
45,79 m3 kloców sosnowych i 47,08 mp. 
papierówki. 

  

2) loco stacja Bezdany kloców lišcia- | 
stach 58,60 m3 i 28,00 mp. wałków brzo- 
zowych, oraz 66 sztuk bloków sosnowych 
34,97 m3. 

Wykazy jednostek licytacyjnych, wa- 

. runki przetargowe, szematy .umów są do 

rzejrzenia w godzinach urzędowych w 
kańcetanii Nadleśnictwa Wileńskiego, ulica 

Piłsudskiego 20 m. 4. 

Nadleśnictwo Wileńskie. 

    

      
    

ful. Narutowicza Nr. 66. Oferty winne być złożone 
3 do dnia 5 czerwca 1928 roku. ‘ 
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używaj tylko 

Snpomentnol Matull 
Ogólnie znany i przez licznych lekarzy pole- 
cany! — Prawdziwy a marką ochronną a 

Wytwórca: EUGENJUSZ MATULA 

pary ОН, оо яуепонежоеноненая 

        

    

  
nomicznego zużycia ropy, MŁYNKI PRZENOSNE, 

TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY WIA- 
TROWE, TRYJERY, części do maszyn żniwnych, 

Zjednoczone Fabryki Maszyn, 
UN JA dawn. C. Blumwe i Syn 

w Bydgoszczy. 

Specjalna fabryka TARTAKÓW i MASZYN do OB- 
RÓBKI DRZEWA najnowszej konstrukcji, przewyż- 

szające wyroby zagraniczne. 

Na żądanie wizyty inżynierów. 
Prospekty i kosztorysy bezpłatnie. 

Liczne referencje odbiorców. 

Przedsta- 
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DRUSKIENIKI. Pensjonat „Orle Gniazdo“ 
Teresy Jundziłł, Poganka 5. Willa świeżo 
odremontowana, z ogrodem, z elektrycz- ez "TL LL 

ŠPOL$KA 
est 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo krótkim: czasie 

zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości, 

najbardziej poszukiwana na rynkach światowych herbata angielska 

LYONSA . Fa 
Do nabycia we wszystkich handlach kolonjalnych w całej Polsce. “a 

Jen. Przed. Teofil Marzec, Warszawa, Marszałkowska 89, 2% 
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Mazowiecka 5. 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Czesław Karwowski. 

nością, Pokoje słoneczne z oddzielnemi 
werandami. Kuchnia wykwintna. Cena wraz 
z utrzymaniem 10 zł. dziennie. Zgłaszać 
się: ui. Ofiarna m. 16, albo Druskieniki. 

" 
« Perimuiiera UWltramaryna 
m jest bezwzględnie najlepszą i naj- 
» wydatniejszą farbą do bielizny ce- 
m lów malarskich. Odznączona na wy- 
m stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medałami. 

Wszędzie do nabycia. 
OGOZARNUNNRZKNAKKZECRARBANKNENKM 

w majątku 
Leinisko w pow. O- Letnisko cia w Ma- 

szmiańskim z cało- łych Leoniszkach. 
dziennem _utrzyma- Dojazd co godzina 
niem. Stół dobry, las autobusem.  1—LLEC 

z urządzeniem 
i rzeka. GAR 
ię: ickiewicza z się: _Mickiewi ; Sklep i towarem, przy 

ul. Ad. Mickiewicza, 
m. 12 0—6P£Z 

J YNKA Sprzedam lub przyj- 
EDEN > mę spólnika. Adres ucznia IV kl. mówią- 

cego po francusku, w w adm. „Słowa*. 
l 9LEZ domu obywatelskim 

FRARGUZKA 
na wakacje za lekcje 

z 2-m dzieci 5.i 12 
francuskiego w przy=- 
szłym roku szkolnym. 

lat, spędzi wakacje w 
majątku za lekcje 

Kościałkowska,  liu- 

francuskiego. Ludwi- 
dwisarska 9 m. 9. 

sarska 9 m. 9. |-£9cZ 
11962 

= 
Obiady, kradziono  ksią- 
zdrowe, smaczne, nie- $ żeczkę wojsko- 

wą, wydaną przez drogie w domu pry- 

watnym, Tatarska 17, p.K.U.“ Wilno-Powiat 
w r. 1923, na imię m._3, front, 0—Z9£Z 
Zawadzkiego Jana, 

Pianina rocznik 1809, o-lgez 
na letniskawynajmuję; R mo 
W. Pohulanka 9, m. SPRZEDAJĄ SIĘ 
23, od 5—7 g. 0+08€7 wspaniałe haitowane 

————- NA jedwabiu nowe 
ZGINĄŁ PIES chart wyroby chińskie. = 
wabi się Rex, odpro- glądać 0d 11-13 g. 
wadzić: Królewska 1, codziennie. Montwił- 

do wynaję- 

    

  

m. 2. Zatrzymanie łowski zaułek 11 m.1 
będzie ścigane są- 0 -OLEZ 
downie. o ZLEZ 

  

T-WO UBE ZPIECZEŃ 

„VITA“ 
poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób dla współpracy na 
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Poleskiego i Wo- 

łyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów. 
Warunki — pensja i prowizja. 

Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie, 
przy ul. Królewskiej Nr. 7 m, 6. 

  

Dyrektor Władysław Wysocki. 
   

Druk. „Wydawnict 

Mieszkanie Pokój 
potrzebne 3 pokojo- z całem utrzymaniem, 
we, pożądane  naświatło elektr., opał. 
Zwierzyńcu. Zgłosze- usługa, od I czerwca 
nia do „Słowa* pod do wynajęcia, cena 
„Ergo“. — 90 zł., Śniadeckich 1, 

ZGINAŁ PIES MY- e - SEE 
ŚLIWSKI, gończy, su- Choroby GRE 

ka, kulawa na prawą sanatorjum  „Salus“ nogę maść czarna 2 Ą 
białemi podpalanemi, Dź., Sade e 
wabi się Lutnia. Od- 7 + 
prowadzič: Zarzeczna 
13, m. 3, Wróblewski. 
Przywłaszczycieli po- 

82 8122 

.'д'двп-#— 

ЁЁ%ЁЁМЁ!'О&ЗЗ%Ё\;Ё' LEKARZE ś 

-—HAVAYAB 

KIENOZ| nz: D.ZELDOWIEZ 
roczny, dużej białej łej| chor. weneryczne, 
rasy do sprzedania. syfilis, narządów 
Antokolska 54, zapy-| moczowych, od 9 

    

  

serca, 

   

  

  

    

‘ 

| 

  

tać stróża.  L-0z£Z] —1, od 5—8 wiecz. 

Rutynowana naucz - | Kobieta-Lekarz 
cielka CU: sj i 
GO i ANGIELSKIE.| DI. ZBIÓOWICZOWA 
GO wyjedzie na lato, |] KOBIECE, WENE- 
REA 11-а п)т 11: p Eni 
(róg Zakretowej). — k 
o za swoje | og [2-21 0d 4--6, 

Oddam cpiopcze |" Nan Zr * 
ka 2 letniego i dziew- as eina 
czynkę 4 Terms, Dzie: "W. Zdr. Nr. 152. 
ci zdrowe, ul. Nie- Doktór Medycy 
dzwiedzia 6—3. — -- JCYNY 

—  LUKIEWIGZ   

5 hód Ford, wchoroby weneryczne» 
MÓC l najlepszym skórne i płciowe, ul 

stanie, do sprzedania Mickiewicza 9, wejście 
itam że mały for-z ul. Śniadeckich w 
tepjan za 450 zł., Za- przyjmuie od 4 7 
rzecze, Połocka Nr 4 - 99 | 

m. 12. 202 9 Br, POPILSKI 
3—4 POKOJOWEGO choroby skórne i we- 
mieszkania neryczne. Przyjmuje 

od godz. 10 do 1 i od 

szukam, Zgłoszenia 57 P.p. W. Pohulan= 
do  „Stowa“ ka 2, róg Zawalnej 

„Mieszkanie*. Ц 

weneryczne, moczo- 

lometry za Landwa- _ 18L 

tamže, lub Antokol 

pod +0 

Letnisko-pensjonat . płciowe i skórne, ul. 

rowem. Jezioro, las 

Nokfór- Medycyny 

  

  

    

Br. 6. WOLFSOW 

w Leśniczówce, 2 ki- Wileńska 7, tel. 1067. 

sosnowy, szczegóły 

62, Olszewska. -o A. BYMBLER | 
EB AS choroby 5Кбгпе, we- 

neryczne i  moczo* 
DUŻY poli | płciowe. Elektrotera* 

słońce górskie SiE 1, _Pia, 
do wynajęcia, Witol- jjątermia. Mickiewi- 
dowa 7 m. 2. —lcza 12, róg Tatar" 

skiej 9 2i5 8, 
W.Z.P 43, 

Pone na DOKTOR 
EG AKUSENI BR K. GINSBERG | 

A syńis | weneryczne 
pna syfilis i skórne. Wile 

no, ul. Wileńską 3,; €* 
lefon 567. Przyjmuje   AKUSZERKA S 
od 8 д0 11004 40 & 

Ek Ad i 
do 2. Mickiewicza Dr Hanusowicz 
46 m. 6. Niezamoż- Ordynator ' Szpital 
nym ustępstwa. Sawicz, choroby skór* 

z P. Nr. 63 i CA z! „V 

"""ĄAKUSZERKA " dziny przyjęć 5—7 ppr ARUSZERKA zamkowa T-1. Led OKUSZKO czenie światłem: Sol“ 

powróciła i wznowiła lux, lampa Bacha 
rzyjęcia chorych (Sztuczne słońce gór” 
ostowa 23 m. 6 skie)i elektrycznością 

W. Z. P. 28 (diatermia). 
  
  

    
6222 

wo Wilenskie“ ul. Kwaszelna 23. 

.


