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Obrady Sejmu. 
Dokola budżefu. 

WARSZAWA. 30.V. PAT. Spra- 
wozdanie z XIl posiedzenia Sejmu 
dn. 30 maja. Dzisiejsze posiedzenie 
Sejmu rozpoczęło się o godz. 11-ej 
rano. W dałszej rozprawie budżeto- 
wej pierwszy zabrał głos pos. Rybar- 
ski (Z. L. N.), zaznaczając między 
innemi, że na Komisji ujawniły się 
różnice zdań między rządem a stron- 
nictwami. Klub mówcy stał na tem 
stanowisku, že budżet musi być zu- 
pełny i zawierać wszystkie wydatki 
państwa. W zasadzie tej zrobiony 
był wyłom przez ustawę o inwesty- 
cjach i przez wyeliminowanie z bud- 
żetu podwyżek płac urzędniczych. 
Klub Z. L. N. jest zdania, że inwe- 
stycje powinny 'być dokonywane z 
pożyczki amerykańskiej, z której po- 
został kredyt w sumie 93 milį. zł. 
W końcu przemówienia pos. Rybar- 
ski stwierdza, że celem silnego rzą- 
du nie jest to, aby był silny sam w 
sobie, lecz aby była trwałość rządze- 
nia. Silny rząd powinien jednak po- 
zostawać, według zdania mówcy, pod 
kontrolą władzy ustawodawczej. Za 
działania rządu, jest odpowiedzialny 
cały rząd, a nie poszczególni _ mini- 
strowie. Klub mówcy przeciwny jest 
uchwaleniu votum nieufności poszcze- 
gólnym ministrom i dlatego też pro- 
ponuje odpowiednie zmiany w Kon- 
stytucji, przyczem należy się za- 
bezpieczyć przed  przypadkowem 

* votum nieufności @а gabinetu 
czy to przez zastrzeżenie, że wniosek 
o wyrażenie votum nieufności musi 
zawierać znaczniejszą liczbę podpi- 
sów, czy też przez wprowadzenie 
klauzuli, że taka uchwała musi poda- 
wać motywy, aby było wiadomem 
czego większość chce, a nietylko 
kogo chce. Parlamenty wszędzie zre- 
sztą spotykają się z' zarzutem braku 
fachowości w pracy ustawodawczej i 
z zarzutem niekompetencji. Klub mów- 
cy jest również za podniesieniem 
granicy wieku czynnego prawa wy- 
borczego, za zmniejszeniem liczby po- 
słów do Sejmu i za właściwym „što- 
sunkiem proporcjonalności wyborów. 
Aczkolwiek klub mówcy nie odpowia- 
da za obecne rządy, temniemniej, 
widząc mnożące się trudności i nie- 
bezpieczeństwa uważa za konieczne 
skończyć z tym przejściowym stanem 
fermentu i, nie poprzestając, na kryty- 
ce, przedstawiać pozytywne wnioski. 
Takie też stanowisko zajmie również 
wobec budżetu. 

Z kolei przemawiał poseł Chą- 
dzyński (N.P.R.), który ubolewał, że 
rząd nie wniósł ustawy о dodaiko- 
wych kredytach. Przyznając rządowi 
zasługę ustabilizowania waluty oświad- 

cza, że klub jego uznaje konieczność 
uchwalenia budżetu, gdyż nowych 

koniliktów nie pragnie i do całej 
ustawy ustosunkuje się w sposób 

rzeczowy. 
Następnie przemawiał poseł Nau- 

man (KI. Niem.), który oświadcza, iż 
klub jego głosować będzie przeciw 
budżetowi. Po tem przemówieniu 
przewodniczący marszałek zarządził 
przerwę w obradach do godz. 3-ciej 
min. 30 po poł. 

Po przerwie w dalszej dyskusji 
budżetowej przemawiał poseł Dąbski 
(Str. Chł.), zaznaczając, iż reformy 
rolnej nie popchnięto naprzód. Mów- 
ca ošwiadcza, iż dopóki nie: będzie 
ściągnięty cały podatek majątkowy w 
kwocie 1 miljarda złotych, dopóty 
stronnictwo jego nie pozwoli na żad- 
ne nowe podatki na niekorzyść chło- 
pów. Stanowisko swoje klub mówcy 
uzależnia od uchwalenia wniosku w 
sprawie przeznaczenia 100.000.000 na 
drobne rolnictwo. Następnie przema- 
wiał poseł Sławek (BB) — (świetne to 
przemówienie omawiamy osobno). 

Poseł Michałkiewicz (Piast) zbija 
twierdzenia Niemców i Żydów, jako- 
by im działa się krzywda, twierdząc, 
że mniejszości te są raczej przez 
obecny rząd uprzywilejowane. Stron- 
nictwo mówcy głosować będzie za 
budżetem i dążyć będzie do wytwo- 
rzenia normalnych stosunków między 
rządem a Sejmem. Poseł Bitner (CH. 
D.) oświadcza, iż stronnictwo jego 
nie zamyka oczu na dobre strony i 
dobre wyniki gospodarki obecnego 
rządu, ale ma pewne wątpliwości co 
do tego, czy podniesienie w ciągu 
jednego roku wydatków budżetowych 
© 100.000.000 nie zachwieje równo- 
wagi budżetowej. Poseł Lewicki (kl. 
Ukr. Biał.) zapowiada głosowanie 
przeciwko budżetowi. Poseł Żuk (Socj. 
Ukr.) mówił o dążeniach narodu 
ukraińskiego do niepodległości, po- 
czem zabrał głos poseł Bogusławski 
imieniem grupy ukraińskiej, która 
weszła w skład Bezpartyjnego Bloku. 

Mówca oświadcza między innemi, 
że podkopywanie państwowości pol- 
skiej jest szkodliwe nietylko dla na- 
rodu polskiego, ale i dla ukraińskie- 
go. Od przewrotu majowego daje się 

-$prawn stosunków połsho-litecoskich 
przedmiotem dehat sejmowej Komisji dla Spraw 

Zagranicznych. 
WARSZAWA, 30 V. PAT. Środo- 

we posiedzenie sejmowej komisji 
spraw zagranicznych poświęcone by- 
ło dzisiaj dyskusji nad expose p. 
ministra Spraw Zagranicznych. Pierwsi 
przemawiali posłowie Lewicki (Kl. 
Ukr. Biał.) i Dąbski (Str. Chł.). Na- 
stępnie poseł Okulicz (B.B.) omawia 
specjalnie sprawę litewską, stwierdza- 
jąc, że nadzieje na pomyślny wy- 
nik rokowań zbudowane są na 
zdrowym instynkcie narodu  litew- 
skiego, narazie jednak włada im 
ciasny nacjonalizm, a kompleks ziem 
nad Bałtykiem łatwo stać się może 
terenem intryg ze szkodą dla samej 
Litwy. Normalizacja stosunków jest 
celem Polski. 

Poseł Czapiński (PPS) poruszył 
sprawę pertraktacyj z Watykanem co 
do wykonania konkordatu oraz spra- 
wę litewską, zachęcając do utrzymania 
dotychczasowej taktyki spokoju i 
cierpliwości w stosunku do Litwy. 

W dalszym ciągu swego przemó- 
wienia omawia zagadnienie stosunków 
do państw, powstałych, jako nowe 
organizmy po wojnie światowej. Ostat- 

Parlament perski ratylikował 

ni przemawiał poseł Targowski (BB) 
który między innnemi stwierdził, że 
zniesienie stanu wojennego z Litwą 
nie było błędem, a dalszy rozwój 
pertraktacyj utrzymuje opinję Europy 
w stosunku przyjaznym do stano- 
wiska polskiego. 

W odpowiedzi na wszystkie pod- 
niesione w dyskusji kwestje udzielał 
krótkich wyjaśnień i odpowiedzi p. 
minister  Żaleski, który Stwierdził 
przedewszystkiem dużą jednomyślność 
komisji, wyrażoną w czasie debaty. 
Mówiąc o Radzie Ligi Narodów, p. 
minister zaznaczył, że składa się ona 
z przedstawicieli państw i dąży do 
kompromisowego załatwienia przekła- 
danych jej spraw, przyczem czynnik 
opinji publicznej odgrywa tu dużą 
rolę m.in., że ogłoszenie Wilna Sto- 
licą Litwy traktowane jest przez 
M-stwo ze spokojem. 

Zamykając posiedzenie, przewod- 
niczący poseł Radziwiłł stwierdził, że 
komisja jako całość aprobuje poko- 
jową politykę, opartą na szanowaniu 
traktatów i owocnej współpracy z na- 
rodami w Lidze Narodów. 

traktat przyjaźni z Polską. 
TEHERAN, 30.V. PAT. Parlament perski. zatwierdził traktat przyjaźni 

i handlowy, zawarty między Polską a Persją, Oraz traktat przyjaźni i bez- 
pieczeństwa persko-aigański. 

Rokowania polsko-niemieckie w sprawie ubczpieczeń społecznych. 
WARSZAWA, 30—5. Pat. W dn. 30 maja rb. przybyła do Warsza- 

wy delegacja niemiecka do rokowań polsko-niemieckich z zakresu ubez- 
pieczeń społecznych, złożona z 8-u osób pod przewodnictwem dyrektora 
ministerjalnego ministerstwa pracy Rzeszy d-ra Griesera. Po parafowaniu 
w Berlinie w dn. 25 maja rb. polsko-niemieckiej umowy o ubezpieczeniach 
społecznych, wznowione zostały z dniem dzisiejszym w M-stwie Pracy i 
Opieki Społecznej rokowania w sprawie rozrachunku majątkowego z tytu- 
łu podziału między Polską a Niemcy dawnego Oberschlesiescher Kanap- 
pschaftsverein instytucji górniczego ubezpieczenia społecznego, na której 
miejsce weszła obecnie Spółka Bracka w Tarnowskich Górach. Delegacji 
polskiej przewodniczy dr. Horowitz kierownik departentu ubezpieczeń spo- 
łecznych M-stwa 

AL międzynarodowa 
Pracy i Opieki Społecznej, 

konierencja pracy. 
GENEWA, 30. V. PAT. Dziś przed południem rozpoczęły się obra- 

dy XI międzynarodowej konierencji pracy. Głównem zadaniem konierencji 
jest ustalenie przeciętnej wysokości płac oraz sprawa ochrony pracowników, 
przed nieszczęśliwemi wypadkami w zakładach przemysłowych i fabrykach 

Paderewski © Wilsonie. 
NOWY-YORK, 30. V. PAT. Wszystkie pisma nowojorskie poświęciły 

artykuły redakcyjne bankietowi wydanemu przez fundację Kościuszkowską 
na cześć Paderewskiego. Dziennik World między innemi pisze co następuje: 
Podczas obiadu, wydanego na cześć Paderewskiego, najbardziej znaczącem 

broni. 

było to, co polski pianista i patrjota powiedział o wiecznej wdzięczności 
Polski dla Wilsona. Naród polski—rzekł on — niemal jednomyślnie uznał 
go jako swego dobroczyńcę i jako ojca niepodległości Polski. Wielu z nas 
zapomniało o mowie, którą prezydent wypowiedział przed senatem, w 
której bezwzględnie oświadczył, że Polska ma prawo do niepodległości. 
Wilson pierwszy myśl tę podał światu. 

Nominacja ministra Hermesa. 
BERŁIN, 30-V PAT. Były minister dr. Hermes przewodniczący dele- 

gacji niemieckiej do rokowań z Polską mianowany został członkiem rady 
gospodarczej Rzeszy na miejsce barona von Kerkerincka, 
kół rolaiczych.. 

przedstawiciela 

ZARSZYN WWS ISA 

Likwidacja handy terorystyczno-Szpiegowskiej ma terenie pow. Święciańskieo. 
W ostatnim czasie miejscowe władze bezpieczeństwa publicznego wpadły 

na trop szeroko rozgałęzionej bandy terorystyczno-szpiegowskiej, działającei 
na terenie pow. więciańskiego na rzecz Litwy Kowieńskiej. 

Banda ta operująca już od dłuższego czasu była w Ścisłym kontakcie z 
odpowiednimi czynnikami w Kownie mając za zadanie organizowanie na te- 
renie niemal caiego pogranicza polsko-litewskiego szajek szpiegowsko-terory- 
stycznych. 

Po dłuższej obserwacji władze bezpieczeństwa publicznego przystąpiły 
wreszcie do likwidacji tej bandy i onegdaj w miejscowości Zabrzeże, gminy 
Dukszty aresztowały 6 głównych kierowników tego ruchu szpiegowskiego, w 
czasie gdy w pewnem ukryciu odbywali naradę. 

Przy aresztowanych znaleziono większą ilość dokumentów, z których wy- 
nika, że banda ta będąc materialnie popierana przez czynniki kowiefńskie, dzia- 
łała na szerszą skalę i miała do dyspozycii rozgałęzioną sieć szpiegowską wśród 
miejscowej ludności. 

W związku z tem odnośne władze przystąpiły do aresztowań całego sze- 
regu osobników będących w kontakcie z tą bandą. 

Z“powodu jednak przeprowadzań dalszych aresztowań nazwiska członków 
bandy są trzymane w tajemnicy. 

Krwawe starcie tłumu z policją w czasie odpustu. 
NOWOGRÓDEK, 30.V PAT. W drugi dzień Zielonych Świątek o godz, 

3-ciej po południu w miasteczku Zabrzezie pow. Wołożyńskiego, podczas od- 
bywającego się tam odpustu tłum w liczbie około 600 osób złożony przeważ- 
nie z młodzieży wiejskiej okolicznych wsi rzucił się na funkcjonariuszy policji 
państwowej z posterunku Zabrzezie, którzy usiłowali aresztować óawiącego na 
urlopie żołnierza Franciszka Kaderwę. Podburzany tłum nie chciał pozwolić 
policji doprowadziś aresztowanego do posterunku i rzucił się z kamieniami 
na funkcjonarjuszy P.P. oraz dwuch żołnierzy, którzy wspólnie z policją wy- 
stępowali przeciwko aresztowanemu. W momencie, kiedy tłum otoczył po- 
licjantów pod uderzeniami kamieni upadł zbroczony krwią przodownik Komo- 
rowski. Policja użyła broni palnej skutkiem czego został ranion jeden z tłumu 
Józef Sadowski ze wsi Nerowej, Po użyciu przez policję broni, tłum natych- 
miast się rozproszył. Na miejsce wypadku udał się komendaot powiatowy PP. 
w Wołożynie celem przeprowadzenia dochodzenia. Ranni—przodownik ото- 

rowski i Sadowski—zostali odesłani do SAME w CE - 

odczuć znaczne polepszenie i powiew 
nowego życia. Współpraca z obecnym 
rządem jest jedyną sposobnością 
współpracy z narodem polskim. Rząd 
ten wykazuje dobrą wolę do zaspo- 
kojenia praw ludu ukraińskiego i 
dlatego należy go popierać. Poseł 
Jaremicz (kl. Biał.) oświadcza się 
przeciwko budżetowi, podobnie jak 
poseł Wójtowicz, który przemawiał 
imieniem lewicy chłopskiej Samopoc. 
Na tem rozprawę odroczono. Po 
u-hwaleniu naglošci wniosku w spra- 

wie pomocy dła ludności województw 
wschodnich, dotkniętych katastrofą 
trąby powietrznej, marszałek oznaj- 
mił, że od ministra Spraw Wewnętrz- 
nych otrzymał pismo w związku z 
omyłkowem _ aresztowaniem posła 
Lwa Baczyńskiego. Po przeprowadze- 
niu dochodzenia, jeden z komisarzy 
został ukarany przeniesieniem karnem 
do województwa białostockiego, dru- 
gi zaś T-dniowym aresztem. Następne 
posiedzenie jutro o godz. 11-tej 
przed poł. 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i takelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

  

Kroniki sejmowe. 
Pułkownik Sławek. 
Telefonem z 

Warszawa, 30 maja, Dziś przema- 

wiał pułkownik Sławek od Bezpartyj- 

nego Bloku jako przywódca tej gru- 

py. Mowa jego posiadała dźwięczne 

akcenty szlachetności, Dźwięczały one 

bez specjalnego wysiłku mówcy, słu- 

chano go z natężoną uwagą, bo ci 

wszyscy posłowie, którzy choć trochę 

umieją się wmyśleć w głąb ostatnich 

dziejów Polski, krepowali sie pułko- 

wnikowi Sławkowi przerwać, gdyż 

mówili sobie, iż, hądź co bądź, to taki 

strzęp sztandaru, zakrwawionego w 

walce o niepodległość Polski. I dlate- 

go tak prosto, tak spokojnie, tak bez 

najmniejszej efektacji zabrzmiały jego 

słowa. 

Często spotykałem się w życiu z za- 

rzutem, że to, co robiłem, było utopią, ro- 
mantyzmem, nieliczeniem się z rzeczywisto- 
ścią. Tak było, gdy pracowałem w socjaliźmie. 
chcąc rozwinąć ducha walki o, Polskę. Gdy 
po upadku rewolucji 1905 roku szukałem 

poza socjalizmem ludzi do współpracy, do 
walki o Polskę, kształcenia się wojskowe- 
go i inicjatywy zbrojnego czynu, być może, 

że był to romantyzm, ale życie potwierdzi- 

ło słuszność przypuszczeń Marszałka i je- 
go współpracowników, którym w udziale 
przypadł zaszczyt czynu. 

Są autorytety fachowe. Istnieją w 

społeczeństwie fachmani różnego ga- 
tunku. Pułkownik Sławek jest autory- 

tetem moralnym. Zajmował przez ca- 

łe życie zawsze stanowiska wymaga- 

jące największych poświęceń, odwagi 

i prawdy, a najmniej dające zadowo- 

lenia materjalnego. Dlatego właśnie 

to, co nazwał romantyzmem, a co 

było szlachetnym, ofiarnym _ patrjo- 

tyzmem, zaprowadziło go do dzisiej- 

szych koncepcji współpracy wszyst- 

kich, którzy mają bronić interesów 
państwa przeciw interesom ludzi, inte- 

resom klik, interesom i egoizmom 

warstw społecznych. Dlatego mówił 

pułkownik Sławek: 

— Przed. majem Polska po rządach, 

skrępowanych przez Sejm, który swą rolę 
w ustroju Państwa pojmował zbyt szeroko, 
szła po równi pochyłej w dół Stanęła nad 

przepaścią. W maju 1926 roku nastąpił 

zwrot. Chodzi o to, ażeby dla utrwalenia 
tych zmian opracować nową konstytu- 

cię, aby stosunki przedmajowe powrócić 
nie mogły. 

W niektórych gazetach notuje się 

stale wiadomości o t. zw. konsolidacji 
demokracji wewnątrz Bezpartyjnego 

Bloku. Chodzi tu o to, że partja pra- 

cy i związek naprąwy Rzeczypospo- 

litej przystępują do iuzji. Na stosun- 

kach wewnątrz klubu parlamentarne- 

go Bezpartyjnego Bloku to się nie 

odbije. Organizacyjne te grupy chcą 

zacząć wspólną pracę wśród warstw 

ludowych, robotniczych i drobnego 

mieszczaństwa. 

Podczas ostatnich dwóch dni ciągle 

słyszeliśmy o polskiej polityce naro- 

dowościowej, o tem, że jest ona w 

Polsce chwiejna, bezprogramowa, lub 

że jej wcale niema. Można powie- 

dzieć, że zazwyczaj pół „Słowa” po- 

święcamy temu problemowi. W ostat- 

Warszawy. 

klubu ukraińskiego, wygłosił prowo- 
kacyjne przemówienie.  Wyraziliśmy 

się, że klub ukraiński „Unda” jest 

klubem umiarkowanym i poważnym. 

Ostatnie wystąpienia wice-marszałka 
dr. Zahajkiewicza zawsze były po- 

ważne. Jednak prezes „Unda* p. Le- 

wicki, który zabrał dzisiaj głos na 

plenum i wygłosił tak niesłychanie 

prowokacyjne przemówienie, że po- 

dziwiać należało spokój nerwów lzby, 

że nie reagowała w inny sposób. 

Dobrze choć, że poseł Lewicki skoń- 

czył lepiej, niż mówił, bo oświadcze- 

niem, „dajemy Państwu rekruta i po- 

datki, nie chcemy być obywatelami 

drugiej klasy". To im się należy, lecz 

by to sobie zapewnić nie trzeba ucie- 

kać się do prowokacji. 

Muszę przyznać, że po przemó- 

wieniu posła Lewickiego przemówie- 

nie posła. jaremicza, kierownika gru- 

py białoruskiej, wydało się zrówno- 

ważonem. P. Jaremicz także przema- 

wiał nader opozycyjnie, lecz to, co 

mówił, nosiło bardziei rzeczowy cha- 

rakter i przynajmniej nie rzucał zdań, 

któreby miały za jedyny ce! wywoły- 

wać jątrzenie lub obrażać. 

Podczas płlenum  urzędowały trzy 

komisje. Wogóle prace Sejmu są w 

pełnym biegu. Do połowy czerwca 

mają się odbywać codzienne  posie- 

dzenia plenarńe i stale obrady komi- 

syjne. Na komisji spraw zagranicz- 

nych wysłuchaliśmy arcy-niemądrej mo- 

wy p. Jana Dąbskiego ze stronnictwa 

chłopskiego. Zapytywano się ze zdu- 

mieniem, jak tego rodzaju analfabeta 
polityk mógł: być wice-ministteri spraw 

zagranicznych i przewodniczącym de- 

legacji pokojowej. Specjałnie sprawy 
litewskie w dłuższym referacie omówił 

redaktor Okulicz. Niektóre sprawy 

redaktor Okulicz wypowiadał imie- 

niem całej Jedynki, co do innych za” 

stczegał się, że przedstawia tylko 

własne osobiste zdanie. Temniemniej 

można się było ze wszystkiem zgo- 

dzić, co p. Okulicz powiedział. Mini- 

ster Zaleski krótko odpowiedział po- 

słom, grzecznie, lecz stanowczo wska- 

zując na niedorzeczność tylko najbar- 

dziej niedorzecznych zarzutów p. Dąb- 

skiego. Cat. 
RT Ai RKT NA TRS KET 

-Budžet M.S.Z. w senackiej komi” 
sji skarhowo-hudżefowej. 
WARSZAWA, 30.V. Pat. Dn. 30 

b. m. odbyło się pod przewodnictwem 
wice-marszałka Giliwica posiedzenie 
senackiej komisji skarbowo-budžeto- 
wej, na której rozpatrywano budżet 
M-stwa Spraw Zagranicznych. Przed 
rozpoczęciem dyskusji krótkie prze- 
mówienie wygłosił minister Spraw 
Zagranicznych p. Zaleski, poczem za- 
brał głos reierent sen. Januszewski. 
W dyskusji 'przemawiali wice-marsza- 
łek sen. Posner oraz senatorowie 
Szabad, Głąbiński, Szarski, Zagle- 
niczny i Decykiewicz. Po ukończeniu 
dyskusji referent nie zaproponował 
żadnych zmian do budżetu, stawiając 
jednocześnie  wnioseś o przyjęcie 

nich dwuch dniach debaty sejmowe/ budżetu M-stwa Spraw Zagranicznych 

nad zagadnieniem narodowościowem 
przybrały nadzwyczaj przykre formy. 

Zaczęło się wczoraj, kiedy głos za- 

brała ukrainka posłanka; Rudnicka, 

popierając nagłość wniosku 0 uru- 

chomienie z powrotem klas jednego 

gimnazjum ukraińskiego, zamkniętego 

przez kuratorjum za to, że uczniowie 

tego gimnazjum nie chcieli wziąć 

udziału w pochodzie 3-go Maja. Być 

może, że kara była za ostra i dlate- 

go Blok Bezpartyjny głosował za 

nagłością wniosku. Ale już posłanka 

Rudnicka wniosła do swego przemó- 

wienia momenty prowokacyjne, jakby 

obliczone na to, by właśnie wniosek 

utrącić. Tylko, że głos kobiecy 

zmiękczał te ostrości i po jej prze- 

mówieniu widziałem, jak _ posłanki 

Polki w imię kobiecej; solidarności 

składały gratulacje z okazji przemó- 

wienia mej nadobnej sąsiadce z fote- 

li sejmowych. 
Dziś było już gorzej. Przedewszy- 

stkiem na początku komisji spraw 

zagranicznych poseł Lewicki, prezes 

w redakcji, uchwalonej przez komisję 
sejmową. Głosowanie nad tym budże- 
tem odłożono do czasu ukończenia 
całej debaty budżetowej. Następne 
posiedzenie senackiej komisji skarbo- 
wo-budżetowej wyznaczono na dzień 
31 maja na godz. 16-tą. Na posiedze- 
niu tem znajdzie się budżet M-stwa 
Przemysłu i Handlu, który ma reie- 
rować senator Januszewski. 

ūbrady seįmowej komisji admi- 
nisfracyjnej. 

su WARSZAWA, 30.V. PAT. Sejmo- 
wa komisja administracyjna pod prze- 
wodnictwem posła Polakiewicza i z 
udziałem ministra Spraw Wewnętrz- 
nych Składkowskiego obradowała dn. 
30 b. m. w dalszym ciągu nad spra- 
wą nadużyć wyborczych. .W dyskusji 
przemawiali posłowie Czapski (Str. 
Chł.), Kościałkowski (BB) i poseł 
Karau (Kl. Niem.). Następne posie- 
dzenie komisji dn 31 b. m. 

Wizyta Prezesa Banku. Polskiego 
w Londynie. 

WARSZAWA, 30.V. PAT. Prezes 
Banku Polskiego p. Stanisław Kar- 
piński wyjechał do Londynu celem 
odwiedzenia gubernatora Banku An- 
gielskiego. 

31.V. 28. 
Min. Zaleski udaje się da Сепему. 

W dniu 1 czerwca minister spraw 
zagranicznych p. August Zaleski w 
towarzystwie małżonki, radcy p. Mar- 
jana Szumlakowskiego i sekretarza 
p. Skierskiego udaje się w podróż 
Genewy na sesję Rady Ligi Narodów. 

90 godzin na załafwienie hudżefu 

We wtorek przed posiedzeniem 
pienarnem sejmu odbyło się posie- 
dzenie prezesów klubów sejmowych, 
na którem został ustalony plan prac 
nad budżetem na plenum sejmu. 

Przyjęto zaproponowane przez p. 
Marszałka stanowisko, oparte na do- 
świadczeniu lat ubiegłych, a polega- 
jące na tem, iż klubom sejmowym 
wyznacza się zgóry kontyngent czasu 
na przemówienia, tak w dyskusji o- 
gólnej, jak i w szczegółowej. 

Kontyngent czasu uzależniony jest 
od liczebności poszczególnych klu- 
bów z tem, że mniejsze kluby mają 
pewne przywileje. 

Ogółem przeznacza plan 64 go- 
dziny i 46 minut na przemówienia 
przedstawicieli stronnictw w ogólnej i 
szczegółowej debacie, ponadto prze- 
widuje, iż przemówienia reierentow i 
przedstawicieli Rządu trwać będą 26 
godzin, tak, że ogółem prace nad 
budżetem miałyby zamknąć się w 
granicach 90 godzin. 

Przy tym podziale zakończone bę- 
dą dnia 14 czerwca. 

Przy zastosowaniu tej zasady 
sprawiedliwości i uprzejmości kole- 
żeńskiej, Bezpartyjny Blok, który po- 
siada 130 posłów, miałby w dyskusji 
na głowę członka po 7 minut, t. j. 
razem 15 godzin i 10 minut. Do B. 
B. dołącza się N.P.R. lewica i Zw. 
Chłopski. 

P. P. S. miałoby po 8 minut t. į. 
8 godzin i 40 minut. Wyzwolenie po 
9 min. — 6 godz., Zw. L. N. po 9 
min. — 5 godz. 35 min., Kl. Ukr.- 
Biał. — 9 min. t. j. 4 godz. 30 min., 
Str. Chłopskie—10 min. t. j. 4 godz. - 
20 min., Piast 10 min. —t. j. 3 godz. 
30 min., Zjedn. Niem. 10 min. — t.j. 
3 godz. 10 min., Ch. D. 10 min. — 
t. j. 2 godz. 40 min., N. P. R. — 11 
min. — 2 godz. 34 min., Koło Żyd. - 
— 11 min. — 2 godz. 23 min. Ukr. 
Socj. Rad. Rep— 11 min. 1 godz. 
28 min., Komuniści 11 mins=* Je 
1 godz 17 min.,  Selrob Pr. — 11 
min. - 55 min., Selrob lew. — 12 
min. 48 min., Grupa Śląska (Korfan- 
ty) — 12 min. 36 min. i Dzicy 12 
min. 1 godzina 12 min. , 

Podział ten został przyjęty na 
plenum i określone zostało, iż posie- 
dzenie odbywać się będzie od 11 
rano do 2-ej ppoł. i od 3.30 do 8.30 
wiecz. 

Drugie czytanie winno być ukoń- 
czone 12. czerwca, dwa dni pozostaną 
na 3-cie czytanie. 

W dniu 15 czerwca preliminarz 
winien być odesłany do Senatu. 

P. mars. Daszyński zwróci się z 
prośbą do marsz. Szymańskiego, aby 
budżet 26 czerwca wrócił do Sejmu. 

Pozostałoby zatem 5 dni na roz- 
patrzenie poprawek Senatu i uchwale- 
nie budżetu bez uciekania się do 
prowizorjum budżetowego. 

Urzędnicy pańsfwawi Pofępiają 
demagogię sejmowej opozycji. 

Demagogiczne odrzucanie przez 
opozycję sejmową wniosków rządo- 
wych, zmierzających do poprawienia 
bytu urzędników, wywołuje nadal 
wśród całego ogółu urzędniczego 
głosy potępienia dla stronnictw opo- 
zycyjnych, a jednocześnie zapewnie- 
nia wierności dla Rządu. 

Kiub parl. B. B. otrzymuje ze 
wszystkich stron kraju wiele listów i 
depesz od zrzeszeń i stowarzyszeń 
urzędniczych, wyrażających mu zauia- 
nie za popieranie wniosków  rządo- 
wych i domagających się ponownego 
ich rozpatrzenia przez sejm. 

Z depesz tych podajemy najbar- 
dziej charakterystyczną —treści nastę- 
pującej: 

„Związek Urzędników Sądowych 
Lwowskiego Okręgu Apelacyjnego, 
wobec odrzucenia a limine przedło- 
żeń rządowych w sprawach podatko- 
wych, zmierzających do złagodzenia 
skłajnej biedy wśród pracowników 
Państwowych, prosi gorąco o reasump- 
cję powziętych uchwał w duchu u- 
rzeczywistnienia najsłuszniejszych po- 
stulatów pracowników państwowych, 
znajdujących się u kresu wytrzyma- 
łości materjalnej i moralnej". 
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ECHA KRAJOWE 
LACHOWICZE (pow. Baranowicki). 

— Straż ogniowa. Ochotnicza straż 
ogniowa w Lachowiczaćh „po kilkuletniej 
bezczynności, t.j. od roku 1924 i 1925, 
gdzie w tych latach straciła dzielnego or- 
ganizątora, a «zarazem swego Naczelnika 
p- Leszko byłą rozformowana, mając na- 
czelników o słabej energji. Sprawa wyboru 
ną stanowisko naczelnika straży szła b. źle 
gdyź nikt nie.chciał objąć steru nad rozlu- 
zowaną i bezkarną strążą ogniową. W 1928 
roku w marcu Waine Zgromadzenie jedno- 
głośnie wybrało na naczelnika p. A. Cho- 
miczą. Po dłuższem wahaniu kierownictwo 
p. Chomicz objął i wykazał silną wolę i 
energję, organizując w przeciągu 12 dni 
ochotników do służby honorowej. 

Dnia 16 maja przybył instruktor wy- 
szkolenia Ochotniczej Straży, gdy już na 
ochotniką z pośród świeżo zorganizowanej 
straży zapisało się 16 osób, zaś po 5-cio 
dniowych kursach w niedzielę dnia 20 maja 
odbyły się egzamina w remizie Straży O- 
gniowej w, Lachowiczach. Na egzamina 
przybył wojewódzki inspektor Straży Ognio- 
wej p. Jeroszewski p. referent bezp. pu- 
blicznego ze Starustwa Baranowickiego 
oraz p. komendant Powiatowy P.P. p. 
Szpala. Kursiści egzamina zdali z wynikiem 
dobrym, z czego są obecnie zadowoleni. 

Żaś pu egzaminach dnia 21 maja Straż 
Ogniowa wyruszyła do majątku Hruszówki 
złożyć hołd wielkiemu patrjocie Tadeuszo- 
wi Reytenowi, gdzie brała Lachowicka Straż 
udział w żałobnem nabożeństwie jak rów- 
nież w odsłonięciu pamiątkowej tablicy, 
Przybyła Strąż Ogniowa ze sztandarem 0 
godzinie ll-tej w południe i była na uro- 
czystości do godz. 17-tej. Po nabożeństwie 
p. naczelnik A. Chomicz złożył raport 
przed kaplicą p. wojewodzie Nowogródz- 
kiemu, który po przyjęciu raportu z zado- 
woleniem uściskał rękę naczelnika Straży, 
dziękując za energiczne zorganizowanie. 
Również p. Starostą Baranowicki cieszył 
się że w jego powiecie organizuje się po- 
tężna strąż ogniowa. Po przybyciu z nabo- 
żeństwa do majątku Hruszówki Straż zo- 
stała zaproszona na obiąć, wydany przez 
hrabiego Grabowskiego oraz p. A. Reyte- 
nową. Przyjęciem strąży zajął się dzielny 
członek honorowy strąży Lachowickiej p. 
Muchowski, który dbał O porządek i opie- 
kował się Strążą podczas obiadu, za co 
Straż ogniowa p. Muchowskiemu, jak rów- 
nież administratorowi p. Kazaniewiczowi 
wyrażą podziękowanie. 

Zaś p. A- Reytenowej oraz hrab. Gra- 
bowskiemu skłądamy drogą poczytnej ga- 
zety „Słowa* ża tak przyjazne i sympatycz- 
ne przyjęcie nas w majątku serdeczne po- 
dziękowanie, a zarazem składamy wszyscy 
druhowie Lachowickiej Ochotniczej Straży 
„Cżześć”, pomnącg iż na nąszą uroczystość 
1. |. rocznicę śtraży w Lachowiczach bę- 
dziemy mieli zaszczyt zaprosić do siebie'tak 
zacnych i wielce szanownych p.p. A. Веу- 
tenową, hrab. Grabowskiego i druha Mu- 
chowskiego oraz p. Kazaniewicza. 

BARANOWICZE 

— Z posiedzenia Rady Nowogródz- 
. kiej Wojewódzkiego Zrzeszenia Ziemia- 

nek i Gospodyń Wiejskich. Pod prze- 
wodnictwem prezeski p. Marji Górskiej od- 
było się w Baranowiczach zebranie kwar- 
talne Rady Nowogródzkiego Wojewódzkie- 
go Zrzeszenia Ziemianek i Gospodyń Wiej- 
skich. — Po załatwieniu formalnych pun- 
któw porządku dziennego zebranie przesz: 
ło do spraw bieżących. 

Praca Zrzeszenia rozszerza się i zwię- 
ksza swą intensywność wobec przyznania 
przez Ministerstwo Rolnictwa stałej zapo- 
mogi miesięcznej dla wojewódzkięj objaz- 
dowej instruktorki w wysokości 300 zł. i 
dia powiatowych po 115 zł.; umożliwia to 
już normalną stałą działalność. — Zasta- 
nawiało się zebranie, jaką specjalność mieć 
powinna instruktorka wojewódzka, czy ho- 
dowlę drobiu i jajczarstwa, czy też ogrod- 
nictwa, pszczelnictwa i jedwabnictwa. Os- 
tatecznie zdecydowano się na pierwszą, 
gdyż już „Wojew. Towarzystwo Rolnicze 
posiada fachowca w dziedzinie ogrodnict- 
wa, możną więc korzystać z jego pomocy. 

Aktualnem bardzo dla Zrzeszenia jest 
założenie szkoły gospodarczej dla 
dziewcząt w Baraąnowicząch. Ludność 0- 
koliczna bardzo jej pragnie, p. Górska 0- 
fiarowała odpowiedni plac i budynek, jed- 
nakże narazie wszystko utknęło z powodu 
odmowy pomocy ze strony Ministerstwa 
Rolnictwa. Usilne starania robili w  War- 
szawie i prezeska Górska i poseł Rdułto- 
wski, jednakże wszystko bez rezultatów. 
Ziemianki postanowiły, mimo wszelkich, 
trudności zamiarów swych nie zmieniać, 
conajwyżej trochę zmodyfikować i w dal- 
szym ciągu czynić wszelkie możliwe stara- 
nia; prawdopodobnie trzeba będzie poprze- 
stać ną stworzeniu mniejszej szkoły gospo- 
darstwa domowego typu popieranego, przez 
Ministerstwo Oświaty. Bardzo szczęśliwie, 
że Zrzeszenie nie kapituluje wobec piętrzą- 
cych się trudności i dąży do urzeczywist- 
nienią swych postanowień. 

Wobec nadchodzącego sezonu letniego 
postanowiono założyć możliwie jak najwię- 
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Cudze chwalicie, swego 
[nie znacie; 

Sami nie wiecie, co po- 
fsiadacie. 

Od dawna już dojrzewała ta chwi- 
la... 

Jeszcze w roku zeszłym, a może 
w zaprzeszłym, pewnego dnia w klu- 
bie wieczorem powitał mnie prof. 
Sławiński prezes, jak wiadomo, wi- 
leńskiego odziału Towarzystwa Krajo- 
znewczego, następującemi słowy: — 
a jaki miał animusz w oczach, jaką 
czerstwość na twarzy, z jaką fantazją 
kawalerską pogładził brodę! 

— Jeździliśmy nad jezioro Narocz 
— powiada. Wybraliśmy miejsce! 

— Niewiem—odrzekłem—do cze- 
go to miejsce ma służyć. Ale winszu- 
ję! Samo już wybranie miejsca jest 
wogóle aktem determinacji nader 
chwalebnym. 

Prof. Sławinski jakby nie słyszał, 
tak zdawał się być zaabsorbowany 
nurtującemi go myślami. Z wyraź- 
nem roztargnieniem przebiegł oczami 
jadłospis, niemal na  chybił-trafił 
wskazał coś palcem Antoniemu, a 

gdyśmy usiedli za stołem pod pie- 
cem, oto com się z ust jego dowie- 
dział: 

Przedewszystkiem to, że przyro- 
dzone piękności naszego kraju i je- 
go bogactwa klimatyczne (jako ciżbą 
ludzką bynajmniej nie przepełnionego) 
nie są niernal wcale wyzyskiwane w 
celach turystycznych. Że trzeba nasz 
kraj otworzyć dla turystyki nietylko 

cej przedszkoli, by dzieci $matek pracują- 
cych w polu znalazły dobrą opiekę.- Już 
w ubiegłym roku robione były takie próby 
i dały bardzo dodatnie rezultaty. Kursa szy- 
cia w lecie organizowane być tylko mogą 
w miasteczkach. 

Żeby zapewnić instruktorkom Zrzesze- 
nia siły do pracy w ciągu roku całego, Sto- 
warzyszenie młodych ziemianek zorganizo- 
wało dla nich wakacje nad imorzem; pobyt 
czterotygodniowy kosztować będzie 60 zł , 
sześciotygodniowy 90 zł. 

Przewodnicząca podała dalej do wia- 
domości zebranych pań szereg komunikatów, 
interesujących zapewne cały ogół członkiń 
Zrzeszenią. -— A więc przedewszystkiem, 
że w Wilnie 8-go września odbędzie się 
wielki zjazd Zrzeszenia Ziemianek z całej 
Polski; odpowiednie przygotowania już są 
czynione. — W lipcu zamierzone jest urzą- 
dzenie przez Zrzeszenie Ziemianek w Bara- 
nowicząch kursu gospodarczego  pięcioty- 
godniowego specjalnie dla nauczycielek 
szkół powszechnych. — Sodalicja Pań w 
Bydgoszczy podjęła się dostarczenia ksią- 
żek dłą Kresów za pośrednictwem Zrze- 
szenia. — W jesieni odbędzie się w maj. 
Turłach w Wileńszczyźnie kurs racjonalne- 
go farbiarstwa w zastosowaniu do przemy- 
słu tkackiego. — Wreszcie na zakończenie 
p. prezeska Górska gorąco poleciła człon- 
kiniom Zrzeszenia, by zechciały na lato 
sprowadzić chłopców z internatu Kresowe- 
go w Bydgoszczy (ul. Senatorska 80). — 
Są to przeważnie sieroty po ofiarach bol- 
szewizmu, pochodzące z za kordonu, kształ- 
cące się w Bydgoszczy w szkołach śre- 
dnich; marzeniem ich jest, by choć na 
krótki okres czasu można powrócić na 
Kresy. — Młodszych możnaby zaprosić na 
letni odpoczynek, dla starszych zaś, zwła- 
szczą dla słuchaczy szkoły rolniczej najlepiej 
O wyrobić praktyki rolnicze we dwo- 
rach. 

Wobec konieczności popierania prze- 
mysłu ludowego, a zwłaszcza tkactwa, do 
czego potrzeba warsztatów, instruktorek 
it. p. Zrzeszenie pracować będzie w tym 
kierunku przy pomocy Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu. 

W ciągu lata zorganizowana będzie wy- 
cieczka gospodyń do Wielkopolski i Lisko- 
wa; weźmie w niej udział czterdzieści osób. 

9-go lipca w Baranowiczach w Klubie 
Kresowym odbędzie się walne zebranie zie- 
mianek 0 charakterze odczytowym; pro- 
jektowane są dwie prelekcje o organizacji 
gospodarstwa domowego i 0 jedwabnictwie. 
—Prócz tego przewodniczący złoży ogólne 
sprawozdanie roczne. — Spodziewany jest 
przyjazd delegatek z Warszawy, Wilna, Gro- 
dna i Białegostoku. 

Wreszcie poruszono jeszcze koniecz- 
ność pracy przygotowawczej do wystawy 
wileńskiej; w tym celu wskazane jest orga- 
nizowanie pokazów sztuki ludowej w po- 
szczególnych powiatach. Dom. 

ŚWIĘCIANY. 
— Kurs pożarniczy. Ze względu na 

konieczność przeszkolenia oficerów po- 
szczególnych strąży i stworzenia nowych 
pionerów pożarnictwa na powiat Święciań- 
ski, zostaje zorganizowany 8-miodniowy 
kurs pożainiczy w dniach od 3do 10 
czerwca r. b. (włącznie) w Święcianach. 

Zarządy Straży Pożarnych obowiązko- 
wo delegują przynajmniej po 2 oficerów 
na powyższy kurs względnie kandydatów 
na oficerów bez różnicy szarży. Urzędy 
Gminne w tych miejscowościach, gdzie nie- 
ma straży mogą delegować kandydatów 
z poszczególnych miejscowości, w których 
projektuje się założenie straży pożarnej. 

Kursiści będą całkowicie skoszarowani 
i zaprowiantowani bezpłatnie. 

Kursiści winni przybyć w miarę możno- 
ści w pełnem bojowem umundurowaniu i 
uzbrojeniu (kask, mundur, pas, zatrzašnik, 
topór, linka). 

Kurs będzie przeprowadzony w myśl 
programu 8-mio dniowych kursów požarni- 
czych. 

Jednocześnie zaznaczą się, że w myśl 
regulaminu kwalifikacyjnego naczelnicy stra- 
ży i ich zastępcy oraz dowódcy oddziałowi, 
niemający ukończonych kursów požarni- 
czych z wynikiem dostatecznym, winni 
przed zatwierdzeniem w przeciągu najmniej 
6 miesięcy po wyborze złożyć egzamin przed 
Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną. 

Wszyscy kursiści przywiozą ze sobą 
prześcieradło, poduszkę i koc. 

Zgłoszenie kandydatów na kurs należy 
przesłać pod adresem Związku Wojewódz- 
kiego, Wilno, Mickiewicza 9, najpóźniej 
do dnia 31 maja lub po tym terminie bez- 
pośrednio przeż kursistę w komendzie kur- 
Su w dniu 3 czerwca O RAR BA 

STY AT ASPIRE GREEN 
e Opiece ludzi dobrego serca poleca (W 

się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dla b. 

4 i Szkoły. 8 

polskiej lecz i cudzoziemskiej... 
— Oho! — wtrąciłem  półgłosem. 

Daj Panie Boże! pošpieszytem  do- 
dać pod piorunującem spójrzeniem 
profesora. 

Dowiedziałem się dalej, że nagle 
i niespodziewanie stalo się rzeczą 
możliwą założenie placówki turystycz- 
no-letniskowo-klimatyczno-schronisko- 
wej... nad jeziorem Narocz! Nad tak 
zwanem „morzem Polskiem“, nad 
potężną perłą naszych rodzimych 
wódl.. Oto hojny i wylany dla spra- 
wy publicznej obywatel p. Piotrowski 
właściciel majątku Uczta ofiarował 
działkę gruntu na wschodnim brzegu 
jeziora pod schronisko turystyczne. 
Natychmiast — niezależnie od  Towa- 
rzystwa Krajoznawczego, które mo- 
mentalnie zainteresowało się żywo 
tym obrotem sprawy—zawiązało się 
Towarzystwo Przyjaciół Narocza z 
dyrektorem banku i wielkim sportow- 
cem na czele p. Szwykowskim (co 
to, mówiąc nawiasem, na zwykłej 
wiślanej  „jolce*, to znaczy na 
łodzi rzecznej siedmiometrowej 
długości, a 2-metrowej szerokości, od- 
był podróż z Warszawy do Kopen- 
hagi i Malmoe i z powrotem, mając 
w dodatku na swym „pokladzie“ sy- 
na dziesięcioletniego i córkę, panie- 
neczkę kilkunastoletnią); zaintereso- 
wały się gorąco „miarodajne władze 
z samym p. wojewodą na czele; za- 
interesował się p. dyrektor Okręgo- 
wej Dyrekcji Robót Publicznych Ste- 
fan Siła-Nowicki — zainteresowała się 
Liga Morska i Rzeczna, zainteresował 
się p. komandor Wardeński, zainte- 

  

Nowe maniiesfacje antyfaszystowskie w Bialo- 
grodzie i Sukoficy. 

BIAŁOGRÓD, 30.V PAT. Mimo surowych zarządzeń ochronnych 
podjętych naskutek instrukcyj mienisterstwa spraw wewnętrznych, doszło 
w Białogrodzie do nowych maniiestacyj antywłoskich. Maniiestacje miały 
miejsce w czasie przedstawienia wydanego w teatrze narodowym przez 
zespół opery komicznej z Paryża. Mianowicie publiczność, zajmująca wyż- 
sze piętra, a składająca się przeważnie ze studentów, maniiestowala na 
rzecz Francjijwznosząc jednocześnie wrogie okrzyki przeciwko Włochom. 
Minister spraw zagranicznych Marinkowicz, który znajdował się w teatrze w 
loży posła francuskiego, opuścił natychmiast teatr. Maniiestacje powtórzyły 
się przed teatrem, przyczem policja wystąpiła energicznie przeciwko mani- 
festantom aresztując wielu z nich. W Sarajewie młodzież zorganizowała 
wczoraj wieczorem manifestacje protestacyjne przeciwko ekscesom iaszy- 
stów w Zarze. Policja interwenjowała przyczem musiała zawezwać pomocy 
żandarmerji konnej, która dokonała szarży. Aresztowano 25 osób. Do- 
wódca żandarmerji został lekko ranny w głowę. 

W Suboticy odbyty się również wczoraj w gmachu teatru maniiesta- 
cje antyfaszystowskie, przyczem młodzież uniwersytecka zorganizowała tam 
wiec protestacyjny, w czasie którego potępiano postępowanie faszystów w 
Zarze solidaryzując się ze studentami z Białogrodu, Zagrzebia i Lublany. 
Po zakończeniu zebrania manifestanci usiłowali stormować pochód i przejść 
głównemi ulicami miasta, napotkali jednak na opór policji, która rozpro- 
szyła ich, nie dopuszczając do zajść. 

Naskutek wydarzeń, jakie miały miejsce między policją a studentami 
w Białogrodzie, rektor uniwersytetu zarządził zamknięcie wykładów na 
okres 3 dni. Organizacja nacjonalistyczna t. zw. „narodna ochrana* zwo- 
łuje do Białogrodu na najbliższą niedzielę wielki wiec protestacyjny prze- 
ciwko wystąpieniom faszystowskim w Zarze. 

Demonstracje jugosłowiańskie w oświetleniu włoskiem. 
RZYM, 30V.PAT. według doniesienia agencji Stefani'ego, najnowsze 

oficjalne sprawozdania, otrzymane przez ministerstwo spraw zagranicznych 
w sprawie zajść w Sebenico i w Splicie (Spalato) stwierdzają, że zajścia 
te miały bardzo poważny przebieg. Aczkolwiek kierownik konsulatu włos- 
kiego w Splicie domagał się od miejscowych władz zastosowania nadzwy- 
czajnych środków policyjnych, to jednak tłum  manifestantów przeważnie 
apaszów i awanturników w liczbie około 500 osób przeszedł przez całe 
miasto, niszcząc po drodze włoskie instytucje i magazyny. Szczególnie 
kupcy włoscy doznali wielkich szkód. Niektóre z magazynów włoskich 
przedstawiają zupełną ruinę. Manifestanci wtargnęli do jednego z domów 
włoskich i wyrządzili tam również spustoszenie. Pomimo ponownych przed- 
stawień ze strony konsulatu włoskiego, nazajutrz odbyły się w Splicie 
nowe manifestacje wśród okrzyków, wrogich dla rządu włoskiego i Włoch. 
W tym samym dniu manifestacje antywłoskie odbyły się i w innych miej- 
scowościach. 

Groźba konilikiu włosko-jugosłowiańskiego. 
Dalsze maniiesfacje anfywłoskie w Białogrodzie. 

BIAŁOGRÓD, 30.V. PAT. Dzisiaj rane odbyły się przed do- 
mem akademickim w Białogrodzie nowe manifestacje studenckie. 
Policja wystawiła dookoła domu akademickiego silne straże. 
Na podwórzu uniwersyteckiem odbyły się gwałtowne manite- 
stacje studentów przeciwko brutalnemu postępowaniu policji. 
Patrole żandarmerji konnej rozproszyły manitiestantów. 

W wyniku zajść nocnych rannych jest ciężko 7 studentów 
i jedna studentka. Manifestacje studenckie odbily się echem w 

koki poległym lotnikom w obronie LWowa. 
LWÓW, 30. V. PAT. O godz. 

11-tej przed południem odbyła się na 
cmentarzu obrońców Lwowa uroczy- 
stość wieńczenia i udekorowania ila- 
gami grobów 3-ch lotników  amery- 
kańskich, poległych w bitwach o 
Lwów. Na cmentarzu ustawiła się 
kompanja honorowa z orkiestrą i de- 
legacja 6 pułku lotniczego, która też 
pełniła wartę koło grobu. Na uroczy- 
stość m. in. przybyli inspektor armji 
gen. Norwid-Neugebauer, dowódca 
Okręgu Korpusu gen. Popowicz z 
korpusem oiicerskim, przedstawiciele 
władz i instytucyj państwowych i sa- 
morządowych, oraz bardzo licz- 
na publiczność. Również przybyły ze 
sztandarami delegacje związku obroń- 
ców Lwowa i in. organizacyj b. woj- 
skowych. Po odprawieniu modłów 
przez pastora i po przemówieniu 
zast. komisarza rządu prof.  Matakie- 
wicza, przedstawiciela 6 pułku lotni- 
czego oraz przedstawicielki T-wa Ko- 
biet Polskich, przemówił delegat 
związków wojskowych amerykańskich 
p. Przybysz, składając w imieniu re- 
prezentowanych przez siebie związ- 
ków wieńce. W dalszym ciągu zło- 
żono szereg wieńców Oraz 3 flagi 
amerykańskie od miasta. Uroczystość 
zakończyła się odegraniem hymnu 
narodowego amerykańskiego i pol- 
skiego. Nad cmentarzem w czasie 
uroczystości krążyły samoloty woj- 
skowe. ” 

Tegoż dnia o godz. 7-mej wieczo- 

  

rem w komendzie placu odbyła się 
uroczystość wręczenia przez p. Edwar- 
da Przybysza, delegata amerykańskich 
związków wojskowych, flag amery- 
kańskich, przeznaczonych dla komen- 
dy placu i magistratu m. Lwowa. W 
przybranym zielenią i flagami budyn- 
ku komendy placu zebrali się przed- 
stawiciele władz państwowych i samo- 
rządowych, korpus oficerski, repre- 
zentanci związków b. wojskowych i 
instytucyj społecznych. Po uroczysto- 
Ści wręczenia flag jedna z nich zosta- 
ła zawieszona na budynku komendy 
placu i będzie tam wywieszana co- 
rocznie w dn. 30 maja, jako w dniu 
wieńczenia grobów 3-ch bohaterskich 
lotników amerykańskich, poległych w 
walkach o Lwów. Podobną flagę wrę- 
czył p. Przybysz magistratowi m. 
Lwowa, gdzie ona również będzie wyg 
wieszana 30 maja każdego roku. 

EZZENSE BBS 
Nie Woronow — 

i nie Steinaeh 
odmłodzi was i da wam zdrowie... lecz bai- 
samiczną kąpiel nóg w preparacie od lat 
stosowanym wszędzie. 

Sól do nóg Jana, polecana przez naj- 
lepszych lekarzy, jest dostateczną rękoj- 
mią, aby ją polecić wszystkim, cierpiącym 
na nogi. 

Rzeźkość i eląstyczny chód uzyska 
każdy, jeśli będzie regularnie stosował Sól 
do nóg Jana. Oryginalna tylko z marką 
ochronną „Słoń* do nabycia wszędzie. 

2365 -Z Lili a 
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Podania o 
nie od g. 9 do 2. E 

stwa Ubezpieczeń S. A, odbyło się dnią 24 
rzystwa p. Antoni Wieniawski, 
Zgromadzenia. 

Ze złożonego w imieniu Rady sprawozdania wynika, iż poprawa interesów To- 
warzystwa, która się zaznaczyła w r. 1926, utrwaliła się i znacznie wzmogła w roku 1927. 
Rezultat operacyj we wszystkich działach—z jedynym wyjątkiem działu gradowego — 
był bardzo dobry. Znamienny jest zwłaszcza spadek procentu szkód w dziale ognio- 
wym. Procent ten w stosunku do zebranej składki w roku 1925 wynosił 83,5 proc., 

y 19,7 Tak znaczna poprawa nie jest dziełem przypadku, 
lecz rezultatem świadomie i konsekwentnie przeprowadzonego doboru ryzyk. Należy 

że działalność w interesie ogniowym była specjalnie trudna przez 

gdy w roku 1927 tylko 49,7 proc. 

ponadto pamiętać, 

8-klas. Koedukacyjne Gimnazjum im. I, I. Kraszewskiego 
w nowym odremontowanym lokalu (Tatarska 5), 

typu humanistycznego (z łaciną). 
przyjęcie wraz z dokumentami przyjmuje Kancelarja codzien- 

zgzaminy wstępne do kl. Ii—VII od 15 do 30 VI; do 
kl. I-dnia 27 VI o godz. 8 i dnia 28 VI o godz. 10. 

Gimnazjum posiada internat dla dziewczynek. 
WE TW SZA ZSA GRP SA W KEĄ KRY SR SZW ERA UI TS 05 ZA USB FED UB DR WU SA WY 22 wy ZK 

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. 
57-те Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów Warszawskiego Towarzy- 

którego jednomyślnie wybrano na przewodniczącego 
maja 1928. Zebranie zagaił Prezes Towa- 

A 

e 

* 
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obradach parlamentu. Przedstawiciel stronnictwa agrarjuszy 
wniósł rezolucję, potępiającą brutalne postępowanie policji w 
stosunku do młodzieży uniwersyteckiej. Rezolucja domaga się 
surowego ukarania funkcjonarjuszy policyjnych, winnych prze- 
lania krwi młodzieży. Posiedzenie izby odbyło się w atmosierze 
burzliwej. 

Próby nowej ofenzywy na Pekin. 
SZANGHAJ, 30. V. PAT. Dowodzący wojskami południowemi łączą. 

swe wysiłki w celu dokonania nowego marszu w kierunku Pekinu. Dąże- 
nia te są uważane, jako konsekwencja polityki rządu japońskiego w Chi- 
nach północnych. 

Przed utworzeniem nowego gabinefu w Niemczech 
Konferencja przzydenfa Hindenburga z p. Loeke. 

BERLIN, 30. V. PAT. Vorwarts donosi, że prezydent Hindenburg, 
zaprosił do siebie na 'czwartek b. prezydenta Reichstagu Loebego, od któ- 
rego otrzymał pierwsze informacje o sytuacji politycznej powstałej w wy- 
niku wyborów. Vorwiirts podkreśla, że przyjęcie Loebego przez prez. Hin- 
denburga jest wstępem do oficjalnych rokowań o utworzenie nowego ga- 
binetu. 

Zamach rewolwerowy w Kownie. 
BERLIN, 30.V. PAT. -— Biuro Wolifa i prasa berlińska donosi, że 

dziś rano w Kownie pułkownik artylerji Okulicz Kazarinow zranił ciężko 
5-ma strzałami rewołwerowemi w czasie gry w karty przewodniczącego 
centralnego komitetu  partji chłopskiej „Tautininkas“, d-ra Norejkę. 

gdzie lekarze uznali stan 

to, że polski rynek ubezpieczeniowy stał się w ostatnich czasach widownią bardzo 
ostrej walki konkurencyjnej. Pomimo takich trudności Towarzystwo umiało utrzymać 
wszystkie przedwojenne stosunki. Zawdzięcza to staraniom o wszechstronne zadowo- 
sa Klijenteli nawet w dobie .najcięższego kryzysu ekonomicznego, jaki kraj prze- 

wat. > 

W dziale pośrednim, t. j. reasekuracji przyjmowanej, "Towarzystwo utrzymuje 
stosunki z najpoważniejszemi instytucjami Europy, między innemi z największemi To- 
warzystwami angielskiemi i zbiera stąd składkę, której sumą dorównywa sumie skład- 
ki, zbieranej bezpośrednio w kraju. Dział ten dał wynik nader pomyślny, co pozwoli- 
ło podwyższyć jego rezerwy techniczne, a ponadto wykazać znaczny zysk. Stało się 
to głównie dzięki poprawie stosunków gospodarczych we wszystkich krajach Europy. 
Jak już wspomniano wyżej, inne działy (kradzież, transport) miały przebieg pomyślny, 
jeden tylko dział gradowy przyniósł stratę, spowodowaną przyczynami żywiołowemi, 

działającemi w roku 1927 z jednakową mocą w całej prawie Europie. Pragnąc się za- 
bezpieczyć na przyszłość w tym dziale, Towarzystwo rózpoczęło tworzenie rezerwy 
na ewentualne straty gradowe w następnych latach i już z zysku roku sprawozdaw- 
czego wyznaczyło na ten cel sumę zł. 100,000. 

W roku 1927 Towarzystwo przeniosło do kraju znaczną część swych funduszów, dotąd ulokowaną w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, co pozwoliło mu 
nabyć polskie papiery procentowe na sumę zł. 2.000,000. 

Czysty dochód z majątku Towarzystwa wyniósł okrągłe zł. 500000 — t.j. © 
60000 zł. więcej niż „w roku 1926. Towarzystwo oczekuje bardzo wydatnego wzrostu 
tej poż w roku bieżącym. я ч 

` gólny wynik roku sprawozdawczego wykazuje czysty zysk bilansowy w Su- 
mie zł. 74261358; z sumy tej przeznączono: na dywidendę dla akcjonarjuszów 240000 
zł. (6 proc. dywidendy statutowej zł. 180000 — i 2 proc. dywidendy dodatkowej zł. 
60000 — czyli razem 8 proc. od każdej akcji o nominalnej wartości zł. 50); na fun- 
dusz wyrównawczy zł. 8407849; na wspomnianą wyżej specjalną rezerwę gradową zł. 
a na tantjemy zł. 60000, a reszta, t. į. zł. 25853509 przeniesiono na rok na- 
stępny. A 

Stan funduszów zwarancyjnych Towarzystwa wynosi obecnie zł. 10687122. 
„, Podobnie jak w latach poprzednich papiery wartościowe zagraniczne nie były 

w bilansie przeszacowane, lecz pozostały podług obliczenia parytetowego kursów 
walut obcych. Również nie zostały przeszacowane nieruchomości Towarzystwa, któ- 
rych obecna wartość rynkowa bardzo znacznie przewyższa ich ocenę bilansową. 

— 

Dr. Norejko przewieziony został „do szpitala, 
jego za niemal beznadziejny. Płk. Okulicz Kazarinow stawił się sam w ko- 
mendanturze, oświadczając, że strzelił do Norejki, ponieważ ten ciężko go 
obraził. Dr. Norejko jest jednym z 
wowych polityków litewskich. 

najwybitniejszych i najbardziej wpły- 

Litwini budują nowy most pograniczny na rzece Niemen, 
Informują nas, iż po uprzedniem 

porozumieniu z władzami polskiemi 
Litwini przystąpii w dniu wczoraj- 
szym do rozbiórki starego pogranicz- 
nego mostu na rzece Niemen w po- 

resował się Akademicki Związek Spor- 
towy, zainteresowała się nasza Dy- 
rekcja Dróg Wodnych z p. inżynie- 
rem dyrektorem Bosiackim na czele, 
zainteresował się p. Siła Nowicki pre- 
zes wojewódzkiej Komisji Turystycz- 
nej, zainteresowało się Towarzystwo 
Wioślarskie, zainteresował się p. pre- 
zes wileńskiej Dyrekcji Kolei Państwo- 
wych Juljan Staszewski... zaintereso- 
wał się... 

— Okręg Legalizacji Narzędzi Mier- 
niczych! — podchwyciłem. 

Prof. Sławiński pomyślał sekund 
kilka. 

— Nie! — rzekł. Nie przypominam 
sobie aby się interesował. Dość, że 
rząd dał pieniądze a myśmy opraco- 
wali cały projekt. Pan Franciszek 
Wojciechowski, architekt, wybuduje 
dom, co go nie wstyd będzie gma- 
chem nazywać, p. Piotrowski obiecał 
dać z lasów swoich cały potrzebny 
materjał drzewny w prezencie... no, i 
jak słyszysz, jeździliśmy dziś całą 
gromadą, wybierać miejsce. Prawda, 
że do pewnego stopnia byliśmy skrę- 
powani zapadłą już donacją... ale 
owszem, ten donacyjny hektar naj- 
zacniejszego p. Piotrowskiego leży na 
zalesionem wybrzeżu jeziora... wcale 
wysokiem... 

— Jeśli się nie mylę, — odezwa- 
łem się — Narocz ma brzegi najwyż- 
sze właśnie po przeciwległej stronie. 
Są tam głazy narzutowe, o których 
by sporo ciekawych rzeczy mógł nam 
powiedzieć Limanowski... ale z dru- 
giej strony, właśnie na przesmyku, 
czy „międzymorzu'* między jeziorem 

bliżu Druskienik. 
Na miejsce starego zrujnowanego 

Litwini zamierzają wybudować nowy, 
masywny most, który będzie w przy- 
szłości służył jako punkt graniczny. 

Narocz a jeziorem Miastro, u którego 
leżą oba Miadzioły, Stary i Nowy, bo- 
daj, że jest dział wodny między Niem- 
nem a Dźwiną? Prawda? Tedy nie 
może tam być nizina łecz musi być 
jakaś „wyżnia”, jak mówią w Redu- 
cie. Nie? 8 

— Oczywiście, oczywiście — po- 
twierdził prof. Sławiński. A _ żebyś 
wiedział, co za bajeczny widok na 
jezioro! Ośmdziesiąt cztery kilometry 
kwadratowe wody! Od brzegu do 
brzegu z 10 kilometrów a w długość 
ze trzynaście. Cóż ty na to? 

Boskie zrządzenie rzekłem. 
Nie my je rozlewali, takie jezioro. 
Możemy tylko chełpić się przed šwia- 
tem z jego posiadania. 

Popiliśmy okocimskiego piwa. 
— Ale, że od Wilna djablo dale- 

ko, to fakt! pozwoliłem sobie za- 
uważyć. 

Lecz prof. Sławińskiemu bardzo 
nie w smak było moje odezwanie się. 
Nazwał mnie, o ile sobie mogę przy- 
pomnieć, piecuchem, i przyciął że mi 
już chyba rychło „za daleko* będzie 
od Sztrala do Żorża. 

Posprzeczaliśmy się. Ale to już do 
rzeczy nie należy. 

я 
Od daty owej rozmowy musiało 

zapoczątkowane dzieło dać spory 
krok naprzód nad Naroczem, skoro 
mieliśmy na Zielone Świątki jechać 
tam odświęcić pierwszą uroczystość. 

Fundamenty stacji turystycznej już 
położone! Dokument erekcyjny trze- 
ba wmurowywać! Kamień węgielny 
święcić! 

„ Zasoby te stanowią dostatecznie silny fundament dla operacyj Towarzystwa i za- 
pewniają mu wyjątkowe stanowisko wśród polskich zakładów ubezpieczeniowych. 

: Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans i sprawozdanie za rok 1927, jak rów= 
nież wszystkie pozostałe punkty porządku dziennego obrad. 

Po dokonaniu wyborów do Rady Zarządzającej na miejsce członków ustępują- 
wskutek ukończenia kadencji oraz po zatwierdzeniu dokonanych przez Radę ko- 

optacyj, obecny skład Rady Zarządzającej Towarzystwa przedstawia się, jak nastę- 
— prezes; pp. Kazimierz Natanson i Karol Wilhelm Schei- 

p. Stanisław hr. Czacki, Prof. S. Dickstein, Dyrektor A. Einhorn, 
arski, b. Minister Czesław Klarner, Dyrektor Ludwik M. Kronen= 

cych 

puje: P. Antoni Wieniawski 
bler — viceprezesi; 
Szambelan Michał     
berg, senator Stefan Laurysiewicz, Henryk hr. Potocki, tinansista Michał Szereszow- 
ski, Senator Tadeusz Sułdrzyński, Dyrektor Andrzej Świętochowski, przemysłowiec 
Edward Werner, Dyrektor Naczelny Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Gór- 

Józef Żychliński — członkowie Rady. 

   
     

Mój Boże, cóż przyjemniejszego 
może być? .Regjonalny obowiązek. 
Takie letnisko turystyczne w głuszy 
nad Naroczem to nieprzymierzając 
jakby pal wbity - na znak, że aż do- 
tąd posunęliśmy kulturę: W tem tylko 
sęk: jak dojechać, osobliwie w liczniej- 
szej kompanii? 

' Uroczystość nadnaroczańską po- 
łączono z pierwszym miejscowym, 
raidem automobilowym  organizowa- 
nym przez świeżo powstały w Wilnie 
KlubĘA utomobilowy—i — pojechaliśmy! 

Obliczywszy ściśle: 135 kilometrów 
w jedną stronę. Powrót: drugie tyle. 
Razem dobrych 270 kiłometrów do 
„Odwalenia“ bez szosy! Wytrzymają-ż 
wszystkie auta ile ich będzie potrzeba 
dla tego aby mogli wziąć w raidzie 
udział przedstawiciele władz, insty- 
tucyj i zrzeszeń specjalnie zaintereso- 
wanych w krajoznawczo-turystyczno- 
sportowej sprawie? 

Hasło było dane: zbierać sie ran- 
kiem о 8 1 pół w skrzydle pałacu 
wojewody zajmowanem przez ks. bi- 
skupa Bandurskiego, który w prywa- 
tnych swoich apartamentach mszę św. 
odprawi przed odjazdem —i nas wszy- 
stkich na nią prosi. 

Pogoda niewyraźna. Barometr przy- 
tulony do Odmiany. Chmury na nie- 
bie to skupią się, to rozlazą. Źle. 
Wróżby nie pocieszające. Ale — maj 
w pełnej krasie; cel wycieczki pelen 
powabu i uroku. A choćby i zmok- 
nąć... trochę... odrobinkę... odrobi- 
neczkę? Ktoby zważał! Sportowa prze- 
cie sprawa. Co? Parasol? Może jeszcze 
kalosze? 

Osób coraz to więcej i więcej 
przybywa na dziedziniec pałacowy. 
A tu i w gęstym szeregu od Strony 
parku: automobil przy automobilu. Aż 
raduje się dusza! Pan Wagner jaki 
rozpromieniony. A co? Nie miał racji 
obstawać przy założeniu Klubu Auto- 
mobilowego właśnie w Wilnie? Może 
niema aut? Co? Trzydzieści kilka już 
ich Oto tu, na dziedzińcu pałacowym 
stoi! 

A w czasie kiedy się wszyscy u- | 
czestnicy gromadzą i witają — tam 
przed ołtarzem prywatnym swoim, na 
wprost otwartych na oŚcież drzwi sa- 
lonu, już stoi ks. biskup Bandurski 
w czerwonym ornacie. „ołnierz mu 
do mszy służy. A z nad pęków kwiąsń, 
tów,z nad istnego klombu hortensyj, * 
bzów i narcyzów, rzekłbyś unosi się * 
w złocistej swojej szacie Ostrobram- 
ska Madonna, trzymając oczy spu- 
szczone na biskupa w czerwieni, zlo- | 
żywszy ręce na piersiach, jakby spo- , 
łem z nim odmawiała modlitwy. A | 
pięknaż ta nasza Ostrobramska Pani, 
przedziwną, ponadziemską pięknością, 
co z każdego Jej wizerunku schodzi 
prościutko do serc..- 

Otwarte szeroko podwoje na ga- | 
nek i na drzewa parku. Wśród ciszy / 
czytanej mszy słychać najwyraźniej ; 
jak po drzewach Świergocą ptaszęta 
Boże, jakby wtórzyły nabożeństwu — 
że i organista piękniej nie potrafil 
Coraz więcej zbiera się osób. W sa- | 
lonie, nawprost drzwi otwartych mo- | 
dlą się panie i panowie. Cichutki 
brzęknie dzwonek na Sanctus, $, 
Agnus Dei... Po mszy ksiądz biskup H 
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Sprawa odszkodowań za ziemię przyjętą na 

' przejętą na rzecz państwa opiera się 

  

  

do oszacowonia i wypłaty należyto- 
Ści jest 230 majątków prywatnych o 
obszarze około 32,000 ha. W liczbie 
tej widzimy 102 majątki przejęte na 
podstawie dekretów Litwy Środkowej, 

rzecz państwa. 
Sprawa odszkodowań za ziemię 

а -* 128 przejętych dstawie usta 
' zasadniczo na ustawie O wykonaniu z dnia 17 Ładna 60 AE w 

reformy rolnej z dnia 28 grudnia W liczbie podanych majątków, 
1925 r. (Dz. U. Nr. 1r. 1926). Usta- 
wa ta normuje reiormę 
wejścia jej w życie. 

Na podstawie tej ustawy Okręgo- 
we Urzędy Ziemskie winny przepro- 
wadzić rozrachunki za majątki przeję- 
te na podstawie dekretu żLitwy Środ- 
kowej w powiatach wileńskim, osz- 
miańskim, šwigciaiskim i brasław- 
skim, Oraz za majątki przejęte na 
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 
1920 r. (osadnictwo wojskowe) w po- 
wiatach kurytarzowych to jest w wi- 
lejskim, mołodeczańskim, postawskim 
i dziśnieńskim. 

Zasady szacunku przyjętych nieru- 
chomości opierają się na normach 
ustalonych w rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia 15 listopada 1923 r., 
obowiązujących przy określaniu war- 
tości nieruchomości dla opłaty po- 
datku majątkowego, które to normy 
ustawowo zostały zmodyfikowane roz- 
porządzeniem Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 11 lipca 1927 r.% 

Wypłata należności ustalona na 
podstawie tych wszystkich rozporzą- 
dzeń dokonywuje się częściowo w 
gotówce, częściowo w listach  pięcio- 
procentowych państwowej renty ziem- 
skiej według nominalnej wartości, 
częściowo w takichże listach według 
kursu, ustałanego corocznie przez Mi- 
nistra Reform Rolnych w porozumie- 
niu z Ministrem Skarbu i Ministrem 
Rolnictwa, nie niżej 70 proc. nominal- 
nej wartości, przyczem stosunek okre- 
ślonych części wynagrodzenia, wypła- 
canych przy pomocy każdego z po- 
wyższych sposobów,, zależy od ogól- 
nego obszaru nieruchomości ziem- 
skich, należących do właścicieli wyku- 
pionej nieruchomości podług  ustalo- 
nej tabeli. A więc w miarę wzrastania 
w tej tabeli obszaru posiadania obni- 
ża się poczynając od 50 proc. nale- 
żności część płatna w gotówce, jak 
„również od 50 proc. część płatna w 
listach państwowej renty ziemskiej po 
nominalnej wartości. Natomiast wzra- 
sta kosztem tych dwuch sposobów 
część płatna w listach państwowej 
renty ziemskiej, płatna po kursie nie 
niżej 70 proc. nominalnej wartości. 
Pozatem do szacunku dolicza się 
5 proc. za czas od objęcia majątku w 
posiadanie przez urzędy ziemskie do 
„dnia całkowitej za dany majątek wy- 
płaty. : 

Sfinansowanie wypłat za majątki 
przejęte na własność państwa w po- 
wiatach kurytarzowych województwa 
wileńskiego na podstawie ustawy z StW 1 
dnia 17 grudnia 1920 r. unormowane 1920 r. przewidziane jest w wysokoś- 
zostało rozporządzeniem Prezydenta ci 3000000 złotych. Na przymusowy 
Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia wykup ziemi w myśl ustawy o wy- 
1921 r. (Dz. U. Nr. 42 r. 1927) w konaniu roiormy rolnej z 28 grudnia 
ien sposób, że część należności płat- 1925 r., a więc i zlikwidowanie spra- 
na w gotówce według tabeli wyżej wy wykupu z dekretów Litwy Środ- 
wzmiankowanej, zastąpiona została kowej przewidziane jest 10750000 zł. 
przez wypłatę w skryptach dłużnych Na wykup obligacyj państwowej ren- 
skarbu państwa. ty ziemskiej i spłatę kuponów w r. 

W takichże skryptach dłużnych win- 1928/29 przewidziano 1420950 zł: 
ny być uiszczane odsetki od powyż- Pamiętać trzeba, że zrealizowanie 
szego wynagrodzenia za Czas od dnia tej akcji, uzaježnione jest od spraw- 
objęcia nieruchomości w posiadanie ności urzędowania komisji klasyfika- 

państwa do dnia 31 marca 1928 r. cyjno-szacunkowych na gruncie, skład 
Wspomniane skrypty spłacane bę- których w znacznej mierze utrudnia 

dą przez skarb w ciągu lat 10 w samą akcję, a to z następujących 
równych ratach rocznych z oprocen- powodów. 
towaniem 5 od 100. Po za przewodniczącym każdej 

Ciekawem jest, jak Się w rzeczy- poszczególnej komisji, który jest de- 
wistości przedstawia sprawa Odszko- legowany przez O. U. Z. i przyspo- 
dowań za majątki przejęte na rzecz sobiony jest wyłącznie do pracy sza- 
państwa? cunkowej do komisji wchodzą: przęd- 

Na podstawie źródłowych danych stawiciele Ministerstwa Rolnictwa i 
wiemy, że ogółem na terenie Okręgo- Ministerstwa Skarbu. 
wego Urzędu Ziemskiego w Wilnie Uzyskanie tych ostatnich delega- 

przejętych przez państwo na podsta- 
wie dekretów Litwy Środkowej wi- 
dzimy ku niemałemu zdumieniu 19 
majątków, które były już w swoim 
czasie oszacowane przez urzędy ziem- 
skie z zastósowaniem norm dekre- 
tów generała eligowskiego, nato- 
miast należności za nie skalkulowane 
w markach polskich nie zostały wy- 
płacone właścicielom. Z tej to racji 
aktualnem się staje zagadnienie po- 
nownego szacunku owych 19 mająt: 
ków, według norm na wstępie niniej- 
szego artykułu podanych, ewentual- 
nie dokonanie wypłat ze względów 
formalnych w kwotach zwaloryzowa- 
nych, co byłoby, rzecz jasna, niewspół- 
mierne z wartością przejętych  nieru- 
chomomości, ku wielkiej krzywdzie 
ich b. właścicieli. 

Wprowadzenie w życie norm u- 
stawowych, regulujących _ sprawę 
wszystkich wypłat wyżej omówionych 
spowodowałc szereg zarządzeń mi- 
nistra reform rolnych, dotyczących 
uruchomienia komisyj klasyfikacyjno- 
szącunkowych, dalej wypracowania 
szeregu formularzy wewnętrznych, о- 
bowiązujących urzędy ziemskie, wresz- 
cie sposobu emisji renty ziemskiej i 
skryptów dłuższych, co się zbiegło z 
końcem r. 1927. 

Ustalone zostało, że czynności ko- 
misyj klasyfikacyjno-szacunkowych na 
gruncie prawnie mogą być dokony- 
wane tylko w okresie od 1 marcado 
15 listopada i tylko wówczas, gdy 
ziemia nie jest zmarznięta, bądź po- 
kryta śniegiem lub wodą. 

Przepis ten w warunkach  klima- 
tycznych Wiłeńszczyzny jeszcze bar- 
dziej skrócajokres czynności wzmian- 
kowanych komisyj. Stąd też w okre- 
sie ub. r. dokonano na terenie Okrę- 
gowego Urzędu Ziemskiego zaledwie 
szacunku pięciu majątków. 

W roku zaś bieżącym, w związku 
z kategorycznemi w tym względzie 
zarządzeniami Ministra Reform Rol- 
nych O. U. Z. uruchomił na terenie 
Województwa Wileńskiego 4 komi- 
sje klasyfikacyjno-szacunkowe, któ- 
rych czynności są w toku, obejmując 
do tej chwili około 40 majątków. 

W związku z powyższą akcją u- 
rzędów ziemskich Ministerstwo Reiorm 
Rolnych przewidziało odnośne pozy- 
cje w preliminarzu budżetowym na 
r. 1928/29. 

I tak na wynagrodzenie za nieru- 
chomości przejęte na własność pań- 
stwa w myśl ustawy z 17 grudnia 

rolną od 

SŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY EM WOCKODNIOA. | 
tów na cały okres prac komisji po 
łączone jest z trudnościami etatowe- 
mi odnośnych resortów, nie przewi- 
dujących w należyty sposób potrzeb 
Ministerstwa Reform Rolnych przy 
wykonywaniu akcji szacunkowej. Po- 
zatem do komisji wchodzą przedsta- 
wiciele społeczeństwa od większej i 
mniejszej własności ziemskiej oraz 
bezrolnych, którzy nie mogą zawsze 
dysponować czasem dla przyjmowa- 
nia udziału w pracach komisji, wy- 
magających ciągłości. — 5. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Konkurs, Wileńskie T-wo Ogrodni- 
cze urządza Konkurs na upiększenie balko- 
nów, okien, małych ogródków przy domach 
w mieście i ną przedmieściach w obrębie 
Wilna. 

; Nagrody wyznaczone przez T-w0 Ogrod= 
nicze, będą następujące: oprócz wydawa- 
nych dyplomów będą udzielane premje g0- 
tówką, książkami i kwiatami, a miano- 
WICIE: 

2 nagrody |-e po 100 zł. gotówką, 
5 nagród ll-ich książkami Makowiec- 

kiego—„Kwiaty ogrodowe* wartości zł. 35 
każda, 

10 nagród Ill-ich książkami Mieczysła- 
wa Jankowskiego „Kwiaciarstwo ogrodo- 
we* wart. zł. 7 każda, 

20 nagród IV-tych--premiowane kwiata- 
mi z miejscowych zakłądów ogrodniczych. 

Wyniki konkursu podane będą w prasie. 

— (0) Nowe przepisy o pokazach 
koni. Pragnąc nadać jednolitą formę wy- 
stawom i pokązom koni, Min. Rolnictwa u- 
stanowiło przepisy obowiązujące ha wy- 
stawach i pokaząch koni, subsydjowanych 
przez Min. Rolnictwa. W myśl przepisów 
organizacja rolnicza, którą urządza wysta- 
wę, względnie pokaz koni, tworzy komitet 
wystawy (pokazu). Komitet porozumiewa 
się z władzami administrącyjnemi w spra- 
wie wyboru odpowiedniego terenu, ogło- 
szenia terminu i warunków pokazu, zajmu- 
je się organizącją pokazu i t. d. Skład ju- 
ry nie może przekrączać liczby 5 osób, 
z których cztery zaprasza komitet, piątym 
zaś jest z zasady przedstawiciel Min. Rol- 
nictwa, który kieruje technicznie pokazem, 
przestrzegając przepisów o sądzeniu koni, 
oraz ma głos decydujący przy przyznawa- 
niu nagród od Min. Rolnictwa. 1 

W dziale hodowłanym przy jednakowej 
wartości indywidualnej pierwszeństwo ma- 
ją konie o udowodnionem dokumentami 
pochodzeniu oraz klacze ze źrebiętami 
przed klaczami jałowemi, przyczem jednak 
należy brać pod uwagę wartość, stan zdro- 
wia i rozwój źrebięcia w stosunku do je- 
go wieku. В 5 

W dziale remontowym przy jednakowej 
wartości indywidualnej pierwszeństwo mają 
konie o udowodnionem dokumentami ро- 
chodzeniu. 

Nagrody mogą być przyznawane: 1) w 
dziale hodowłanym: a) ogierom i klaczom 
w wieku cd lat 3-ch—honorowe i pienięż- 
ne, zarówno indywidualnie, jak i w grupach, 
b) młodzieży 2-letniej—tylko w grupaeh 
łącznie z „matkami, c) żrebiętom rocznym 
— tylko pieniężne; 2) w dziale remonto- 
wym: klaczom i wałachom w wieku od 3 - 
6 łat—honorowe i pieniężne, zarówno in- 
dywidualnie, jak i w grupach; 3) w pró- 
bach dzielności—tylko pieniężne. 

W działąch hodowlanym i remontowym 
nagroda pieniężna jest przyznawana tylko 
tym właścicielom koni, którzy są jedno- 
cześnie ich hodowcami. 

Rozwiązanie Komifefu 
W myśl rozporządzenia Prezy- 

denta Rzeczypospolitej o rozbudowie 
miast z dnia 22 kwietnia 1927 r., na 
mocy pisma urzędu wojewódzkiego 
z dnia 26 maja r. b. Komitet rozbu- 
dowy m. Wilna został rozwiązany. 

Nowe wybory odbędą się na mo- 
cy rozporządzenia wykonawczego 
Min. Skarbu z dnia 3-go listopada 
1927 r. 

W myśl tego rozporządzenia wy- 
konawczego Rada miejska na wnio- 
sek Magistratu powołuje połowę 
członków Komitetu rozbudowy z 
pośród członków zarządu miasta i 
rady miejskiej oraz połowę a) z 
pośród przedstawionych Magistratowi 
przez należące do związków rewi- 
zyjnych spółdzielni mieszkaniowej i 
spółdzielni budowlano-mieszkaniowej 
organizacje zawodowo pracownicze i 
robotnicze, stowarzyszenia i związki 
lokatorów i b) z pośród mieszkań- 
ców miasta, obeznanych ze sprawą 
rozbudowy miast. Komitet rozbudo- 
wy składa się w miastach z ludnością 
od 100.000 do 250.000 z 10 członków. 
Na czele Komitetu stoi jako prze- 
wodniczący prezydent miasta lub jego 
zastępca. Regulamin komitetu rozbu- 
dowy uchwala rada miejska. Regula- 
min ten powinien, m. in., szczegóło- 
wo określić zakres działania komite- 

rozbudowy m. Wilna. 
tu rozbudowy. Komitet rozbudowy 
obowiązany jest 2 razy do roku 
składać radzie miejskiej; sprawozdanie 
ze swej działalności sprawozdania te 
winny być zatwierdzone przez Radę 
miejską. 

Dodać należy, że powyższe rozpo- 
rządzenie wykonawcze weszło w Žy- 
cie z dniem jego ogłoszenia, t. j. z 
dn. 3 listopada 1927 r. i w przecią- 
gu tego czasu, t. j. dopóki urząd 
wojewódzki nie zwrócił na to uwagi, 
Magistrat nie. uznał za potrzebne za- 
stosować się do wymogów powyższe- 
go rozporządzenia wykonawczego i 
nie dokonał w swoim czasie wybo- 
rów na podstawie nowego zarzą- 
dzenia. 

Chociaż rozwiązanie Komitetu 
rozbudowy nastąpiło ze względów 
czysto formalnych, zaznaczyć nałeży, 
że nikt w Magistracie, jak już niejed- 
nokrotnie  notowaliśmy, „Dziennika 
Ustaw“ nie tylko nie czyta, ale i nie 
przewertuje. 

Przerwa w działalności Komitetu 
rozbndowy w tej chwili, gdy rozpo- 
czyna się sezon budowlany, niewąt- 
pliwie odbije się na interesach miesz- 
kańców m. Wilna. 1 to "będzie tylko 
skutkiem nieudolności Magistratu, 
który patrzy w górę, aw dole u sie- 
bie nic nie widzi. (0). 

Budowa domu robotniczego na Pióromoncie 
Sprawa budowy małych mieszkań 

dla niezamożnych warstw ludności 
stała się dzisiaj ważnem zadaniem sa- 
morządów i Komitetów Rozbudowy, 
warstwy te bowiem najdotkliwiej od- 
czuwają skutki chronicznego w okre- 
sie powojennym kryzysu mieszkanio- 
wego. 

Pragnąc przyczynić się do ulženia 
losu warstw pracujących, Magistrat 
m. Wilna w poczuciu ciężących na 
nim obowiązków organu samorządu 
miejskiego oraz przedsiębiorcy, zatru- 
dniającego największą ilość  robotni- 
ków w mieście, zamierza pobudować 
dom o 44 dwuizbowych mieszkaniach 
na placu, znajdującym się w pobliżu 
elektrowni przy zbiegu ulic Derewni- 
ckiej i Pióromont obszaru 5498 mtr. 
kw. 

Budowa mieszkań robotniczych dla 
Wilna jest potrzebą palącą i z tego 
jeszcze względu, że istniejące u nas 
w bardzo niedostatecznej ilości lokale 
mniejsze nie odpowiadają najelemen- 

tarniejszym warunkom  mieszkanio- 
wym, wobec czego liczne zazwyczaj 
rodziny robotnicze mieścić się muszą 
w ciasnych, wilgotnych, często  cie- 
mnych pomieszczeniach,  nieposiada- 
jących wodociągu i zlewu, nie mó- 
wiąc już o kanalizacji i wannach. Wa- 
runki takie hamują wzrost kultury 
warstw pracujących, a pod względem 
moralnym. stwarzają grunt, podatny 
dla szerzenia się niezadowolenia i 
rozgoryczenia. 

„Podejmując tak słuszną sprawę 
zapoczątkowania budowy mieszkań 
robotniczych, Magistrat zaprojektował 
budowę domu robotniczego w ra- 
mach programu minimalnego: użytko- 
wa przestrzeń podłóg mieszkań wy- 
nosić będzie mtr. kw. 28,41 (17 miesz- 
kań), 32,23 (20 mieszkań) i 38,59 
(16 mieszkań), wysokość zaś we- 
wnętrzna—2,8 m. Każde mieszkanie 
posiadać ma wodociąg, zlew i klozet, 
Wykończenie—skromne. W pomiesz- 
czeniach piwnicznych projektuje się 

postawienie ośmiu wanien, z których 
mieszkańcy mogliby korzystać kolej- 
no. 

Koszt budowy według opracowa- 
nego przez Magistrat kosztorysu wy- 
niesie 481404 zł. 36 gr., które Ma- 
gistrat zamierza pokryć częściowo z 
pożyczki za pośrednictwem Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna, częściowo zaś 
w drodze wyjednania pożyczki: ulgo- 
wej i subwencji z funduszów pań» 
stwowych, przewidzianych w budżecie 
Ministerstwa Pracy i Opiekig Społecz- 
nej na pomoc bezrobotnym na pod- 
stawie zarządzenia Min. Pracyi Opie- 
ki Społecznej z dn. 26 kwietnia 1928 
roku. 

Zgodnie z powyższem Magistrat 
prosił Radę Miejską: 

1) o uchwalenie budowy domu 
dla mieszkań robotniczych według 
planu i kosztorysu Magistratu, wyno- 
szącego 481404 zł. 36 gr.; Е 

2) o przeznaczenie na ten cel par- 
cel. z obszaru elektrowni miejskiej 
przy zbiegu ul. Derewnickiej i Pióro- 
mont przestrzeni 5498 mtr. kw. 

3) o upoważnienie Magistratu do 
wyjednania w tym celu za pośredni- 
ctwem Komitetu Rozbudowy m. Wilna 
z funduszów, przewidzianych w roz- 
porządzeniu Prezydenta Rzeczypospo- 
litej o rozbudowie miast z dn. 22 
kwietnia 1927 r. pożyczki krótkoter- 
minowej, mającej być skonwertowaną 
na długoterminową (hipoteczno-amor- 
tyzacyjną) z kontyngentu, przeznaczo- 
nego na r. 1928 w wysokości 250.000 
zł. i z kontyngentu roku następnego 
w wysokości 42.404 zł. 36 gr., oraz 
o upoważnienie Magistratu do załat- 
wienia wszelkich związanych z otrzy- 
maniem tej pożyczki formalności, pod- 
pisania skryptów dłużnych, według 

wzoru przez Bank Gospodarstwa Kra- 
jowego wymaganego, podjęcia gotówki, 
pokwitowania z odbioru i opłacenia 
procentów z otrzymanej pożyczki, 

4) o upoważnienie Magistratu do 
wszczęcia starań o udzielenie gminie 
m. Wilna na pozostałe koszta budo- 
wy domu robotniczego (189.000 zł.) 
a) pożyczki zfunduszów państwowych, 
przewidzianych w Min. Pracy i Op. 
Społ. na pomoc bezrobotnym w wy- 
sokości do 63.000 zł. i b) subwencji 
z tychże funduszów w wysokości 
do 126.000 zł. w myśl zarządzenia 
Min. Pracy i Op. Społ. z dn. 26 kwie- 
tnia 1928 r. 

Sprawa powyższa była rozpatrzona 
i zaakceptowana przez połączone ko- 
misje Finansową i Gospodarczą z za- 
strzeżeniem, żeby projektowana bu- 
dowa kalkulowała się dla miasta 
budżetowo. 

Po szerszej dyskusji, na ostat- 
niem posiedzeniu Rada Miejska spra- 
wę budowy tego domu robotniczego 
zasadniczo uchwaliła z tem zastrzeże- 
niem, że przed zrealizowaniem pro- 
mesy, otrzymanej z Banku Gospodar- 
stwa Krajowego, sprawa ta z odpo- 
wiednią kalkulacją kosztów budowy 
przedłożona zostanie ponownie Radzie 
Miejskiej do zatwierdzenia. (x) 

L [|] 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii 0. 5. В, 

z dnia — 30 V 1928 r. 

Ciśnienie | > 
średnie w m. i 160 

т | Temperatura - 
średnia AE 

Opad za do- J 
bę w mm. | 

Wiatr | J 
przeważający 1 

U w ag i: Pochmurno, deszcz 
Maximum na dobę -!-219C 

Tendencja baromętryczna spadek ciśnienia, 

KOŚCIELNA. 
— Zarząd Katolickiego Zw. Polek 

przypomina, że | czerwcą, jako w pierw- 
szy piątek, miesiąca odbędzie się w kaplicy 
Serca Eucharystycznego (Mickiewicza 19 m. 
2) adoracja Przenajświętszego Sakramentu, 
która rozpocznie się o godz. 4i pół. a 
zakończy o godz.7 i pół. 

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie Rady miejskiej. 

Na onegdajszem posiedzeniu Rady miejskiej, 
po rozpatrzeniu 6 punktów porządku dzien- 
nego, obejmującego ogółem 17 spraw, o 
których podaliśmy już w numerze wczo- 
rajszym, rozpatrzono jeszcze zaledwie je- 
den dalszy punkt, a mianowicie: na człon- 
ka Rady wojewódzkiej wobec zgłoszenia 
tylko jednej kandydatury wybrano w dro- 
dze aklamacji prezydenta m. Wilna p. mec. 
Folejewskiego. 

Wobec jednak spóźnionej pory na wnio- 
sek kilku radnych rozpatrzenie pozostałych 
spraw porządku dziennego odroczono do 
następnego posiedzenia, tak że lwia część 
porządku dziennego została jak zwykle 
nierozpatrzona. 

iš — Goście amerykańscy nie przybę- 
dą do Wilna. Tutejszy komitet otrzymał 
z Warszawy od centralnego komitetu przy- 
jęcia Polek z Ameryki telegraficzne zawia- 
domienie, że wycieczka ta do Wilną nie 
przybędzie. 

Północno-Zachodni. 

SZKOLNA. 

— Пгос:аьюзб wręczenia matur w 
gimnazjum O0. Jezuitów. Uroczystość 
rozpoczęła się 27 bm. o god. 9-ej uro- 
czystem nabożeństwem w kościele Św. Ka- 
zimierza celebrowanem przez byłego Re- 
ktora Ojca M. Barglewskiego, który przy- 
jechał specjalnie z Lublina na tę uroczys- 
tość. Wzniosłe kazanie do abiturjentėw 
wygłosił ich wychowawca ojciec Kucharski, 
Po nabożeństwie odbyła się defilada i wrę- 
czenie sztandaru przez abiturjentów siód- 
mo-klasistom. Następnie wszyscy przeszli 
do sali gimnastycznej, gdzie pod przewod 
nictwem profesora USB. p, Oko przewodni- 
czącego komisji egzaminacyjnej, były roz- 
dane świadectwa maturalne. Pierwszą mo- 

Pa 
trowicz, 3) Rėktoi Lič, ZEgnająć lićZii0G» 
4) prezes komitetu rodzicielskiego inž. Mi- 
chał Dudo, 5) wręczenie przez mecenasa 
Piekarskiego adresu dlą ojca Barglewskie- 
go, 6) Przemówienie ojca Barglewskiego, 
7) przemówienie ojcą Prowincjenałą OO. 
Jezuitów. ю 5 

Sala byłą przepełniona około 1000 osób 
wraż z wychowankami. 

Po części oficjalnej OO. Jezuici za- 
prosili swych gości i członków Komitetu 
Rodzicielskiego na śniadanie do sali popi- 
sowej. Podczas śniadania na propozycję 
prezesa komitetu inż. Michała Dudo zosta- 
ła wysłana depesza do Generała OO. je- 
zuitów. 

„ Wieczorem maturzyści podejmowali ko- 
lacją swych profesorów. Tegoż dnia ojciec 
Prowincjał z ojcem Barglewskim odjecha- 
li do Krakowa. Świadectwa dojrzałości 
otrzymali: Borowski Leon, Czarniecki Ta- 
deusz, Dzieżyński Stanisław, Kalickin Pa- 
wel, Kawszelis Jan, Kojdecki Józef, Krzy- 
wobłocki Bronisław, Malecki Alfons, Paw- 
łowski Piotr, Piotrowicz Eugieniusz, Śmia- 
łowski  Eugienjusz, Spasowski Henryk, 
Swiatopełk Mirski Antoni, , Umiastowski 
A” Zanoziński Jerzy, Żynotą Fran- 
ciszek. : 

— (r) Ulzi dla młodzieży szkół po- 
wszechnych. Młodzież kształcąca się w 
szkołach powszechnych (wyżej i niżej zor- 
ganizowanych, t. zw. wydziałowych) może 
korzystać z ulg taryfowych na podstawie 
zaświadczeń wzoru ustalonego taryfą 0Sso- 
bową, a wydawanych przez szkoły i zaopa- 
trzonych podpisem kierownika i pieczęcią 
oraz potwierdzonych pieczęcią urzędową 
właściwego inspektora szkolnego. 

p. EE... 
Pogorzelski, i prezes Staszewski, i 
vice-prezydent Czyż, 
siacki, i oczywiście p. dyrektor Siła- 
Nowicki — i gdzieżby to wszystkich 
wyliczyć! Dam mnóstwo. 

Tuż za wojewodą i ministrem ru- 
sza z miejsca Świetna druga maszyna 
p. wojewody, kryta limuzyna, którą 

jeszcze litanję do Maryi Panny od- 
mówi — a potem w szatach cele- 

bralnych na ganek od strony parku 

wyjdzie. : 
Oznaki Klubu Automobilowego 

święci. Bardzo gustowne i ozdobne, 
z metalu i emalji a z orłem — dla 
przytwierdzania do autów z pod Klu- 
bowego znaku. Wileński Autoclub! 
Ot, czegośmy dożyli! Dyr. Szwykow- 
ski, żeglujący pod flagą polskiego go raid p. inż. Janowicza dalsze auta, 

jakie skrzyżowanie dróg, 
i dyrektor Bo- steczko, tam skupione „ludzkie mro- bi 

wie". 
licja 

# — jakim go właśnie z traktu wi- 
Rozsypana po całej drodze po- dzimy...* mijamy kościołek w Woro- nowie, o 
— piesza i konna — a dosko- nie, skąd już tylko, w prawo, jakby znów natkniemy się na mnóstwo, 

gdzie mia- gusta IIl-go na murowany go przero- Świrskich w Świrze w 1459 roku. 
My zaś niebawem w  Konstanty- 

12 i pół mili od Wilna, 

nale, mówiąc nawiasem, wyglądająca, ręką sięgnąć do Wornian niegdyś mnóstwo wspomnień o królu Batorym. 
uprzedziła ludność o wyruszającym Abramowiczów, co się „z Wornian* Czy istnieje jeszcze studnia kopana 
rajdzie i zapobiegła płoszeniu koni. 
Tem tylko więcej wyległo ludzi na 

jadą ks. biskup i pani wojewodzina. drogę — przez ciekawość! *Wzdłuż Wilję na jakiej 60-tej 
Ruszają też „pod batutą" startujące- traktu po kościołach — nabożeństwa. Wilna. 

Owóż i ciągnący do kościoła 

pisali, a potem Śniadeckich... 
W  Michaliszkach przekraczamy 

wiorście od 
Właśnie suma w kościele; te- 

przez jego żołnierzy? Bo też to i ten 
trakt był przez kilka wieków głów- 
nym szlakiem najbardziej uczęszcza- 
nym między Litwą a Moskwą. Witol- 

lud tu dy odpada zwiedzenie go, aby dystrak- dowym go traktem pierwotnie zwano 
wojskowego Yacht-Klubu po wodach 

duńskich i szwedzkich, trzymał piękny 
fason -— ale i auto pod znakiem wi- 
leńskiego Klubu  Automobilowego 
gdzieś pod Pirenejami lub'na Rivierze, 
też dobrze będzie robiło w  peizażu. 

Lecz — czas nagli! 2 
Siadać! Siadać! Na dziedzińcu pa- 

łacowym nagły wszczyna się ruch. 
Multum osób. Ożywienie ogromne. 
Pogoda dopisuje. Humory, choć na 
wystawę. | — co za miła niespodzian- 

ka! Pan minister Staniewicz! Jedzie 
nad Narocz. Z nami. Niczem nas bar- 
dziej nie mógł ująć. Wszędzie dobrze 
— w swoich stronach najmilej. Led- 
wie może nadążyć przywitać się ze 
wszystkimi, którzy się do niego do- 
ciskają. Siada z p. wojewodą do 
pierwszego auta. Za „Ster“ ujmuje p. 
Stanisław Staniewicz, seretarz. woje- 
wody, niepospolicie biegły w  kiero- 
waniu maszyną; któraś z pań sadowi 
się obok — i auto rusza. 

A oto i p. poseł Jan Piłsudski, i 
p. prezes Malecki, i p. prezes Pietra- 
szewski, i komendant wojewódzki Pra- 
szałowicz, i komendant Reszczyński i 
komandor Wardeński, i p. kurator 

w przewidzianym z góry porządku. i owdzie rozsypuje się po trakcie... 
Długi ich sznur — pomyśleć tylko: przyglądając się z żywem zajęciem 
jedno za drugiem w krótkich odstę- niezwykłemu widowisku pędzących 
pach 36 aut! — skręca w lewo, przez sznurem dziesiątków aut. 
plac Napoleona, za chwilę przeciąwszy Wartko wóz toczą parskające konie 
Zamkową jest na Królewskiej i skrę- Mijają bory i mostki i błonie... j 
ca w ulicę św. Anny „biorąc kieru- Przepraszami.. To z „Wiesława”. 
nek“ na Zarzecz i Nowo Wilejkę. My tylko mijaliśmy bory i mostki i 

Raid rozpoczął się. błonie, nota bene, po drodze  nie- 
` : й zmiernie zapobiegliwie wyreperowanej, 

Trakt, którym gnamy na północny okopanej, nawiezionej piaskiem, pie- 
wschód od Wilna, może i dobrze, że czołowicie zlustrowanej o! nie z racji 
nie jest _ jeszcze — szosą. Jeszcze raidu — tylko na przejazd woje- 
na znacznych nawet przestrzeniach, wody. 
zwłaszcza w powiecie Święciańskim,  Osobliwie w granicach powiatu 
wysadzony jest brzozami, co mu Za- Postawskiego wręcz imponowały nie- 
chowało „stylowość* wielkich, starych tylko wyrównane wyboje, nietylko 
naszych gościńców. mostki w doskonałym stanie, (więk- 

A przecie Ów trakt, którym jedzie- szość nawet pomalowana), lecz prze- 
my, to arterja komunikacyjna jedna z dewszystkiem  podsypanie piaskiem 
najstarszych i najbardziej historycz- mostków z obu stron, aby wjazd 
nych w Polsce. i zjazd nie dawał najmniejszego 

I, w dodatku, Śliczny jest, tak nie- wstrząśnięcia. 
zmiernie  swojską  malowniczošcią Mijamy Mickuny, obecnie własność 
krajobrazów, które przecina. Lekko barona Pillara von Pichlau, gdzie nie 
falisty; raz po raz zapadający w cud- jeden tydzień spędził Słowacki... mi- 
ne lasy liściasto-iglaste. : jamy Ławaryszki gdzie, stawiał ko- 

Jedziemy — jedziemy — Świątecz- Ściół sam król Władysław IV-ty z 
ny dzień. Gdzie tylko !wioska, gdzie drzewa, a biskup Zienkowicz za Au- 

cji modlącym się nie robić. Radzi- a ciągnęły tędy armja Witolda, Bato- 
wiłłowie tu niegdyś dziedziczyli, po- rego — i Napoleona. Wydzielił zaś 
tem Brzostowscy, z których Cyprjan Konstantynów z rozległych dóbr swo- 
Paweł wzniósł Świątynię na chwałę ich (Olszew, Bakszty, Komorowszczy- 
Bożą w połowie siedemnastego wie- zna etc.) pułkownik Konstanty Choiń- 
ku, na której funadamentach nowy Ski i nazwał go od swego imienia, 
wznieśli kościół Kotwiczowie, później. utworzywszy w Konstantynowie para- 
si Michaliszek dziedzice. Aż dotąd fję... Bóg wie ile lat temu... Bo Kon- 
niegdyś sięgało województwo Trockie. stantynów w późniejszych czasach na- 
Ztąd też rozpoczynały się, dawno, leżał do Chomińskich. 
dawno temu włości kniaziowskiego Na kilometrów trzy, cztery przed 
rodu Świrskich, których zamek, tak, Kobylnikiem? - stop! Wysiadamy. 
zamek, stał na znacznym nasypie Dróżką ladajaką idziemy  „zwiedzić” 
gdzieś u jeziora Swirskiego. Wytę- malownicze jeziorko Szwakszta. Przy- 
żywszy wzrok można z traktu zoba- bywających wita p. starosta šwieciaf- 
czyć koniuszek północny owego nie- ski, specjalnie na wybrzeża  Szwa- 
skończenie długiego jeziora. A komu ksztańskie przybyły. Jeziorko cichut- 
wyobraźnia dopisze, ten „jakby wi- kie; piany tylko garnirują mu brzegi 
dział'* króla Batorego odbywającego świadcząc o burzy, co niedawno mu- 
tu właśnie w 1579 r. wielki przegląd siała niem kołysać. Samotna mewa, 
wojsk, wyruszających na zdobycie Po- krzyknąwszy smutnie, przelatuje wol- 
łocka. Król Batory był z Wilna przy- no nad wodami... 
jechał... niewątpliwie tą samą drogą, Każde jezioro ma w sobie szczy- 
po której nasze teraz pędzą auta. ptę — albo i więcej — melancholji. 

A ród magnacki Świrskich, wywo- Gwar naszych rozmów i przekoma- 
dzących się od Romunta, zmarniał i rzania się.a propos słabszych maszyn 
wygasł. Trudno nawet powiedzieć, czy niedotrzymujących kroku mocniejszym 
został choć kamień z kościoła fun- zdają się jakiemiś bluźnierczemi echa- 
dowanego przez któregoś z kniaziów mi mącić poważną zadumę tego za- 

kątka... Przybywa na spóźnionem au- 
cie „operator"  kinematograficzny i 
„kręci” nas na tle jeziora. Trrr... trrrr... 

— A Kobylnik? - pyta ktoś gdy- 
śmy do aut na trakt wracali. To co? 

— Miasteczko z kościołem też 
przez kniaziów Świrskich ze trzysta 
lat temu fundowanym. Ale są i do- 
bra... Ludwik na Baksztach Chomiń- 
ski pisarz litewski dziedziczył na Ko- 
bylniku, potem Marcin Oskierka ztąd 
pamiętny, że był jedynym kasztela- 
nem, tak, kasztelanem oszmiańskim; 
potem Świętorzeccy... 

U wjazdu do Kobylnika auta na- 
sze przeleciały pod pierwszą „bramą 
tryumfalną" z zieleni. Było ich jeszcze 
z kilka, któremi nas powiat Postaw- 
ski przywitał i uhonorował. U którejś 
z nich zgromadzone  włościaństwo 
oiiarowało panu wojewodzie chleb i 
Sól. Pan wojewoda i pan minister wy- 
siedli i serdecznemi kilku słowy prze- 
mówili do zebranych. 

Lecz oto już isKobylnik za nami. 
A na jakim piątym kilometrze nagle 
otwiera się przed nami szeroka per- 
spektywa — na jezioro Narocz! 

Pędzimy brzegiem ogromnej tafli 
szaro stalowych, gładziutkich wód... 

w M 

(D. N.) 

DIG



ROŽNE. 

— Nowe gatunki papierosów. W naj- 
bliższym czasie ukażą się w sprzedaży no- 
we łuksusowe papierosy'„Nil* w pudełkach 
metalowych, automatycznie otwieranych. 
Jednocześnie z tem ukażą się w sprzeda- 
ży papierosy „Wanda* w opakowaniu po 10 
sztuk. 

z — Pamięć i mnemonika nowocze- 
sna. Na zaproszenie Związku Lekarzy Ży- 
dów w Wilnie, p. D. Fajnsztejn — krze- 
wiciel sztuki wzmocnienia i udoskonalenia 
pamięci według metody prof. mnemoniki, 
Członka Akademji Paryskiej S. Fajnsztej- 
na - przedemonstrował w dniu 11 b. m. 
na posiedzeniu lekarskiem w Audytorjnm 
Związku (Trocka 2) swą niezwykłą pa- 
mięć. 

Po słowie wstępnem d-ra Kowarskiego, 
p. D. Fajnsztejn przeczytał zarys historji 
mnemoniki; następnie momentalnie przy- 
swajał i odtsarzał z pamięci konkretne i 
oderwane pojęcia w dowolnym porządku, 
bezbłędnie podawał na pamięć kwadraty i 
logarytmy liczb od 1 — 100 oraz ich sze- 
ściany (w zakresie do 1.000.000). Staty- 
stykę wywozu i wwozu towarów Rzp. Pol- 
skiej za cały 1927 rok z dokładnością do 
1 tonny (ukoło 200 pozycyj), a także 708 
cyfr liczby „Pi* z dowolnego miejsca w 
prostym i odwrotnym porządku. 

Na zakończenie p. D. Fajnsztejn wy- 
głosił referat p. t. „Podstawy i istotą mne- 
moniki nowoczesnej”, ilustrowany 5 spec. 
schematami. 

Demonstracja i referat wywołały wiel- _ 
kie zainteresowanie wśród zgiomadzonych 
lekarzy, którzy serdecznie dziękowali pre- 
legentowi. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 
z powodu niedyspozycji Elny Gistedt przed- 
stawienie zawieszone. ® 

_ — Jutrzeįsza premjera. „Gwiazda 
Filmu“ oto tytuł premiery dowcipnego i 

na artystka p. Szczęsna. Partnerem p. Gi- 
stedt będzie p. Marjafński. Pozostałe orie 
wykonają najlepsze siły naszego Teatru z 
K. Wyrwicz-Wichrewskim na czele. 

rkiestrę prowadzi p. M. Kochanowski. 

RADJO—WILNO. 

Czwartek dn. 31 maja 1928 r. 

12.00 — Transmisja z Warszawy: Syg- 
nał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie. 

16.10 - 16.25: Muzyka z płyt. gramofo- 
nowych. Płyty z firmy J. Weksier w War- 
szawie ul. Marszałkowska 132. 

16.25—16.40: Chwilka litewska. 
16.40 - 17.05: Transmisja z Warszawy* 

Odczyt radjotechniczny wygłosi proś. dr. 
Tadeusz Malarski. 

17.20—17.45: Transmisja z Warszawy: 
„Wśród książek* przegląd najnowszych wy- 
En — omówi prof. Henryk Moś- 
cicki. 

17.45—18.55: Transmisia z Warszawy: 
Audycja literacka. - 

19-00-- 11.25: Gazetka radjowa. 
19.25 -- Rozmaitości. 

, 19,35—20.00: „Wycieczki i gromadzenie 
zbiorów zoologicznych* odczyt z działu 
„Przyroda*—wygłosi asyst. USB. dr. Jan 
Praffer. 

20.00—20.25: „O wycieczkach botani- 
cznych*— odczyt z działu „Przyroda* wygło- 
si asyst. USB. dr. Bronisław Szakien. 

20.30 22.00: Transmisja z Warszawy: 
koncert muzyki lekkiej. 

22.00 22.30: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny, 
sportowy i inne. 

22.30 23.30: Transmisja muzyki tane- 
cznej z Warszawy. 

SPORT. 
‚ \№ piątek odbędzie się 2-gi dzień wy- 

ścigów konnych w Pośpieszce z totalizato- 
rem. Podczas wyścigów przygrywać będzie 
orkiestra wojskowa. Bufet na miejscu. 5po- 

  

    

SEO. 

Powstanie T-wa Jedwabniczego w Wilnie. 
Wczoraj o godz. 7 m. 15 odbyła 

się konferencja, zwołana przez Komi- 
tet Organizacyjny T-wa Jedwabniczego 
w Wilnie w lokalu szkolnej pracowni 
przyródniczej przy ul. Zawalnej 5. 

Na zebranie przybyło około 40 
osób w tem przedstawiciele Państwo- 
wego Banku Rolnego, Banku Gospo- 
darstwa Krajowego, Urzędu Woje- 
wódzkiego, szkół zawodowych i za- 
interesowanych czynników  społecz- 
nych. 

Konferencję zagaił w imieniu ko- 
mitetu p. Franciszek Świderski. Prze- 
wodniczył obradom z wyboru p. La- 
wrynowicz z Urzędu Wojewódzkiego. 
Pierwszy reierat na temat o hodowli 
jedwabnika i morwy wygłosił p. Emil 
St. Koberro, znany miłośnik i pro- 
pagator jedwabnictwa. 

Po re eracie wywiązała się Oży- 
wiona dyskusja, w której zabierali 
głos pp.: Naczelnik wojewódzkiego 
wydz. przemysłowego inż. Sławiński, 
W. Szemberg, J. Markowski, M. Mar- 
kul, W. Keltan i inni. 

Wyczerpujących odpowiedzi i wy- 
jaśnień udzielał reierent p. Koberro. 
Następny reierat w bardzo  interesu- 
jącej formie wygłosił prof. U.S.B. Jan 
Prūfier, który zwrócił przedewszy- 
stkiem uwagę na konieczność powo- 
łania do Życia odpowiedniej stacji 
doświadczalnej, któraby przed rozpo- 
częciem szerszej akcji propagandowej 
wśród ludu Wileńszczyzny zajęła się 

  

  

  

  

„Ww o —   

Sprawozdanie z prac dotychczaso- 
wych Komitetu Wykonawczego i pro- 
jekt statutu zreferował p. Świderski. 

W następstwie krótkiej, a treści- 
wej dyskusji zebranie przyjęło zapro- 
jektowany statut T-wa i wyłoniło 
rozszerzony Komitet, który przede- 
wszystkiem ma się zająć zalegalizo- 
waniem statutu. Do Komitetu tego 
jednomyślnie zostali wybrani pp. 
Ławrynowicz Stanisław (prezes), Świ- 
derski Franciszek (sekretarz), Ko- 
berro Emil St. (skarbnik), dyr. Kraus 
Roman, proi. Priiiter jan, dyr. Dmo- 
chowski Aleksander, Szemberg Wi- 
told i Markowski Ignacy. 

Lokal tymczasowy Komitetu T-wa 
Jedwabniczego znajduje się przy ul. 
Zawalnej 1 nr. 4, gdzie zainteresowani 
uzyskać mogą bliższe informacje w 
godzinach od 6 do 8 w. ($.) 

Z SĄDÓW 
„Nokfór” Aronwald skazany na 

lafa. 
" Któż w Wilnie nie znał ruchliwej 

figurki doktora Aronwalda, początko- 
wo lekarza wojskowego, a następnie, 
po wyjściu do cywila teatralnego. 
Zawsze wesoły i uczynny cieszył się 
ogólną sympatją, aż.tu w jesieni ro- 
ku ub., jak grom z jasnego nieba, 
spadła hieboowa wieść—doktór Aron- 
wald aresztowany,doktor Aronwald— 
to nie żaden doktór, a zwykly sani- 
tarjusz, który przy pomocy podrobio- 
nego zaświadczenia Rektoratu War- 
szawskiego Uniwersytetu w przeciągu 

    

„szkały w Król. Hucie, dowiedziawszy 

lazła się na wokandzie Sądu Okręgo- 
wego i była przedmiotem obrad. 

Aronwalda przyprowadzono pod 
konwojem z więzienia. 

Wchodzi Sąd w składzie: prze- 
wodniczący sędzia jundziłł oraz sę- 
dziowie: Sienkiewicz i Umiastowski. 
Oskarża prok. Kowerski. 

Po załatwieniu wstępnych formal- 
ności przewodniczący odczytuje akt 
oskarżenia. D. A. Sianowski zamie- 

dycyny. 

się przypadkiem, iż w Wilnie prakty- 
kuje lekarz Aleksander Aronwald, za- 
wiadomił Ministerstwo, że wspomnia- 
ny Aronwald był zwykłym  sanitarju- 
szem, a następnie wzięty do niewoli 
niemieckiej podał się za lekarza. 

Jako lekarz wysłany został przez 
władze niemieckie na teren b. Kró- 
lestwa Polskiego, co następnie pomo- 
gło mu trafić do wojska polskiego 
też w charakterze lekarza. 

Dochodzenie ustaliło, że Aronwald 
złożył w  kancelarji rejenta, Ś. p. 
Tad. Wróblewskiego, zaświadczenie 
Rektora Uniw. Warszawskiego z 1913 
r.. a następnie w dniu 30 III 26 r. 
kopję tegoż w Wydziale Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego, co dało pod- 
stawę do wydania mu zaświadczenia, 
upoważniającego do praktykowania. 

W międzyczasie wyszło na jaw, 
że dr. D. Kenigsberg zam. w Wilnie 
ukończył Warsz. Uniw. w 1913 r. 

lecz nie przypomina sobie zupełnie 

Aronwalda, natomiast stwierdza, że 
wzór wydawanych wówczas świadectw 
dyplomowych nie miał stopni oraz 

czterech 
poczet tej 
zienia. 

W niedługim 

„gdoktora“. 

wicza mec. 

EJSTYy 

Egzamin, przeprowadzony  przeź 
proi. dr. Schiling-Singalewicza i dr. J. 
Sumoroka, wykazał absolutny brak 
wiedzy oskarżonego z zakresu me- 

Po przeprowadzeniu przewodu są- 
dowego i wysłuchaniu głosów stron 
(obronę wnosił mec. Neyman) Sąd 
uznał oskarżonego winnym tego: że. 
przedstawił notarjuszowi 
skiemu fałszywe zaświadczenie Rekto 
ratu Un. Warszawskiego, a następnie. 
kopję tegoż w Urzędzie Wojewódzkim 
i skazał na łączną karę w wysokości 

lat więzienia, zaliczając na 
kary sześć miesięcy wię= | 

V czasie 
będzie podobna sprawa pomysłowego 

Zabójca Masłowskich zabiega o 
łaskę. 

Dowiadujemy się, że obrońca za- 
bójcy rodziny Masłowskich 

Wismont, 
imieniu swego mocodawcy złożył po- 
danie o przekazenie sprawy Sądowi fi 
Najwyższemu. Gdyby Sąd Najwyższy 
nie zdążył w krótkim czasie rozpoz- 
nać sprawy to przewidywana amnestja 
może uratować życie Aziulewiczowi. 

PRETO RD PZ ANO ORAS 

BIELDA WILERSKA 
Wilno, dn. 30 maja 1928 r. 

Zastawne 
4,5 proc. Wil Banku Ziemsk. 100zł. 69,7 

  

     

    

     

  

   
    
    

   

      

   
     

   

    

     

    

Wróblew= 

rozpoznana 

w. 7. 

Aziule- 
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28, sklep galanterii. Firma istnieje od 1915 roku. Właściciel 
Dawang Leja, zam. w Oszmianie, ul. Żeligowskiego a 

245—VI 

7992. 1. A. „Księgarnia, czytelnia i wypożyczalnia — 
Dobra Prasa — Antoni Zgierski* w Wilnie, ul. Zarzeczna 
28. Księgarnia, czytelnia i wypożyczalnia. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Zgierski Antoni, zam. e > 

—Vi 

  

—- mi pszenna 

w dniu 4. IV. 1928 r. 
7993. I. A. „Eksploatacja leśna Bogad, Kac i S-ka". 

Sklep materjałów leśnych. Siedziba w Oszmianie, ui. Hol- 
sząńska 38. Firma istnieje od 1 marca 1928 roku. Wspólnicy 
zam. w Oszmianie: Kac Perec, Bogad Lejba, Zyskowicz Oszer 
i Kac Samuel. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dnia 1 marca 1928 roku na czasokres do dn. 1 marca 1930 
roku. Zarząd należy do wszystkich wspólników. Korespon- 
dencję, pokwitowania z udbioru wszelkiego rodzaju kores- 
ponaencji pocztowej i telegraficznej zwykłej i poleconej, prze- 
syłek i dokumentów, towarów z kolei, izb celnych i od in- 

' nych instytucji i osób prywatnych podpisuje pod stemplem 
firmowym jeden ze wspólników, wszełkie zaś zobowiązania, 
umowy, akty notarjalne, weksle, żyra wekslowe, czeki, prze- 
kazy, pełnomocnictwa, żądania sum z instytucyj kredytowych 
i odbiór sum pieniężnych — podpisują pod stemplem firmo- 
wym wszyscy wspólnicy. 247—VI 

r 7994, I. A. „Fingier Rywa“ w Oszmianie, ul. Pilsuds- 
kiego 62-c, sklep spożywczy. Firma is nieje od 1927 roku. 
Właściciel Fingier Rywa, zam. tamże. 248—VI 

7995. 1. A. „Gimżański Aron* w Oszmianie, ul. Żeli- 
gowskiego 9, sklep napoi chłodzących i zakąsek. Firma 
istnieje od 1925 roku. Właściciel Gimżański Aron, zam. 
tamże. 249—VI 

Dział A. w dniu 5. IV. 1928 r. 
_ 8olo.l. A. „Klepko kierszko** w Wilnie, ul. jezuicka, 

6—5, dostawa dla wojska siana, słomy i artyknłów Sspożyw- 
czych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel „К1ерКо — Нег- 
szko, zam. tamże. 238 

8011. I. A. „Kozłowski lzaak* w Oszmianie, ul. Żeli- 
gowskiego, 2, skład apteczny. Firma istnieje od 1918_ roku. 
Właściciel Kozłowski Izaak, zam. tamże. 239 

8012. l. A. „Kozłowski Szołom* w Oszmianie, ul. Bo- 
ruńska, 22, sklep spożywczy. Firma istnieje od 19<6 roku. 
Właściciel — Kozłowski Szołom, zam. tamże. 240 

8013. I. A, „„Lass Pesia* w Wasiliszkach pow. Lidzkiego 
sprzedaż towarów łokciowych. Firma istnieje od 1928 roku. 
Właściciel Lass Pesia, zam. tamże 241 

8n14. I. A, „Lerner Samuel“ w Oszmianie, ul. Вогий- 
ska 6, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1910 roku, Wlas- 
ciciel Lerner Samuel, zam. tamże 242 

8015. I. A, „Leskies Berko-Jankiel“ w Oszmianie, ul, 

Rynkowa, 2, sklep spożywczo-kolonjalny, Firma istnieje od 
1997 roku, Właściciel Leskies Berko-Jankiel, zam, zę 

    

  

  

  

   

  

  

  

  

й 8007 ТА. „Кар!ап Мега“ w Oszmianie, ul. Rynkowa 
13, sklep spožywczy. Firma istnieje od 1916 roku. Wiasciciel 

Kahłan Mera zam. tamże. 335. 

8008 I A. „Každin Judel“ w Oszmianie, ul. Kościuszki 
1o, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1911 roku. Właściciel 

Każdin judel zam. tamże. 

8009 1 A. „nit Jankiel* w Oszmianie, ul. Rynkowa 254 

sklep obuwia. Firma istnieje od 1905 roku. Właściciel Ki 

Jankiel zam. w Oszmianie, ul. Szkolny Dwór. 331. 

x w dniu 18 IV. 1928 roku. 

8073. I. A. „Szkop Szymel* w Oszmianie, ul. Rynko- 
wa 11, sklep skór. Firma istnieje od 19'5 roku. Właściciel 
Szkop Szymel, zam. w Oszmianie ul. Boruńska*3. _ 319—VI 

0 8074. tę A. „Konstancja Aleksandrowicz* w Oszmia- 
nie, pl. Rynkowy 16, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1921 
roku. Właściciel Aleksandrowicz Konstancja, zam. w Oszmia- 
nie, ul. :Polna 17. 320 VI 

8075. I. A Germefūski Abram“ w Nowo-Wilejce, do- 
Stawa żywności i furażu. Firma istnieje od 1921 roku. Wła- 
ściciel Germeński Abram, zam. w Wilnie, ul. W. RE Si 

21 -V 

8076. I. A. „Hołownia Władysław" w Oszmianie, ul: 
Piłsudskiego 27, sklep wódek i artykułów spożywczych. Firma 
istnieje od 1903 roku. Właściciel Hołownia Władysław, zam. 
tamże. 322— VI 

    

_ 8077. 1. A. „Sklep mięsa Mowszy Kantorowicza i Fej- 
gi Świrskiej spółka”. Sklep mięsa. Siedzibą w Oszmianie, 
ul. Szkolna 10. Firma istnieje od 1927 roku. Wspólnicy zam. 
w Oszmianie: Mowsza Kantorowicz- przy ul. Żeligowskiego 
37 i Fejga Świrska—Szkolny Dwór 8. Spółka firmowa, zawar- 
ta na mocy umowy z dn. 26 lutego 1928 roku na czasokres 
dwuletni do dnia 31 grudnia 1929 roku. Zarząd należy do 
obydwuch wspólników. Zobowiązania i wszelkie inne doku- 
menty wydawane w imieniu spółki podpisują obaj S noie 23 V 

  

8078. |. A. „Lubecka Mnucha* w Oszmianie, ul. Želi- 
gowskiego 31, piwiarnia. Firma istnieje od 1923 roku. Właą- 
ścicielka Lubecka Mnucha, zam. tamże. 324 VI 

8079. 1. A. „Biuro Techniczno-Handlowe Pinchus 
Mirelewicz* w Wilnie, ul. Wileńska 2, sprzedaż artykułów 
technicznych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Mirele- 
wicz Pinchus, zam, tamże. 325—VI 

przetarg na wydzierżawienie 4-ch lokali 

pów) w gmachu państwowym: 

przy ul. Ostrobramskiej Nr. 11 - jednego lokalu 
ay JE s Nr. 16 — 

„ Żydowskiej 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 1928 r. O go- 

dzinie 13-tej w lokalu Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, po- 

kój Nr. 93. Pisemne oferty winne być złożone w tymże dniu 

do godziny 12-tej w kancelarji Oddziału Budowlanego Dyre- 

kcji, pokój Nr. 92, na każdy lokal oddzielnie, łąc 

kwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetar- 

gowe w wysokości 5 proc. zaoferowanej 

komornego. 
Wadjum podlega zwrotowi po zakończeniu rozprawy 

ofertowej. W razie cofnięcia oferty w cząsie rozprawy oferto- 

wej lub odmowy podpisania umowy, wadjum przypada nia 

rzecz Skarbu Państwa. 
Oferta winna zawierać sumę rocznego czynszu  dzier- 

żawnego, wyrażoną w złotych. 

Wzór umowy, jak również warunki dzierżawy, są do 

przejrzenia w Dyrekcji, pokój Nr. 93. 
W celu obejrzenia 

ści oierenta. 

uzale- 2443-0 lornetkę wojskową z | е 
Giwi J i podziałką Nr 8985. 1, 0d 5—8'wiecz. 

mo wynajęc A. Zgłoszenia wraz Z|  Kobieta-Lekarz 
Dyrektor Inżynier seat: Stoję AC EDA i 1 1 || Р 

> $ weranda, „ul. adresu do adm. „Sło- 
w. Z. (-) A. Przygodzki. MOGE Ao 10 wat. ц SE I. ŻE OWICZOWA 2447—1 
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"= MEBLE "! 
Wyprzedaż posezonowa JH 

Gotówką na RATY B 

i 
й B-cia QIKIM 

Niemiecka 3, telefon 368 
BOB CIBG BD GTE WIG SIO D TA 193 EBS AS IS EE S 

DRUSKIENIKI. Pensjonat „Orle Gniazdo“ 
Teresy Jundziłł, Poganka 5. Willa świeżo 

odremontowana, z ogrodem, z elektrycz- 
nością. Pokoje słoneczne z oddzielnemi 

—weraudami. Kuchnia wykwintna. Cena wraz 
  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
„ pierwszorzędnych Zagranicznych i 

SPRZEDAŻ 
i WYNAJĘCIE 

Witno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

K. Dqbrowsku 
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B firmy „STEYR“ wytączna sprzedaž 
w firmie N. GLEZERA Gdańska 6, 

L S SS IO S E S ES GN ROZK ORA tel. 431. с 6982 

Wydawca Sianisiaw Mackiewicz. Redaktor o.powiedzialny Czesław Karwowski. 

Krajowych 

fabryk TYLKO GWARANTOWANEJ jakości. 

BZ utrzymaniem 10 zł. dziennie. Zgłaszać się: 
LES Ofarna 2 m. 16 albo Druskieniki. I 

BI WAŻNE DLA P. P. URZĘDNIKÓW 
mm Na raty 10-cio miesięczne ROWERY 
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handlowych (skle- 

Nr. 10 — dwuch lokali. 

lokali należy zgłaszać się do dozor- 

cy domu w godzinach od 12 do 14-tej po południu. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru oie- 

renta bez względu na zaoferowaną sumę „dzierżawną, 

żniając to od rodzaju przedsiębiorstwa i finansowych zdolno- 

    

Nad Mereczanką w 

    

M 8 Jaszun na aty. meble, antyki oraz 
” ШШШШ pok z 'uż m R: M | pianino kupi przy- 

mebl., kuchn., Sprzedaje się  NIE- jezdny Zapłaci 
opał. Malown., zdro- RUCHOMOŚĆ — przy | pełną wartość. Ho- | | 
wa miejsc. Inf. Ś-to ul. Mickiewicza. Infor- | ej Europejski po- 
Jakóbska 16, m. 7, macje: uł. Dąbrow- | kój 32, lub. telef. 
WŚ 1 9zy2 ać AI AEK £. |-przez centralę ho- 

łącznie z po- T“ OR EPO РО „ god. 4—7 p.ps ЕНЕ POTRZEBNA 8 w. Pośredników loom 
sumy rocznego  astrolabja z lunetą 1 

lub 2 minut. wzgl. te- 

„Stowa“ pod „Instru- 

    

ment“. L-Zbbę umeblowany, z A 
- nem wejściem, a 

gubiono kartę Z ZE BAVAVAB 
mobilizacyjną ska 8—3, od 4—5. 

— wyd. przez P. K. 1-8zrz Pan 
U. Wilno, na imię każe PB. ZELBOWIEŻ 

dh ‚ зупа > chor. weneryczne, 
ana ntoniewicza ili 

Ppor. unieważnia się. Kupię syfilis, _ narządów 

QEBEUNENDNNEEEBZEZENUEFASĄ Dwa pokoje 
m umeblowane z uży- WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE 

i DOSTAWCY WOJSKOWI! 
Kawę zbiorową świeżo mieloną naj- 
lepszej jakości łuzem i w opakowa» 
niu poleca Wytwórnia artykułów 

gospodarczych 

Wilno, ul Trocka 9, tei 50) 
BRANDNDOZKOWAZOZNMADUMA £     

SEGA (BSA MOR SETA. SZA GTW ВЛ, СОЛ С НО Ь ВОЬ Н НН СО wyjedzie na lato, 
Były urzędnik w Petersburgu w Rosji 
do rewolucji następnie wysiedleniec 
przez Rząd Litwy Kowieńskiej z utra- 
tą mienia, staruszkowie mąż i żona 
bezrobotni, znajdują się bez kęsa 
chłeba i obecnie na mocy sądowego 
kapo domu eksmituje 

ich z mieszkania na bruk ulicy, gdyž 
nie mają możności zapłacić komor- 
nego. Błagają społeczeństwo Polskie 
o litość i miłosierdzie przyjść z po- 
mocą pieniężną dla opłaty komorne- 
p i dla ogólnego podtrzymania życia. 

atki pieniężne bardzo proszą skła- 
dać choć maleńkie w Administracji 
Gazety Słowo. 

  

Druk. „Wydawnictwo Wileńskie"* ul. Kwaszelna 23. 

odolit. Zgłoszenia do, 

„ENUJĖ“ hama Ма Я 5 szowocana 

£i walnością kuchni, | ul. Mickiewicza 24, 
W wygody. O- tel. 277. 

m glądać od 2—5-ej, ul. Е 
M Tomasza Zana 5 5. W. Zdr. Nr. 15 

8 о tt GUESS 
nauczy- 

cielka FRANCUSKIE- BB AŃUSZENAI ES 
GO i ANGIELSKIE- лт лл 

Rzeczna 11-a m. 11, 
BSE Zakretowej). — AKUSZERKA 

  

  

  

  

melodyjnego wodewilu Kolla, wykonanie dziewany jest duży zapis koni. Jutrzeiszy badaniem warunków hodowli jedwa- >); >. З е : 

którego uświetni swoim występem Elna dzień wyścigów zapowiada się b. interesu- bnika į uprawy morwy w naszym dziesięciu lat otumaniał klijentów. nie zawierał zdania „korzysta z pra- BRR BOLK SEGA 

Gistedt. Rolę Thei wykona świeżo pozyska- jąco. Początek o godz. 4-ej pp. Szczegóły Li;macii W dniu wczorajszym sprawa zna- ktyki lekarskiej". ank Polski ” = 

w_afisząch. klimacie. 

- L] ‚ 
ii - ii ij i Od dnia 30 maja do 3 czerwca 1928 p į ii п атаг ос życia pewnego psa w s ы = NnsauaEaunaua а "Za 1500 ауе | 

Щ‘ | [ERA giai r. włącznie będą wyświetlane filmy: w» JES 1 a 2 7 aktach. Režyser |. G. Blystone, Ww в 66 5 LETON j sprzedamy zaraz 2 ; Ш 

Kulturalno-Oświatowy roli głównej niezrównany „ROLF* młody rywal słynnego Rin-Tia-Tina. Nad program: 1) „FA- & : 12-29 , domki > drewniane | JĄ 

SALA MIEJSKA BRYKA DESSERU" komedja w 2 akt. 2) „ARENA ZAGINIONYCH RAS“ ruiny miast w kolorado E i Eil Alice DOBRA OJJ D. H-.K. „Zachęta 

w 1 akcie. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, E 99 a aka 8 КОР.}О…АМ'Е . Gdanska 6, te 

ul. Ostrobramska 5. | w niedzielę i święta od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej, w niedzielę i świętao | m *'W dniu dzisiejszym odbędzie się wielki EB WSSE 

godz. 4-ej. Następny program: „KORSARZE PUSZCZY" В оя BENEFIS ml PLANOW 
[ea m " S 5 POŽEGNALNY ` 

s i + BINSWIATLODAUKI Vila 
<<< Naiuż p i Sacia hież в I zespołu artystycznego z udziałem pierwszorzędnych sił B i Э' 

RZBRCUDUCSZORACZ ! у ! Х jkła sensacja bieżącego sezonu! caiego zesp ysty ZĘCI a POWIES : 

iš Ceny miejsc 5 i a "Rtg > = ё Е stołecznych i zagranicznych kabaretów na z OPR 8 {( 9 ЁЗ…“УЁЁ:’ЁЁЁЁ za 

Kino-Teatr jm @ с ' k i | £  wykonawczynią romansėw cygaūskich p. Lilli Liūską i ienome- m VI do 20 VII, ładny If 

„HELIOS“ i ZNIŻONE 5” Zerwoma ancer a : ‘(аш нап) s nalnym duetem akrobatyczno-tanecznym Lewandowskich. si аЙ pokój w mieście Z 

Wileńska 38 E Parter od 1 zł. R Potężny dramat miłości i zdrady, osnuty na tle autent. pamiętników b. szam- B Ze względu na znacznie powiększony i urozmaicony program s AUDCJA inoteczna, ZA na „morze, 

ROH в Balkon — 70 gr. a belana dworu Carskiego. Przepych! Wystawa! Wstrząsające sceny! Arcy” | Besa kasausi Akiai Dunitas O S žus aiski oe a WE że być z tatódzkcieńi 

|(GGunununEvasSzuna dziełó wszechświatowej sławy. leiskim, przy otrzy- utrzymaniem.  Infor- 

MAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWACAWAWE nu | stanowiska pagi Wilnie, te 
PARTFR od 80 gr. — Dziś premiera. Dramat w 10 akt. niezbadanych tajników duszy: B. ua jei S : 

Kino-Teatr NA FALI ŻYCIA (Prawo miłości). Obraz rysuje nam, jak matka sprzedaje swą własną córkę « зш'піоше] dającego maj. albo Poszukuję KUCHARKI fł 

„PÓLONIA” | miljarderowi, nie patrząc na to, iż kochainnego. W rolach tytułowych przepiękna Dolores:Cositello, , в ‘‹іо…е_…_ Jestem ka- Żęd m = cia Е 

ul. A. Mickie- partnerka Jonna Barrymora, urocza Betti Blithe, Malcolm Mac Gregor i Werner Oland. j ł : may” AE > 8 1 a = e Ay. pa A ę 

wiczą 22. Nad program: arcywesoła komedja w 2 akt. „Antek, czy nie Antek". Początek seansów o godz. , “ $ 10Y ua tn. > 2 > 8 chuskowe S, Gas ia 

m 5.30, 8 1 10.25 wiecz. ь « do radja, samochodów, telefonów, dla siły światła i t. d. z najlepszych ps Denisowa. 2 AAS 4 kaimų ® 

- - < SS= materiałów wyrabia i a aa, 

В Dzie niebywały poemat filmowy ze śpiewem! GEHRENNA MIŁOŚCI (Szał zmysłów | I y ag Poszukujem 
į ywały p 

Kino-Teatr i upojenia). Erotyczny dramat w 12 akt. W rolach tytułowych: Iwan Petrowicz, | sd Polskie TG. Akumuatorowe $p. Akt. [a zabezpieczenia hypo- 3—4 POKOJOWEGO 

„WANDA | Vivian Gibson, Bruno Kastner i George Aleksander. | i Ba Ši Ais RO 20 100.000 mieszkania | 
Wielka 30. UWAGA! Podczas wyświetlania filmu od g. 6 wiecz. będą wykonane śpiewy solowe, : = > BIEISKA. a udział. os do Szukam, Zgłoszenia 

| cygańskie romansy. Oczy czarne, Ja kocham cie, Drzemią płaczące wierzby, Tęskno- | ч Wykonanie wykwintne, solidne, trwałe!!! Ę adm. „Siowa“ - pod.do. „Šias“ — одд 

: ta oraz znakomity romans Czarne Huzary. Ё Naiwyžsze i Bo sra R kwa 1926 r. i ia ryzyka”. o-Jpkz „Mieszkanie*. =@ 
ystawie a by . 

a Sol, I, A, „Lewin zstera* w Oszmianie, ul, Piłsud- z Dyplomy i złote medale w Paryżu, chicago, Franfurcie n.-M. gg I ESZKANIE do wy- Kaucji 1000 zł. 

skiego, 2, skład apteczny, Firma istnieje od 1908 roku, Właś- iai na Kresy Wschodnie najęcia odzaraz, Świe- złoży "młody  ener* | 

e estr an 0W u _ ciciel Lewin Estera, zm, tamże 544 е Przedstawicielstuvo i W. Lubelskie BB žo wyremontowane, KE I Dia or- R 

RL iin£—— 72 = Skład fabryczny, warsztaty reperacyjne, ładowanie akumulatorów. WK kuchnią RE y ganizator - koopera- | 

: iłaie «cian Dział A w dniu5 . i ё ; iktrrewi > pik me, tysta. Przy obejęciu 
. 1 nię- e jek: zlektrotechnik b. technik i rewizor ul. Chocimskiej 12, > 2 

to a o och RR? 8003 I A. „Kagan Izrael* w Oszmianie, ul. Zeligow- « КАНО Miehał Girda akumul. w Р. Т. А. -т. 5 Dowiedzieć się pasas może wyje 

w dniu 5. IV. 28 r. skiego 32, sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1919 m Wil LS ае Lande CE s A na zarowno 

dux “ ini ję roku. Właściciel Kagan Izrael zam. tamże. 331. « ilno, uli. эгореп . B ub do majątku. Zna 

1349, II. A. „Szejniuk Łazarz”. Klara Szejniuk, Kasrje HURT DETAL в m się na rolnictwie i | 

i Fajwel Korecki przestalią być prokurentami firmy. 297 8004 | A. „Kaganowicz Chaja* w Oszmianie, ul. Pił- BG . L. a Wilenkin > HI leśnictwie, lub przyj- | 

w dniu 3. W. 1928 r. AE ali spożywczy. a istnieje od p roku. « AE) SA ON USB ESA IEA GD Е. Н ЕЬ ИНА EC ET Е. ЕА ЕУ З УА, ИХ ВС ZA ESA А ВА ka Ц. Lili | mie inną pe al 

MA ° ašciciel Kagan Chaja zam. tamże. . iki, kosztorysy, i Ы tnie darmo, dła odsprzedawcó ty szenia po Н 
‘28}8.'(11.‘1 4. Firma „Wileńskie žiuro Radiotechnicz. - - -- - ja Za = TTT B Cenniki, kosztorysy, inform. odwrotnie darm a odsprzedawców rabaty SĘ Spółka z og. odp. słowa” о -/0 

ne inž, J. Kadenzcy, Adam Hattowski i S-ka* zmienia się 00. „ „Kaganowicz Elia“ w Oszmianie, ul. = Ё у „ ul. pe ERA 

na s siwe ARE ZARAZ: iZ. Hattow- guess Ee E A BTAVATZATAVAVAVAVAVATAVATAVAG EC ORA SUMY (8 

scy-Ska". Wspólnikami obecnie są: Adam i Zygmunt Hatto- sprzedażą zakąsek. Firma istnieje o roku. aścici FA EWA 72 Z, я ЕР И Я ЕР Я П Е POLECAM iwa Е 3 r. i 

wścy. Jan Kadenacy zbył swe prawa do przedsiębiorstwa na  Kaganowicz Elja zam. w Oszmianie, ul. I! Cmentarna 2 bee pk <PPEPAPEP PPP EDEDEP<D<P DE łagodną, Šilas Wilo Fabryka AE składj | BA 108 złotych 

zecz pozostających wspólników Adama i Zygmunta Hattow- 333. i ; 3 mebli; lokujemy dogodnie 
rzecz p ący pólników ygi ‚ ską dziewczynę, jako |jądalne, sypialne rocentowanie 
nacji sian оо ОЕ оо я °Ь%3ё…сп 3006 1A. „Kamień Oszer“ w Oszmianie, ul. Piłsud- Przefarg niańkę do wię kszych IO Gabi, AE ze 

m skiego 7, księgarnia i sklep papieru. Firma istnieje od 1902 ® E ak łóżka nikloane i peczenia 4 

Dział A w dniu 3. IV. 1928 r. roku. Właściciel Kamień Oszer zam. w Oszmianie, ul. Sado- Wileński Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dyrekcja 2—4 i od SB Н Z SEC D. H. -K.„Zachęta* | 

7991. I. A. „Dawang Leja* w Oszmianie, ul. Rynkowa Na 2% н Robót Publicznych — w Wilnie, ul, Magdaleny Nr 2, ogłasza OP Ius kad RZ 

  

d ęboe i t. p. Do- 
godne rarunki i "Perskie dywany, 

  

proszę nie przycho- 
dzić, Ва RARE BWATAWE 

Pokój R LEKARZE Ę 

  

  

  

moczowych, od 9 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12--2i Od 4--6, 

  

  

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 11 
do 2. Mickiewicza 
46 m. 6. Niezamož- 
nym ustępstwa. 

za swoje 
Oddam chłopczy- 
ka 2 letniego i dziew- 
czynkę 4.letnię. Dzie- 

gc zdrowe, ul. Nie- Z. P Nr. 63 
dzwiedzia 6—3. Lei ZANE NA AKUSZERKA 

ip konia wierz- 
B Kupię chowego OKUSZKO 

B ujeżdżonego od 5 do powróciła i wznowiła $. 
7 lat. Wiadomość: przyjęcia chorych 
8 5 p.p. N. Wilejka, Mostowa 23 m. ©. 

fi Kapitan Sobolew. w. Z. P. 28 
1- 622 

   

    
    
   

      

   
    

   

     

  

   
  


