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Redakcja

ma

nikogo,

ktoby

dorastał

mu

choć

do kolan. Temniemniej garstka ludzi
zdobyła się na
odwagę
rządzenia
państwem

wbrew

chaosowi

taryzmu.
Widzimy
państwowo-twórczy,

Społeczeństwie.
przyznajemy

to

wcale,

re siedzi

z

w tem
tkwiący

to

nie

zraża

że

Kownu
nas

żaden

jeszcze

dla społeczeństwa,
tamtej

strony

jaki się odezwał z łam
sma,

instynkt
w tem

Chętnie
i

głos życzliwy

parlamen-

któ-

kordonu,

naszego

sób dla Litwinów kowieńskich życziiwy i przyjemny, że taki głos nie był
komentowany, nie był napozór
zauprzez prasę

kowieńską.

podstawą

roszczeń

wieńskich do Wilna i właśnie

Prasa

ko-

w

tej

płaszczyźnie można zagrodzić drogę
panu Wo demarasowi
i powiedzieć
mu: „Nie, nieprawda, niema pan żadnego prawa historycznego do Wilna”.

Repubilka Kowieńska
wypadku

nie może

sukcesorke

w

być

dawnego

żadnym

uważana

kwestji, która

Wielkiego

tyki

i prof.

Woldemaras,

jako

nie mogą

znaczenia w

polityce

u

nas lu-

mieć

żadnego

międzynarodo-

wej. Nie przesądzamy. tego,
konstatujemy tylko fakt, którego
prawdziwości nikt nie może podać w wątpliwość, fakt, że p. Woldemaras, zgła-

szając swą pretensję do Wilna, opie-

ra ją na argumentach
historycznych,
tylkoi wył ączniena histotycznych argumentach. Na etnograiicznych oprzeć jej
nie može,bo do doktryn Prezydenta Wil-

sona odwołać się prawa nie ma, gdyż

ludność

mówiąca

po litewsku

w

nie, tak dobrze, jak nie istnieje.
wiodły

tego

usiłowały

manifestować

spokój.

W

związku

przeciwko

rozporządzeń

Wło-

mini-

z wiadomościami,

rozesłanemi

przez agencję Stefani, według której w szeregu
miast włoskich
studenci zorganizowali
manifestacie
protestacyjne
przeciwko
prowokacjom jugosłowiańskim,
zostało
ustalone,
jak
podaje
agencja Avala, że manifestacje, które odbyły
się w Jugosławii
były, pomimo zastosowanych przez policję środków
ostrožności wywołane przez ekscesy faszystów włoskich w Zadarze prze-

ciwko

konsulatowi

i magazynom

;

jugosłowiańskim.

Aresztowania.

BIAŁOGROÓD, 29.V. PAT. Po stłumieniu przez policję studenckich
manitestacyj antywłoskich, manifestujący, studenci udali się do domu. akademickiego, przyczem nastąpiły ponowne starcia
pomiędzy
młodzieżą
a
policją, która przez ostrożność otoczyła uprzednio gmach akademicki. Policja konna płazując szablami zmusiła manifestantów
do cofnięcia się do
gmachu. W ciągu Starcia trzech żandarmów i 24 studentów odniosło
rany. 4 z pomiędzy rannych studentów doznało ciężkich obrażeń i zostało
natychmiast przewiezionych do Szpitala, Dokonano 50 aresztowań.
Dziś
zrana dom akademicki miał wygląd prawdziwego
pobojowiska. Wszystkie
szyby zostały wybite. Ziernia pokryta jest szczątkami mebli i kawałkami
szkła.
:

Kontrmanifesfacje w Rzymie.
RZYM, 29.V. PAT. W szeregu miast włoskich studenci zorganizowali
maniiestacje z protestem przeciwko antywłoskim manifestacjom
w
Jugosławii. Studenci w pochodach szli przez ulice miasta
Śpiewając
hymny
narodowe. Spokój nigdzie nie został naruszony.
WEKOSDNEO
CZ

Działalność komunistów w Tsi Nan Fu.

profe- |obcą

w

operacjach

cudzoziemcami.

3) Prawnego
sukcesora
dawne
Wielkie Księstwo nie posiada,
może
być tylko mowa o sukcesji politycznej, o sukcesji idei Wielkiego
Księstwa. Otóż sukcesję
idei
Wielkiego
Księstwa może piastować tylko ten,

LONDYN,

sam

Chin,

lecz

ma

na celu

wyłącznie

opiekę

nad

Kuomintang nawiązuje rokowania z komunistami.

2)

naj-

bardziej tej idei jest zbliżony.
Pan
Woldemaras sam się niejednokrotnie
wyrzekał z inicjatywy własnej, dobro-

wolnie, idei zespolenia

zbrojnych

PAT.

Agencja Reutera

donosi

z

Szanghaju,

że

pewne grupy Kuomintangu starają się nawiązać
ścisłe stosunki z rządem
sowieckim
uważając za możliwe
powrót
do Szanghaju.
Przedstawiciel
agencji
Tass wskazał - na rozpoczęcie
rokowań
mających
na celu to
zbliżenie.

Nofa rządu japońskiego.
TOKIO,

29.V. PAT.

Przedstawiciele

do chińskich władz morskich w Szanghaju,

rządu

japońskiego

Pekinie

zwrócili się

i Tsin-Fao i do obu

rządów
północnego i południowego z notą werbalną, oświadczającą,
że
bitwy morskie zakazane są w promieniu 20 mil od Tsing-Tao,
Czi-Fu,

Lung-Fou, Tan-Kou, Czing-Wang-Tau

wszystkich te-

rytorjów dawnego Wielkiego Księstwa.
Wobec Litwy historycznej pan Woldemaras jest renegatem.

29.V.

i Ing-Kou.

Ziazd monarchistów niemieckich w Gdańsku.
„

starostę żmudzkiego. Nie chcemy
dowcipu pana

choćby ostatnie

Wil-

Do-

wybory

głoby, który

doradził

tem
Za-

Zamoyskiemu

ofiarować Niderlandy królowi szwedzkiemu, jakkolwiek być może, że owa
„zagłobowa'* metoda traktowania deklaracji kowieńskiej
odpowiadalaby
najlepiej tej, tak słusznie zauważonej

GDAŃSK, 29.V PAT. W pierwszym dniu Zielonych Świąt

odbył się

w Gdańsku między innemi zjazd niemieckiej monarchistycznej organizacji
pod nazwą Werwohl. W związku z tem odbył się pochód
przez
miasto.
Po ukończeniu maniiestacyj doszło do starć pomiędzy
członkami
Werwohl a komunistami, które zakończyły się zwycięstwem komunistów.
Po
wkroczeniu policji uczestnicy bójki rozbiegli się, Policja aresztowała kilku
komunistów, między innemi także dwuch posłów do
sejniu
gdańskiego,
których następnie zwolniono. Trzej członkowie Werwohl zostali dotkliwie
pobici i musiano ich przewieźć do szpitala.

dobroduszności,

traktuje
chy

z którą

pretensje,
rządu

Rząd

i wybu-

kowieńskiego!

Po-

za tą „zagłobową*

formą taki

gest

Rządu

miałby

jeszcze

zwróciłby

uwagę

to

histerji

nasz

dziwactwa

polskiego

znaczenie,

że

rządowi
kowieńskiemu,
iż
wysuwanie
argumentów _ historycznych

i zgłaszanie

pretensji

historycznych

do Rady Miejskiej w Wilnie, kiedy jest bronią obosieczną. Nie Kowno
cała propaganda, agitacja, kolportaż do Wilna, lecz Wilno do Kowna mo-

„Italia“ zagingla bez wieści.
OSLO, 29 V. Na skutek interwencji
posła włoskiego w sprawie wysłania
ekspedycji
pomocniczej
dla „Italji“
rząd
norweski po naradzie
fachowców
lotnictwa i marynarki
zwrócił
się do rządu sowieckiego, by
skłonić go do wysłania samolotów i statków wojennych
sowieckich,
stacjonowanych w Archangielsku, na poszukiwanie aerostatku
„Italja”. Równocześnie
rząd
norweski
wydał
rozkaz
parowcowi „Hobby Tronsoe“
wyjazdu do ziemi Franciszka józefa, celem odszukania „ltalji*. Parowiec
rządowy „Hobby Tronsoe'* oraz parowiec włoski „Citta di Milano* udały
się wczoraj na poszukiwanie zaginionego aerostatku włoskiego.
KOPENHAGA, 29 V. W fachowych kołach lotniczych przypuszczają,
że 3 radjostacje nadawcze, znajdujące się na aerostatku „Italja"'. musiały
ulec uszkodzeniu,
gdyż
Nobile
nie daje o sobie żadnego znaku życia.

Opinia fachowców

o losach gen. Mobile.

OSŁO, 29 V. Kap. Larsen, sternik aerostatku „Norge, który odbył
lot do Bieguna Północnego w drodze ze Spitzbergu
dogAlaski,
zapytany
przez
przedstawicieli
pism norweskich, . co sądzi
o zaginięciu
„ltalji*,
oświadczył, że jeżeli nie zaszła katastrofa, to gen. Nobile prawdopodobnie
trzyma się jeszcze w powietrzu. Amundsen również stwierdził, że „Italja*
może pozostawać w powietrzu jeszcze 6 do 7 dni.

Sygnały „Ifalji* na Syherji.
MOSKWA,

29 V. PAT.

Agencja

Tass

donosi: Radjostacje syberyj-

skie i Dalekiego Wschodu ogłosiły otrzymane ze sterowca „Italia“ sygnaly,
zawiadamiające o grożącem mu niebezpieczeństwie i wzywające do udzielenia mu pomocy. Przypuszczają, że sterowiec zmuszony był do lądowania
na

wybrzeżu

północnem.'

Loty bezsilnikowe polskich konstruktorów.

i, polityki zagranicznej czynią, jak gdyby
mimo ogromnych funduszów i zmo- prezent rządom litewskim, pozostabilizowania drogą agitacji domokrążwiając im. monopol
w posiłkowaniu
nej wszystkich swych rodaków,
zdo- się argumentami historycznemi wobec
była zaledwie 600 głosów. Więc Wol- publicystyki europejskiej i opinji eurodemaras może się powołać wyłącznie
peiskiej.
Cat.

LWÓW, 29-V PAT. Trwające od dłuższego
czasu
próby
rozwoju
lotnictwa bezsilnikowego podjęte na tutejszym terenie przez młodzież politechniki lwowskiej
zgrupowaną
w związku awjatorów przy
aeroklubie
akademickim przy pomocy i poparciu
finansowem
Iwowskiego
komitetu
wojewódzkiego LOPP zaczęły obecnie wydawać coraz pomyślniejsze wyniki.
Pracę rozpoczęto od budowy szybowców i od wyszukania odpowiedniego
terenu dla lotów.
Dnia 23 b.m. wyruszyła wyprawa na samochodach
dia ostatecznego
wypróbowania wybranego pod Złoczowem szybowiska. W ostatnich dniach
prezes akademickiego aeroklubu Grzeszczyk dokonał tam szeregu lotów.
Po trzykrotnym starcie przy wietrze zachodnim z szybkością ponad 6 m.

skiego.

13 sek. osiągając wysokość 30 m. i bijąc dotychczasowy czas wynoszący
1 m. 5 sek. Wyniki wyprawy, która wykazała, że wyszukany teren
jest
odpowiedni, stwarzają podstawę do dalszych prac w kierunku
rozwoju
lotnictwa bezsilnikowego.

afiszów miejscowego litewskiego komitetu odbywał się w języku polskim

i kiedy lista, wysuwana
nów,

kryła się

ze swą

przez

Litwi-

litewskością

na argumenty historyczne, interpretując, że Republika Kowieńska jest
sukcesorką Wielkiego Księstwa Litew-

że zgłaszać swe historyczne pretensje.
Oto jest nasza teza. Nie wiemy, @аczego dotychczasowi nasi kierownicy

na sekundę

pilot

dokonał

kilku

ewolucyj, utrzymał
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30 gr.

IN URIDTNTKAKESGADISES

W perspektywie tygodnia.

na ulicach mia-

stra spraw wewnętrznych, wystąpiła z całą
energją
i rozp oszyła manifestantów.
W Białogrodzie i w innych miastach
pa-

nuje zupełny

|

Za tekstem
10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr
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Policja, stosując się do stanowczych

so-

sor historji i jako prawnik,
bie zdaje z tego sprawę.

dzie, którzy uważają, że tego rodzaju tylko powtórzyć

argumenty

chom.

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska SŁ Bednarski.
PO>TAWY—jJ. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.

Wiersz miilimetrowy jednoszpaitowy

dla BAI
TANDATBIIRNKIINT
TTT
I TAI
TITANO
interesuje że dla względów propagandowych,

dziś

Są

nie zwraca. Aaministr

OGŁOSZEŃ:

stwa. Nikt np. nie zaprzecza, iż dzisiejGENEWA, 29.V. PAT.
W odpowiedzi na zarzuty uczynione Japonii
sza Rzeczpospolita polska jest prawną w związku
z wypadkami w Tsi Nan Fu przedstawiciel
Japonii przesłał
sukcesorką
dawnego
Państwa Pol- Lidze Narodów notę, w której przedstawia przebieg wypadków i towarzyNota podkreśla
działalność
elementów
komuniskiego, ale nie można
tej analogji szące im okoliczności.
stycznych
w
Tsi
Nan
Fu,
które
zakłóciły
ogólny
spokój
i
zauważa,
że
stosować do dzisiejszej
Litwy
KoChiny nie są wystarczająco silne na to, ażeby bez obcej pomocy ochronić
wieńskiej i dawnego Wielkiego Księ- w sposób
dostateczny życie i mienie cudzoziemców.
Nota stwierdza,
że
stwa. Nie wytrzymuje to żadnej kry- wysłanie wojsk japońskich do Tsi Nan Fu nie jest bynajmniej interwencją

nasz Rząd,
aby
w
odpowiedzi
1) Pretensje Litwy kowieńskiej do wić
na deklarację kowieńską o stolicy w
Wilna powołują
się wyłącznie na Wilnie, ogłosił nominację kogoś na

historyczne.

sta grupy studentów

Księ-

opinię polską, mianowicie, że nowa wyjaśnienia kwestji, jest rzeczą nieniezdrową, że
konstytucja litewska uznaje Wilno za słuszną, jest rzeczą
Litwinów
kowieńskich
stolicę Litwy, możemy powtórzyć tyl- roszczenia.
do
Wilna
nie
spotykają
na rynku
ko znane już a czasem
i konfiskowane stanowisko „Słowa
w. tej międzynarodowym żadnej przeciwwapiszemy
ten artykuł w
sprawie. Teza nasza da się wyłożyć gi, dlatego
celu określonym. Chcielibyśmy namów kilku punktach:

prawa

CENY

29.V. PAT. Wczoraj wieczorem

za

ta chce wmówić swemu społeczeństwu,
że społeczeństwo wileńskie
żywi do
Kowna nienawiść i tylko nienawiść i
4) Nie chcemy rozszerzać ram teże, co się w
Wilnie mówi, pisze i go
artykułu i nie chcemy
rozwijać
przygotowuje, jest tą nienawiścią prze- ram naszej ideologji, która dąży do
Sycone. Tak nie jest, aie na takich tego, aby sukcesorem idei Wielkiego
informacjach wyrasta to, co nazwiemy Księstwa Litewskiego był Król polski,
ideologją „szaulisów*.
Wielki Książe litewski. Lecz uważamy,

W

ryczałtem.

Maniłestacje anfywłoskie w Białogrodzie.

jest, że argument historyczny

pi- kto 1) może ją zrealizować,

a bardzo często piszemy w spo-

ważony

Faktem

niezamówionych

BIAŁOGRÓD,

Telefonem z Warszawy.
Tekst
oktrojowanej
przez Pana
Znamy przecie ten frazes,
który
Prezydenta Republiki
Litewskiej
no- propagandowe biura
kowieńskie tak
wej konstytucji państwa
litewskiego łatwo wtrącają na szpalty całej prasy
jeszcze nas nie
doszedł.
Będzie tu europejskiej, nawet
sojuszniczej prajutro w Warszawie.
Wtedy zdamy z Sy francuskiej: „Wilno, dawna stolica
niego
sprawozdanie.
O
ile sądzić Litwy“. Nasi przyjaciele
piszą nawet
można z depesz, konstytucja umacnia czasem w przyjemnych dla nas artywładzę wykonawczą,
ogranicza parla” kułach: „Prawda, że Wilno było stomentaryzm. Widzimy więc tu refleksy licą dawnej Litwy“, nie wiedząc, że
tego zwrotu, który obserwujemy w tak tym sposobem myślenia zaciemniają
wielu państwach europejskich. Kowno obecne stosunki.
naśladowało
czyn Marszałka Piłsud2) Powiedzieliśmy już powyżej, że
skiego, wyprzedziło
Polskę
z nową nie wdajemy się w dyskusję, czy arkonstytucją. Dotychczasowa
konsty- gumenty historyczne mogą
mieć watucja litewska z 1 sierpnia 1922 ro- lor w obecnych stosunkach
międzyku była być może jeszcze gorsza od narodowych. Faktem jest, że się je
naszej.
często.
podawało
w publicystyce.
jest jedyną

uiszczona

262

| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenią ogłoszeń

Minujmy Starostę Zmudzkiego.

Bądźmy bezstronni i objektywni. W
oktrojowaniu nowej
konstytucji musimy widzieć objaw zdolności do życia małego państwa
litewskiego. Widzimy w tem objaw
zrozumienia, że
dla tego, aby utrzymać niepodległość
państwa trzeba, aby ktoś wziął
odpowiedzialność za życie tego państwa
i stał na straży tego życia.
Nie potrafią tego uczynić partje, wychodzące
z wyborów
powszechnych,
pochłonięte więcej walką między
sobą, niż
troską
o zachowanie
państwa.
W
Polsce
odpowiedzialność
tę
wziął
Marszałek Piłsudski.
W Kownie nie-

228, drukarni

pocztowa

rękopisów

NOWOGRÓDEK—Kiosk

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GROÓDNO— Księg „ T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska i3.
NIEŚWIEŻ—ui. Ratuszowa !

maja 1928 r.

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

PRENUMERATA

‚

PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANOWICZE—
ul. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“.

się w

powietrzu

4 min.

Kombinacje rządowe w Niemczech.

Wybory przyniosły

znaczny

sukces socjalistom
niemieckim.
To
zwycięstwo
wyborcze
sprawia,
że
czynnikiem aktywnym w polityce niemieckiej « zarówno
wewnętrznej
jak
zagranicznej będą
socjaliści,
którzy
już obecnie snują najrozmaitsze koncepcje co do
przyszłego
rządu.
Z

kombinacyj

tych

następującą,

uważaną

warto
w

zanotować
kołach

poli-

tycznych Niemiec za posiadającą najwięcej szans:
Stanowisko kanclerza miałby objąć
minister Braun, (obecny premier pruski, socjalista), sprawy wewnętrzne b.
minister Severing (socjalista), sprawy
zagraniczne

minister

Stresemann,

w

którego
zastępstwie
podczas
jego
choroby sprawowałby urząd
podsekretarz stanu von Schubert. Teka ministra skarbu miałaby być powierzona demokratom. Jako kandydata
do
tej teki
wy suw aj ą Rheinholda. Tekę ministra
pracy « miałby
objąć Braun (centrum), który dotychczas

urząd

ten

piastował.

Ministrem

sprawiedliwości miałby być Radbruch
(socjalista), Reichswehra pozostałaby
przy ministrze Groenerze. Tekę ministra gospodarki zatrzymałby minister
Kurtius. Sprawy komunikacyjne przypadłyby centrum. Kandydatura na ministra komunikacji
nie jest jeszcze
wysunięta. Tekę ministerjum
poczty
miałaby otrzymać
bawarska
partja
ludowa i w takim razie pozostałaby
w rękach ministra Schatzla.
W jaki sposób
ukonstytuuje się
nowy gabinet niemiecki trudno Oczywista narazie przewidywać, rzeczą jedynie pewną jest, że socjaliści otrzymają 3 4 fotele.
Gazy trujące jako wyraz
pokojowej polityki Niemiec. Szczegóły wybuchu phosgenu
w Hamburgu

są

już

wszystkim

znane,

wypada

więc teraz zastanowić się nad konsekwencjami
jaki. ten niespodziewany
wybuch będzie miał na terenie polityki międzynarodowej.
Podobnie
jak
sprawa tajemniczej broni na stacji St.
Gothard
będzie niewątpliwie wybuch
w Hamburgu omawiany na nadchodzącej sesji czerwcowej
Rady
Ligi.
Sytuacja jest o tyle jasna,
porównując ją do sprawy tajemniczych skrzynek z kulomiotami,
że wiadomo i
nikt negować nie może,
iż phosgen
stanowił własność Niemiec i w Niemczech został wyprodukowany w ilości
jaka była zakazana. Plany odwetowe
Niemiec,
ukryte
zbrojenia
zostały
zdemaskojeszcze raz przypadkowo
wane. Teraz trudniej będzie niewątpliniemiecwie otrzymać kierownikowi
kiej
polityki zagranicznej
nagrodę
Nobla za „pacyfizm*, a zapach phosgenu
odstraszy
i ostrzeże te koła
angielsko-francuskie, które zbyt silnie
pacytistyczneį
poddały się ostatnio
hypnozie p. Stresemanna. Jakie wyjście znajdą Niemcy, czem się wytło-

nad

tem,

co

się

dziać będzie

w

Baku,

na Kaukazie, nad morzem Kaspijskiem.
Kapitał
amerykański
odniósł tutaj
dwa

zwycięstwa:

sowieckim,
gielskim,

jedno

drugie

nad

nad

rządem

kapitałem

an-

który został wchłonięty przez

trusty Rockielerowskie
oraz
rozbity
jeszcze przed rozegraniem finishu w
osobie głównego antagonistyi konkurenta naity amerykańsko - rosyjskiej
— sir Henry Deterdinga, głównego
akcjonarjusza

i dyrektora

Światowego

naitowego
trustu angielsko-holenderskiego, Royal-Dutch Schel Cie.
Jest to

ostatni

więc

a

najwyżej

przedostatni akt olbrzymiej
a zaciekłej walki, którą toczyły między sobą
dwa trusty monopolizujące produkcję
i sprzedaż inaity
na całym
globie
ziemskim. Trust angielski walczył ze
wszystkich
sił z użyciem wszystkich
możliwych
środków
przeciw zawładnięciu przez Amerykanów
naitą rosyjską. Tę naitę bowiem
sprzedawali
Amerykanie na Dalekim i na Bliskim
Wschodzie po tańszych cenach,
niż
te na jakie mógł
się zdobyć Royal
Shell, ponosząc już straty. A obecnie
po wchłonęciu kilku mniejszych współzawodników
w samej Anglji) i po
oczyszczeniu
w
ten sposób pola z

partnerów,

zagarnąwszy w swe

całą produkcję
syjskich,

stanęli

szybów

ręce

naitowych

Amerykanie

ro-

mocną

stopą na rynku angielskim
i postanowili założyć w samej Anglji, tuż
przed nosem swego współzawodnika,
wielkie rafinerje, w których
przetwarzać

będą

ropę,

przeznaczoną

żytek
rynku
wewnętrznego
njów brytyjskich.
W

wałce

o

naitę

na

u-

i Domi-

zwyciężył

więc

ostatecnie trust naftowy amerykański...
ale nie zupełnie,
umowa
bowiem, .
która w niedługim czasie będzie podpisana w Paryżu pomiędzy przedstawicielami trustów amerykańskich, an-

gielskich i Sowietów zawierać ma klauzulę, że pewien odsetek od obrotów
zostaje przeznaczony dli byłych właŚcicieli rafineryj naftowych rosyjskich.
O ile przypomnimy, Royal Dutch warunek
ten od pierwszego momentu
sporu wysuwał na plan pierwszy.
walki o Pekin. Pochód
wojsk
południowych
został
powstrzymany
oporem
Oddziałów
Czang-Tso-Lina
broniących Pekinu. Walki,
jak donoszą depesze rozgrywają się w odle-

głości 100—130 klm. od stolicy Chin,

przyczem skoncentrowane na zachodzie wojska północne rozpoczęły strategiczną ofenzywę na oddziały armii
„Chrześcijańskiego"*
generała
Fenga
współdziałającego z wojskami CzangiKai-Szeka. Niektóre dzienniki
angielskie i amerykańskie jeszcze przed paru dniami wyrażały przekonanie,
że
losy

Pekinu

są

przesądzone

tymcza-

sem inne wiadomości stwierdzają sukces wojsk Czang-Tso-Lina.
Walki w rejonie Pekin-Tjen Tsin
wywołały wystąpienie
rządu
japońzarómaczą? Na rękę nowemu rządowi, skiego skierowane do rządów
południa z ostrzektóry w rezultacie wyborów
obejmie wno północy jak
portiele
ministerjalne
jest fakt, że żeniem, że rząd japoński będzie zmuodpowiednie Środki
phosgen
wyprodukowany
był po- szony zarządzić
przednio. Socjaliści, którzy teraz ©- bezpieczeństwa mające na celu ochrożycia i mienia cubejmą rządy z całym cynizmem będą nę bezpieczeństwa
zapewniać, że winę ponosi poprzedni dzoziemców w wypadku, jeżeli dalsze
rząd który tolerował
rozmaite
wy- walki posuną się w kierunku Mandżubryki nacjonalistycznych
kół w ro- rji. Jest to zapowiedź dalszej wysyłki
dzaju głośnej sprawy wytwórni filmów wojsk japońskich w wypadku, 'gdyby
popieranej z funduszów państwowych teatr działań wojennych przesunął się
do Mandżurji. Oprócz ostrzeżenia noIt p
Fina! wałki o naftę. Głośna ta japońska zapewnia iż Japonja przebyła swego czasu walka trustów naf- strzega ścisłą neutralność w stosunku
towych angielskiego
Royal Dutch z do obu walczącyc i stron. Nota japońamerykańskim
Standard Oil w New ska aczkolwiek przesłana została obu
Yorku.
Echa antagonizmu i konku- walczącym rządom skierowana jest w
Czangrencji pomiędzy obu potężnemi
kon- pierwszym rzędzie przeciwko
słusznie
cernami naftowemi wpływały na sto- iKai-Szekowi. Rząd japoński
sunki angielsko - amerykańskie i był się może obawiać, iż w razie
powopołumoment w pierwszych miesiącach bie- dzenia lewego skrzydła wojsk
žącego roku, kiedy ten spór naftowy dniowych, którem dowodzi Feng znamógł doprowadzić do poważnych po- ny ze swej
zmienności
przekonań,
wikłań pomiędzy Stanami Zjednoczo- Mandżurja będąca jego celem działań
nemi a Wielką Brytanją.
Do sporu z łatwością
może wpaść pod wpływ
naftowego niesłychanie
wielką wagę Sowietów, tembardziej że podobno do
przypisywały Sowiety, mając nadzieję sztabu Fenga przybył Borodin. +
„Skarga rządu nankińskiego nie bęże antagonizm angielsko-amerykański
spowodowany o naitę ułatwi im sto- dzie
prawdopodobnie
rozpatrywana
sunki z Ameryką
i otrzymanie
nie- przez Ligę Narodów dlatego, że rząd
zbędnych kredytów.
Obecnie właśnie południowy nie jest członkiem
Ligi.
spór naftowy cicho bez rozgłosu zo- Chiny reprezentowane są Lidźe przez
stał zlikwidowany na konferencji tru- rząd pekiński, który uznany jest za
stów naftowych w Lyndynie. Zapadły prawowitego ' przedstawiciela
Chin.
na niej dwie dalekoidące decyzje:
i) Wobec tego zażalenie min. Tanjenkaia
postanowiono nabyć w całości wszy- nie może znaleźć się z powodów forstkie udziały
angielskie Russian Oil malnych na porządku dziennym obrad
Products Cy,
oraz przejąć akcje an- instytucji genewskiej.
Sz.

gielskiej Medeway
2) postanowiono

Oil and Storage Cy,
ofiarować rządowi

Zjaza kamkafanfów 32 państw.

sowieckiemu 3 miljony funtów rocznie,
PARYŻ.
29.V.
PAT.
Doroczny
międzysojuszniczejako stałą rentę za prawo zmonopo- kongres związku
lizowania zakupu
i handlu
nafty z go byłych kombatantów odbędzie się
wszystkich rosyjskich okrętów nafcia- w tym roku w Bukareszcie.
IPodczas

nych.

;

ostatniego

zebrania

zarządu

data

została
ustalona na dzień
Jak wynika z trešci powyžszych po- kongresu
W
kongresie wezmą
stanowień trusty amerykańskie wzięły 16 września.
32 związków
w swę ręce całą produkcję nafty ro- udział przedstawiciele
syjskiej i będą wykonywać kontrolę byłych kombatantów
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Przemówienie p. Witepremjera Bartla

Wielki raid lofniczy nad Afryką.
LONDYN,

29-V PAT. Znakomity lotnik

angielski

sir Allan Cobham
dokonał wielki raid nad Afryką, przebywając przestrzeń około 37 tys. km.
W kołach angielskich sądzą, że z doświadczeń Cobhama skorzysta towarzystwo żeglugi powietrznej imperjum w celu zaprowadzenia stałej komuDOKSZYCE.
nikacji lotniczej z Londynu do Capetown w południowej
Afryce.
W
ten
myśliwi z grona
dygnitarzy
Wilna i sposób komunikacja pomiędzy temi miejscoweściami zostałaby
skrócona
Stolicy marzyli
o zapolowaniu
na- o 8 dni.
reszcie na grubego zwierza, a może
o pochwyceniu żywego
niedźwiedzia
i przywiezieniu
z dalekich
Kresów
BUKARESZT, 29.V. PAT. Agencja
Hador. W pierwszych
chwilach
cennego podarunku dla ogrodu zo0owystąpienia księcia Karola koła rumuńskie ze zdziwieniem usłyszały nielogicznego w Warszawie.
znane zupełnie nazwisko Barbu Jonesco,
jako wspólnika akcji politycznej
W tym czasie w chatach wieśnia- b. następcy tronu. Pretensje Jonesco, który podawał się za syna b. premczych rozprawiano o prawdopodob- jera Take Jonesco dowiodły odrazu, że ma się w danym
wypadku
do
nej bliskiej obławie, a śmielsza mło- czynienia z oszustem. Po przeprowadzeniu śledztwa władze ogłaszają dziś
dziež dumała nad tem, jakby
tu sa- życiorys Barbu Jonesco, który
świadczy o tem,
że jest on oszustem.
mym upolować niedźwiedzia
dla sie- Prawdziwe nazwizko Barbu Jonesco brzmi Moóric Jancu Lejba vel Lejbobie.
vici i pochodzi on z Mołdawii.
Uptyneto kilka tygodni.
Pewnego
dnia łeśnicy spostrzegli
nieobecność
„Misia”*, a wierzyć nie chcieli, aby się

Niedźwiedź w okolicy.
Długa i surowa
zima tegoroczna
obudziła gdzieś w łasach historycznej
Polski, oderwanych w 1920 r. do Зоwietów, burego
niedźwiedzia,
który
wygłodzony strasznie ruszył ze swego matecznika na zachód, w gościnne
zazwyczaj, progi Polski.
Niespostrzeżony
przez
dzielnych
wojaków naszego KOP-u, bez paszportu zagranicznego i bez wizy,
nocami, niczem najprzebieglejszy
przemytnik,

przekradł

się

na

naszą

stro-

nę i osiadł na nowe
leże w
Osowskich.
Zima
nie
ustępowała
i

warstwa Śniegu broniła

Barhu jonescu czy Morie Lejha?

lasach

dostępu

gruba

korzonków ulubionych przez „Misia”
roślin.
Miś, czując coraz
większy skurcz
żołądka, wypuszczał się Śmiało
na
pole. Na drodze napędził porządnego
strachu pewnej wieśniaczce, powracającej z Dokszyc z dzieckiem na ręku.
W innym wypadku sam
stchórzył i
uciekł, zobaczywszy na swej drodze
tuż przed sobą chłopa z błyszczącym
toporem w ręku.
Odtąd „Miś” stał się znanym goŚciem, ale jednocześnie
zawisła nad
nim zguba.
Leśnicy
czujnie
dzień
i nocą
strzegli jego bezpieczeństwa. Panowie

sam

Z

gimnazjum

się rok

Bujna

wiosna

zdoła.

Ha! —

obaw

Kto

z

0 promocje

czem

młodzieży

Dodam

budynek

oprócz

tkwi

@а

dła

dać

instytucji,

przyszłość

upań-

odpowiedni

która

daje

nam

W jej stanie i rozwoju

narodu.—Czyż

bardziej pilne? Czyż to nie

„ma-

są potrzeby

jedea

z

naj-

tem
bardziej,
że
w
pobliżu niemamy żadnych szkół podobnych, które umo-

dia

Szczytnej

żliwiłyby
korzystanie
szerszego
wiedzy
naszej
młodzieży. Stały

zasobu
rozwój

ny dotychczasowego

Wzgląd

Stołpców,

pracy ideowej — ludzie nie żyją myślą o
swych osobistych, codziennych
potrzebach
i nie gubią w rozlicznych troskach, czepiających się pasorz ytniczo ich bytowania.

domaga

się radykalnej

stanu

rzeczy.

zmia-

na państwowośći mocarstwość
Polski w
obliczu sąsiedzkiej Rosji Sowieckiej, powinien tu również wybitną odegrać rolę.
Dyrektorem gimnazjum koedukacyjne- Należy mieć nadzieję, że Rząd Marszałka
go w Stołpcach jest pan Józef Lubojacki. Piłsudskiego, zwróci uwagę na unormowaWszystkich
profesor li, w czem
trzech nie stanu
Gimnazjum Stołpeckiego.
в
profesorów religji. Klas
jest 6 od Ill do
Na zakończenie dodam o organizacjach
VIII włącznie. Uczniów w tym
roku 118 z uczniowskich Gimnazjum Stołpeckiego. O
czego dziewcząt 54 i64 chłopców.
Naro- wybitnie
rozwiniętym pierwszym
hufcu
dowościowo uczniowie składają się z 45 miałem przyjemność wspomnieć
w opisie
uczoiów wyznania rzymsko-katol., 26 pra- zawodów sportowych zorganizowanych w
wosłąwnego,

jednego
W

46 wyznania

ucznia

klasach:

22,w

Ill --

VI

mojżeszowego

wyznania
14

ewangelickiego,

uczni,

21,w VII

IV

gimnazjum

dzieła literatury

dorobek

Gimnazjum.

i

3-go

Maja,

gdzie

uczniowie

gimna-

zjum żywy wzięli udział odznaczając się
wybitnie swą sprawnością i wyrobieniem

32,V

posiada

co

VIII —

1) fizyczno=

uzupełnia

skromny

dności

wem,

Słusznie powiedziałem —dolobek, gdyż
Gimnazjum
w
Stołpcach jest prywatnem
jako Gimnazjum rodzicielskie z
prawami
państwowemi. Egzystencję Gimnazjum podtrzymuje
Państwo, utrzymując
6 etatów
nauczycielskich. Resztę wydatków
czerpie

zgodnie

ści przypisać

biegom
który

należy

pełnią

osobistej

Dyrektora

p. j.

niezmordowanie

posiada sporo zebranych

i za-

na

swem

stanowisku, niemal od powstania Gimnazjum ustawicznie zabiega o podniesienie i
rozwój powierzonej jego pieczy uczelni.
Daremnie bym tu. próbował uplastycznić pełnię poświęcenia się, samozaparcia
i zasługi Dyrektora
J. Luboiackiego. Nie
liczni są profesorowie — którzy w ciężkich
warunkach pracy i bytowania w Stołpcach

czas dłuższy Mu towarzyszą.
braku odpowiedniego [okalu i
się jeszcze w baraku, zbitym
ledwie otynkowanym. Ciemne
pierzenia

z desek,

Gimnazjum z
dziś mieści
z deseki zaklitki, prze-

—

nalne

pracy.

stwarzają

warunki

to

że jest eno

tu niezbędne,

iego spałnianiu misji przeszkodzić

że

nic

Uwagi

o wystawach

w

ani po-

wogóle;

VI Dorocznej

Wystawy

zów

W.

i Rzeźb

własnej

vernis-

nareszcie,

i które bardzo niechętnie się zmienia
w wieku starszym, nawet na podstawie obserwacyj
i dowodów życiowych.
l chociaż
w życiu
możemy się
spotkać

z wręcz

przeciwnemi

iaktami,

—trudno jednak uwierzyć, naprzykład,
w istnienie zezookiej
królewny, lub
garbatego bohatera,
wyobrazić sobie
drogocenne perły na piegowatej Szyi,
lub empire'owy zegar obok
doniczki
geranjum i t. d.
Właściwie, nie trudno, tylko nam
się nie chce uplastyczniaćw wyobraźni

inaczej te pojęcia, które w najstarszej
komórce

mózgowej

fiksatywem

są już utrwalone

najtrwalszym:

tęsknotą

piękna.

Tak też jest i ze sztuką,

się łączą

u

nas

zawsze

do

z którą
pojęcia

o

czemś doskonałem, nieraz oderwanem
od życia, ale przy pomocy czego możemy wpływać
dodatnio na społeczeństwo.
Tem
przykszejsze bywa
rozczarowanie,

kiedy

do

rzędu

dla

sztuki

zaliczają utwory
chybione,
a nieraz
ordynarne.
Kiedy czytam ogłoszenie

imprezą

b.

Dalsza jej redukcja
Funkcjonarjusze

w roku

jest

1921.

niemożliwa:

instytucyj

zakładów

i przedsiębiorstw państwowych
platni |
z
kredytów
osobowych
obejmują

liczbę 5.265. Rozwój monopolów

pań-

РО

OD ADMINISTRACJI.

\

Prosimy

naszych

łaskawe

wnoszenie

Sz. Sz. Abonentów o
przedpłaty za m-c

Czekowe

dziedzinie

obrazów

Wil. Tow. Artystow

Słowa P.K.O.

Plasty- ich narodowość,

ków, który był dniem
tryumfu
naszych plastyków, a manifestacją sympatyj i zainteresowania społeczeństwa
wileńskiego.
Był to raczej raut, na
którym było obecnych przeszło 400
osób, gdzie się spotkało
całe kulturalne Wilno, gdzie można było oglądać stroje wytworne,
posłyszeć nowiny i ploteczki ostatniej
doby, lecz
gdzie w rozmowach dominującym tematem była sztuka.
Wystawa się mieści, zawdzięczając
uprzejmości
p. Wojewody,
jak i w
latach ubiegłych, - w Sali Pałacu
Reprezentacyjnego. Przecięcia
tradycyjnej wstążki dokonał Wojewoda, który razem
z małżonką
parę godzin
spędził w sali wystawowej.
Również
w dniu vernissage'u zwiedzili wysta-

wę Starosta Grodzki, Kurator z mał-

żonką
i naczelnik
szkół Średnich,
konserwator wojewódzki
pr. Remer,
proiesorowie uniwersytetu, ks. biskup
Bandurski, ks. biskup Michalkiewicz,
Hacham karaimski, naczelnik bezpieczeństwa, dyrektor Rygiel, dyrektorzy
szkół średnich, przedstawicisle
prasy
i wiele innych wybitnych osobistości.
Tłumy na otwarciu każdej dorocznej
wystawy W. T. A.P. dowodzą, iż wyStawa taka w życiu kulturalnem Wilna jest zjawiskiem
pożądanem i onej imprezy podkreśla swoją frekwen- czekiwanem; że, jako rezultat sumiencją. A że i ogół i elita umieją ocenić nej całorocznej pracy i postępów gruwysiłki twórcze, widzieliśmy na przy- py artystów wileńskich, — interesuje
kładzie w dzień vernissage'u wystawy całe społeczeństwo, bez względu na

ne i t. d. '
Dowodem

przekonania

nie wolno

uważać

politycz-

sunki

w

szkołach

Średnich,

BEZ HERBATY

praców-

ników państwowych jak się tu i owdzie pragnie za bezpłodnych i bezużytecznych
zjadaczy
państwowego
chleba. Pracownicy państwowi w znacznej swej
większości
dorastają do
swoich poważnych zadań, a ofiarność
wiełu z nich musi budzić głęboki szacunek.

J

Zwiedzanie
takiej wystawy nie sprawia nikomu przyjemności,
a już pisanie o niej,
biorąc
pod Ąuwagę
ambicję
nie zawsze
proporcjonalną
do talentu
wystawiającego, — może
wywołać chyba tylko przykrości. L.ecz
trzeba w jakikolwiek
sposób
wytłumaczyć, że wystawa
jest
bilansem
zdobytych ' umiejętności
w swoim
fachu
poszczególnej
jednostki lub
grupy całej; że się na wystawie pokazuje rzeczy już dojrzałe, wykończone i że utwory z okresu ich dojrzewania
są ciekawemi
tylko na
wystawach pośmiertnych i to autorów
wybitnych,
których
szkice i studja
nieraz mogą
służyć do wyjaśnienia
dróg ich
twórczości.
Przy urządzaniu wystaw,
nareszcie, trzeba się zastosowywać
do
wymagań
kultury
współczesnej, a nie szerokiego ogółu,
jak się nie pisze gramatyki
z błędami, chociaż
jest przeznaczoną dla
dzieci.
Zresztą, mamy nieraz dowody że
i ten „szeroki ogół*
dziś już dość
trafnie rozwiązuje problematy różnych
prądów, a swoje orjentowanie
się w
wartościach artystycznych tej czy in-

zredukowana

proc.

j
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obrazów
świętai
się oka-

Policja

została

Wyborowe

L

myśl ta znajdzie oddźwięk i w innych powiatach
i da się zrealizować ją w
stosunku
do całego Województwa.
W. E.

Obra- zuje powszednią

T. A. P.

fantazji

ałnych w Stołpcach
w celu opracowania i
zebrania jaknajwięcej
materjału by w ten
sposób wspólnemi siłami dopomóc p. dyr.
Lubojackiemu w stworzeniu tego ze wszechmiar pożądanego i cennego
dzieła. Może

o otwarciu jakiej
wystawy
w Wilnie,
mam przeczucie
czuję żal, jeżeli wystawa ta

Bywają przekonania, które powstają u ludzi jeszcze w latach
dziecinnych pod wpływem bajek, opowiadań
Starszych,

cennych materja-

składać do adm. „Słowa*
SEO
Szkoły.
OSRIR

SALON WIDSENNY.
sage

Ciemne

Humanistyczne

całeplus
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Opiece ludzi dobrego serca poleca 0

zwiększenia.

o browai „SZODPEN”

się w ostatecznej
życia, znajdującą
uprasza się
datki
nędzy. Łaskawe

wpływa na zdrowie profesorów, jak odbija
się na uczniach i nauce? A mimo to, Gimnazjum istnieje, rozwija się - jakby na dowód,

w których

b. pracowniczkę
się biedną wdowę
Handlowej w
Szkoły Przemysłowo
chorego syna i nie
Wilnie, mającą
środków do
posiadającą żadnych

zaiste orygiJak

prądami swe orga-

łów tyczących się powiatu Stołpeckiego, w
celu opracowania jego monografji.
Padła
myśl — skupienia wszystkich sił intelektu-

e

labirynt kurytarzyków—

iw zimie... pękający mróz

z nowoczesnemi

tylko jest niemożliwe, ale
liczyć
się
należy z koniecznością
stałego
jego

JASNEi

sło-

posiada

się wpoić w swych wychowankach
nowoczesne zasady ustroju społecznego.
Wreszcie, pan dyrektor J. Lubojacki

Lubojackiego,

trwając

jednem

społeczeństwo,

s

na korzyść kierownictwa Gimnazjum, iż w
pełni zrozumienia i świadomości starają

słuszno-

pracy

uczniowski.

żywy udział bierze ciało profesorskie
go Gimnazjum. jest to jeszcze jeden

wydatków bieżących.

Cały więc ten dorobek z

młode

nizacje sportowe i spółdzielcze,

się z Towarzystwą Rodzicielskiego i opłat
uczniowskich, których suma jest zbyt szczupłą na pokrycie nawet

i sklepik

to

rząd

Troałq ondulację

11. sportowem. Dzięki Panu Majorowi
Matuszewiczowi zorganizowano również i hufiec
chemiczny
z ciekawemi preparatami, 2) konny. jest koło narciarskie, łyżwiarskie,
przyrodniczy ze zbiorami owadów, roślin i harcerska drużyna dziewcząt, kółko draminerałów, wśród których budzą specjalne matyczne, kółko polonistyczne, z którego
zaciekawienie zbiory z epoki ledowej i pięknemi pracami, dzięki uprzejmości Pakamiennej i 3) salę bibljoteczną z dość na Dyrektora Łubojąckiego miałem
mosporą bibljotecką, zaopatrzoną w cenne žnošė się zapoznać. Jest także Kasa OszczęGabinetow

- 18,

i dniu

którego

il

pierwszych i najświętszych obowiązków zapewnić należy stan i rozwój
tej uczelni—

młodzieży żyją, dla niej swe siły wytężają
i troską ich jedyną ta przyszłość narodu.

Tam gdzie jest poświęcenie

i ni-

się wykruszą

by tą uczelnię

wielka

światłych obywateli.

przejmować

profesorowie — oni tylko

tylko, że czas

stwowić, że pora

mona*. Niewyczerpane siły młodości, ochota do życia — odpędza daleko niewczesne

troski; zaś

pracownicy

wobec

przed

Wykolejenie się pociągu na szlaku Dłuja — Dukszty.

znajdą się drudzy i podobni charakterem
i wielkością duszy?
a
Niechce iść dalej w przypuszczeniach.

wa-

się będzie tak prozaiczną rzeczą jak

niezrażeni

to moment

na wczorajszem

Dokładnie

stwowych nietylko wyklucza możność
redukcji tej cyfry,
rzewaną
0 uprawianie
zawodowego
ale każe
spodzie- |
przemytnictwa i szpiegostwa na rzecz re aresztowana
często
przemycała bardzo długich, bardzo sumiennych i wać się jej powiększenia.
Ilošč sę- 1
Litwy.
odpowiedzialności dziów i prokuratorów wyrażająca się
i jednocześnie uprawiała szpiegostwo. pełnych poczucia
liczbą 3.254 z sierpnia
Cieplikowską aresztowano w czaWobec tych niezbitych
dowodów rozstrząSsań.
1927 roku|
Panowie raczyliście w ciągu krót- tylko w
sposób
sie gdy zamierzała nielegalnie
prze- Cieplikowską pod silną eskortą
niedostateczny
odzapoczynić
kroczyć granicę z Polski do Litwy.
w wymiarze spraw pewnia szybkość
stawiono do dyspozycji
władz sądo- kich debat komisyjnych
przedłożeniu tem mimo przedstawień wiedliwości.
W czasie przeprowadzania osobi- wych.
reprezentantów
rządu
llość potrzebnych
długi szereg
i
racjonalnie
zmian. Wnioski rządu zmierzać będą użytych dla eksploatacji kolei pracowdo restytucji przedłożenia
względnie ników winna być
ściśle sprawę bioOnegdaj na szlaku
wąskotorowej ko- który zdążył zahamować
pociąg unikniono
do korektury propozycji komisji bud- rąc funkcją jedynie dokonywanej pralejki Dukszty- Druja z dotąd niewyjaśnio- większego nieszczęścia.
nych przyczyn wykoleił się pociąg towarocy przewozowej.
Zachodzi podejrzenie, iż do katastrofy żetowej.
!
wy zdążający w stronę Druji.
przyczyniły się pewne czynniki wywrotowe.
Jakiekolwiek
W dyskusji, którą panowie rozpomierniki
stosować
Skutkiem
katastrofy 5 wagonów nałaNa miejsce wypadku zjechały się odnopracy perdowanych drzewem wywróciło się do po- Śne władze śledcze, które zbądają faktycz- czynacie, padać będą w stronę rządu więc będziemy dla oceny
otrzymamy
niewątpliwie pociski z różnej
zawsze liczbę |
bl skiego rowu. Dzięki jedynie maszyniście, ny stan rzeczy.
(x)
broni sonelu
różnego kalibru i różnego napełnienia. wskazującą na stale
dokonywane
Aby ułatwić
personalpanom
ocenę pozycji oszczędności w wydatkach
Dyrekcja Gimnazjum Humanistycznego im. T. Zana
Przy wzmagającej
rządu pozwoliliśmy sobie przedłożyć nych.
się nadal
w MOŁODECZNIE,
z prawami
szkół państwowych,
zawiadamia, że |
im tom materjałów, odnoszących się pracy przewozowej redukcja pracowprzyjmuje podania o dopuszczenie do egzaminów do klas II—VII (włączdo naszej działalności pod koniec ro- ników kolejowych
nietylko
nie jestem
nie) do 10-go czerwca r. b. dla kandydatów do ki. 1-ej do 25-go czerwca
ku 1927. W przedmowie do tej pra- do pomyślenia, ale przeciwnie już
r. b. - „Egzamin do klasy VIll-ej można składać za specjalnem zezwoleniem Kuratorjum. Egzaminy wstępne do klas II—Vll-ej odbędą się od
cy zaznaczyłem, że nie jest ona by- obecnie zachodzi potrzeba ich zwiękdn. 15—30-go czerwca r. b. zaś do kl. 1-ej w dniach 27 i 28-go czerwca.
najmniej doskonałą. Niech mi wolno enia, co znalazło
także
wyraz w
Dla zamiejscowych
in
internaty
żeński i męski przy zakładzie. Bliższe
będzie jeszcze dodać, że jest ona w przedłożonym budżecie,
informacje w Dyrekcji.
2431
o
Ta pobieżna,
każdym
chociaż w cyirach
razie
źródłem, z którego
czerpać
można
obiicie i z niejakim dostatecznie dokładna analiza wykazuje, że czynnik ewentualnej dalszej
pożytkiem.
;
WAŻNE
DLA PAŃ
pracowników
państwowych
i Część panów reprezentuje opinię, redukcji
w
każdym
razie
w
tej
uproszczonej
że
zastosowanie
wyjeżdżających na wywczasy letnie
odpowiednich
oszczędności w budżecie
pozwoliłoby formie winien być z rachunku usunięi ostatecznie.
Troska
na zdobycie sum potrzebnych
na u- ty całkowicie
równowagi
regulowanie palącej kwestji poborów rządu, aby w granicach
między wydatkami i dochodami
pourzędniczych. Mam
przekonanie,
że
zwyżkę
nadającą włosom naturalną falistość wykonuje
uposażeń
Zachodzi tu nieporozumienie odnośnie mieścić konieczną
tylko:
pojęcia oszczędności.
Jeżeli panowie urzędników zniewoliła go do przedzechcecie określić tem mianem zanie- łożenia panom propozycji zwiększeZakład fryzjerski K. MURALA.
chanie inwestycyj
państwowych,
to nia dochodów państwa.
Wilno, Mickiewicza 1, telefon 10-71.
Bez powiększenia istniejących źró0)
muszę przestrzec panów. przed
tem:
deł dochodów, lub też odkrycia
najusilniej,
noWykładnikiem
rozwoju
wych, zasadnicze uregulowanie pobapaństwa nie jest, nie może
być
w rów
poleca nowopracowników
państwowych
żadnym
nie
wypadku
rosnący jedynie
wypuszczone
budżet konsumcyjny.
Możność inwe- będzie możliwe. Istota rzeczy nie ulezmianie, gdy po:
stowania w państwie
jest nakazem gnie najmniejszej
urzędnizarówno racji stanu, jak i poczucia wiemy, że sprawa poborów
ków
wymaga
zwiększeni
a
strony
dodumy n rodowej.
Z tych powodów
chodowej
ogółu
budżetu
państwa.
zastrzec się muszę
przeciwko
wysuDUBELTOWE.
zgoła inniętej przez jednego z mówców przy Istota ta polega na czemś
polega na zmianie stosunku
dyskusji nad wniesionemi projektami nem
pewnego
typu psypodatkowemi tezie zmniejszenia budż. reprezentantów
chicznego do pracownika
umysłoweaż do poziomu 1.200 miljonów
złotych. Ten swoisty kurs ekonomiki o- go. Dopóki poseł przemawiący
z tej
Kozdukacyjne
peruje także zdawałoby się już dawno trybuny nie będzie mijał się prawdą,
z prawami gimnazjów państwowych
patrzą
przebrzmiałem
z dużą
hasłem
ograniczenia twierdząc, że chłopi
przy ulicy Dąbrowskiego 5 w Wilnie
zazdrością
na
mieszkanie
nauczyciela,
ilości
urzędników
i zdobycia tym
tak długo nie nastąpi właściwie zroprzyjmuje podania o przyjęcie do kl. II—VII do dnia 10-go czerwca,
sposobem środków
potrzebnych
na
zumienie trudu człowieka
zaś do kl. I do 25-ego czerwca r. b.
pracującepoprawę bytu pozostałych.
Aby nie
stwarzać
podstaw do dalszych fałszy- go mózgiem. Brak należytego zrozuй Egzaminy wstępne odbędą się: do kl. II—VII w dn. 15—30-g0
wych wniosków i do złudzeń pozwo- miemia pracy ludzkiej jest równoczeczerwca, do klasy I dn. 27 i 28 czerwca r. b.
e
lę sobie kwestję tę nieco
Im
bliżej o- Śnie brakiem należytej jej oceny.
prędzej braki te ustąpią, tem
šwiet.ič,
iepiej
dla państwa i wszystkich jego
obyŚwiadomi jesteśmy braków naszej
wateli.
administracji i naszych przedsiębiorstw
pod względem organizacji
i racjonaOEBEJ ESRO ES Ka KEES ZACZEZEAEJ
lizacji pracy. Stwierdzamy jednak sta©2
5а SAB API ASD GRAD ABB GRE) GRU URS CB GEE CY ZZ
łą poprawę. Ładną miarą
w żadnej

to d do czasu.

Kto zaręczy, że gdy Ci nieugięci

oblicza - któprzygasić
nie

lub maturę

niei może. Al Ale—

wstrzymać

jest

Sejmie!

kobiefy-szpiega.

W dniu wczorajszym na pograniczu polsko-litewskiem w rejonie Suwałki Wieżajny władze
bezpieczeństwa publicznego aresztowały niejaką
Cieplikowską Marję, oddawna podej-

Skrupulatna rewizja nie dała żadnych wyników.
Dochodzenie policyjne jednak
naprowadzło
na
pewne
poszlaki przeciwko dwóm Kościukom,
którzy obecnie zasiedli na ławie
оskarżonych w Sądzie Pokoju w
Dokszycach.
Epilog sprawy: domniemani winowajcy
skazani
zostali
po
100 zł.
grzywny,
„Miś*
przeniósł się do
Elie.
wieczności.

bi tęskną wypoczynku młodzież, gdy znużeni profesorowie układają plany spędzenia zbliżających się wakacji.
Gorączką
ożywienia
i nadziei
płoną
„rych nawet brak „mamony*

wkrótce prze-

przyjemności.

koedukacyjnego.

szkolny:

Nabrano

konania, że ktoś z okolicznych włościan
przez otrucie
pozbawił
życia
biednego niedźwiedzia,
a drugich -

STOŁPCE.
Kończy

wymknął.

posiedzeniu Sejmu.
W
administracji
państwowej
w
zajętych
było w
dwoma miesiącami, bo dnia 29 marca Ścisłem znaczeniu
urzędników,
miałem zaszczyt przedłożyć w
imie- maju 1926 roku 45031
niu rządu Wysokiej lzbie preliminarz 20403 funkcjonarjuszy niższych. w.
budżetowy na 1928/29 z prośbą o je- sierpniu 1927 r. ilość urzędników wyzmniejszenie
wynosiło
go przestudjowanie
i zatwierdzenie. nosiła 43728
sił
Pierwsze zadanie przeprowadziła ko- więc 2,89 proc. Dalsza redukcja
misja budżetowa,
wprowadzając
do administracyjnych jest albo wogóle
od uprojektu rządowego szereg zmian w niemożliwa, albo uzależniona
formie skreśleń lub uzupełnień. W tej Sprawnienia organizacji pracy, które
może
chwili przystępujecie Panowie do dru- jak powiedziałem postępować
stopniowo.
llość
nauczycieli |
giej części
swego
zadania, t. j. do tylko
wyboru między propozycjami budże- wszelkich kategoryj wynosiła w 1926 |
towemi rządu, a postanowieniami ko- roku 75290, a sierpniu 1927 r. 13694.
niemisji budżetowej. Zdaje mi'” się, że Dalsze zmniejszenie tego stanu

Wysoki

stanowisko swoje powinien
określić
jasno i niedwuznacznie.
U podstawy
jormowania
budżetu na rok 1928/29
rząd założył
przedewszystkiem i ponad wszystko jego bezwzględną
nie
wątpliwości
równostej rewizji u aresztowanej znalezio- budzącą żadnej
no w specjalnie sporządzonym
sztu- wagę. Z założenia tego wynikła ostrożdochodów
i
cznym biuście
większą
ilość doku- ność w preliminowaniu
Niech mi
mentów
szpiegowskich,
stwierdzają- oszczędność w wydatkach.
cych o dyslokacyj wojsk
polskich i wolno będzie zapewnić panów, że
t. p. Oraz pewną: ilość towarów, któ- przedłożenia rządowe były wynikiem

Aresztowanie

do

wygłoszone

a

więc

wystawa ta jest jednocześnie jakby
takiego zainteresowania przeglądem
umiejętności
i kultury
również służą liczne wycieczki,
które nauczyciela. Sądzę, że twierdzenie,
iż
zaczęły zwiedzać wystawę wnet po jej można samemu niekoniecznie dobrze
otwarciu.
rysować, lecz doskonale
wykładać—
Tymczasem
zwiedziły
wystawę jest z gruntu
iałszywem,
albowiem
gimnazja: SS. Nazaretanek, Zygmunta taki nauczyciel (czy nauczycie!ka) nie
Augusta, Adama
Mickiewicza, litew- tylko nie potrafi
uczniom
wskazać
skie, żydowskie, rosyjskie
Wellera; błędów, zrobić korektę,
lecz będzie
szkoła techniczna, liceum im. Filoma- ciągle zależnym od ucznia, w obawie,
tów, pp. Benedyktynek i wyższe kur- aby ten jego nieudolności nie zauwaSa dla nauczycieli szkół powszech- żył.
dobrze by było,
żeby
każdy
nych.
Przypuszczam,
że pozostale wykładający od czasu do czasu otwoszkoły nie będą zwlekać ze zwiedza- rzył swą pracownię dla publiczności,
niem ze względu na to, iż dobre wy- lub przynajmniej brał udział w wystastawy w Wilnie są okazją rzadką, a wach perjodycznych, bez względu na
zwiedzanie takowych ułatwia w znacz- to, czy jest profesorem na wydziale,
nej mierze wykłady rysunków i po- czy też nauczycielem szkoły Średniej.
gadanki o sztuce wogóle.
Nie byłby wtedy w szkolnictwie rysum
nek tak upośledzony, a zasługi nauWystawiają w tym roku
prawie czyciela by się nie liczyły latami wywszyscy plastycy, za wyjątkiem
pre- kładów— tylko rezultatami tego nauzesa Towarzystwa, Ludomira Slen- czania.
dzińskiego, który parę dni temu jak
Lecz to są myśli a propos;
mapowrócił do Wilna, i teraz
dopiero rzenia i życzenia,
które dojrzały u
zawiesi swe
prace
na
tę
wystawę bardzo niewielu osób. | dopóki samo
przeznaczone. Reszta wystąpiła z cał- ministerstwo będzie traktować rysunki
kiem
pokaźną
ilością
eksponatów, jako przedmiot
trzeciolub
drugo
rozmaitych pod względem maniery i rzędny, — dopóty będziemy mieli natechniki materjałów, lecz zawsze su- uczycieli (nauczycielki)
rysunków zamiennie wykończonych
i estetycznie służonych, lecz nie rysujących.
oprawionych.
jeszcze jeden szczegół
Wracam do plastyków,
ażeby na
czyni tę wystawę niezmiernie ciekawą zakończenie wymienić nazwiska i rodla wszystkich, a dla rodziców, dzie- dzaje prac na wystawie.
A więc: Kaci i kuratorjum w szczególności: pra- zimiera Adamska - Rouba — akwawie wszyscy wystawcy wykładają ry- rele i ilustracje tuszem, Dawidowski

marki

F.

traci eiekt
Zawsze

D.
nawet najlepsze
przyjęcie.

wyborna w smaku
i aromatyczna.
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pejzaże

(olejne),

Jamontt

Hoppen

akwafortv,

pejzaże (tempera), Karniej—

portrety (olejne),

natury,

Kulesza —

portrety,

Kwiatkowski

(tempera,

portrety (olejne),

dzybłocki — pejzaże (akwarele),
łowski

martwe

pejzaże

(olejne,

olejne),

Mię-

Niesio-

akwarele),

Rouba— pejzaże (olejne),
Słonecki —
pejzaże (olejne), Rzeźbę reprezentują:
Fiermanowicz(gips), Jachimowicz (. gips).

Szczepanowiczowa

(drzewo),

berg (kamień i drzewo).
„Prócz plastyków
w

dział

bierze

zrzeszonych,

9

osób

więc

i Szem-

wystawie

artystów

słusznie

u-

nie”

nazwał

p. Czesław Jankowski tę wystawę Salonem
Wileńskim.
Nazwa ta przypuszczam od przyszłego roku będzie
iigurować na afiszach
i katalogach,
jako najwięcej odpowiadająca wystawie,

na

którą

jest

й

reprezentowana

twórczość wszystkich artystów w Wilnie czynnych.
Sprawozdanie szczegółowe
О $аmych eksponatach
podane będzie w

dniach najbliższych.

Tymczasem zaś pozostaje życzyć
naszym plastykom
dalszego
powodzenia we
frekwencji i sprzedaży
swych prac.
A.że

wystawa,

jak wiadomo, trwać

będzie do 18-VI, więc sala wystawowa,
bogato udekorowana przez uprzejmy

zarząd

miasta

kwiatami i zielenią—

będzie miejscem spotkania
inteligencji miejscowej.

się "całej
ergo.

-

suo

_KRONIK Ą
Wschód

sł. g. 3 m. 40

meteorologiczne

"PEPPPRENPC

Zakładu Meteorołogji U. S. B.
z dnia — 29 V 1928 r.

Ciśnienie
J
średnie w m. l

161

Temperatura
średnia

J

+

Opad za dobę w mm.

!
]

Lekarskiego

1166.

kowa

:

я

Północno-Zachodni

ZN
ciśnienia.

— Prezes Wileńskiej Izby Skarbowej
Jan Malecki, wyjechał w sprawach służoczekiwany

powrót

Warszawy,

— (r) Delegacja žydowskiego komitetu wyborczego u Starosty Grodzkiego.

Starosty
W ubiegłą sobotę zgłosiła się do
Grodzkiego delegacja komitetu wyborczego żydowskiej wyznaniowej gminy w Wilnie komunikując mu o przeniesieniu terminu wyborów na dzień 28 października br.
W odpowiedzi p. Stąrosta
oświadczył
delegacji, że w myśl ostatniego zarządzenia
Ministerstwa, wybory te muszą być zakończone jeszcze w jesieni
rb. wobec
czego
też rądził delegacji zwrócić się za pośre-

dnictwem
sterstwa

Starostwa do

z prośbą

o

odnośnego

Mini-

przesunięcie

wyborów.
—

(x) Powrót

Dr.

p. Dr.

Lewakowski

który

terminu

:

Lewakowskiego

z Berlina. Prezes Dyrekcji Ceł

w

Wilnie

ostatnio

bawił

w berlinie gdzie brał udział w konferencji
polsko-litewskieį powrócił w dniu wczorajszym do Wilna i objął urzędowanie-

Powikłania

pół odbędzie

oczne

w sprawie

wydziału pow. Wil.-Trockiego odbyło
się
kolejne zebranie członków
sejmiku
przy

obrądom

a

13 VI

się walne

rb.

zebra-

nadani4 człon-

kostwa honorowego.
W razie nieprzybycia
ustawowej liczby członków następne walne

zebranie odbędzie się tegoż
20-ej

bez

względu

— 45-ta Środa
gość

na

dnia

o

godz.

liczbę uczestników.

Literacka.

z Warsza*y,

W

ubiegłą

Kierownik

działu

literatury w Min. Oświaty, znany literat
Wacław Rogowicz (nie Rogowski jak mylnie podał komunikat)
wygłosił dłuższą i
bardzo ciekawą pogadankę
o an agonizmach
rasowych (Eurazja, kwestja żydowska, murzyni
i mongołowie
w
Ameryce i t. d.)

Wywiązała się gorąca dyskusja wśród

ści zebranych w liczbie
prawie do północy.

około

go-

30, trwająca

W dniu dzisiejszym odbędzie się Środa

Literacka w zwykłym
lokalu
o godz. 8
w'ecz. Architekt i teatrolog p. Witold Małkowski mówić będzie na temat: „Kto jest
twórczy w teatrze: autor, aktor, czy widz"?
Wstęp mają członkowie i wprowadzeni goście.

Sezon

Śród

Literackich

zakończony

będzie w połowie czerwca. M. in. przybędzie do Wilna na zaproszenie Związku Literatów

wna.

—

świetna

poetka

jj. K. Iłłakowiczó-

Wystawa Wileńskiego
Artystów-Plastyków. W

prezentacyjnym

— (r) Posiedzenie sejmiku pow. Wil.Trockiego. W sobotę ubiegłą w lokalu

starosta p. Ludwik Witkowski.

/9i

Rie Towarzystwa

stwa

SAMORZĄDOWA.

udziale 31 osobie. Przewodniczył

o godz.

środę

у

A

R

sobotę.

w

dzienny: 1) dr. Leon Szajero-

Zarząd zawiadamia, że dnia

i: Pochmurno,

do

(ul. Zam-

po nakłuciach i znieczuleniach rdzeniowych.
3) dr. Lewande—Wypadek
ropnia
mózgowego pochodzenia usznego.

URZĘDOWA.

bowych

Porządek

własnym

2) doc. dr. Abramowicz

Maximum na dobę -1-20-€
Tendencja barometryczaa wzrost

p.

w lokału

24).

wicz z Łodzi
Fizjologiczne
podstawy balneoterapji w świetle nowoczesnych badań.

J
Wiatr
"‚и'дцщ`
Uwag

1. posiedzenia Rady Miejskiej.

w dniu
Zerwane w dn. 23-go maja skutkiem stworzenia przez lewicę
braku
SZKOLNA.
quorum posiedzenie Rady miało swój
Święto Kurban-Bajramu. Dowia- dalszy ciąg w dniu wczorajszym. Po
dujemy się, że z powodu święta Kurban- przyjęciu nagłego
wniosku
radnego
Bajramu w dniach 3o i 31 bm. młodzież Dzidziula w przedmiocie podwyższenia
szkolna wyznanią muzułmańskiego
wolna
i ujest oa nauki szkolnej. Pozatem wolni są płac robotnikom kanalizacyjnym
dzielania
im
urlopów
oraz
po
uchyiównież w tych dniach od pracy biurowej
pracownicy tegoż
wyznania, zatrudnieni w leniu wniosku lewicy co do
przenieKuratorium oraz podległych mu urzędach. sienia
na
Ostatni punkt porządku
dziennego sprawy sprzedaży działek
KOMUNIKATY.
miejskiej
na Wojennem Polu
— Posiedzenie Wil. Tow. Lekarskie- ziemi
mieszkaniowej
„Osiedle
go. Dnia 30 bm. o godz. 20-ej odbędzie spółdzielni
się zwyczajne posiedzenie Wii. Towarz /stwa Robotnicze“—ta ostatnia sprawa
po-

Zach. sł. o g. 19 m. 34

Spostrzeżenia

codziennie

Towarzypałacu Re-

otwarta

VI

Do-

roczna Wystawa Obrazów
i Rzeźb
Wil.
T-wa Artystów-Plastyków od godziny
10
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod-

ы

'бг2....

RÓŻNE.

Ž

—25-lecie istnienia żydowskiej szkoOmawiano sprawę doniosłej wagi
@а
w
pracowników samorządowych
powiatu,
a ły zawodowej T-wa „Pomoc Pracy”
letnią egzydotyczącą zabezpieczenia emerytalnego pra- Wilnie. W związku z 25-cio
stencją T-wa „Pomoc Pracy", T-wo
urzą<owników.

Stosownie

do statutu składka

ialną kbędzie

wynosiła

7

emery-

RO

miesięcznych, z czego połowę płacić będzie
pracownik, połowę zas sejmik. Z funduszu
iego już po lo latach każdy pracownik będzie miał prawo korzystąć z emerytury w
stosunku 40 proc. ostatnich poborów. Kaźdy rok następny powiększać będzie emeryturę o 2,4 proc. pensji, co wreszcie, po муsłużeniu 35 ląt, uczyni emeryturę
równa-

jącą się całkowitym poborom ostatnim pracownika.
°
Statut ten obowiązuje od Istycznia rb.
Pracownicy
dawniejsi mogą ubiegać
się o przyznanie im wysługi lat od uzyskania niepodległości wnsząc odpowiednią kwo-

tę, jako
Do

składki za lata poprzednie.
zaopatrzenia
emerytalnego

ё
mają

prawa również pracownicy samorządu gminneg0+

й

Zaznączyć

należy,

że sprawę tę uregu-

lował pierwszy
w
naszem
województwie
pow. wileńsko-trocki.
Z przykładu jednak
jego korzystać zamierzają
inne sąsiednie

powiaty.

Z kolei dokonano

wyboru

członka

do

rady wojewódzkiej. 17-ma głosami wybrany
został p. Bronisław Wędziagolski,
wy działu powiatowego.

członek

Banku Gospodarstwa
Krajowego
terminową obrotową pożyczkę
w
150000 zł.

krótkokwocie

Wreszcie sejmik uchwalił zasięgnąć od

Pieniądze te będą obrócone

n.wanie

budżetu,

a głównie

drogowe.
będzie

Pożyczka

podatkowych

r.

dzą kwestę uliczną w dn. 31 V dla powiększenia środków w celu rozszerzenia działalności T-wa w dziedzinie wykształcenia
zawodowego

dla dzieci (do

rowe

|

0 zało-

i doro-

uczęszczą

przeszłe

400 osób.

— Kawalerowie żeńcie się. Ukazało
się rozporządzenie
Min. P.i O.S. ograniczające wypłatę zapomóg dla pewnych grup
bezrobotnych
pracowników
umysłowych.
W myśl tego rozporządzenia nie
będą
uprawnieni do pobierania zapomóg: bezrobotni
inteligenci
Kawalerowie,
którzy w
przeciągu dziewięciu miesięcy
bez
przerwy pobierali zasiłki oraz bezrobotni żonaci i bezdzietni, którzy z zapomóg korzysta-

li bez przerwy 15 miesięcy.
Nowa placówka gastronomiczi:a.

Nowozawiązana

spółka

gastronomiczna,

złożona z kelnerówą i kucharzy ną czele
z jej prezesem p. Gołębiowskim otworzyła
w świeżo Oodremontowanym lokalu
czącym się
w
prastarych murach
Niszkowskiego, restaurację-kabaret.

mieszhotelu
||

W sobotę ubiegłą
w obecności licznych gości zaproszonych, Ks. dr. Antoni
Lewosz dokonał poświęcenia nowej pla-

cówki, poczem

gościnni

cznie podejmowali
czystość.
W

gospodarze

zaproszonych
3

czasie biesiady śród

wygłoszono cały szereg

na

serde-

uro-

miłego nastroju,

toastów

Okolicz-

nościowych.

inwestycje

Podanie od ludności m. Trok

14 lat)

słych (od I6 do 21 lat).
Do szkoły dziennej i na kursa wieczo-

TEATRY

z wpływów

spłacona

za 1928-29

na wyko-

na

Teatr

i MUZYKA.

Polski (sala „Lutnia*). Osta-

tnie występy Elny Gistedt.
Dziś z powodu próby generalnej przedstawienie zawie-

żenie w tem mieście przez sejmik gimna- szone.
zostało Odrzucone
zjum koedukacyjnego
Jutro po raz pierwszy świetny wodewił
głównie ze względu na trudności finan- Kolla „Gwiazda filmu* z Elną Gistedt w
SOWE.
"roli tytułowej.

MIEJSKA.

—

Budowa

ski Komitet

miejskiej pływalni. Miej-

Wychowania

Fizycznego
i Przy-

sposobienia Wojskowego

:

dować

kryty

basen

zamierza

pływacki

wybu-

ze wszelkiemi

urządzeniami higjenicznemi dla umożliwienia rozwoju sportu pływackiego i prosi O
przydział dla urzeczywistnienia

tego

Ktu placu miejskiego przy zbiegu ulic
rewnickiej

i Rybaki

5430

obszaru

proje-

Rołę Thei po raz pierwszy na naszej
scenie wykona p. Szczęsna. Pozostałe role
spoczywają w rękach najlepszych sił Teatru

Polskiego. Orkiestrę
Kochanowski.
opuszcza Wilno.

RADJO—WILNO.

kw.

mtr.

Środa dnia

Sta-

z tem, że wybudowany basen
;
nowił własność m. Wilna:
Sprawa rozważoną była przez Magistrat
i połączone komisje Finausową i Gospodarczą na posiedzeniu w ub. wtorek i ze

prowadzi Mieczysław
:

„Gwiazda filmu“ jest ostatnią nowošcią
z występem
Elny Gistedt,
która wkrótce

De-

będzie

wo

30 maja

1928 r.

12,00
: Transmisja z Warszawy:
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
Krakowie.
16,10—16,25: Muzyka z płyt gramofonowych; płyty z firmy
J. Weksler w War-

20,30

23,00:

Koncert kameralny

—

Vll-ego

miejscem

Wilno

legjonistów. Jak się dowiadujemy,

zjazdu

czenie Pana Marszałka Piłsudskiego
my

walny

zjazd

na żysiód-

się w

odbędzie

legjonistów

2
|
Wilnie dnia 5 sierpnia.
Zjazd potrwa jeden dzień Zapowiedziaosowybitnych
ny jest przyjazd szeregu
bistości ze sfer rządowych.

(o) Przegląd
czwartek, dnia 31 maja,
do

przeglądu

poborowi

li. S, zamieszkali

jatu, w

wiskiem

piątek

We
się

poborowych.
winni stawić

z

Trójbój (bieg 100 mtr., skok, rzut) we 300—310, schab

drużyna St. M. Pol. przed
Seminarjum. Indywidualnie Brzozowski przed
Zienowiczem (obaj SMP).
Wyniki

poszczególnych

konku-

rencji: bieg 100 mtr.—Zienowicz
skok w dał--Brzozowski
5.32,
oszczepem

Aściuk

dyskiem — Zienkiewicz
scy ze S.M.P.
Skok

wzwyż

—

38.83,

126,
rzut
rzut

21.34, wszy-

Kasprzycki

(Zygm. Aug.), rzut kuli 5 kg.

1.50

Ko-

320—350, boczek 320
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wędzona 400—420.
Nabiał, młeko

śmietana 250—280,
kg.

40 —

twaróg

ser twarogowy

180

—

45 gr.

120 —

200,

za

1

litr,

140 га 1

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 I gat. 180—190, II gat. —

Warzywa: kartofle 18—20 gr. za 1 kgr.
cebuła 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, fasolą 80
90, kapusta
świeża 80—100, kwaszona 45 — 50, grzyby

walewski 12.9, sztafeta 4 x 100 I SMP
(Brzozowski, Zienkiewicz, Zieniewicz,
Aściuk) przed Sokołem. Kierował zawodami por, Romiszewski.
W poniedziałek o godz.
11-ej na suszone 18—20 za 1 kę.
placu Piotra i Pawła odbyło się uroDrób: kury 3,00
6,00 zł. za sztukę
czyste rozdanie nagród poczem
defi- kurczęta 200 250, kaczki żywe 6,00—800,
lada huiców: gimn. Zygm.
Augusta, bite 400 600, młode 3.00 -4.00, gesi żywe

Stow.

12,00, bite 7.00—10.00, indyki żywe
Mł. Polskiej, Szk Technicznej i 8,00
15.00 -18.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode

UNIWERSYTECKA.
Pe— jubileusz D-ra Stanisławą
Sszyfńiskiego Przypominamy, że w dniu dzisiejszym o godz. 13-ej odbedzie się w Auli
Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batore-

go niezwykle rzadka uroczystość wznowienia dyplomu

doktorskiego,

ogólnie

znane-

d-ra
go i cenionego w naszem mieście
Stanisława Peszyńskiego. Wznowienie dyplomu dokonane zostaje z powodu 50-1еcia pracy lekarskiej d-ra Stanisława Peszyńskiege. Wstęp na uroczystość wolny.

Komitet

WF. i PW.—Wojewódzkie

Święto

Transmisja z Warszawy:

22,30

Transmisja

W dniu poprzedzającym Święto przeprowadzone zostaną we wszystkich szkołach i stowarzyszeniach krótkie pogadanki

23,30:

PAT.,

policyjny,

muzyki

ta-

z Warsząwy.

który włada
i dobrze

grunto*nie

obznajmiony

jęz.

polsk.

|

z pracą biur.—

podań i pisze szybko ną maszynie. Of.
i

W dniach 16 i 17 czerwca rb. zorganizowane zostanię
w Wilnie przez Wojew.

20,00 - 22,30:

Potrzebny Samodziel: B Mię: pok

na lit. $, zam. w IV komisarjacie,

Wojewódzkie Święto WF. i PW.

sportu i przysposobienia wojskowego młodzieży szkolnej i stowarzyszeń p. w. wszystkich powiatów, co da możność podsumowania wyniku pracy na tem polu,

necznej

naz-

į na lit. T, zam. w 1 i Il komisarjatach.

poświęcony twórczości

Sygnał czasu, komunikaty.
sortowy i inne.

ill komisar-

zaś, dn. 1 czerwca, za

Warszawy:

z

R. Schumanna, Wykonawcy: Stan'sława Korwin-Szymanowska (sopran), Lucjan Butkiewicz (wiolonczela),
dyr.
Józef „Ozimiński
(skrzypce) i Feliks Szymanowski (fortep.)

na

nazwiskiem

w ebrębie

Transmisja

pismien. do biura ogłoszeń S. Jutana,
Niemiecka 4 dla „biura”.
—0 лмн|

MBB:
W grypie,

EZERAS

kaszlu i bronchicie

mineralna SZCZAWNICKA „Jėzetina“ przynosi ulgę i przywraca zdrowie.
Choroby žolądka i jelit usuwa
SZCZAWNICKA „MAGDALENA“
2382 -9

DPPEPEC PEPE PP<PEDEDJ

Pogrzeb odbędzie się dnia 29 maja 1928 r. w Warszawie o g. 10
rano. Nabożeństwo żałobne w Wilnie
dnia 30 maja 1928 r. w
kościele Św. Rafała o g. 9.
:
Na nabożeństwo zapraszają przyjaciół i znajomych

Dowódca

0 znączeniu Święta.
Program

я

pierwszego

dnia

przewiduje:

drużynowy konkurs strzelecki z broni długiej, broni

małokalibrowej

(panów

i pań),

zawody strzeleckie jednostkowe, rzuty granatem, konkurencje lekko-atletyczne i drużynowy trójbój lekko-atletyczny.
W drugim dniu: Zbiórka z określeniem
czasu przebycia drogi z domu do szkoły i
alarmy pożarowe w szkołach
na terenie
m. Wilna,

uroczysta

rewja p. w. i sportu.

msza

św. z

A

kazaniem,

Po
południu:
pokazy
gimnastyczne,
biegi sztafetowe oraz pokazowe lekcje szer-

mierki, boksu i tp.
Wieczorem

demia.

|

odbędzie

się uroczystą aka-

Bureau
der Pensionnaten
i?estalozzi
(redćration Internationale des Persion-

nats Europćens) EPEE
V., Alkotmómy
strasse 4. I. (Telephon: Tcrėz 242 - 36).

Kurorty
Na

Węzrzech:

i domy

zdrowia:

Budapeszt,

Siófok,

Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *)
chatel, *) Lucerna,

Montreux, *)

W

Neu-

Zurich, *)

Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *)
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains,
Grenoble, *) Evian (Genewskie
Jezioro),
Chamonix, Na Francuskiej Riwierze: St.
Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Monte-

Carlo, Mentona, W Angiji: Londvn *) Cambridge, *) Brigthon, Folkstone, We Wło-

szech: San-Remo, *) Nerwi, Wenecja Bordighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *)

Palermo, Meran. W Austrji: Wiedeń, *)
Žell-am-Zee, Linz, *) Insbruck, *) Salzburg, *)
W Niemczech: Berlin, *) W Belgji: Ostenda, W Afryce: Algier, Tunis.
:
W, miejscowościach zaznaczonych gwiazdką, internaty dla chłopców i dziewcząt,
oraz dla dorosłych, są otwarte przez cąły

rok. Inne pensionaty i kurorty otwarte

są

tylko w ciągu lipca, sierpnia i września.
Wycieczki

ne

zniżki od 25 proc.

So proc. oraz pullmanowskie

wagony.

do

Ce-

na utrzymania w ciągu roku szkolnego (od
15 września) wynosi
miesięcznie.

110 franków
Szwajc.
11- 2221

i oficerowie 3 D. A. K.

Narocz.

SPORE.

W...

>
19,25—19,35: Rozmaitości.
19,35 20,00: Pogadanka radjotechn.

kapitan piłot
kawaler krzyża „Virtuti Militari"
i Krzyża Walecznych, były oficer 3 Dywizjonu Artylerji Konnej zginął
śmiercią lotnika dnia 25 maja 1928 roku pod
arszawą.

Z SĄDÓW
Echa „Hramady“.

radjowa.

19,00 - 19,25: Gazetka

P.

W pierwszym dniu Zielonych Świąpierwsze hasło i przykład
W imieniu
lewicy
w
związku z tek dano
nownie staje się przedmiotem dyskuprzepyszne
głosowania
radny Kuran zbiorowych wypraw nad
sji, dyskusji bardzo
gorącej,
którą wynikami
wypraw, daj Boże,
lewica wykorzystała utartym zwycza- złożył oświadczenie, zawierające zna- jezioro Narocz
jaknajliczniejszych.
jem dla zamanifestowania swego mo- ne już z sprawozdnnia oklepane za- jaknajczęstszych,
rzuty przeciwko
spółdzielni mieszkaNad jeziorem
Narocz
położony
nopolu na obronę robotników.
protest przeciwko po- został w pierwszym dniu
Zielonych
Przemówienie radnego Engla, zmie- niowej, oraz
rzające do obalenia zarzutów czynio- wziętej uchwale. Nadmienić należy, że Świątek kamień węgielny pod mający
połąnych regulaminowi
Spółdzielni, dało dyskusja nad sprawą sprzedaży dzia- tam stanąć dom wycieczkowy
przeciągnęła
się do czony ze schroniskiem dla turystów,
asumpt
radnym
Kuranowi, Stążow- łek spółdzielni
letnia rezydencja Towarzystwa Krajoskiemu, Krukowi, Dzidziulowi i innym godz. 11.
Następna
Sprawa
przeznaczenia znawczego, Ligi morskiej i rzecznej,
do wystąpienia w charakterze
rzeczników interesów nie tylko robotników placu pod budowę *pływalni miejskiej Akademickiego Związku Sportowego,
- przy ul. Derewnickiej 2 została zde- może Bratniej Pomocy uniwersyteckiej,
ale i... miasta.
wnio- a ma też w owym domu, zakrojonym
Przemówienia tych radnych (ogra- cydowana przez Radę w myśl
niczone do 5 minut) obliczone
były sku Magistratu, po uprzedniem wysłu- na sporą skalę, być coś w rodzaju
na wywołanie efektu wśród
kilkuna- chaniu wyjaśnień kpt. Kawalca i inż. pensjonatu dla osób pragnących przez
czas
dłuższy
wypocząć
na łonie
stu robotników przysłuchujących
się Miecznikowskiego.
Dalej rozpatrywane
były sprawy: przyrody — i jeszcze jakiej!
rozprawom
Obok
drzwi
prowadząInicjatywie dyrektora robót publiprzejściowych
w
cych na sałę. Padały słowa:
stoimy projekt przepisów
Wileńskiem
urządzeń
kanalizacyjnych i cznych w województwie
na straży 8-godzinnego
dnia
pracy, sprawie
Stefana
Sila-Nowickiego
w nieruchomościach inżyniera
w imię interesów miasta nie można wodociągowych
szkoły powszech- skwapliwe poparcie dał rząd — i oto
sprzedać ziemi miejskiej, w mieszka- m. Wilna, budowa
domu ro- dokonano raidu automobilowego nad
niach wybudowanych przez
robotni- nej na Antokolu, budowa
zaków mieszkać będą paskarze,
spół- botniczego przy ul. Pióromont, odno- Narocz aby uroczyście odświęcić
domu drew- łożenie i poświęcenie węgielnego kadzielnia—to zdobywanie pieniędzy na wienie ratusza, budowa
dla
personelu
szkolnego mienia pod tę nową placówkę polskiej
karkach ludzi pracy, regulamin
osie- nianego
Kuprjaniszkach, budowa
rzeźni turystyki — a i, mówiąc bez przesadla stwarza przywileje dla osób po- w
pokrycie
nieuiszczonych dy, kultury regjonalnej!
siadających,
głosujemy
przeciw bo miejskiej,
Sam pan wojewoda
wileński ponie chcemy być przeklinani przez tych długów ubiegłego okresu budżetowe1927—28
(zaległości
bierne).
robotników,
którzy
dziś
skutkiem go
te sprawy zostały załatnieświadomości akces swój do spół- Wszystkie
wione po myśli wniosków Magistratu
dzielni zgłosili i t. d. i t. d.
Radny Zaks mówił, że jakkolwiek z wyjątkiem sprawy odnowienia ratunie
solidaryzuje
się
z ideologją sza 'Odroczonej na następne posiedzezwiązków chrześcijańskich, nie może nia. Treść odnośnych wniosków mieI znów, w dniu wczorajszym, na
negować
istnienia w
omawianym liśmy już możność poaać w poprzedwokandzie
Sądu Apelacyjnego znalaprzedsiębiorstwie
czynnika
spółecz- nich numerach „Słowa*.
zło
się
kilka
spraw powstałych
na
Wobec
spóźnionej
pory
zakończenego oraz istnienia kontroli społecz„Hranej, z tego też punktu widzenia
jest nie sprawozdania z obrad odkładamy tle działalności zlikwidowanej
mady" białoruskiej.
za wnioskiem.
Dyskusja, która ma na dzień jutrzejszy.
W pierwszym rzędzie stanął Franciszek
Głuszyn, gm. Jodzkiej pow.
Brasławskiego,
skazany
przez Sąd
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 29 maOkręgowy na trzy lata ciężkiego więja r. b:
Ziemłopłody. Ceny za 100
kg. przy zienia za działalność
antypaństwową
Święto obwodu przysposobienia tranzakcjach
wagonowych franco st. Wilno: uwidocznioną
podczas
zebrań.
wojskowego 6 p. p. Leg.
żyto 54
55, owies 49—50, jęczmień broGłuszyn
występujący
podczas prowarowy 54—55, na kaszę 50—, otręby žyW sobotę, niedzielę i poniedziałek tnie 38 36, pszenne 36 37. Ceny rynko- cesu „Hramady* jako Świadek złożył
odbyło się święto obwobodu
przy- we: słoma żytnia 10-12, siano 14—16, rewelacyjne zeznanie o działalności
sposobienia wojskowego 6 p. p. Leg. ziemniaki 16—18. Tendencja spokojna. Do- b. posła Miotły oraz innych oskarżośredni.
Pierwsze dwa dni poświęcone zo- wóz Nasiona:
Ceny hurtowe za 100 kg. loco nych. Obrona zaskoczona zeznaniami
stały
zawodom
sportowym,
pozo- skład "Wilno: koniczyna czerwona I gat. Głuszyna szeregiem pytań starała się
stały, po wysłuchaniu
mszy świętej 300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka zatuszować zeznanie.
odprawionej w Ostrej Bramie przez "100, sėradela 32, lubin 24, owsy siewne 50
Sąd Apelacyjny
przystępując
do
Tendencja dla owsa mocna, dla reszks. Kafarskiego, na rozdanie
nagród ty—53.stała.
ro<poznawania sprawy Głuszyna trai defiladę
Maka
pszenna krajowa
| gat. 0000 A ktował go jako konfidenta komisarza
W sobotę odbyły
się drużynowe 110—120, 0000 95 105, II gatt 0000 B Kubarskiego i uznał, że był on konzawody strzeleckie. W strzelaniu
na 90—100, 000 30—90, żytnia 65 proc. 78— fidentem uczciwym,
lojalnym i zmu200 mtr. zwyciężyła
drużyna
Stow. 82, 70 proc. 75 - 78, razowa 60 - 65, kar- szony był niejednokrotnie (dla dobra
85—95, gryczana 75—85, jęczmienMł. Polskiej przed Legią Akademicką toflana
Sprawy) wystąpić trochę agresywniej.
na 60—65.
(indywid. Subotowicz
SMP),
na 50
'
Chleb pytlowy 65 proc. 65—70,70 proc. W rezultacie Głuszyn został uniewinmtr. z broni małok.
drużyna
gimn. 60—65, razowy 50—55 gr. za 1 kig.
niony. Obronę wnosił mec. Wiścicki.
K sza manna amerykańska 140—150 gr.
Zygm. Augusta (indywid, Subotowicz
Drugim hramadowcem działającym
та 1 kłg., krajowa 110—120, gryczana cała
S.M.P.)
na terenie pow. Brasławskiego
był
100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—
> Drugi dzień, poświęcony zawodom 110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, ja- Z. Ławrynowicz. Podburzając ludność
lekko-atletycznym przyniósł następu- glana 80—90.
przeciwko państwowości polskiej zaMięso wołowe 270 — 280 gr. za 1 kg., służył
jące wyniki:
(w myśl art. 129) na karę 3
cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo-

Seminarjum.
8.00 -1200 zł. za sztukę.
Defiladę
przyjmował
rodzatego
dowódca
względu na doniosłe znaczenie
cd
WZ
zda
М.
К
6 p. p. Leg. ppłk. St. Biestek, w otoEi
SĄCZ
RO
ju budowy potraktowaną zostala przychyl- sząwie ul. Marszałkowska 132.
й
6,25 16,40: Chwilka litewska.
nie.
czeniu
ks. Kaiarskiego,
dyrektorów
Zgodnie z opinią pomienionych „Komi16,:0 16,55: Komunikat harcerski.
wspomnianych
szkół,
patrona
S.M.P. Świafowej sławy kurorty i domy
na
Miejskiej
Rady
do
złożył
sji Magistrat
16,55--17,20: „Wołność
woli* odczyt
zdrowia.
na- XV z cyklu
posiedzeniu w dniu 28 b. m. wniosek
„Filozofja narodowa* wygłosi p. Domagały oraz licznego grona obasenu prof. USB. dr. Wincenty Lutosławski.
ticerow pulku z mjr. S. Dworzakiem Pensjonaty, internaty, dla dziewcząt i
stępujący: przeznączyć na budowę
dla chłopców. Cena całego
utrzymania
urządzeniami
ze wszelkiemi
pływackiego
17,20
17,45: Kwadrans akademicki.
i mjr. J. Kąkolewskim na czele.
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich.
przy ul. Dere17,45
18,16: „Wrażenie
z
pobytu na
higjenicznemi plac miejski
Po defiladzie goście podejn.owani Dia dorosłych 150 fr. szw. która jest
Komitet W. F. i Łotwie” wygłosi dr. Tadeusz Szeligowski.
wnickiej z tem że Miejski
byli
w kasynie oficerskiem, gdzie w stałą dla czterech uzdrowisk przy tygozado
przedłożyć
jest
P. W. obowiązany
popołuan'owy.
Koncert
18,55:
18,15
nastroju
spędzono
kilka dniowej zamianie. Reierencje przeszło
Magistratowi projekt pływalni Wykouawcy:
twierdzenia
Bortkiewicz-Wyleżyń- b. miłym
Zoija
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie.
z urządzeniami i z uwzględnieniem budowy ska (śpiew), dr. Tadeusz Szeligowski (akomp godzin.
(Zworotna portorjium).
upocałokształtu włącznie z łaźnią, oraz
ważnić Magistrat do ustalenia i podpisania
na własność
warunków przyjęcia gmachu
miasta.
WOJSKOWA.

ST
JULIAN DĄ BROWSKI
I pułku Lotniczego,

29 maja.
miejsce obecnie, to nie dyskusja rzeczowa lecz załatwianie
porachunków
partyjnych. Słowa te wywołują
calą
burzę.
Radny
Aronowicz
krzyczy:
trzeba to zapisać, trzeba to zaprotokułować,—ktoś inny: to mówił przed
panem mecenas Engel.
Głosowanie
nad
wnioskiem Magistratu było imienne.
Za wnioskiem
wypowiedziało się 24 radnych,
przeciw
13, powstrzymało
się 5 (w tej
liczbie wice-prezydent
Czyż).
Dziesiątka i większość żydów
głosowało
za wnioskiem.

lat więz.

ciężkiego.

złagodził

mu

poprawy.

Sąd

karę

Trzeci wreszcie

Apelacyjny

do 3 lat domu

oskarżony — Al.

Saczuk, mieszkaniec Mira
pod wpływem agitacji idącej
z ul. Wileńskiej
w Wilnie, na jednej z zabaw
tanecz-

nych zajął się odczytywaniem

odezw

prowadził
ów
niepospolity raid —
125-cio kilometrowy a w jedną i drugą stronę 250-cio kilometrowy. Wziął
w przejażdżcei uroczystości
udział
pan minister Staniewicz. Aktu poświęcenia dokonał J. E. ks. biskup Bandurski;

świetnie

całą imprezę

zorga-

nizował pan starosta z Postaw,
na
którego administracyjnym terenie rzecz
się działa — a wystarczy powiedzieć,
żeiz Wilna nad Narocz wyjechało z dziedzińca pałacu p. wojewody
36 aut,
zaś łącznie z przybyłemi z Postaw i
Kobylnika
stanęło ich
nad
Naroczą

42.

Pierwsze auta wróciły do Wilna o
północy; niektóre
o wiele później.
Dzień spędzono, przy dopisującej pogodzie, Świetnie.
czyniono, aby się
tak wyrazić, wyłom w
naszym,
tak

mało nawet nam samym znanym

„za-

padłym kącie".
Jaki zaś był przebieg
tej niepospolitej wycieczki, pierwszej na taką
skalę

od

czasu

jak

Wilno

odzyskało

swobodę ruchów — opowie naoczny
świadek i uczestnik rajdu w odcinku
jutrzejszego a może, jeśli mu rozpęd
posłuży, i w
pojutrzejszym
jeszcze
odcinku „Słowa”.

Wyścigi w Wilnie.
Pierwszy dzień.
Miałby nie zgromadzić na Pośpieszce
tłumów! Dzień świąteczny (drugi dzień
Ziełonych Świątek); pogoda niezrėwnana;
wyścigi... rzadka

rozrywka.

Między 2-gą a 4-tą
swej

długości

aż huczał

Antokol

w

całej

i dudnił

od

auto-

busów, taksików, dorożek
Były

zapowiedziane

„Konkursy*
Nie

na 2 i pół.

szkodzi,

niema

i aut.
przed

wyścigami

Niebyło

ich wcale.

obrazy.

Poco

jednak

sprowadzano tyle „luda* na wyścigowy plac
i kazano czekać ną otworzenie kasy z biletami wejścia aż do kwadransa po 3-ciej?
A my wiemy dlaczego. Dlatego aby ludzie
mieli o czem

mówić,

nietylko

o

zleceniu

z konia raz dwóch jeźdców
a potem jednego i to jeszcze rodzonego brata najwspanialszego

jezdca

w Polsce! Ai dlatego

że jak świat światem niebyło jeszcze wyścigów bez „incydentu* z publicznością
i
bez „nieporozumienia" z zarządem
albo
bez „votum seperatum* w gronie sędziów*
| zresztą - albo to mał» kaźdy miał...
świeżego powietrza? | tak jeszcze balsamiczneż0, jakiego wśród dusznych ulic nie
wąchał od dobrych kilku miesięcy?
A co
za widok naszego piacu
wyścigowego
na
dalekie miasto, na lasy dokoła
i pola! Niech

nam kto taki plac
dodatku

wyścigowy

pokażel

W

bez loży dla prasy...

Ale wyścigi w Wilnie wogółe tak miłe,
tak miłe... że i „na stojąco” człowiek choćby trzy bite godziny wytrzyma.
Zaś w pierwszym dniu: co

za rewja

całego naszego beau monde'u! A płeć piękna — w całej swej krasie „„regjonalnej'*
W Warszawie, to wyścigowe
panie jak te
doniczki kwiatowe ra imieniny: papieru plisowanego
i kokard
coniemiara
a sama
flanca... hm! lepiej nie oglądać. U nas zaś

ho, ho!

Można

z

ostatniego

papiereczka

komunistycznych. Spotkała
go za to kwiatuszek rozwinąć
i jeszcze będzie na
kara trzech
łat więzienia
ciężkiego, co popatrzeć, że oczu
nie oderwiesz.
którą Sąd Apelacyjny zatwierdził.
Pan įwojewoda,

generał Burhardt-Bukacki, wszyscy prezesowie w kompleciep
sportsmeni nasi wszyscy co do nogi, pani
Gisted w bajecznem okryciu z cielęcej
skórki w naimodniejszy dziś tygrysi deseń;
oficerowie, że „oko rwie", osobliwie ‘раnowie z 4-go pułku! A jak jedzie p. Jamontt w dwukonnym wolanciku, z czerwoW czasie Zielonych Świąt bawiła w ną chorągiewką
w ręku, puszcząć konie ze
naszem mieście pod
przewodnictwem kierownika
rządowej
szkoły
powszechnej z startu! Obok pana Jamontta,
z białą cho-

.

WET,

Niezwykła wycieczka krajoznawcza w
Wilnie.

m.

Łyngmian,

powiatu

Święciańskiego p.

rągiewką

w ręku

porucznik

Marjana Święcickie„o wycieczka krajoznaw= 4go pułku) jak małowanie!
czą dziatwy szkolnej oraz ich rodziców z chodzą

wspomnianego

pozranicznego

ły i cenniejsze

zabytki

w

miasteczka.

kółko

konie

(oczywiście

z

A po paddocku

rozsiodłane

i osio-

trzeba
wie- dłane, a sportsmeni najzagorzalsi to przynasi z głębu- stąpią to odstąpią, tu się narądzają, to
kiej prowincji Litwini,
którzy w
znacznej tylko brwiami ruszają
od natężenia kombiwiększości poraz pierwszy w
życiu
mieli
nacyj.sposobność poznanią stołecznego grodu b.
Przy totalizątorze tłok umiarkowany.
W. Książąt Litewskich.
„ Wycieczka zwiedziła wszystkie kościo- Poszukiwanie „spólników* wielkie. Obroty
Uczestnicy wycieczki
dzieć, to najautentyczniejsi

wileńskie,

ponadto

była zbiorowo na przedstawieniu w
miejskim kinoteatrze
kulturalno-oświatowym,
a należąca zaś „do
niej dziatwa szkolna
wraz z nauczycielami była pozatem na _wi-

dowisku

„Kościuszko

pod

Racławicami *na

Pióromoncie.

A

(na wszystkie strony w poszukiwaniu motjantów) znaczne.
Orkiestra
dęta wojskowa
przygrywa
obficie „do słuchu*. Otacza
ją też stale
wianuszek *wdzięcznych
słuchaczy.
Sporo

jest bowiem takich co przychodzą na wyścigi ' dla muzyki. Ci wracają do domu zawszy objaśnienia odnośnie grobu nieznane- sze w. doskonałym humorze.
go żołnierzą na Górze Zamkowej
z płaZaczyna zmierzchąć się. Już tylko jeczem padły na kolana, powtarzając słowa
den
bieg został do „*ykonania*. NajbarE
zą
dusze
zmarłych
obrońców
dziej pasjonujący! Cóż kiedy pędzić trzeba
raju.
Dla dopełnienia tej informacji
zązna- do autobusów aby chwycić
miejsce przed
czyć trzeba, iż wycieczka ta została
sfi- rozpętaniem się całej
powodzi tłumów. Ponansowana kosztem własnym jej organizatora i kierownika, który uzyskał jedynie woli też luźniej się robi dokoła—ogrodzezapewnienie zwrotu 100 zł.z wszystkich nia. Zaczynają opróżniać się Aawet bezwydatków przez wydział powiatowy sejmi- płatne miejsca.
ku święciańskiego oraz rotumalne
ulgi od
Jednocześnie potężne tumany kurzu zawładz kolejowych za przejązd ze stacji Naczynają
wzbijać się na szosie. | znowu cawe-Święciany i z powrotem. ||
:
„Uczestnicy wycieczki opuścili wczoraj ły Antokol zaczyna dudnieć i huczeć.
dopiero nasze miaste uszczęšliwieni, jak
Tłumy rozpływają się.
sądzić należało, iż mieli możność zapoznaPierwszy dzień wyścigów minął.
nia się z nim bliżejw ciągu trzechdn oweCEUKNWRZOTIENONERE
SEZ TOK RTERECTPŁZORIKIDCU
go pobytu.
.
Przypuszczać należy, iż chwalebna iniWzruszający był widok, gdy kobiety,
a za ich przykładem dziatwa wysłuchaw-

cjatywa
kierownika powszechnej
szkoły
łyngmiańskiej
znajdzie niebawem
szersze
zastosowanie i wywoła odruch
większego
zainteresowania się wszystkich czynników,

powołanych do szerzenia
czej wśród naszego ludu.
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krajoznaw‚
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GIELDA

WILEŃSKA

Wituo, dr. 29 maja 1928 r.
Papiery procent. państw.

5 proc.

Pożyczka

<

Premj.

ser.

Il 5 dol.

84.25

Listy
Zastawne
4,5 proc. Wil Banku Ziemsk. 100zł. 69,30

sto

Miejski: Kinematogra!

Od dnia 30

ui.

MIEJSKA

Ostrobramska

„leżrywałz słynnego
Kwille"

do 3 Ea

5.

godz. 4-ej. Następny

Kino- Teatr

program:

„POLGHIA“

|

Wilnie.

Wspaniały

świąteczny

p.

psa

t.

LLTI

Rejestr Handlowy.
Do Rejestru Handlowego
to następujące

|

życie

8031.

Mat-

Ceny miejsc

„HELIOS“ iš

ZNIŽONE
Parter od

Wileńska 38.

z i ś!

О

ja

Potężny dramat miłości i zdrady, osnuty na tle autent. pamiętników b. szamWystawa! Wstrząsające sceny! ArcyPrzepych!
belana dworu Carskiego.
dzieło wszechświatowej sławy.

1 zt.

Balkon - 70 gr.

UNE WŁDBY

po

użycu

A

W

15.

5` POL
;

NONNARIONNAŚ

$ К А

jest 25 zrzędu państwem, gdzie w wyjątkowo
krótkim
czasie
zdobyła sobie rynek znana od 100 lat, niedoścignionej jakości,
najbardziej poszukiwana na rynkach Światowych herbata angielska

s

S LYONSA
Š

- Perskie"
dywany,
meble, antyki oraz

T-WO

Ё

©

66

Mickiewicza 9, wejście

z ul.

Fabryki w Lublinie i Żywcu
i
Biuro
sprzedaży

Budowa

i przebudowa

wszelkich

od

4 do 6.

G|
=

MŁYŃSKICH

ELEKTRYCZNE i MOTORY
nomicznego zużycia ropy,

do „Słowa*

b. starsza

i
Kupię

według najnow-

Paryża
przyjmuje
11 — 12 104 5

lornetkę

dą

jyjazd
Ku GRNSRKE Śl

wojskową

zdo

3-ej

Biuro

"|
>

adresu
Va“.

TROWE,

=
.S | przedstaści
E wicielstwo
o

TRYJERY,

U N

części do maszyn

J i

žniwnych,

6

Ziednocz
Fabryki M
a:
=

Ra-

i innych wad

Specj

A

jalna fabryka TARTAKÓW
RÓBKI DRZEWA najnowszej

й

i MASZYN
konstrukcji,

=

do OBprzewyż-

s

szające wyroby zagraniczne.

Na żądanie wizyty

{

inżynierów.

9|

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie.
Liczne referencje odbiorców.
0 —0rzz

TTT:

1,000

‚а“.

Kąpiele:

siarczane,

18 maja

Nowe

odnowione

łazienki

boro-

siarczane.

udziela Zarząd.B$5

Anons o posadach,
:

*

Dyrekcja Lasów Państwowych

EB US SAVE SAVE

Listy na ilidę

przesyła

szybko

i

akuratnie

AS,

S.

|
i

LIFSZYC, RYGA. Adres: RIGA POST- В

FACH 5 11. Przy zapytaniach o
informacje należy dołączyć 50 gr. p
znaczek na odpowiedź.

Rae za

AC BA BY EA CO ZA W A A

Wydawca

Stanisiaw

wraz

do wiadomości,

państwowych

z dietami

za

iż w

nym

w

Oszmianie,

Gd Vi 10
w peł-

do wynajęcia
'm sezonie

wą

zamiennymi

w_Wil- M do 20 VII,

tut. Dyre- pokój

w

od

10

ładny

mieście

istnieje od

czas

X—VIII

pracy

st. Sł. Nr 405.

268

roku.

zostało

terenowej

Ža

3

capowiedzialny

Czesław

Karwowski.

korony.

Sztuczne

bólu
złote

zę-

by.
Wojskowym, urzędnikom i uczącym
się zniżka. Ofiarna 4
m. 5. Przyjmuje: od
8—1i od 4—7.
Wydz. Zdr. Nr. 3

od

ul.

Jagielloń-

1925 roku. Wła291 -VI

w Oszmianie,

ul.

Żeligow-

Firma istnieje

od

1912

292—Vi

Bronisław, zam. tamże.

270

Sobecki*

się

z

rejestru.

17 IV. 1928 roku.
Ida i Kaufman Judel—spółka fir-

-

Sadowa,

16. IV.

Markus

8054. 1. A. „Miasnik

12, sprzedaż

wód

ma istnieje od 1911 roku.
zam. tamże.

Chana"

gazowych,

Właściciel

wa

Mowsza

zam.

8, sklep

ściciel Lipkowicz

Bejla,

Firma

4, sklep

narzędzi

roku. Właściciel Ławit
dowa 43.

rolniczych.

Morduch,

Firma_

Potasznik

i farb. Firma

Berko, zam.
!

17, sklep

napoi

sklep

Mera*

spożywczy.

Reznikowicz

7, sklep

Firma

ist-

R

7

=

od

od

Oszmianie,

roku.

309

Rynek,

ul.

1898 r.

ul,

3,

Właścicie!
310

w Oszmianie,

Firma istnieje

zam, w

ul. Boć

1912

Ryn”

Właści-

Holszafska,

Dział A w dniu 16. IV. 1928 r.
8066. 1. A. „Rudnik Chaja* w Oszmianie,
5Ка

4, piwiarnia

1913 roku

wa

ze

sprzedażą

Właściciel Rudnik

12, sklep

apteczny.

ciel Samower

14

zakąsek.

ul.

Firma

Chaja, zam. tamże.

istnieje

od

Etel, zam. tamże.

1918

od

312-VI

Etel* w Oszmianie,

Firma

Borun-

istnieje

ul. Rynko-

roku.

Właści-

313

VI

8068. 1. A. „Sołoducho Sonia* w Oszmiąnie, ul. Rynkowa 10, sklep manufaktury i sledzi. Firma istnieje od 1927
roku. Właściciel Sołoducho Sonia, zam. w
Oszmianie, ul.
Żeligowskiego 8.
314 - VI
8069. 1. A. „Swiatoj Abram*
kiego

2, cukiernia.

Swiatoj Abram,

Firma

istnieje

zam. tamże.

1, sklep skór i obuwia.

ściciel Swirski

w Oszmianie, ul. Piłsudsod

1904

roku. Właścicieł

315—VI

„Swirski Josiel* w Oszmianie, ul. Kościel-

I. A

8070.

na

Firma

istnieje

od 1926 roku. Wła-

316—VI аы

Josiel. zam. tamże.

:

8071. 1. A. „Szejnber. Isomer* w Oszmianie, ul. Piż190t
od
istnieje
Firma
sudskiego 15, sklep manufaktury.
G
RE
roku. Właściciel Szejnberg Isomer, zam.

ul.

8072. 1. A. „Faboryska Chana*
Firma

spożywczy.

4, sklep

Ściuszki

pi.

w Oszmianie,

1912

od

istnieje

Koroku.

Właściciel Taboryska Chana, zam. tamże.

»
Dział A—w dniu 13.IV—28 r.
30.ILA. „Lipiec, Bak, Epsztejn handlujący pod firmą:
O. Lipiec i S-ka*. Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane
się z rejestru.

i wykreśla

612.I1.A.

„Firma:

12.[V -28 r.

„Mieczysław

-

-

Bohdanowicz*

zmie-

nia się na: „Tartak i młyn* Rajówka - Mieczysław Войdanowicz“. Prowadzenie 'mtynu, tartaku i fabryki tektury.
przedsiębiorstwa

Siedziba

os.

Chocieńczyckiej,

Rajówka, gm.

ul. Dominikań-

pow. Wilejskiego. Siedziba zarządu w Wilnie,
przy

12.

Mickiewicza

ul.

zam.

w Wilnie

jest Oskar

Wendori,

Mieczysław,

Właściciel Bohdanowicz

ska 1.

-VI

Prokurentem

zam. w os. Rajówka, gm. Chocieńczyckiej.

‚

1922

B
В

> capomenthol Matuli
używaj tylko

B

E

poleOgólnie znany i przez licznych mpc
RL & marką ochronną
cany! — Prawdziwy

›

poleca N.

m

LOP*"

GLEZER,

A

gumowe

N

poleca

„Sklep

Szwarcowy 1 (Wielka 15).

Druk.

ki

„Wydawnictwo

Rolniczy“

_0_Pezz

Wileūskie“

dom

jadalne,

lasny.

В

sypialne

ety,
ro в mp jdine;

AA

angielskie, kredensy, stoły,
szafy,

£

asiona,
SZTUCZNE,
NAWOZY
ANCE,

RAFJĘ

,

# [stnieje od 1843 r.
B | Fabryka s skład

w

6, tel. 41.
GDAŃSKA
х

я

>

N

DU

H | Wilno, ul. Tatarska

angielskiej

"marki

i

Spółka z ogr. odp.

R

i ciężarowe

8

5 Cierpisz na: REUMAĄTZM, ŁAMANIE itp.

a

samochodowe 8 [M Wilonkin i 5-4

В

ul.-Sa282- VI

Fabryka Środków Leczniczych w Krakowie.

ul. HolFirma

311

1902 roku. Wła-

MATULA

Szkolny
306

w Oszmianie,

istnieje

Szmuel*

galanterii.

ciel Rudner Szmuel

280—VI

od

Rynroku.

w Oszmianie,
i przekasek.

Liba, zam. tamże.

w dniu

istnieje

ul.
1900

w Oszmianie, ul.

chłodzących

8065. I. A. „Rudner
kowa,

KEOSEUDZZORANUZNZRONSOZENZZANCONNONZNESERK|

Wytwórca:

żelaza

8064. I. A. „Rubno Sora“ w Oszmianie,
sklep spožywcžy. Firma istnieje od
1910 roku.
Rubno Sora zam. tamże.

ul. SadoWłaściciel

zam. w Oszmianie,

EUGENJUSZ

w Oszmianie,

Właściciel

w Oszmianie, ul. Piłsud-

8019. 1. A. „Ławit Morduch*
skiego

304

istnieje od

ruńska, 10,

Fir-

281

303—V

6

Mostwiliszkier Chana,
278 - \1

zam. tamże.

spożyw-

16. IV. 1928 r.

8063. 1. A. „Reznikowicz Liba*

ul. Rynko-

w Oszmianie,

od

sklep

ciel Reznik Chaja, zam. w Oszmianie, ul. Sadowa,

Želigow-

herbaty i tytoniu.

istnieje

Przedmiot:

VI

tamże.

spożywczy.

Jan*.

8062. 1. A. „Reznik Chaja* w Oszmianie, pl. Kościusz-ki, 10, sklep naczyń. Firma istnieje od
1912. roku.
Właści-

han-

8018. I. A. „Lipkowicz Bejla* w Oszmianie, ul. Piłsudskiego

302
- VE

nieje od 1919 roku. Właściciel Rabinowicz Mera,

2

S017. 1. A. „Lewin Mowsza* w Oszmianie,
istnieje od 1923 roku.
28, sklep mięsa. Firma

Lewin

„Dubicki

8061. I. A. „Rabinowicz

ul. Rynkoistnieje od

Rochel* w Oszmianie,

Przedsiębiorstwo

się z rejestru.

15, sklep

szańska,

Wspólni-

ul.

z0-

301—VI

18 IV. 1928 roku.

8067. I. A. „Samower

Brajna, zam. p

300 - VE

12.

Właściciel
Dwór, 4.

1928 r.

8052. 1. A. „Markus trajna* w Oszmianie,
lo, herbaciarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma

wykreśla

Przedsiębiorstwo

8060. 1. A. „Potasznik Berko*
kowa,

Oszmianie,

273

i

8059. I. A. „Plaugo Anna“ w Oszmianie; ul. Pilsudskiego, 2, sklep wędlin. Firma istnieje od 1898 r. Właściciel Plaugo Anna, zam. w Oszmianie, ul. Sądowa, 41.
305

14. IV. 1928 r.

Rywkin, zam. tamże.

Szaja*.

Dziat A. w dniu

S-ka“, Sklep spożyww

zlikwidowane

8058. 1. A. „Potasznik Chjena“
w Oszmianie, ul. Rynkowa, 24, sklep galanterji i manufaktury.
Firma istnieje od
1918 r. Właścicielka Potasznik Chjena, zam. w Oszmianie, ui.

Jan, zam.
271

10. Firma istnieje od 1922 roku.

zostąło

zlikwidowanei wykreślą

1286. Il. A.

samochodowemi,

zakąsek. Siedziba

VI

299—V!

w dniu 3 IV. 1928 r.
„Rubin Chana-Doba*.

czo-bakalejny.

w Wilnie.

oraz

293

są zam. w Wilnie, Salomon Dinces
14 i Natan Dinces
przy ul. Snia296 - VI

w dniu

Wła-

w dniu 5 IV. 1928 r.

nie zębów bez
Porcelanowe i

Wilnie,

Lei”
290 — VE

josiel, zam. tamże.

i wykreśla

6971. II. A.

zam.

Mejer

1919

8053. 1. A. „Matux Sora* w Oszmianie,

в

zam.

tamże.

5756. Il. A. „Sagałowicz

roku. Wła265.

AKUSZERKA

Z

w

istnieje

i poliwy.

mowa”. Przedsiębiorstwo

skiego 3, skłąd apteczny. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Mątuk Sora, zam. tamże.
275 VI

оВЫ ОНИ

zam.

Perski

Szołem,

lzydor*

w dniu
3684, II. A. „Lurje

Boruń-

ustępstwa.

BI

Właściciel

od 1919
264

ul.

Krajnowicz

i akcesorjami

i Piwiarnia ze sprzedażą

1924 roku. Właściciel

| Leta petmyści

Izydor,

ło zlikwidowane

Boruch* w Oszmianie, ul. HolszańFirma

w dniu

08

289—VI

w dniu 13 IV. 1928 roku.
„3656, II. A. „Ješman Wactaw“. Przedsiebiorstwo zosta--

ul.

8057. I. A. „Owsiejczyk Leja“ w Oszmianie, ul. Rynkowa 9, sklep żelaza i naczyń. Firma istnieje od 1924 roku.
Właściciel Owsiejczyk Leja, zam. w Oszmianie,
ot
7

Po

„Pczycki

pod stemplem firmowym
przy ul. Gimnazjalnej 6
deckich 3 — 11.

Firma ist-

w Oszmianie,

Właściciel

j903 roku.

częściami

lomon

Chevrolet*,
w peli wznowiła
znym ruchu do sprzę- powróciła
rzyjęcia
chorych
dania, ul. Węglowa 19, Mostowa
23
m. 6
m. 1, od 12—5 p.p.-0
W. Z. P. 28

I. A.

Olkienicki

ku. Właściciel Pietkiewicz

8051. 1. A. „Rywkin Bruchz* w Wilnie,
ul. Mickiewiczą 37, skup zawodowy skór. Firu.4 istnieje od
1928
roku.
Właściciel Rywkin Brucha, zam. tamże. Prokurentem jest Sa-

OKUSZKO

marka

EBESEZEOEYCYESZZCOEDEEJ
ZZS: Redaktor

Necha“

Minucha*

Dział A w dniu

ZEN 0

tamże.

8029. I. A. „Perski Josiel*

roku.

towania z odbioru pieniędzyi instytucyj podpisują obaj wspólniey pod stemplem firmowym.
272.

przyjmuje od godz. 11
do 2.
Mickiewicza
46 m. 6. Niezamoż-

uzależnioną jest od posiadanych kwalifikaDOKTOR
cyl. Podania wraz z życiorysem należy nadtę, GINSBERG
syłać do Dyrekcji Lasów Państwowych W choroby
weneryczne
Wilnie, ul. Wielka 65.
syfilisi skórne. WilDyrekcja Lasów.
no, ul. Wileńska 3,* e0—92£2
lefon "567. Przyjmuje
ой 8 do 1 i od4 do8.

Macklewicz.

I A. „Grupp

4, sklep spożywczy.

astma,

kcji wakuje kilka posad kontraktowych widokiem na morze, Lekarz-Dentysta
MARYA
geometrów dla robót leśno-taksacyjnych3 min. do plaży, mooraz techników do prac meljoracyjnych, żę być z całodzennem Dżyńska-Śmolska
obeznanych praktycznie z wymienionemi utrzymaniem.
Infor- Choroby jamy ustnej.
czynnościami. Wysokość poborów jak dla mącje w Wilnie, tel. Plombowanie i usuwa
urzędników

.

cy zam. w Oszmianie, przy ul. Żeligowskiego lo: Gerszon i
Pinje Dawidsonowie. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy Z dn. 13 marca 1928 roku na czasokres jednoroczny
od
dn. zawarcia umowy.
Korespondencję
wszelkiego
rodzaju,
zobowiązania, umowy, akty notarjalne, weksle, żyra wekslowe, czeki, przekazy, pełnomocnictwa, żądanią sum i pokwi-

4KUSZERKA

Gdańska
6_ tel.9-05

NTT

US AU

„Gowsiejowicz

ul. Żeligowskiego

%. Smiałewska

pod Wilnem posiadamy do sprzedaży na warunkach
dogodnych
D. H.-K. „Zachęta*

przyrodolecznictwo.

Sig Wszelkich objaśnień

gm

spożywczych.

8050 I A. „Bracia Dawidson

serca,

Właściciel

Pczycki

w Wiszniewie, pow. Woło-

towarów

8056. 1. A. „Mostwiliszkier

ZIEMSKI

20 sierpnia,BiB TAKSÓWKI

nie podaje

I A.

istnieje od

Rynkowa

MAJĄTEK

gjdo 20 czerwca i od
- winowe.

wódek,

8049 I A. „Auto-Garaże — Jan

czy

1000
40 Mieszkanie“.
l Lorz”. —

Bo Początek sezonu
zniżone.

Choroby

przyjAdres

ściciel

4 ARUSZERKI $

szenia
рой
„Šiowa“.

SĄ Wygodne autobusy do Rawy Ruskiej
pa(s9 zina, do Lwowa (2 i pół. godzi” gą

pac"

win,

Fjrma istnieje od 1928 roku. Właściciel Sobecki
w Wjjnie, ul. Mickiewicza 12—2.

pla-

roku.

8028.

Sanatorjum
„Salus“
wa 12, sklep manufaktury. Firma
istnieje
od
1901
roku.
Kupczyka KraWłaściciei Miasnik Rochel, zam. w Oszmianie, 5
E
SÓL Przy obejęciu
Sg
e 9LĘZ Dr.
ków, Szujskiego 11.
ska 7.
Ё
posady
może wyjered
Au
я AI prowincję
Й
я
82 8122 ,
POKOJOWEGO
3—4
8055. I. A, „Mileįkowska Bluma“ w Oszmianie, pl. Ko=_"'а
się na Tais
i Mieszkania
ściuszki, sklep galanterji. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Milejkowska Bluma, zam. w Oszmianie, ul. PiłsudsIešnictwie, lub przyjs
szukam,
Zgłoszenia
kiego 18.
й
t
277
mie inną pracę. Zgło- go
„Słowa* | pod
koopera-

-

st. kol. Rawa— Ruska.
ny) codziennie.

1 A. „šavicki Zenon*

Wileńska 26. Przedstawicielstwo samochodowe

po-

operacji

zam.

stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru,

8042

del

«| —pócz

zł, ul. Ad. Mickiewicza,

aśaNiemirów—Zdrój »
tfborowinowe,

zą

Zundej,

Ф

ul

stycznych). Wilno, ul.
Wileńska 33 m. 1.
w. Z. 19-IV 28 r.L.24

:
аее

złoży młody
eneT- sprzedam lub
Dory naciawićć OT- mę spólnika.

„ganizator

ol!

mocą

оо —v SKIEJ ; towarem, przy

Kaucii

aj

syn

i

®

w Bydgoszczy.

do adm. „Słoa

Sejmiku

ściciel Markus Boruch zam. tamże.

€-

Ołański

skiego 2, sklep spożywczy

w dniu 14 IV 29 r.
8040 1 A. „Apteka W działu Powiatowego

od
6,

Sabourand'a,

286—VI

287—VI

ska 6, sklep spożywczy. Firma

259

ul. Szkol-

lekarska,
(usuwanie
brodawek, zmarszczek

00.0

kowa

— Aleksander—£ufro-

Josel zam. w Oszmianie,

8048 I A. „Markus

lektroterapja, naswiei
kosmetyka
t- tlanie

tamże.

się z rejestru.

ska

asystentka

zam.

8027. I. A. „Olkienicki Szołem* w Oszmianie, ul. Ryn2, sklep skór i przyborów szewckich. Firma istnieje od

1918

8047 I A. „Kuler Hirsz* w Oszmianie, ul. Rynkowa
lo, sklep gotowego ubrania. Firma istnieje od 1906 roku.
Właściciel Kuler Hirsz zam. tamże,
269

43.

Szewel,

nieje od 1927 roku. Właściciel Babicki Zenon, zam. w Piotrkowie. Plenipotentem jest Aron-Hirsz Dudman, zam. w Wiszniewie.
263

ma

Kliniki dermat. U. S.
B.. po
powrocie Z

.
Poszukuję
KUCHARKI

Szesoński

tamże.

Elektrotera-

Milejkowski

Właściciel

8046 I A. „Krajnowicz Mejer" w Oszmianie, ul. Holszańska 3, skład piwa i piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Fir-

Przyjmuje

ч

a:

+.

aa,

į > | TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A, TURBINY МЛА-| н
>

ej 416

Osamoinego. Ludwisar- glącać od 2—5-ej, ul. Choroby skórne, le5. czenie włosów metoska 8—3, od 4—5.
2 - 9282 Tomasza Zana I 5 1692

2

DIESLA z gwarancją eko-|
MŁYNKI
PRZENOSNE,

7.

skiej 9-2i5-8.
w.Z.P
pod
DOKTÓR
Iš

Sobolew.
„Ergo“.
2 eepz

Pokój

telefon 14—10.| »
WYTWÓR-

1,

4

choroby skórne, weneryczne 1 . MOCZO-

—1

z| nem wejściem,
dla walnością
jana
+
э
wszelkie wygody.

Z
isk
i skłąd fabryczny:

młynów zbożowych,

MASZYN

ai
o

Foksal 25.

od

ENO

na lato,

1 |Szej techniki, KAMIENIE FRANCUSKIE i SZTUCZNE, |>| podziałką Nr. 8985. chunkowe S. Gasio„| MOTORY ROPOWE, NA GAS SSANY, MOTORY|”| podaniem ceny inuaieza 8, at
>
1

Śniadeckich

przyjmuje

DRUSKIENIKI

8 5 p.p._ N. Wilejka,pią
SR:

Zarząd: LUBLIN,
х

ul.

ujeżdżonego od 5 do
żąd:
7
lat.
Wiadomość: ZWiERZYŃCH: Zo.

z

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

O|NIA

skórnei płciowe,

ul!-

„
8026. I. A. „Olaūsxi Zundel“ w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 39, sklep spożywczy.
Firma istnieje od 1919 roku.

8044Į A. „Heler Szejna* w Wilnie, ul. Kalwaryjska
26, sklep galanterji i bławatu. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel bieler Szejna zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 36-a.
266
8045 I A. „Kagan Asna“w Oszmianie, ul. Rynkowa 20,
sklep galanierji. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Ka267.
gan Asna, zam. tamże.

weneryczne,

pia, słońce górskie
Mieszkanie
„ konia wierzdjatermja.
Mickiewichowego potrzebne 3 pokojo- cza 12, róg Tatar

Kupi

99

я Wilno, Osirobramska 29,
i

choroby

od godz. 10 40 11 оа
5—7 p.p. W. Pohulanka 2, róg Zawalnej
W.ZP, 1
czynkę 4 letnię. Dzie- POS
ci zdrowe, ul. Nie- Dr. @. WOŁFSÓŃ
dzwiedzia 6—3.
— „ weneryczne,
moczoMio
i skórne, ul.
ileńska 7, tel. 1067.
są jeszcze w centrum - I8L
do wynajęcia pokoje
okfór-Medycyn
przy rodzinie z utrzymaniem. Wiadomość: B A. CYMBLER y
Arsenalska 6 m. 1,

Wysocki.

isę | Kapitan
le,

=
o)
=z

wyjedzie

Medycyny

LUKIEWIEZ

Miat-

roku.

256

257

ska 30, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1903
ściciel Grupp Minucha, zam. tamże.

za swoje
Oddam
chłopczyka 2 letniego i dziew-

Władysław

wytwórnie
maszyn i odlewnie

m

U

Doktór

na

płciowe.

LAKLADY GODOWY KŁYKÓ

oce!
Dwór 7.

8043

W. Zdr. Nr. 152.

neryczne.

Nr. 7 m. 6.

NH

|

Siedlce,

tel. 277.

Oszmianie,

„
8025. I. A. „Miskin Fajtel“
w
Oszmianie,
ul. Piłsudskiego 21, sklep Spożywczy i piwiarnia.
Firma
istnieje od
1921 roku. Właściciel Miskin Fajtel, zam. tamże.
288 —VI

uł. Zeligowskie-

Rynkowa 2, sklep gotowego ubrania. Firma istnieje
roku. Właściciel Gowsiejowicz Nocha zam. tamże.

Dr. POZIŁSKI
Rzeczna 11-a m. 11,
(róg Zakretowej). _— choroby skórne i we-

„VITA“

=
£

U.

Marjana

GO

poszukuje ustosurnKOwanych inteligentnych osób
dla współpracy na
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Polęskiego i Wołyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów.
Warunki — pensja i prowizja.
Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wilnie,
Dyrektor

1901, wyd. przez

kowskiego, uniewažnią się.
0—0£PZ
REZ
a
Rutynowana
nauczycielka FRANCUSKIEGO i ANGIELSKIE-

UBEZPIECZEŃ

„przy ul. Królewskiej

ul. Mickiewicza 24,

i

DOW
MOCZOW.
od 12--2i Od 4--6,

w

w dniu 13. IV. 1928 r.
818. 11. A. „Dinces Chomon*. Plenipotentami firmy do
dn. 31 grudnia 1928 roku, z prawem łącznego
podpisywania

żyńskim, sklep

NARZĄ-

Szewel*

manufaktury. Firma istnieje od 1923 roku.

8039 I A, „Szesoński Josel* w Oszmianie, ul. Rynko1, sklep przyborów szewskich- Firma istnieje od 1885 ro-

8041

Kobieta-Lekarz

tel, god. 4

imię

MOWSNWNIR
ON OONDAOOOOOWOONOOWOWANA

9 4

Dr. Zeldowiczowa ;
KOBIECE, WENE- |

P. K.

2384—2

Do nabycia we wszystkich handlach kolonialnych w całej Polsce.
Jen.
Przed.
Teofil Marzec,
Warszawa,
Marszałkowska
89,
Mazowiecka 5.

od

pianino kupi przyjezdny.
Zapłaci |
pełną wartość. Fiotel Europejski pokój 32, lub. telef.
przez centralę ho-7 p.p.

fryzjerski

Właściciel
284 VI

ściciel Minc Michla, zam. tamże.

Oszmianskiego“ w Oszmianie, ul. Pitsudskiego
45, apteka.
Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel
Wydział Powiatowy
Sejmiku Oszmiańskiego w Oszmianie.
262.
=

narządów

—1, od 5—8 wiecz.

AE
—- я *
gubioną ks. wojskową
rocznik

od 1922

Oszmianie,

ul. Rynko-

8030. [. A. „Pietkiewicz
Bronisław* w Oszmianie, ulHolszańska 3. Skłep win i wódek. Firma istnieje od 1927 ro-

ny

weneryczne,

RYCZNE,

istnieje

w Wilnie, ul. Borowa, 3.

D. ZELŁBOWICZ
moczowych,

w

Oszmianie,

Dział A w dniu 6 IV 1928 r.
8038 I A. „Szelubski Szloma* w Oszmianie, ul. Pilsudskiego 17. Restauracja z wyszynkiem
alkoholu i hotel.
Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel
Szelubski Szloma
zam. tamże.
260.
wa

DOKTOR

ВОУ РОИ РР РУ Р ЗЕВ РО Р е ВЕа Ра И С Т Р М Р Р Р П Р Ра

zam.

1.

zam.

BAWAWAŃ
syfilis;

Fajwa,

8037. I. A. „Zakład

w Wilnie.

chor.

s

SŚwirski

w

8024. I. A. „Minc Michla“ w Oszmianie,
ul. Szkolny
6, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1924 roku. Wie-

Dwór

zyna Szajtor*w Wilnie, ul. Mickiewicza 15, zakład fryzjerski.
Firma istnieje od 1928 roku.
Właściciel Szajtor
Eufrozyna,

4 LEKARZE Ę
; ipne wady cery

łaściciel

w Oszmianie, ul. Piłsud-

Firma

Dawid*

8023, I. A. „Milejkowski

Rynkowa 12, sklep

: 8036. 1. A. „Jan Szabłowski* w Smorgoniach, pow. Oszmiańskim, sklep narzędzi rolniczych, Firma istnieje od
1922
roku. Właściciel Szabłowski Jan, zam. tamże.
258

BWAWAWEA

WĄGTY,

ul. W. Ste1928
roku.
255

g0,

Vis-a-vis Hot. Georges. a
Tel. 482.
Weg. od 1890 r.
Wydz. Zdr Nr. 3752 IV.
I-zerz

METAMORPHOSA
Padalinio «sue piegi,

8033. 1. A. „Rubinsztejn Josei* w Wilnie,
iańska, 19, roboty budowlane. Firma istnieje
od
Właściciel Rubinsztejn josel, zam. tamże.

8034. |. A. „Sole Morduch"

I. A. „Magidej

8022. I. A. „Messi Mina“ w Oszmianie, uł. Rynkowa 8,
sklep galanterji. Firma jstnieje od 1913 roku. Właściciel Mes285 Vi
Si Mina, zam. w Oszmianie, uł. Żeligowskiego 16.

tłu-

1921 roku.
254.

ciel

B

Skład Apt.

Md. Mickiewicza

handel

„
8035. L. A. „Swirski Fajwa* w Oszmianie, ul. Piłsudskiego, 1, sklep skór. Firma istnieje od 1920 roku.
Właści

i przedstawicielstwo

SL. PRUŻAN
A

hurtowy

Właściciel -- Solc Morduch, zam. tamże.

Woda ta nie farbuie, lecz przywraca Wwy
naturalay kolor włosów, nie zawiera
nie
Osadu,
brudzi Ą
ŚAttuszczu
ат
Ww
pr eto skóry.

Skład

Pietkiewicz

gowskiego, 4, sklep spożywczy. Firma istnieje od
Właściciel Podbereska Fejga, zam. tamże.

|

wody

„PELANIN*,

1. A. „Jan

skiego, 52, sklep spożywczy.

odzyskują pierwotny
kolor

8021.

wa 5, sklep skór. Firma istnieje od
1917 roku.
Magidej Dawid zam. w Oszmianie, uł. Sadowa.

"8032.|. A. „Podbereska Fejga" w Oszmianie, ul. Żeli-

meta |

Tancerka"

„Czerwona

Sądu Okr. w Wilnie wciągnię-

wpisy:

szczem* w Wilnie ul. M. Pohulanka, 13, handel tłuszczami.
Firma istnieje od 1927
roku. Właściciel Pietkiewicz Jan,
zam. tamże.
253

sezonu!

bieżącego

sensacja

w dniu 6 IV. 1928 r.
8020. I. A. Eazowski Benjamin“ w Wilnie, ul. W. Stešafiska 19-3, roboty budowlane. Firma istnieje od 1928 roku
Właściciel Łazowski Benjamin, zam. tamże.
283
- VE

Dział A. w dniu 6. IV. 28 r.

(Powtórne

Małżeństwa”

Największa atrakcja! Niezwykła

©

w

hiasa Pascala) dramat w 12 akt. wig słynnej nowe li LUIGI PIRANDELLA W roli tytułowej: Mistrz ekranu,
MOZŻUCHIN. Ceny miejsc zniżyne.
niezrównany światowej sławy tragik, ulubieniec publiczności IWAN

uł A. Mickiewicza 22.

Kino-Teatr

program

„KORSARZE PUSZCZY".

„Okowy

Spieszcje ujrzeć! Dziś vstatni dzień! Po raz pierwszy
w

pewnego

dramat
z Życia
7 aktąch. Reżyser

1. G. Błystone, W
program: 1) „FARin-Tin-Tina. Nad
„ARENA ZAGINIONYCH RAS* ryiny miast w kolorąch
Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna
a
ood
d
g. g. 55 m. m. 30,
Początek seansów o godz, 6-ej, w niedzielę i święta o

r. włącznie
wyświetlane filmy:
roli 16głównej
dei „ROLF* młody
BRYK. A DESSERU“ komedja w 2 akt. 2)
w 1 akcie. Orkiestra pod dyrekcją p.
w niedzielę i święta od godz, 3-ej m. 30.

Kułturalno-Oświat:
SALA

a

w

biurka,

d ęboe

gf

d m

Bodne

ul. Kwaszelna

krzesła

i t. p. Doza 5

oli

23,

I

