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Wielki tydzien Polskiego Czerwonego Krzyża od 1=7 czerwca włącznie.
KWESTY

Zapisujeie

się na członków,

„Seksoi“

aż

mdło

się robi

od

ciągłe-

go rozwiązywania łamigłówek, co ten
lub inny skrót oznacza. Oto np.? „seksot“— trzeba długo się zastanawiać
aby domyśleć się, że oznacza „sekretnawo

sotrudnika*,

Szczególnie

wielką

ilością „seksotów'' obciążone są etaty dyplomatycznych
przedstawicielstw
sowieckich zagranicą.
Jak wiadomo
G.P.U. prowadzi nie tylko szczegółowy wywiad wewnątrz kraju, lecz również baczną
uwagę
skierowuje na
zagranicę. Wszystko, co w jakikolwiek
sposób może interesować politycznie,
ekonomicznie
i wojskowo
Sowiety
poddane jest obserwacji
sekretnych
sotrudników poselstw
bolszewickich.
„Seksot“, to nie drobna płotka szpiegowska, to szczupak lub karp ohydnego
rzemiosła.
Często
bowiem w
charakterze „seksotów* są zagranicą
wybitni działacze polityczni skrajnych
ugrupowań danego
kraju. Tajnymi
współpracownikami są przeważnie leaderzy partyj komunistycznych, komsomolcy zarówno niemieccy, czy angielscy lub francuscy.
Wydział zagraniczny G.P.U.,korzystając,
że przedstawiciele
placówek
dyplomatycznych cieszą się nietykalnością, poleca im organizowanie
jaczejek
szpiegowskich,
do których
wciągani
(są
oprócz
komunistów
wszystkie elementy, wrażliwe na brzęk

złotai szelest

dolarów.

Szczególną

opieką
otacza wydział
zagraniczny
G.P.U. emigrację rosyjską.
|
Poza

zwykłą

działałnością

szpie-

gowską niektórzy
z t.zw.
„seksotów* posiadają bardzo doniosłą misję
śledzenia zachowania się przedstawicieli

sow eckich

zagranicą

lub

np.

„Speców*, wysyłanych
zagranicę
na
Studja, lub dla zawierania
tranzakcyj

handlowych i t. p.

G.P.U.

wówczas

skrzętnie interesuje
się: z kim
dana
osoba ma do czynienia, czy w OtOczeniu burżuazji nie zatraca czasami
swego proletarjackiego charakteru. Materjały wszystkie przesyłane
do centrali w Moskwie stanowią potężne archiwum, które przydaje się niejednokrotnie dla
aranżowania
procesów
monstro, w rodzaju obecnie się toczącego przeciwko „specom* z Donbassu.
Ad

Projekty senatora de Monzie.
Znany

senator irancuski

de Mon-

zie, specjalista od spraw
rosyjskich
we Francji i zwolennik
współpracy
gospodarczej
francusko - niemieckiej,
ogłosił w prasie niemieckiej
artykuł,
w którym poruszył sprawę
oddania
Beli Kuhna pod
sąd,
wyłoniony
z

przedstawicieli mocarstw europejskich,

oraz wysunął
projekt zwołania specjalnej międzynarodowej konierencji
prawniczej dla prowadzenia pertraktacyj z Sowietami.
я

Artykuł senatora de Monzie,

wy-

drukowany przez „Tagliche Rundschau
półoficjalny organ niemiecki, bez żadnych

dopisków

redakcyjnych

wywołał

burzę niezadowolenia w Moskwie. W
prasie sowieckiej sypnęły się artykuły, usiłujące
cuski

przedstawić

za nową

projekt iran-

próbę organizowania

antysowieckiego bloku państw i wciąganie do tej imprezy Niemiec. Rzeczą
naturalną jest, że gdyby idea anty-

sowieckiego frontu w

Europie mogła

być zrealizowana,
bolszewikom
nie
byłoby zbyt wesoło w Europie. Dotychczas polityka Moskwy
stara się
lawirować i 'wykorzystywać
nieporozumienie
pomiędzy
poszczególnemi
państwami i właśnie na braku
harmonji wśród państw
europejskich w
stosunku do Sowietów buduje wszystkie swe plany. Niemcy do niedawna
były najpoważniejszą
przeszkodą w
dziele realizacji tej idei, obecnie jednak pod wpływem Odprężenia w Stosunkach niemiecko-francuskich,
idea
antysowieckiego frontu
zaczyna znajdywać sobie zwolenników. Krzyk prasy sowieckiej jest więc całkiem zrozumiały. Niemcy, jeżeli nie myślą na-

wet

serjo

o

składajeie

ofiary

ZABAWY

na

W

OGRODZIE

Pogotowie

współdziałaniu

przy

PARYŻ, 31.V. PAT.

W związku

raża nadzieję, że Rada

Waldemaras—pisze

mogącej
szeregu

„Matin*

wy-

Ligi zajmie się energicznie sprawą litewską.

„Matin*—daje dowody niedopuszczalnej i nie

być dłużej tolerowaną dwoistości. Po daniu w Genewie
obietnic przeprowadził obecnie ogłoszenie konstytucji,

sprzecznej z postanowieniami Ligi Narodów. Zdaniem dziennika
Rada Ligi Narodów powinna przywołać go stanowczo do pcrządku, albowiem

żarty te trwają już za długo.

Odrzucenie

fAnglja nie podziela punktu widzenia Lifwy na sprawę Wilna.
BERLIN. 31. М. PAT.
Waldemaras
oświadczył
dziennikarzom na temat swej podróży do Londynu, co następuje: Chamberlain położył wielki nacisk
na
sprawę wzmocnienia pokoju
w Europie Wschodniej i zalecił, aby Litwa ze wszystkimi sąsiadami była w harmonii i w atmosferze
pokojowej. P. Chamber-

obowiązek

dobrego

odrzuconemi

przedło-

żeniami. To junctim pomiedzy trzema
projektami uzasadnione było rzeczowo

dążeniem

rządu

do

zachowania

zasady równowagi w systemie podatКомут — wycofanie
więc . projektu
ustawy © podatku majątkowym równoznaczne było z zaakcentowaniem,
że rząd niema zamiaru powyższej zasadzie uchybić.
Projekty, odrzucone
przez Sejm,
miały między innemi posłużyć realną
podstawą do podwyższenia poborów

do rządu jako strona, bowiem w fakcie istnienia takiej
strony
tkwi
niebezpieczeństwo _ zniszczenia
państwowości.
Do tego doszlibyśmy
nieuniknienie, gdyby w swym czasie
projektowany strejk' urzędników
znalazł poparcie wśród urzędników. Niezależnie
od
tego z zadowoleniem
stwierdzić musimy, że jednak
pomimo
wschodnio-demokratycznej
psychozy, której wpływ
między
innemi
ucieleśnia się w postaci dążenia
do
tworzenia związków, członkowie związków

urzędniczych

pozostają

poza

związkami i li tylko ich zarządy PSYchozę tę odzwierciedlają. Bo przecież
przyjazne stosunki. Waldemaras zaznaczył, że uda się do Geneurzędnik pozostał lojalnym wykonawwy, ponieważ Liga Narodów na obecnej sesji zająć się ma rówcą
swych państwowych obowiązków
nież sprawą polsko-litewską. W końcu
oświadczył,
że wkrótce
odbędą się na Litwie wybory do sejmu
i że
stan
dyktatury
i wówczas, gdy dziesiątkowany
był
będzie znacznie złagodzony. Francuski dziennik „Paris-Midi* zaprzez redukcję, i wówczas, gdy z komieszcza depeszę swego
korespondenta
berlińskiego
© spraurzędniczych. Że pobory te są bar- nieczności budżetowych przenoszono
wozdaniu Waldemarasa, ogłoszonem
po
powrocie do Kowna
dzo niskie, nierównomiernie niskie do go do niższych stopni służbowych
, i
i o rozmowach swych z Chamberłainem.
Waldemaras zmuszocen na przedmioty
powszedniego
u- wówczas, gdy wzrastała drożyzna
ny był przyznać, że Chamberlain
dał do zrozumienia, że Anglia
bez
żytku i nie są w żadnym współmier- możności pokrycia jej nagwyżki.
nie podziela punktu widzenia Litwy na sprawę Wilna. Londyn,
nym stosunku do skali zapotrzebopisze „Paris-Midi*, jest zdania, że ogłoszenie
Wilna
2a stolicę
Dziś, kiedy
naprawa bytu urzędLitwy jest szkodliwe dla sprawy zbliżenia polsko-litewskiego,
wań kulturalnego
człowieka — dziś ników
ulega
zwłoce
z winy bezpouważanego tam za pożądane.
zwłaszcza, kwestjonowaniu to nie ule- średniej
tych, którzy mianować siebie
ga. Zaznaczenie przez rząd, że rów- zwykli
obrońcami pracujących,
również troska o poprawę bytu urzędninież należy oczekiwać innego ustosunków przyświecała mu
przy
opracokowania się czynnych
związkowców
Nofa sowiecka i polska odpowiedź.
waniu
omawianych
projektów
ustaw, wśród
WARSZAWA, 31.V PAT. Dnia 29 maja b. r. poseł
ZSRR
minister
urzędników do rządu i sejmu.
jest wyrazem tej szczerości, którą po- Bo
Bogomołow przesłał ministrowi spraw
zagranicznych
Zaleskiemu
odpis
dziś wszak nie można już mówić
następującej noty sowieckiej, doręczonejw Kownie:
minąć milczeniem nie można,
ponie- ani
o złej woli, ani niechęci
wykonaDo Pana Woldemarasa prezesa rady ministrów i ministra
spraw zaważ rzuca właściwe
Światło na
po- nia
zadeklaro
wanych
obietnic.
Nie magranicznych Republiki Litewskiej w Kownie, 28,V,1928.
Panie Prezesie,
z
wody
nieuregulowania
dotychczas my,
coprawda,
polecenia mego rządu mam zaszczyt zakomunikować Panu co następuje:
przed
sobą
ostatsprawy, stanowiącej
o |sprawności nich
Rząd ZSRR otrzymał wiadomość, że podczas ostatnich rokowań
polskonumerów
wydawnictw
orgaaparatu biurokratycznego, o Sprawno- nizacyj,
litewskich w Kownie jeden z członków delegacji litewskiej oświadczył,
iż
mających reprezentować ogół
jakoby rząd ZSRR miał zamiar udzielić zgody na przyłączenie
Ści urzędowania więcej, niż wszelkie urzędnikó
w tej lub
w
ale już na podstawie
innej
postaci
Litwy do Polski pod warunkiem otrzymania przez Zwiąprzepisy
obowiązujące.
Niezliczone ukazujących
się w codziennej prasie
zek Sowietów kompesaty w postaci przyłączenia do niego Łotwy. Pomimo
delegacje
zrzeszonych
'w związki wiadomości
tego, że wspomniana iniormacja doszła do wiadomości Sowietów w dromożemy osądzić, że już
urzędników
stale
otrzymywały
od nastąpił
dze nieoficjalnej, rząd związkowy wobec ważności Sprawy uważa
za popoważny i zasadniczy zwrot
trzebne podać do wiadomości rządu litewskiego, że wspomniana
vice-premjera K. Bartla zapewnienia, w tej mierze.
iniormaWiemy, naprzykład, że
cja jest absolutnie zmyślona i że rząd związkowy nigdy
że rząd świadomy jest ich położenia, demagogic
z nikim, w tej
zne
odrzucenie
przez ороliczbie i z rządem polskim ani bezpośrednio, ani przez jakąkolwiek drugą
że za moralny i państwowy obowiązycję
sejmową
wniosków
rządowych,
osobę nie prowadził rokowań w tej sprawie i nie wypowiadał podobnęgo
zek
poczytuje
zadośćuczynić
żąda- zmierzając
ych do poprawy bytu urzęprojektu. Zupełnie zmyślony charakter tej informacji wynika również
i z
niom i uczyni bezwzględnie temu za- dników
tego, że jest ona w jaskrawej sprzeczności z podstawową pożycją
ZSRR
wywołały
głosy potępienia
dość, skoro ku temu
znajdzie ma- pod .adresem
w stosunku do prawa narodów, do samookreŚlenia i w szczególności w
tej opozycji.
Klub bezstosunku do niepodległości jego zachodnich sąsiadów, pozycją, która znaterjalne podstawy, nie wytrącając budpartyjny
otrzymał
ze
wszystkich
stron
lazła jasny wyraz w wielokrotnych aktach i oświadczeniach
rządu
związżetu z równowagi. Na uiszczenie tych państwa
wiele
depesz i listów od
kowego. Powyższe oświadczenie rząd Związkowy podaje
do wiadomości
zapewnień czekano z górą rok — rze- zrzeszeń
rządu Litewskiej Republiki. Proszę przyjąć wyrazy wysokiego Szacunku
i stowarzyszeń urzędniczych,
sze urzędnicze cierpliwie i ze zrozumie- wyrażających
(-) Arosijew, minister pełnomocny ZSRR na Litwie.
mu zaufanie za popieW odpowiedzi na powyższą notę minister spraw zagranicznych Zaleniem stanu rzeczy, ich zaś „reprezen- ranie wniosków
rządowych.
Prasa
ski przesłał 31 maja posłowi Bogomołowowi notę treści następującej:
tanci“ w postaci rozmaitych zarządów, przytacza
m.in. taką, naprzykład chaDo pana Bogomołowa, posła nadzwyczajnego i ministra pełnomoczwłaszcza mających
inklinację do le- rakterysty
czną depeszę:
nego Z. S. R. R. Warszawa.
Potwierdzam niniejszem odbiór przesłanego
wicy, całkiem niespokojnie. Oto, nami przez Pana Posła 29.V r. b. odpisu noty, wystosowanej z polecenia
„Związek
Urzędników Sądowych
przykład, w „Życiu urzędniczem* bez
rządu ZSSR przez pana Arosijewa, posła nadzwyczajnego 4SSR w Kownie
Lwowskiego
Okręgu
Apelacyjnego,
przerwy artykuły wstępne miały tytudo p. Waldemarasa,
prezesa rady ministrów Republiki Litewskiej w sprawobec
odrzucen
ia
a
limine
przedłowie rzekomych
oświadczeń
jednego
z członków
delegacji litewskiej w
ły, którychby pozazdrościć musiał nie
żeń
rządowy
ch
w
sprawach
podatkoKownie.
Stwierdzam kategorycznie,
że nietylko nikt 2 członków delegacji byle jaki organ antyrządowy, a które
polskiej w Kownie nic i nikomu nie mówił o rzekomych zamiarach wyra- .
wych,
zmierzających do złagodzenia
już za siebie mówiły, że rząd dobrej
żenia przez rząd Z-S.R.R. zgody na przyłączenie Litwy do Polski wzamian
skrajnej
biedy wśród
pracowników
woli
niema, że oszukuje. Moment ten
za kompensatę w formie
przyłączenia Łotwy do Związku Sowietów,
ale
o reasumpgorąco
prosi
państwo
wych,
że wogóle nie było i nie mogło być żadnych
skwapliwie był uchwycony
przez sorozmów
na tego rodzeju
urzeduchu
w
uchwał
powzięty
cję
tematy,
ch
gdyż jedną z naczelnych zasad polskiej polityki zagranicznej jest
cjalistów: mówiono jak na zawołanie o
szanowanie niepodległości i suwerenności państw. Dziękując panu posłowi
czywistnienia
najsłuszniejszych
poruchu zawodowym,
ubolewano, że uza uprzejme zakomunikowanie
mi wspomnianej noty w sprawie
wiadopaństwo
pracown
stuatów
wych,
ików
rzędnicy nie należą do związków klamości, opartych na tak widocznie nieuzasadnionych pogłoskach, o których
sowych i wyrażano nadzieję, że rozbu- znajdujących się u kresu wytrzymarząd Związku Sowietów zresztą podaje,
że doszły. do jego wiadomości
drogą nieoiicjalną, przyjmuję z zadowoleniem autorytatywne wypowiedzenie
dzona świadomość pracowników pań- łości materjalnej i moralnej".
W ostatecznym więc wyniku rząd
się rządu
Związku Sowietów w sprawie
tak doniosłej wagi, jak jego
stwowych przyczyni się do zwiększenia
stosunek do zasady samookreślania
sejm stracił, a straciła przezyskał,
się narodów, ich prawa do niepodarmji, walczącej pod czerwonym sztanległego bytu, w szczególności zaś do zasady niepodległości wspomnianych
lewica, która dotychczas
dewszyst
kiem
tarem. Z trybuny
sejmowej rzucano
w nocie państw
bałtyckich.
Proszę Pana Posła przyjąć wyrazy
mego
na. sytuacji
bezkarni
tak
e żerowała
im słowa że rząd eksploatuje urzędniszacunku (—) August Zaleski,
H-ski,
ków, że trzeba zwiększyć im pobory. materjalnej urzędników.

lain wyraził zadowolenie,

że między

Litwą, a Niemcami

Echa płochych słów lifewskich

w

istnieją

czasie roko-

wań z Polską.

$prawa rewizji protesn straconego Jakuhowskiego w nowej fazie.

Inferwencja Niemieckiej bigi Obrony Praw Człowieka i Gbywafela.
BERLIN,
wystosowała

31. V. Pat. Niemiecka liga obrony praw człowieka

do

prokuratora

Mūllera

list, wzywający

go

kiej działalności w sprawie straconego w roku
1925
ponieważ rodzina Jakubowskiego mianowicie 80 letni
odnalezieni w miejscowości Dunaj pod Szumskiem w
obecnie upoważnić adwokatów do podjęcia akcji o
to akcję mógł dotychczas w braku rodziny prowadzić

i obywatela

do zaniechania

wszel-

Polaka Jakubowskiego,
ojciec jego i brat zostali
pow. wileńskim i mocą
rewizję procesu, którą
tylko prokurator.

Dalsze zaburzenia w Białogrodzie.

BIAŁOGRÓD. 31.V. PAT. W dniu wczorajszym o godz. 22 przyszło
do gwałtownego

starcia między

studentami

a policją na jednej z głównych

arteryj miasta. Policja rozproszyła maniłestantów oraz dokonała licznych
aresztowań. Szczegółów starcia brak wobec tego, że centrum miasta oto-

czone jest przez policję w celu zapobieżenia nowym maniiestacjom.
W czasie zajcia 9 żandarmów i kilka osób
z tłumu
odniosło rany.
Policja podaje do wiadomości, że w (demonstracji
uczestniczyli
nie tylko

realizowaniu koncepcyj
Senatora
de
Monzie, zdają sobie
Sprawę z atutu, studenci, lecz także robotnicy-komuniści.
jaki wobec Sowietów zdobywają, manilestując pewną sympatję
dla jego
projektów.
MOSKWA. 31.V. PAT. Od szeregu
Stosunki niemiecko-sowieckie
od
co do rozpoznawania
przy
paru miesiecy uległy oziębieniu, przy- uchwała
czyniła się do tego znacznie
sprawa kwestyj, dotyczących udziału niektórych
akcji kontrrewolucyjnej
inżynierów niemieckich w Donbassie, nych w ZSRR w

*

Wyssane 2 palca pogłoski na fle procesu danieckiego.
na żądanie

przedstawicieli

dni

krążą pogłoski, że

drzwiach

zamkniętych

placówek

dyplomatycz-

w Zagłębiu Donieckiem

Manifestacja więc sympatyj niemieckich

zapadła

państw

zainteresowanych.

dla projektów
senatora
de Monzie
ma tem większe znaczenie.
Jr.

Korespondent PAT dowiaduje się ze
sfer miarodajnych,
głoski te pozbawione są wszelkiej podstawy.

że po-

obywatela!

1.WI. 28.

już w pierwszem czy- stosunku

taniu przedłożenia rządowego
0 podatkach
gruntowym i budynkowym
zmusiło rząd do wycofania
również
projektu ustawy o podatku majątkowym, który traktowany 'był przezeń,
jako projekt
nierozerwalnie
łączący

się z dwoma

Wynurzenia p. Waldemarasa po nowrocie z Londynu

spełnijeie

Sejm a urzednicy.

z rozpoczynającą fsię w

poniedziałek w Genewie sesją Rady Ligi Narodów

po-BERNARDYŃSKIM.

Sanitarne,

„żarty p. Waldemarasa trwają zbyt długo”,

Sowiety bodajże jedyne na całym
święcie wprowadziły
u siebie taką
masę skrótów „najrozmaitszych nazw,
że przeciętnemu czytelnikowi gazet sowieckich

ULICZNE,

Powrót do krain Marszałka Senafu
prof. Szymańskiego.
WARSZAWA,

31. V. PAT.

Dziś

powrócił
ze swej podróży zagranicę
p. Marszałek Senatu proi. Szymański
i objął urzędowanie.
Przed południem Marszałek Senatu Szymański po objęciu
urzędowania złożył
wizytę
Marszałkowi Daszyńskiemu, przyczem obaj
Marszałkowie odbyli naradę
nad ustaleniem
planu prac obu Izb nad budżetem.

Rodaczki nasze
z Ameryki
Warszawie.
WARSZAWA,

31 V.

PAT.

w
Przy-

była w dniu wczorajszym do stolicy
pielgrzymka Związku Polek z Ameryki. Po nabożeństwie w Katedrze oraz
po złożeniu wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza udano się pochodem
z Placu Saskiego
do Ratusza, gdzie
nastąpiło

oficjalne

powitanie wycieczki

przez władze miejskie i komitet przyjęcia. W imieniu stolicy witał wycieczkę prezydent miasta
inż. Słomiński.
Odpowiadała imieniem
Związku Polek p. Napieralska.
Po obiedzie
ks.
biskup
Gall
przyjął w zastępstwie
nieobecnego
w kraju
ks. kardynała
Kakowskiego
na oiicjalnej
audjencji
delegację wycieczki w salonach
palacu
arcybiskupiego. — \М godzinach
popołudniowych
delegacja
została
przyjęta przez posła Stanów Zjednoczonych
p. Stetsona. Wieczorem uczestniczki wycieczki były
na przed-

Stawieniu w operze.

W dniu wczoraj-

szym przed
południem
wycieczka
zwiedzała zabytki Warszawy, poczem
w godzinach
popołudniowych
byla
przyjęta na posłuchaniu u Pana Pre-

zydenta Rzeczypospolitej

na

Zamku.

Fuzja Partji Pracy z Zw. Naprawy Rzeczypospolifeį.
W

dniu

30-g0

maja

odbyło

się

zebranie przedstawicieli Partji Pracy i
Związku Naprawy
Rzeczypospolitej,
9 posłów z
w którem uczestniczyło
Partji Pracy z posłami: Kościałkowskim, Barańskim, Dybowskim i Broz ramienia
i 9 posłów
kowskim
Związku Naprawy Rzeczypospolitej z

p.p. Lechnickim,

Kierzkowskim, Zdzi-

sławem Strońskim, Przedpełskim na
czele. Celem zebrania było skonsolidowanie obozu demokratycznego. Postanowiono doprowadzić do połączenia obu
organizacyj
i wyłonienia
trzech komisyj
dla
przygotowania
prac organizacyjnych.
W
połowie.
czerwca ma się odbyć zjazd
dziaiaczy tych organizacyj.

Z.B.S.R. a wypadki

w Ehinach.

Stanowisko
_Bolszewji _ wobec
wypadków
na Dalekim
Wschodzie
sprecyzował ostatnio Czyczerin w wywiadzie, którego
udzielił dziennikarzom sowieckim. Enuncjacja Czyczerina podobnie jak każde oŚwiadczenie kierowników
polityki
sowieckiej
ma charakter propagandowo agitacyjny. Na wstępie
Czyczerin zaznaczył.
że stosunek Bolszewji do wypadków
w Chinaah jest bezwarunkowo ujemny, „Sowiety ani pośrednio, ani bezpośrednią nie mogą pochwalać jakiejkolwiek interwencji lub okupacji wo-

góle, a zwłaszcza wobec narodu chiń-

skiego.
Polityka ZSSR w stosunku
do Chin jest polityką
dobrosąsiedzkich stosunków i niemieszania się w
wewnętrzne sprawy Chin*. Na jedno
z dalszych pytań jak pogodzić wyRząd jednak nie nie chciał, lecz nie EEST
z pokojową
TT SNS
ASS IRKTRAIO padki w Chinach
rolą
Ligi Narodów, z projektami
mógł
przeprowadzić
podwyższenia
rozbrjeZakopane w šniegu.
nia it. p. . Czyczerin
odpowiedział:
poborów, groziło to bowiem zachwia„Oczywista, logicznie jest to niezroZAKOPANE. —
Zima w Tatrach
niem równowagi budżetowej. Dla kildłu- zumiałe, ale słowa o pokoju w Lidze
kuset tysięcy obywateli rząd nie chciał utrzymuje się w r. b. niezwykle
Staw Gąsienicowy jest Narodów to jedno — fakty zaś wonarażać bytu 30 miljonów obywateli. go. Czarny
jeszcze cały zamarznięty, a droga od jennych nterwencyj drugie.
Gdy zaś znałazł wyjście
z sytuacji,
Fakty silniejsze są od słów. DlaCzarnego do Zmarzłego Stawu ' jest
gdy kosztem minimalnego opodatko- wskutek wielkiej masy Śniegu niedo- tego też mowy burżuazyjnych działaczy nie cieszą się z zaufaniem”.
wania wyborców krzykaczy sejmowych stępna dla turystów bez nart.
Oświadczenie Czyczerina
o nieW Tatrach Wysokich narciarze użychciał ulżyć nędzy urzędniczej, wówmieszaniu
się
do:
wewnętrznych
spraw
czas powstało larum, wówczas ci, co wają w pełni sportów zimowych.
Również w Zakopanem spadł po narodu chińskiego nie bardzo zgodne
nieproszeni w
charaterze obrońców
Zielonych Świątkach obiity Śnieg, przy jest z rzeczywistością. Niedawno bowystępowali
о
swem
urojonem temperaturze 3 stopnie mrozu, który wiem jeszcze głośno było w Chinach
posłannictwie
zapomnieli i możność pokrył całe Tatry Wysokie i Zachod- z powodu działalności agenta Sowietów Borodina o którym obecnie dopoprawy bytu urzędników swemi gło- nie Oraz niższe wzniesienia, jak Regle noszą depesze, że zjawił sie w sztai Gubałówkę.
sami przekreślili.
bie armji gen. Fenga. W jakim celu?
Warstwa Śniegu obecnie dochodzi
Jak się do tego ustosunkowują na Hali Gąsienicowej do 22 cm., przy Prawdopodobnie dla tego aby się „nie
wtrącać' w wewnętrzne sprawy Chin!
urzędnicy? Nie raz na tem miejscu Morskiem Oku do 13 cm.
W związku z opadami, temperatudawaliśmy wyraz poglądowi, że związki zawodowe urzędników
Są non- ra w Zakopanem znacznie się obniżyła, gdyż w dniu dzisiejszym
rano
sensem,
są zaprzeczeniem
pojęcia
zanotowano 2 stopnie mrozu.
państwowości, bowiem urzędnik, jako
Mickiewicza Nr 24»

rącać_ w wewnętrzne.
sprawy _Chinl
Adamų KGOSOGEJIOGE
A "rańseotogezzym "DT Iraierag

cząstka

rządu

nie może występować
w

W.Z.P,

Nr 7

sto
Debaty hudżefowe.
WARSZAWA.

31.V. PAT. Na dzi-

dzy ludnością polską: a żydowską, co
jest skutkiem
sprawiedliwej
polityki
rządu.
Mówca
domaga
się dania
mozności pracy ludności
żydowskiej
i równouprawnienia podatkowego.

Przemówienie ks. Janusza Radziwiłła.
Następnie
przemawiał poseł ksRadziwiłł
(BBWR.).
W ciągu
dyskusjji
padły
różne
zarzuty
zapytania
pod
adresem
Bezpartyjnego Bloku W. R., naktóre pragnie
mówca
złożyć
pewnego
rodzaju
oświadczenie.
Zarówno
w polityce
wewnętrznej, jak i zewnętrznej grożą
nam
niebezpieczeūstwa
i trudności,
ale wierzę w genjusz
rasy
polskiej,

Diemaskowanie talentu. wyborczych.

Gojna chińsko-japońshu.

Obrady Sejmu.
siejszem posiedzeniu Sejmu w dyskusji nad
preliminarzem
przemawiał
pierwszy pos. Reich (Koło Żyd.), zaznaczając między innemi, że nastąpiło
pewne złagodzenie antagonizmów mię-

wo

daryzmie.
Rzecz
ta nie jest nowa.
Swego
czasu
w Rzymie proletarjat
tamtejszy
urządził
strejk
i pewien

patrycjusz rzymski wykładał mu wów-

Przemówienie

Gzany-Tso-Lln się nota,
PEKIN, 31, V. Pat. Czang-Tso-Lin rozkazał wojskom północnym, znajdującym się wzdłuż linji kólejowej Pekin — Hankou, aby wycofały się dalej na
południowy zachód od
wycofać się wkrótce do

Pekinu. Pozatem
Mukdenu.

donoszą,

że

Czang-Tso-Lin

zamierza

Armia japońska idzie na Pekin.
TOKIO, 31. V. Pat. Według informacyj japońskiego sztabu generalnega
Czang-Tso-Lin postanowił wycofać się z Pekinu. Część wojsk północnych udało
się już do Mukdenu. W związku z tem wojskowe władze
japońskie Sspodziewają się, że w najbliższym czasie wojska południowe zajmą Pekin.

Rząd sowiecki profesfuje przeciwko areszfowaniu

czas solidaryzm w formie znanej bajsekrefarza SWEGO poselstwa W Rydze,
ki. Gdyby był żył wówczas pos. Niedziałkowski i na miejscu owego Rzyktóry był szefem organizacji szpiegowskiej.
mianina dowodził proletarjatowi rzymRYGA, 31. V. PAT.
Agencja Leta donosi, że dziś do łotewskiego
Skiemu, że solidaryzm klasowy
nie ministerstwa spraw zagranicznych nadeszła nota rządu sowieckiego, prote-

istnieje, to może innemi mniej

śŚwiet- stująca przeciwko aresztowaniu

sekretarza

sowieckiego

poselstwa

attache

nemi drogami
byłaby
się
historja wojskowego w Rydze Langego i domagająca się niezwłocznego jego uwolRzymu
potoczyła.
Wszędzie,
gdzie nienia. Agencja Leta dowiaduje się; ze źródeł miarodajnych, że Lange arejakoby od dwóch lat
nic
się nie były podjęte uczuciowe próby solida- sztowany został skutkiem bardzo ciężkich zarzutów, jako szef
organizacji
nie wychodziły szpiegowskiej i sprawa jego została przekazana sądowi.
zmieniło na lepsze. Przedewszystkiem ryzmu społecznego,
Energiczne
śŚleJesteśmy wdzięczni dztwo jestąw toku i do
Polska osiągnęła duże powodzenie w one na szkodę.
czasu jego zakończenia nic nie może wpłynąć na
że ; postawił
nas
w tem zmianę biegu sprawy.
polityce zagranicznej. Każdy przyzna, rządowi,
że staćby się to nie mogło,
gdyby szczęśliwem położeniu, iż ze znaczminister spraw zagranicznych nie czuł nych oszczędności skarbowych możeinwestycje.
zdecydowanego i mocnego poparcia w my część przeznaczyć na
GDAŃSK, 31—5. (Teł. wł. Słowa). Jak się dowiadujemy,
w
pierwkraju. jeżeli minister w komisji spraw Jest to zdobycz nietylko natury finanszym
dniu
Zielonych
Świąt
uczestnicy
zjazdu
niemieckiej
organizacji
mililecz i społecznej,
zmniejsza
zagranicznych
zyskał
wszechstronne sowej,
innevotum ufności, to jednak dzięki temu, bezrobocie, co powinni zwłaszcza Pa- tarnej Wehrwoli urządzili szereg antypolskich demonstracyj. Między
z lewicy
z radością powitać. mi kilkuset członków Wehrwoliu wtargnęło przemocą do przejeżdżającego
że się w Polsce dużo zmieniło. Gro- nowie
pociągu
polskiego,
udającego
się z
uposażenia urzędniczego ze przez stację Oliwa dalekobieżnego
niebezpieczeństwo. Sprawę
zi nam
nietylko
komunizmu, lecz także mniej uchwyt- sprawą znowelizowania ustaw podat- Pucka do Gdańska. We wszystkich wagonach pociągu polskiego członkosamo wie Wehrwoliu napastowali w brutalny sposób jadącą publiczność polską,
ne niebezpieczeństwo kapitalizmu mię- kowych związał nie rząd, lecz
pasażerom
polskim
dzynarodowego, któryby chciał Polskę życie. Nie było to ani specjalną zło- śpiewając prowokacyjnie antypolskie piesni i grożąc
zajść
uzależnić od siebie i w drodze rewizji śliwością, ani demagogją
rządu, lecz wyrzuceniem z pociągu. Wobec powtarzających się coraz częściej
Nawiązu- tego rodzaju wysoki komisarz Ligi względnie inne miarodajne czyniki popokojowej międzynarodowych
umów koniecznością państwową.
forum,
to jest w
przemówienia
pos.
Nie- winny zająć się temi prowokacjami na odpowiedniem
wymusić na nas to, co w danych wa- jąc do
uchronienia publiczności
polskiej,
przejeżdżającej
o
obecnym
sy- Lidze Narodów celem
runkach naszego bytowania siłą zbroj- działkowskiego
ną niktby nam nie odebrał. jeżeli my stemie rządzenia, mówca oświadcza. przez obszar w m. Gdańska przed napaściami militarystów pruskich.
przeciwstawiamy się całą siłą kapita- Nikt
z
nas,
a
najmniej — Магlistom: międzynarodowym,
nie wolno Szałek Piłsudski nie uważa obecnenam podkopywać kapitału rodzimego. go stanu
rzeczy
w Polsce za stan
Ponieważ słyszy
Kapitałowi
muszą być dane
takie normalny i trwały.
O faszyzmie i
warunki, ażeby zarówno
drobny ku- się w Sejmie okrzyki
BERLIN, 31. V. Pat. „Berliner Tageblatt“ donosi, že Nansen,
piec, jak włoŚcianin, urzędnik i drob- dyktaturze, śmiem zapytać,
czy jest który powrócił wczoraj z Ameryki, otrzymał propozycję objęcia
ny kapitalista
mógł
mieć
zauia- na Świecie dyktator, któryby zezwalał naczelnej komendy nad wielką
PCA
ratunkową, udająca się
nie do
swego
pieniądza
i mógł na zasadzie obowiązującej ordynacji na poszukiwanie gen. Nobile. Nansen u zielił dziś telegraficznej
na zebrania, któreby mu odpowiedzi, że gotów jest objąć kierownictwo
swoje
oszczędności
powierzyć in- wyborczej
tej
ekspedycji.
dykta- W ekspedycji mają wziąć udział sterowiec angielski.
stytucjom,
do
tego
powołanym. mogły tylko jego działalność
samoloty
Nikt bezstronny nie może zaprzeczyć, torską utrudniać. Czy Marszałek Pił- niemieckie oraz samoloty i sterowiec amerykański.
że także i w tej dziedzinie gospodar- sudski, który wyszedł z lewicy i któTROOPER Z WEDAGZB CE ZORZEONORZTC EE CRA CER ĘKA
czej dużo się zmieniło. Nie chcę po e- ry w znacznym stopniu przyczynił się KODETZOWEZPEC WO RZOZ RETE
za
równouprawnieniem,
to
nie może utrzymać bez zwiększania obciążenia
mizować z prasą
prawicową,
która do tego, że w historji socjalizmu pol:
z naj- przyznać racji tym przedstawicielom podatkowego. .
dowodzi, że przed majem 1%26 roku skiego została zapisana jedna
i pełna chwały
karta mniejszości, którzy nadużywają cierpliwaluta była zabezpieczona. . Przypo- piękniejszych
produkcji,
Co się tyczy kontroli
mnę .tylko, że jednak nie byliście tych czasów, kiedy socjalizm ten sta- wości społeczeństwa polskiego. Mniej- wydaje się ona mówcy wątpliwą skowówczas, panowie, usposobieni bardzo nął wyżej
od klasowych
interesów, szości, żądając praw dla siebie, mają ro państwowa administracja daje gorwzględem
państwa. sze wyniki od prywatnej.
narodo- też i obowiązki
optymistycznie pod
tym
względem, bo na podstawie programu
Pos. Krzyskoro zamierzaliście utworzyć organi- wego? Marszałek Piłsudski, który 0b- Piacenie podatków i dawanie rekruta żanowski
z całem
zadowoleniem
wszystkich obowiąz- stwierdza,
zację, która miała ratować kraj od jął w roku 1918 władzę, która leżała nie wyczerpuje
że komisja
budżetowa z
względem
państwa. małemi zmianami zatwierdziła politywielkiej klęski gospodarczej. Dziś, po na ziemi, czy on nie miał już wtedy ków obywatela
dwu latach żadna katastrofa nam nie sposobności zostać dyktatorem, gdyby Kończąc swe przemówienie, mówca kę rządu, dotyczącą równowagi budgrozi. Rządowi mamy do zawdzięcze- był tego pragnął? Dyktatury w Polsce stwierdza, że konsenkwentnie stać bę- żetu oraz stabilizacji waluty.
Wypodalej
mówca, dzie na stanowisku równouprawnienia wiadanie się jednak
nia to, że mamy te zasadnicze elemen- nie mamy, oświadcza
przeciwko ustaty, które pozwalają
drobnym kapita- Marszałek Piłsudski kroczy drogami mniejszości, ale z równą konsekwencją wom
O zwiększeniu podatków oraz
demokratyzmu,
drogą domagać się będzie, jak jego klubowi za 25 proc. zwyżką płac nie jest polistom wkładać swe oszczędności, że uświęconego
spełniały lityką, kłóra
mamy ustabilizowaną walutę, że bez- demokratycznej kollaboracji
z powo- koledzy, ażeby mniejszości
demokrację.
utwierdza
obowiązki względem pańłanemi do tego parlamentarnemi
in- wszystkie
robocie się zmniejsza.
się
Sejm ma możność przyczynić
Co
do
przedłożenia do uzdrowienia zarówno
jest to droga ciężka i stwa naszego.
stosunków
Jeżeli teraz poruszę sprawę reior- stytucjami.
może
ona wychować budżetowego, to blok w całości prze- gospodarczych, jak i parlamentarnych,
my rolnej, to uczynię to Śmiało wła- ciernista, ale
cały szereg działaczy
politycznych w dłożenia rządowe popiera.
jeżeli w terminie uchwali przedłożony
Śnie dlatego, że należę do
klasy poPo przemówieniu
komunisty
Bi- budżet.
szkole
myślenia
państwowego,
i jest
siadającej. Oświadczam, że nie odpotnera Marszałek zarządził przerwę do
się do
W końcu reierent zwraca
wiada prawdzie
mniemanie,
jakoby to główne zadanie, które Marszałek
godz. 15 min. 30.
Piłsudski
sobie
postawił
i
które,
mam
i niezwiębudżetu
Izby o przyjęcie
ziemiaństwo zasadniczo nie uznawało
Po przerwiefprzemawiali posłowie: kszanie
wydatków,
preliminowanych
potrzeby reformy rolnej. Śmiem twier- nadzieję, do końca szczęśliwie doprowadzi.
Dworczanin .(Kl. Biał. Chł. Rob.)i gdyż brak byłoby pokrycia.
dzić, że właśnie rząd marszałka
PilNa tem dyskusję ogólną nad presudskiego nietylko nic nie cofnął ze
Następnie pos. Radziwiłł
porów- Czuczmaj (Ukr. Socj.) przyczem obaj
się przeciw
budżetowi. liminarzem budżetowym wyczerpano,
zdobyczy klas pracujących w zakresie nywał chwilę obecną z latami St. Ba- oświadczyli
poseł
Walnyckij
(Ukr.) poczem
do
przystąpiono
dyskusii
tej reformy, ale owszem, jego wiełką torego i przypomina walkę, jaką mo- Następnie
M-stwa
zasługą
jest, że starał się w pewnej narcha ten podjął z ówczesną demo- stwierdził, że poprawy warunków go- Szczególowej nad budżetem
w Polsce negować
nie Rolnictwa i M-stwa
Reform Rolnych,
mierze odjąć tej reformie
ducha nie- kracją szlachecką. Mówca apeluje do spodarczych
który
zreferował
pos.
Stadnicki
nawiści klasowej i dąży, ażeby
by- członków Izby, ażeby nie szli tą samą można.
Generalny reierent pos.
Krzyža- (BBWR).
którą
szła dawna
szlachta
ła przeprowadzona tylko pod kątem drogą,
iż zagadsię każdej nowski (BBWR) zauważa,
widzenia
interesów
gospodarczych polska, przeciwstawiając
WOTOKSCERTORORORIESKA
OOSZIRO KOTU
Opiece ludzi dobrego serca poleca ©
państwa. Nie można
reiormy
rolnej próbie wzmożenia autorytetu rządu i nienia niskich płac urzędniczych śnie e
się biedną wdowę
b. pracowniczkę
od
traktować
jako
panaceum,
gdyż głowy państwa. Przechodząc do spra- należy rozpatrywać w oderwaniu
Szkoły Przemysłowo
kiandłowej w
nawet
gdyby
cała własność ziem- wy
mniejszości
narodowościowych, całokształtu stosunków. DoprowadzeWilnie, mającą
chorego
syna i nie
że należy do tych, nie do zwyżki płac zależne jest od
ska została rozparcelowana,i
głód mówca zaznacza,
posiadającą żadnych
środków
do
życia, znajdującą się w ostatecznej
ziemi nie zostałby „zaspokojony, tem- którzy zawsze
stali na stanowisku zniżki stopy procentowej, Widocznym
nędzy. Łaskawe
datki
upraszą się
rebardziej, że ludność będzie wzrastała. zupełnego
równouprawnienia mniei- znakiem poprawy jest powstanie
% skłądać do adm. „Słowa* dla b.
Nie mogąć się zgodzić na to, co po- szości zarówno
w
teorji, jak i w zerw w ciągu dwu lat. Mówca stwier- s O
Szkoły.
8
seł Niedziałkowski mówił
tu o soli- praktyce.
jeżeli jednak opowiada się dza, że równowagę budżetową trzeba
KORKÓW
SKO GRIA
że on da sobie radę. Mówca nie godzi się ze zdaniem
pos. Dąbskiego,

Antygolska demonstracja niemieckiej organizacji

militamej Webrwoli,

Hansen na czele ekspedycji ratunkowej, udającej
się na poszukiwanie gen. Nobile.

р

WARSZAWA,

min.

Składkowskiego

31.V Pat.

Na

na komisji adminisfracyj-

dzi- proszę panów, że te cytaty

siejszem posiedzeniu sejmowej komisji administracyjnej
minister spraw
wewnętrznych, gen. Składkowski,, wygłosił dłuższe
przemówienie,
odpowiadając na zarzuty rzekomych nadużyć wyborczych:
Po wypadkach
majowych 1926 r.
narastało w społeczeństwie przekonanie, źe należy dać możność
obecnemu rządowi kontynuowania jego prac.'
Opinja ta była bardzo Silna i podzielały ją szerokie siery. Reprezentanci
ugrupowań poprzedniego Sejmu
byli
w niezgodzie z tą opinją.
Z tą chwilą, gdy do wałki wyborczej stanął zespół, który w samej już
nazwie swej listy akcentował wyraźnie

dowodzą
dostatecznie, że ostatnie wybory odbywały się nie pod hasłem
zmiany,
czy nawet możliwości zmiany
rządu
Marszałka Piłsudskiego.
Przestrzegam panów
przed
tendencją dopatrywania się w każdym
przejawie mojej działalności, czy podłegłej mi administracji motywów
politycznych. Z natury rzeczy, jako politycy macie w tym kierunku naturalną skłonność, która łatwo przerodzić
się

może

w

szkodliwą

dla

życia

pu-

blicznego psychozę.
Mówiąc
o zarzutach podniesionych
przez pos Grunbauma
minister oświadczył, że i tutaj za prowadzoną
politykę wyborczą
w stosunku Sa 04
chęć zgodną zresztą
z chęciami sze- bloku mniefszości narodowych nie są
cytowani przez
pos.
rokich mas, by
rządowi
Marszałka odpowiedzialni
czy staroPiłsudskiego zapewnić możność
pro- Grunbauma wojewodowie
wadzenia nadal spraw
państwa
iz Stowie, ale minister spraw wewnętrztym rządem wspołpracować,
czułem Z taką
polityką,
której
jaskrawym
się w prawie użyczyć temu zespołowi przedstawicielem jest pos. Grunbaum
poparcia w jego akcji wyborczej.
rząd nigdy się nie pogodzi
i będzie
na
Że ugrupowanie to nie posiadało ją zwalczał ze względu zarówno
charakteru normalnego stronnictwa, o interes państwa jak i na dobrze zrotem panowie zgodnieście
zarówno z zumiane interesy ludności żydowskiej.
tej czy innej
strony
|lzby nieledwie
Specjalny dłuższy ustęp swej mocodziennie
mówili i pisali. Zarzuca- wy poświęcił p. minister sprawie odliście temu ugrupowaniu brak wyraź- powiedzialności urzędników, wykazunie skrystalizowanego programu, któ- jąc bezpodstawność
zarzutów
Opory ma być cechą nieodłączną każdej zycji.
partji. Wytykaliście
skład osobowy
Jeżeli panowie sądzicie — zakońtego ugrupowania, jako konglomerat czył tę część przemówienia min. Składsysprzecznych
i niedających
się pogo- kowski — że niożecie uprawiać
dzić poglądów.
Panowie, sami zdy- stem wygradzania mojej osoby, omiskwalifikowaliście to ugrupowanie z jając moją głowę, a uderzającw podwyżyn
jakiejkolwiek
partji, a teraz władne mi organa nie za poszczególtwierdzicie, źe poparcie jakiego
rząd ne fakty nadużyć, ale za kierunek potej liście użyczał, równa się popiera- lityczny, który
ja
nadawałem,
to
niu przez rząd jednego
stronnictwa. oświadczyć muszę, że ja tego nieznoCechą charakterystyczną tego ugru- szę. W podwładnych mi urzędników
powania było to, że w akcji wybor- wpoiłem mocne przekonanie,
że ja
czej wysuwało
hasła
ustrojowe — jestem odpowiedzialny za moją i ich
wzmocnienia władzy Prezydenta Rze- działalność i z roli tej, która jedynie
czypospolitej
— postulat, którego zwo- gwarantuje sprawność i wysokie molennikiem jest rząd Marszałka Piłsud- rale administracji nie zejdę.
5
W dalszym ciągu swego
przemóskiego. Drugiem hasłem tej listy było proklamowanie chęci kontynuowa- wienia min. Składkowski daje šwienia dotychczasowych prac obecnego tnie przemyślaną
odprawę
poslowi
rządu, wynikającej z zaufania tej gru- Putkowi, który budował swe zarzuty
py do osoby obecnego
szefa rządu. na art. 34 Konstytucji — i zakomuniw tej
Panowie w swej
akcji wyborczej kował zebranym następujące
nie zwalczaliście
Otwarcie
ani hasła sprawie stanowisko rządu:
wzmocnienia władzy prezydenta,
ani
Rząd zgodnie z brzmieniem i duwalczyliście
przy wyborach o zmianę chem art. 34 Konstytucji
uważa,
że
obecnego
rządu,
ani
wreszcie
nie Sejm jest mocen wyłaniać nadzwyczajwalczyliście z zaufaniem, jakiem sze- ne komisje jedynie „dła zbadania porokie stery
społeczeństwa obdarzają szczególnych spraw”.
osobę szeia obecnego rządu. Co więRząd oświadcza, że treść wniosku
cej część
stronnictw
przedstawiała referenta pos.
dr. Putka uważa za
się jako właśnie najbardziej gorący i sprzeczną
z brzmieniem
i intencją
najbardziej
właśnie prawowierni pił- Konstytucji. Rząd kategorycznie
zasudczycy, ostrzegając
swoich wybor- strzega się przeciwko proponowanemu
ców przed tak zwana czwartą brygadą we
wniosku
referenta
generalnego
Dowodów, że tak było, mógłbym zwolnieniu funkcjonarjuszy
państwopanom
przedstawić
bardzo
wiele. wych z obowiązku
dotrzymania tajeWeźmy dla przykładu
prasę
przed- mnicy służbowej.
wyborczą szeregu stronnictw,
ulotki,
W końcu w czasie dyskusji iorsprawozdanie z wieców i zgromadzeń. malnej zabrał po raz drugi głos p.
Wszędzie to samo. „Niech żyje chłop- minister Składkowski i, reasumując
sko-robotnicza Rzeczpospolita
z jej stanowisko rządu w sprawie wniosku
prezydentem i ukochanym
Marsza!- pos. dr. Putka o wyłonieniu
specjalkiem Józefem Piłsudskim na czele— nej komisji
nadzwyczajnej
do
wyprzeczytacie w „Sprawie Chłopskiej", jaśnieuia nadużyć wyborczych, oświadorganie stronnictwa chłopskiego.
To czył, że rząd gotów jest do
współsamo mówi Wyzwolenie w
słowach: pracy z każdą
komisją, wyłonioną
„Marszałek Piłsudski miałw nas, wy- przez Sejm, a powołaną zgodnie
z
zwoleńcach, zawsze najszczerszych
i przepisami Konstytucji. Za taką
nie
najbardziej wypróbowanych przyjaciół. można uważać komisji, powoływanej
Tak samo jak wczoraj, jak dziś, jak na podstawie wniosku pos. dr. Putka
jutro staniemy przy boku Marszałka i dlatego, akcentując gotowość swej
Piłsudskiego
do
współpracy
nad współpracy, musi się domagać,
abv
wznoszeniem wielkiego gmachu Pol- powoływana
komisja
odpowiadała
ski ludowej". To samo
przeczytacie treści i duchowi art. 34 Konstytucji.
w ulotce Polskiej Partji SocjalistyczW rezultacie obrad większość konej: „Baczność, włościanie,
pamiętaj- misji opowiedziała się za przyjęciem
cie, abyście nierozważnem
glosowa- wniosku pos. dr. Putka (Wyzw.)
w
niem nie zrobili krzywdy Piłsudskie- sprawie wybrania nadzwyczajnej komu. Każdy do głosowania z dwójką”. misji do zbadania całokształtu spraw
W każdym bądż razie, zdaje się, wyborczych.
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—

Dokończenie.

—

To,
cośmy
ujrzeli, było
tylko
wizją potężnego zbiornika Naroczańskich wód.
Trwała tyle aby nam
dać tylko
przedsmak tego, co nas czeka u celu
podróży.
Zanim zdołaliśmy „podzielić
się
wrażeniami”, już poprzek drogi wyrosły jak z pod ziemi dwie
postacie
w hełmach
strażackich
na
głowie,
trzymające rękę wyciągniętą - w prawo.
Żywe dwa drogowskazy!
Stop! stop! Auta zwolniły biegu i
stanęły. Momentalnie,
zawsze wyrastając, jak z pod ziemi,
znaleźli
się
na rowerach postawscy funkcjonarjusze policyjni. Stał się , parominutowy
postój—poczem czereda automobilów
eskortowana

przez

śŚwitę

honorową

najrozmaitszego autoramentu, skręciła powoli z gościńca w
prawo
na

„partykularną“ drėžkę.
We

trzy

przed ganek

pacierze

dworu

zajezdžališmy

p. Hałki

w Ni-

cych jak flakon najprzedniejszej
perfumy i to jeszcze paryskiej. | cóż to
być musi za obfitość konwalij w tej
błogosławionej
okolicy! / Bujnych,
przepysznie pachaących. Dość powiedzieć, że na stołach w improwizowanej sali jadalnej, czekających ze
śniadaniem i obiadem na osób półtorasta, albo i więcej, przy każźdem nakryciu położony był pęczek šwiežutkich, prześlicznych konwalij. Tu zaś
i owdzie po stołach
stały konwalii
bukiety. Niewiele brakowało aby, gdy
wzmogła się ucztujących
ochota, obrzucano siebie konwaljami jak podczas jakiego corsa w Nizzy.
Podczas zaś gdy na ganku stoimy,
nadjeżdżają auta i nadjeżdżają... Ruch
— gwar. Najautentyczniejsza jakaś ieta „w sąsiedztwie”, imieniny,
chrzciny... jak za dawnych,
dobrych
czasów! Braknie tylko fajetonów i najtyczaneki — miły Boże! - palenia
z bata.
Za to gdyśmy się tam
wszyscy
„na górze', w zaimprowizowanej obszernej jadalni, całej w zieleni, poroz-

siadali za długiemi stołami na

wiej-

skich ławach, przed stertami wędlin i
jak być powinno: krąg gazonu. Aby domowych pasztetów — gdy niezmorsamo zajeżdźanie było do czegoś dowani gospodarze przy pomocy kilpodobne. Dwór z frontem „od wasze- ku pań zaczęli czynić honory przyjęci“ a tu bzów i jaśminów
moc nie- cia, a dziewczęta folwarczne jęły latać
wieś na- z półmiskami i naczynienr „jak szanajszczersza
tu
a
przebrana,
sza dokoła, że płuca same zaczyna- lone" — dalibóg, uczyniło się pod tą
aby „wiejską strzechą” tak... pantadeusz0ją jak miech kowalski pracować
na "wo... tak swojsko i „po naszemu'', że
powietrza
cudnego
nabrać tego
trawione w niejeden opuściwszy sztućce na talerz,
miesiące
długie, długie
przez dobrą chwilę, zadumawszy się,
wileńskich murach.
tylko
wodził oczami
dokoła,
tylko
pamoc
nas
oczekuje
Na ganku
"nów i pań, przybyłych
bądź
z 5ą- wchłaniał w siebie ten gwar, ten ruch,
siedztwa, bądź z Kobylnika,
bądź z tę całą, coraz już dziś rzadziej spoPostaw.
Wysiadającej
z auta pani tykaną — otmosferę.
A w paniachi panienkach co za
wojewodzinie gospodarz wręcza
©gromny pęk konwalij leśnych pachną- uroda! A co za siarczystość w przykolcach vel Mikolcach. Przed dworem,

siadających się do nich porucznikach
— i wogóle wojskowych!
Toż wszystko jak „z landszafta*! Wszystko,
wszystko jak odrodzone
z jakichś
dawnych, dawnych opowiadań...
Siedzi pod oknem na skraju któregoś ze stołów
prof. Remer,
emabluje sąsiadkę, a raz po raz wodzi
oczyma po zgromadzeniu musującem
jak szampan. Ma smak
wyrobiony i
znawstwo
nielada
wszelkiej
stylo-

wości.

S

— Panie konserwatorze! — ktoš
woła — ot, żeby to tak można było
całą tę salę z nami wszystkimi zakonserwować jako... zabytek starošwieckich, przedwojennych
czasów!
Nieprawdaż?
Usłyszał
siedzący
opodal prot.

Kłos, co czuje się jak ryba w wodzie

w każdej tutejszej atmosierze, i potakuje:
— Hm! Tak jest, tak!.. vestigia
temporis acti.. genius loci... Rozumie
się! To z tych starych
Ścian
paruje
staropolska gościnność... i ochota!
— Czem chata
bogata, tem
na
starość trąci! - cytuje ktoś ni w
pięć, ni w dziewięć,
ale zamaszyście.
W okna słońce Świeci; szynka na
gorąco dymi po półmiskach; leje się
strumieniami postawskie i kobylnickie
piwo... konwalje pachną... śmieją się
oczy niewiast... i nikt „przemawiać
nie myśli!
Generał Burchardt-Bukacki, świetnie, mówiąc
nawiasem,
wyglądający
po zagranicznej kuracji, utknął gdzie
w drodze wleciawszy na jakiś gwóżdź.
Dopiero

teraz

zajeżdża

ze

swym

autem pełnem pań. Powitalne
sypią
się okrzyki.
Pobaraszkować można jeszcze trochę. Ksiądz
biskup Bandurski
nie-

strudzony,

niepożyty biskup Bandur-

ski pojechał do

Miadzioła

dokonać

tam
„przy sposobności'—poświęcenia jakiejś instytucji czy sztandaru i
prosto stamtąd przybędzie nad
Narocz lecz nie wcześniej jak o jakiej
2-giej.
Ч
Wybila

i ta

w

Nikolcach

ru-

szylišmy nad Narocz.
Piachy. Naprzemian, jak to często
bywa, trzęsawisko. Postawskie wladze
starościńskie
przemogły
wszystkie
„niespodzianki“ gruntu i wysztyitowały okolicznościową drogę
co się zowie! Wrzynamy się tedy w tempie
wcale znośnem w przesmyk
między
jeziorem Miastra, potem jeziorem Bladem a jeziorem Narocz.

Tędy — gdy stanie nad

Naroczą

letniskowo-turystyczny przybytek
— ma
być przeprowadzona
droga „w €europejskim stylu* a może nawet
szosa,
do Kobylnika, czyli do najbliższej stacji kolejki żelaznej. Ośmnaście mniej
więcej kilometrów będzie miała. Vivat,
crescat, ftoreat!
Tymczasem auta

zatrzymują

wszystkie

się na skraju

nasze

lasu. Wy-

siadamy i—uczciwszy uszy—bezładną
kupą ruszamy przez las nad
brzeg
jeziora.
Jesteśmy u kresu wycieczki. A tu
i właśnie nadjeżdża z Miadzioła ksiądz
biskup.
Nad samym brzegiem jeziora, wobec majestatycznego widoku obejmującego największą masę wód — rozstrzebiono
w sosnowym
(rzadkim)
borze

obszerną

polanę.

Tu

nad jeziora odjeżdżali i rozpętania się
żywiołów wodnych
nie doczekałem
Wyobrażam jednak sobie, mam nawet
pewność, że grozy wzburzonemu Naroczowi nie braknie
Krótkiemi przeto słowy: nad jeziorem Narocz niech się nikt nie spodzie-

dami. Przed sobą ma się, niemal wyłącznie: wodę i niebo. Jak w tej chwili:

Elvirą.. Żadnych tu nikt nie
lirycznych wspomnień „dans
de ses riants coteaux, dans

też linja leśna, hen, za

godzina.

Z przed ganku

zu jednego z najniepospolitszych
w
Polsce. Cechują go przedewszystkiem:
spokój, powaga, majestatyczność. Oczywiście, gdy jezioro się wzburzy,
gdy fala pójdzie po niem, przybędzie
jako jeszcze jedna cecha: groza.
Linię przeciwległych brzegów znaczy delikatnie las—w lewo i w prawo

właśnie

ma stanąć gmach, obrócony frontem
na jezioro.
Oto jesteśmy w obliczu krajobra-

szarą,

dalekiemi wo- wa

stalowo-szarą, gładką

wodę od-

bijającą
na
ogromnej
przestrzeni
chmurne niebo.
Jezioro Narocz mało ma w sobie
romantyzmu.
W
linjach swoich i w
nastroju jest klasyczne. Czy jest „kojące"? Ośmieliłbym się wątpić. Miejsce, na którem. oto stoimy, wohec /ego jeziora, pełnego prostoty i powagi, jest jakby
stworzone
dla
natur

przeżyć

romansu

iums lėgers de son

Lamartine'a z

air

zostawi
I'aspect
les par-

embaumė!“

Żaden tu Krasiński nie
popłynie w
łodzi z Beatryczą
swoją
„nabijana
Światłem drogą* w ciszę — w jasność
w błękit
w dal!
Filizof natomiast

—

gdzieindziej

ułoży

tu

łatwością

z

większą

djalogi

czątku i końcu wszechrzeczy,

niż

o po-

<atytu-

łowawszy je
„Wieczory nad Naroczem“
czy
„nad
Naroczą* gdyż, chwakontemplacyjnych.
Ten przestwor to
lići Boga,
największe
w Polsce
przepyszna arena, po której
mogą
jezioro
nie
ma
jeszcze
nazwy
US mag
swobodnie bujać wielkie myśli, szczytlonej — pod względem płci.
ne rozważania o wielkich
zagadnieLecz — oczywiście — sąto wszyniach, o problematach odwiecznych, o
stko wrażenia i odczucia arcy-indywiktórych rozwiązanie nikt—nie przyna*
dualne.
gla. Gdy spokojny, jest cały ten olbrzyWróćmy
do
niezawodności
mi plac, obwiedziony delikatnym ciefotograficznej.
niem zalesionych wybrzeży, jakby odbiciem Wieczności;
człowiek
wobec
Lekko
wystaje
po
nad
ziemię
spokojnego
Narocza
stoi jakby w
fundamentów
obliczu Wieczności; patrzy, i przywyka czworobok kamiennych
gmachu.
Na węgle od
zapatrywać się na Świat i życie sub przyszłego
specie aeternitatis. Wzburzonego Na- strony jeziora leżą cegły, leży kielnia,
z cementem. Tuż oporocza miałem tylko
przedsmak. Gdy stoi kubełek
ołtarza,
suto
skłębione chmury
zaczęły
tam,
na dal rodzaj polowego
szereg
przeciwległym brzegu, wylewać się po- przystrojonego zielenią oraz
dla wysokich
i dotokami deszczu i wicher dąć
zaczął. krzeseł i foteli
Wówczas potężne jezioro jęło
mar- stojnych uczestników uroczystości.
Stanąwszy na stopniach
ołtarza
szczyć się
jakby olimpijskiem śŚciągnięciem brwi -- i nieduże fale zaczę- przemawia ks. biskup Bandurski; poły ku brzegom nadpływać, nadpływać.. czem kurator Pogorzelski głos zabiedyplom
bielejąc od piany na grzbiecie.
Lecz ra, składając p. wojewodzie
członka
Towarzystwa
było to w momencie, kiedyśmy już z honorowego

ож

ъ

*

„3%. Dai irngi dzień wyścigów komnych w Pośpiegzte z tafaizatorem. Począteń o godz. d-ej pp.
NA MARGINESIE ROKOWAH WARSZAWSKICH.
W związku

polsko-litewskiej

komisji

z rokowaniami

Żołnierz sowiecki zabija swego dowódcę.

terenach nie daje się
z powodu odcięcia od Niemna. Koleje, których sieć
w województwach północno - wschod-

Onegdaj na pograniczu sowieckiem
koło Iwieńca w pobliżu słupa 632 w
czasie wykonywania inspekcji posterun-

nich jest stosunkowo
w stanie obsłużyć w

nierza.

na pomienionych

któ- eksploatować właśnie

w Warszawie,

rych głównym przedmiotem jest uregulowanie spraw tranzytu, a w SzczeNiemnie
gólności spławu drzewa na
zamieścił organ kłajpedzkich autonomistow „Memeler Damptboot“ obszerny artykuł, wykazujący, jakie znaczeKłajnie dła Kłajpedy i życia portu

rzadka,
nie są
należytym
sto-

ków

pogranicznych

zauważył

Chcąc

1912r.
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pozwoli

na

należytą

eksploatację

któ-

55.000 km.2,

w

leży

nie

część

Jak widać z treści niżej podanego
morjału,

Wilna,

na pograni-

czy

stanowiska,

też

do-

osobników

niejakiego

i Sienkiewicza,

Markwcina, Downara

do budulca,

którzy

z

przyczyn

dotąd

dalej zadawać będzie ciosy własnym niewyjaśnionych od kilku kilku dni przebyinteresom
gospodarczym
dla urojonych twierdzeń politycznych.
Sytuacja ekonomiczna
Litwy, jak
na to wskazują
głosy Z najrezmaitszych źródeł i litewskich i obcych płynące, bynajmniej
nie zapowiada się
iicytem bilansu
handlowego w kwocie prawie 20 miljonów litow, pierwszy kwartał b. r. dał już delicyt 5 i
pół miljonów, a nadchodzące, gorsze
eksportowo,
miesiące,
zapowiadają
znaczną podwyżkę
rocznego deficytu
na r. 1928, tem więcej, że rabunkowa eksploatacja
lasów
zmniejszyła
bardzo widoki eksportu drzewa.
Zawiodły również nadzieje, pokładane w traktacie handlowym z Niemcami, tak na punkcie eksportu bydła
(trudności weterynaryjne), taryi kolejowych, jak zwłaszcza
pożyczki niemieckiej na Litwie. To też nie bez racji pisze jeden
z dzienników
litewskich: Rokowania berlińskie nie nasuwają wcale
możliwości
wyzyskania
ich w równoległych
rokowaniach z
Polską. Polityka
niemiecka, jak to

odnośnych

ich

do

Wschód si. g. 3 m. 40

рг

1

Zach. sł. 0 g. 19 m. 34

Jakóba

jutro
Marcelina

Spostrzeżenia

Zakładu

meteorologiczne

Meteorologii

z ania

—
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Niemcom

za wszelką

uchronienie

Litwy

cenę

chodziło o

przed

zakusami

polskiemi. Polityka niemiecka

kieruje

— w sprawie procesji Bożego Ciała.

dyspozycji

władz.

Wszelkie organizacje i szkoły,
zamiar

wziąć

udział

które mają
procesji

w uroczystej

domu

na

sposobu
przemysł

będzie

od ładunków,

dla przetarcia koleją *jest dla tartaków

Leś-

podatku

ciążenie dodatkowe

przywożonych ko-

w

większości wypad-

ków czyni ten sposób
zdobywania surowcą wogóle niedostępnym i zmusza tartaki
do bezczynności.

„Rolę takiego nowego

ciężaru

odgry-

pujące:
„Przemysł tartączny w Wilnie liczy 10
przedsiębiorstw, zatrudniających
kilkaset
robotników i jest największym
pracy w naszem
mieście oraz
ważną
podstawą
dobrobytu

ską statutu jest od niedawna
pobierany
także od przywożonego dla przetarcia
do

warsztatem
bardzo poszerokich

brzegu

Wilj,

są

obliczone

na przetar-

kie trudności w zaopatrywaniu się w surowiec (lasjokrągły)„spowodowane: 1) zmniej-

widocznem

wi-

leńskich już zasadniczo zbyt drogie i uciąžliwe, przeto każde najmniejsze nawet ob-

wą obecnie podatek miejski od ładunków,
przywożonych koleją do Wilna,
który
to
podatek uprzednio nie miał
zastosowania
do materjałów drzewnych, lecz
na
mocy

na

szeniem ciążących ku nam przestrzeni leśnych w basenie Wilji, gdyż znaczna ich
część okazała się poza naszą granicą państwową,
2) okropnem zubożeniem pozostałych u nas lasów wskutek rąbunkowej
eksploatacji,

dewastacji

prowadzonej

lasów

przez okupantów,

przez

okolicznych wło-

ścian w okresach braku władzy, zniszczenie wskutek
nietłumionych
przez
nikogo
pożarów leśnych i t. d. To też tartaki nasze, które przed
wojną
przecieraty 250—

potrwa

jako ostatecznego środ-

ka dla utrzymania
w ruchu swoich zakładów.
Lecz
przytem
należy przyjąć
pod
uwagę, iż ponieważ
utrzymywanie budułca

na posie-

Przem.

otrzymywania
surowca
koleją
tartaczny chwyta się pomimo je-

go niedogodności;

cie drzewa okrągłego, przybywającego do
Wilna drogą wodną. Po wojnie Światowej
przemysł tartączny Odczuwa bardzo wiel-

Pobyt tej komisji w Wilnie
prawdopodobnie kilka dni.

S

stanowi poważną

dlą rozwoju
u nąs przemysłu
i tem samem w bardzo ;znaczprzyczynia
się do zwiększenia

warstw miejscowej ludności. Wszystkie zakłady przemysłu tartacznego w Wilnie są
wybudowane przed wojną i jako położone

niczno-sanitarnego.

każdym

transportu koleją w porównaniu z drogą
wodną oraz na wydatki na przewóz od
stacji kolejowej do tartaku; to też tego

przetarcia na tariakach wileńskich, niniejszem mamy zaszczyt zwrócić łaskawą uwagę Rady Miejskiej
na okoliczności nastę-

Komisja w celu dokonania w poszczególnych zakładach cukierniczo-piekarnianych
w, Wilnie lustracji, co do ich stanu
higje-

w

stosowany

dla przetarcia

leją żelazną do m. Wilna, od budulca nieobrobionego, przybywającego
koleją dla

— (x) Komisja hisjeniczno-sanitarna
dla zbadania stanu sanitarnego w zakładach cukierniczo-piekarnianych, W dniu
dzisiejszym z ramienia
centralnych
władz
w Warsząwie przybywa do Wilna specjalna

Cena

Wilna ładunków,

nych jest następująca:
„W związku z pobieraniem

305 tysięcy festmetrów drzewa okrągłego
rocznie, przecierają obecnie zaledwie 70 —

Jak wiadomo, w myśl obowiązujących
rzeczu Niemna,
tak, že przypada na
przepisów
wszystkie pracownie cukierniczoCišnienie
J
156
nią tylko 1/3 obszaru spiawnego tej
piekarniane, które nie odpowiadały obowiąśrednie w m. į
o.
zalesiornieg
silnie
rzeki i to niezbyt
zującym warunkow
Sanitarnym
miały
оz testątnio ulec
zamknięciu, względnie udziePrawie 2/3 tego obszaru wraz
Temperatura | + 1306.
lono im pewny termin
w celu przeprośrednia
8
renami leśnemi, związanemi z kanałem
wadzenia
niezbędnych
remontów.
odcina
,
Augustowskimi Ogińskiego
Będzie to prawdopodobnie
ostateczny
Opad za do- |
37
od szeregu lat od Kłajpedy uporczyi decydujący przegląd wszystkich zainterebę w mm.
wa polityka Litwy
w
stosunku
do
sowanych zakładów.
— Regulamin sanitarny dla właPolski.
Wiatr
|
J Północny.
ścicieli domów. Magistrat m. Wilna
wyTymczasem
spław drzewa Niemprzewažający i
dał regulamin sanitarno-porządkowy, okrenem ma tdla
kłajpedzkiego
handlu
ślający obowiązki właścicieli
domów,
loU w a g i: Pochmurno, deszcz.
drzewnego
znaczenie
decydujące.
katorów i dozorców. Pomieniony regulaMaximum na dobę -i-159C.
KAS
wynika
z nastrojów berlińskich, by- Tendencja
winien być nabyty przez właścicieli
barometryczna s padek ciśnienia * min
Świadczy o tem poniższa tabelka:
najmniej
się
nie
kieruje
popuposesji w Sekcji
Zdrowia
Magistratu
m.
Eksport drzewa drogą morską.
Wilna (ul. Dominikańska 2) i umieszczony
KOŚCIELNA.
łarnym na Litwie dogmatem, jakoby

z Kłajpedy z Królewca
w metrąch3
546.321
304.000
434.438
177.000
201.191
140.000
151.195
122.000
® 124.149
=
250.000
63.764
37.512
331.000

korzystać
w tym celu także z dróg kolei
żelaznej; ten sposób sprowadzania surowca jest dla
przemysłu
tartacznego bardzo
bołesny, gdyż naraża go na droższe koszta

Miejskiej m.

dzeniu Rady Miejskiej.
|
Treść memoriału Związku

miejskiego

me-

Przemy-

od przybywających

bezrobocia w mieście.
Sprawa ta omawiana

_KRON IKA
PIĄTEK

Rady

przeznaczonego

przeszkodę
tartacznego
nej mierze

odstawiono

do

miejski

na tartakach wileńskich,

naraził Skarb Państwa na kolosalne straty.
Przeprowadzona rewizja w fabryce fałszerzą ujawniła bardzo dużą ilość gotowych

granicę,

przez Związek

Leśnych

podatek

koleją do m.

odebrać karabin, podszedł

W miejscowości Wiezajny

złożonego

słowców

terenów w tej połaci
Europy czu polsko-litewskiem władze bezpieczeńwschodniej. Spław drzewa do Kłajpe- stwa publicznego wykryły ostatnio w domu
Żyda Edelkecera tajną fabrykę do przesyłek papierosów i tytoniu litewdy wzrósłby wówczas
conajmniej O niejakiego
papierosów, wyrabianych z tytoniu litew- skiego.
600.000 metrów sześc. rocznie. Pły- skiego.
Towar skonfiskowano, a niesumiennego
nęłaby stąd korzyść dla Tylży,
KróEdelkecer, który uprawiał ten proceder żydka zaś aresztowano i osadzono w więё
łewca i Kłajpedy,
zwłaszcza zaś dla na wysoką skale, wysyłał swój towat nie- zieniu.
mał po całej Pulsce — wobec
czego
też
tej ostatniej.
Przebieg
rokowań
warszawskich
wreszcie
pozwoli zatem na ustałenie
faktu, czy Litwa w stosunku do PolOnegdaj na pograniczu polsko-sowie- wali w pasie pogranicznym.
Wobec zachodzącego
podejrzenia,
że
ski zacznie
wreszcie traktować za- ckim około Iwieńca władze bezpieczeństwa
gadnienia gospodarcze z rzeczowego, publicznego zatrzymały trzech podejrzanych zatrzymani chcieli nielegalnie przekroczyć
ti. gospodarczego

nów metrów rocznie, spławiana była
0bdo Kłajpedy Niemnem, którego
90.000
około
wynosi
spławny
szar
km.2 Tereny sąsiednie, dzięki kanai Augustowskiemu
łom Ogińskiego
ilości
dostarczały również znacznych
Dzisiejsza Litwa
drzewa spławnego.
znaczna

do spiącego żołnierza, lecz ten ostatni
wystraszony chwycił za broń
i jednym
wystrzałem położył trupem gorliwego
„kraskoma“.
ołnierza aresztowano i odstawiono
do najbliższej komendy granicznej.

Wykrycie tajnej tabryki. papierosów.

le-

| Cała ta masa drzewa, około 2 miljo- różowo. Rok ubiegły zamknął się de-

rych

żoł-

W sprawie podatku miejskiego od ładonków budulca.

latrrymanie 3-th podejrzanych osobników na: pograniczu.

Ponadto spławiono przed wojną
do Kłajpedy około 1 miljona metrów
podpapierówki i 200 tys. metrów
ten
dowóz
obecnie
rocznie;
kładów
a wraz z nim i eksustał zupełnie,
klajpedzkich.
port celulozy z iabryk

obejmuje zaledwie

mu

„kraskom*

na posterunku

pniu eksporterów
leśnych.
Dopiero
podjęcie naturalnego spławu Niemnem

pedzkiego ma spław drzewa i jak fa- šnych

talnie na niem odbija się obecna polityka rządu litewskiego. W ostatnich
kilkunastu latach spławiono Niemnem
do Kłajpedy drzewa:

spiącego

tak zw.

27
$>
7%

80 tysięcy

festmetrów.

„Nie mając możności

zaopatrywać

w dostateczną ilość surowca

drogą

się

wodną,

przemysł tartaczny m. Wilna jest zmuszony

do dn. 25 czerwca b, r., do kl. II-VI wtącznie do dn. 10 czerwca b. r. Egzaminy
wstępne odbędą się: „do kl. I w dn. 27 i 28
czerwca b. r, zaś do klas od II do VI
włącznie od dn. 15 czerwca b. r.
— Dyrekcja Gimnazjum
Państwowego im. El. Orzeszkowej w Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny do klasy

ostatniego uchwalonego
Wilna

budulca

przez

Radę

nieobrobionego.

Miej-

Podatek

ten, wynosząc od 50 proc. do 25
proc.
nałeżnego kolei przewoźnego,
w większości wypadków zamyka przemysłowi
tartacznemu tę ostatnią możliwość drogą
chociażby większych ofiar utrzymać
ciągłość

ruchu zakładów.
„Wobec

powyższegoi mając

dzie wyjątkowe warunki,

w

na wzglę-

których

pra-

cuje obecnie przemysł tartaczny
m. Wilna,
a także, że obecny stan rzeczy. przyczynia
się do zwiększenia bezrobocia i zmniejsze-

nia się dobrobytu w mieście,

szczyt

prosić

Radę

— mamy

Miejską

©

za-

poczynienie

odpowiednich zmian w statucie podatku od
ładunków, przywożonych koleją do m. Wilna, w celu zwolnienia
od tego podatku
budulca nieobrobionego, przywożonego do
m. Wilna na adres tartaków dla przetarCia.

„Nadmieniamy, że będące w mowie ła-

dunki, jako przeznaczone
w przeważającej
większości wypadków dla budowy
domów
mieszkalnych, powinny być
zwolnione
od

tego podatku a także w myśl ustawy o rozbudowie miast.
@
Bratniej Pomocy
- Bracia

w godzinąch

urzędowych.

niedzielę,

dn.

3. VI. 1928 r. wyruszamy na majówkę.

je-

dzenie

Mleczni!

mierzyć

W

dobrym

apetytem.

możliwie niebalowe. Piłki
raty

fotograficzne

uce

dziedziczności*

Stroje

pożądane,

również.

apa-

Wyruszamy

z

placu Orzeszkowej o godz. 9-ej bez kwadransu akademickiego.
- Zarząd Zrzeszenia Kół NaukoI-ej rozpocznie się 27 czerwca o godzinie
8-ej, podania przyjmuje
kancelarja do 25 wych podaje do wiadomości, iż staraniem
- sekcji Medycyny Społecznej i Higjeny przy
czerwca. Miejsc wolnych 30.
Egzamina wstępne do klasy II, lil, IV, Kole Medyków U. S. B. zostanie wygłoszow naV, VI - rozpoczną
się 18 czerwca o godzi- ny referat p. t.: „Niektóre przesądy

miejscu.

Gia 30 gr.
— (x) Otwarcie biura Polskiej Ligi
Gospodarczej przy Targach Północnych.
W dniu dzisiejszym w gmachu hotelu Europejskiego w Wilnie przy ul. Dominikańskiej
otwarte zostało biuro Polskiej Ligi Go-

nie

16-tej. Podania

przyjmuje

kancelarja do

przez

kol.

j. Sypniew-

się po linji najmniejszego
oporu. Z Bożego Ciała, zechcą się zerejestrowąć u
w
sali VI
10 czerwca.
Bliższych szczegółów udziela škiego dn. 1. VI o godz. 7.15
Cereego, Mistrza
tego względu w
zamiarach *niemec- ks. kan. prof. Cichański
kancelarja gimnazjum
w godzinach biuro- gmachu głównego U. S. В.
moaji (ui. Mostowa 12 m. 2) w sobotę 2wych codziennie.
kich bynajmniej ne leży walka z Pol- go lub w niedzielę 3 czerwca o godz. 5—7 spodarczej wystawy Targów Północnych.
KOMUNIKATY.
Egzaminy wstępne w gimnazjum
ską o Litwę, a wprost odwrotnie—
+
Niezależnie od tego biuro Kemitetu państwowem iim. Adama Mickiewicza w
Vi Doroczna Wystawa Obrazów
Słowem
pruski
Królewiec przez porozumienie z Warszawą bez ogląwykonawczego Targów mieści się nadal w
i Rzeźb Wil. Tow. Artystów Plastyków
do klas: I, ll, IV i V odbędą się pogmachu Magistratu przy ul. Dominikań- Wilnie
utrudnienie spławu
na Niemnie nic dania się na interesy litewskie. Obecotwarta codziennie w Pałacu Reprezentamiędzy
15
i
30
czerwca
r.
b.
Podania
przyj— Przetwory terpentynowe nie bęod Uninie ucierpiał, ale za to litewska Kłaj- ne rokowania berlińskie są dostatecz- dą sprzedawane w sklepach spożyw- skiej 2.
kancelarja
Gimnazjum
(ul. Domini- cyjnym (Plac Napoleona, wejście
„- O studnię magistrącką dla Nowe- muje
wersyteckiej,
drugie
drzwi
w
głębi
podwókańska,
3(5)
w
godzinąch
urzędowych
do
peda straciła 93 proc. swego eksportu nym tego dowodem.
Świadczą
one, czych. W najbliższym czasie ukaże sie roz- go Światu. |ak wiadomo, dzielnica Nowy
rzą) od Zo: 10 rano do 7 wieczorem.
drzewnego,
twym.

stając

się

portem

mar-

у

że inicjatywa

wymknęła

się

z

rąk

URZĘDOWA.

porządzenie, zabraniające . sprzedaży

prze-

litewskich, że rokowań berlińskich nie tworów terpentynowo-benzynowych (pasta
Z drugiej strony z kolejowej sta- mogą Litwini w żaden sposób wyzy- do obuwiąi podłóg) w sklepach spożywczych.
tystyki polskiej wynika, że na ogólny skać dla poparcia
swych
żądań
w
Przetwory te sprzedawane będą tylko
eksport drzewny z Polski w 1926 r., stosunku do Polski i że nawet
ele- w pomieszczeniach o sufitach obitych blawyrażający się cyfrą 4.456.000 tonn, mentarna zasada „do, ut des* zosta- chą celem zabezpieczenia od pożaru.
T-wa
— (x) Zatwierczenie statutu
niemal 40 proc. (1.683.000 tonn) przy- ła z rokowań berlińskich
całkowicie „Mens* dla walki z alkohoiizmem i inpadło na tereny, podległe wileńskiej niemal
wyeliminowana.
Trudno się nemi nałogami. Urząd wojewódzkiw Wildyrekcji P. K. P. Tereny
te (woje- spodziewać, ażeby zawarty pod takie- nie zatwierdził ostatnio statut nowozorw Wilnie towarzystwa „Mens*
wództwa:
wileńskie,
nowogródzkie, mi
auspicjami
traktat litewsko-nie- ganizowanego
i innemi nałodla walki z alkoholizmem
poleskie i białostockie) stanowią wła- miecki mógł przynieść krajowi
istot- gami.
śnie obszar, dla którego ujściem na- ną korzyść. Niemcy widocznie są zdaGłównem zadaniem T-wa będzie zwałturalnem jest Niemen. Nie ulega rów- nia, iż rząd
litewski
zainteresowany czanie przedewszystkiem wśród młodzieży
nież wątpliwości, że conajmniej 500.000 jest z pewnych powodów
w zakoń- szkolnej używanie alkoholu, kokainy, mormetrów sześc. pni drzewnych rocznie czeniu za wszelką cenę rokowań i w finy i t. p. przez częste urządzanie Odpowiednich wystaw, odczytów i rozrywek.
ннончноннинининонненининовия
zawarciu bylejakiego traktatu".
Jako członkowie w skład T-wa między innymi wchodzą pp. prof. Władyczko,
Słowem,
trudno
byłoby
dociec,
na
Perimufiera Uliramaryna
Józef Zimitrowicz,
Jan Lachowicz, Karol
czem mógłby
opierać
rząd litewski Kamiński
jest bezwzględnie najlepszą i naji inni.
dalszą kontynuację swej
dotychczacewydatniejszą farbą do bielizny
MIEJSKA.
sowej polityki gospodarczej, nie hez
lów malarskich. Odznaczona
na wy—
(x)
Wyjazd
wiceprezydenta
m.
stawach
w
Brukseli
i Medjolanie
racjj nazwanej
„„samobójczą”.
Dni
Wilna do Warszawy. W dniu wczorajszym
złotemi medalami
najbliższe przyniosą nam wyjaśnienie, wiceprezydent miasta Wilna p. inż. Czyż
Wszędzie do nabycia.
w jakiej mierze zamyśla ją zmodyli- wyjechał w sprawach służbowych do War-

kować.

szawy.

ISI TI
I
i
Z
cawówczas wstaje mana kropla nie spadła podczas
Przyjaciół Narocza;
przed doko- łej uroczystości.
p. wojewoda i szerokie
Niebezpiecznie jednak było kusić
nywanem dziełem zakreśla widnokrępostawski. dłużej przeznaczenie i wyzywać. Ktoś
gi; przemawia p. starosta
Odczytuje akt erekcyjny; zaprasza do już nawet był zauważył, że „pyrska”.
jego podpisania--co kolejno obecni ‚ „Owóż i nie czekając dłużej, gdy

uskuteczniają,

przysiadając

stolika. Fotografowie

oraz

Się

do jezioro

zaczęło —

jak się rzekło —

operator marszczyć się, cały obóz aut drgnął.

Pośpiesznie zaczęto siadać. |—ruszyliśmy.
Dokąd? A no, formalnym znowu
teražnaszych
wraz z garścią monet
„Zajazdem“
pod gościnny dach
mimięotwór
w
niejszych i wpuszczony
dzy ciosane kamienie na węgle zrębu kolczańskiego dziedzica. Na obiad!
Ryby z rzek
mularz Na jaki jeszcze obiad!
fundamentów. Otwór zamyka
okolicznych
i
z
jezior...
Bajeczne
boy
cegłą jedną i drugą (należałob mówić nie kamień węgielny,
lecz cegła rówki do bajecznej cielęciny... lody...
mówiąc,
wegielna!) zaš po kolei p. minister A co do nastroju, to krótko
podnieie
Śniadan
iowe
połudn
to
było
wicz,
Staniewicz i p. wojewoda Raczkie
awia„przem
Czy
u.
kwadrat
do
ujmusione
ski,
Bandur
biskup
tudzież ks.
oście
kilkana
Z
pytanie!
otwór, w no“? Także
zamurowują
jąc kielnię,
da.
wojewo
p.
Sam
iało.
ektem
przemaw
Z
sób
puszkę
który opuszczono
rozmachem p.
erekcyjnym. To się właśnie nazywa A już z największym

kinowy

nie próżnują!

staje w puszce

„położeniem*

Dokument

70-

metalowej zalutowany

- kamienia

węgielnego.

Poświęca go ks. biskup Bandurski
w infule i z pastorałem w ręku.

starosta z Postaw,

którego też

osy-

Mówił
oklaskami i wiwatami.
pano
p. komendant Praszałowicz zachęcając

gorąco do sypnięcia groszem na NaAkt dokonany. Ceremonja oticjal- roczańską imprezę, bo rząd przecie
na odbyła się. Okoliczni ludzie, któ- wszystkiemu nie podoła; p. Krasicki
rzy się dość tłumnie zebrali na nie- sekretarz Wydziału Powiatowego w
uroczystość - rozchodzą Postawach aż ducha Stanisława Witpowszednią
się. My możemy jeszcze czas niejaki kiewicza (ojca) przywołał nad Narocz

i
zasługi
przypominając regjonalne
muzyczki jakiej niema; że chórek jaki prace tego naprawdę wielkiego Polaka;
nie pośpiewał... ale trudno! Pocieszmy świetną turystyczną
przyszłość
Na" się, że za rok, a najdalej za dwa lata, rocza przepowiadał w imieniu wojebędą tu już grać na fortepianie... w wódzkiej
Komisji Turystycznej dyr.
reprezentacyjnyin salonie Pensjonatu- Siła-Nowicki...
dziękowano huczniei
Letniska. Będą tu już wówczas łodzie serdecznie
gościnę gospodarzom
za
na jeziorze. Jest i teraz „żaglówka”... a za Świetne
zorganizowanie
raidu
lecz „obojętnie* puszczać
się nią na p. inżynierowi Janowiczowi,
p. staA
przejażdżkę np. z paniami. Wszelako roście Niedźwieckiemu i innym...
przejechano się... i, o dziwo, bez naj- taki byt szum
i łoskot rozmów w
mniejszego wypadku.
przepełnionej sali, że się nie słyszało
.
A deszcz jak wisiał wciąż nad na- —siekącego w okna, ułewnego deszczu
Teraz
bowiem
ulżył
sobie.
Upuzłami, tak wisiał. Wisiał! Lecz jedna
zabawić

nad

Naroczem.

Szkoda, że

sty pękły niebieskie.
Lał—lał—lał.
Gdy zaś całe towarzystwo ruszyło
się wracać do Wilna... jak na komendę —ustał!
Niestety... zostawiając
po sobie
drogi w jakim stanie!
W jakim stanie! Powtórzymy
po
raz trzeci: W
jakim stanie! Rozpłynęły
się nasypy
piasku;
głębokie
koleiny
napełniły
się wodą. Tam gdzie byt grunt
gliniasty, po rozbłoconej
i przesiąkniętej wodą glinie utworzyła się dla samochodów istna Ślizgawica. Była godzina 7-ma kiedyśmy wyjechali z Mikolec. Rychło, przy zaciągniętern niębie, zapadł zmrok; zaczem
ciemność
kompletna
otuliła harce autów po
trakcie, cośmy go w dzień przelecieli
z taką dezynwolturą... Co się działo!
Co za powrót!
Rzućmy
zasłonę
na
przygody
niektórych ant... co dobiły się do Wilna
bądź
dopiero
na poranku, bądź w
biały już dzień po przepodróżowanej
nocy... Najtęższe maszyny dotarły do
domowych progów nie wcześniej jak
o północy.
й
Lecz — było to przecie pierwsze
jakby siorsowanie drogi nad Narocz?
Powiedzmy sobie żeśmy torowali droge przez okolice, co nie „przywykłszy*
jeszcze
do takich
ekstrawagancyj.
Wówczas
zostaną
nam w pamięci
tylko najmilsze po raidzie wspomnie-

nia, A tych bylo, chwalič Boga,

dzo trudno:

studnie

wszystkie

czasach

przedwojennych,

pod

dostatkiem.
ORG DZE
Са
Post Scriptum. We wczorajszym odcinku została myłnie wydrukowana nazwa
nad Naroczem
„majątku, którego parcelę
ofiarował pod letnisko wycieczkowe p. Piotrowski. Nazwa brzmi: Uzły Wielkie.;

ca b. T.

są nadzwy-

czaj głębokie, a że wybudowane

—

zostały w

obecnie

bocizna i materjały budowlane
miernie drogie, więc większość

zaś

szkół

ro-

są niepostudni nie

naprawiano i je poprostu zasypano;
które
zaś i Są (bardzo niewiele), to nabieranie
z

nich wody jest nadzwyczaj

trudne, a woda

twarda i wapienna, nie-bardzo nadająca się
nie tylko do picia, ale i prania bielizny.

Pozostaje więc wodaz wodociągu, lecz
i z tem sprawa przedstawia się nie iepiej.
Otóż na całym Nowym
Świecie niema
ani jednej
ogólnego,

bardzo mało — zaledwie

kilka,

złego położonych tylko
dzielnicy. A więc niemal
górę,

cenę

i

będąc

skrępowani

do cząsu

otrzymania

koszta

podróży

tej

Kierownictwo
Fleury.

Miodowej

i innych

byli

wiańskiej

magistrat

wody

koju

uradowani,

i

budować

Sło-

studnię

wodociągową używalności ogólnej. Postawiona już była budką i niebawem
miało
nastąpić oddanie studni do użytku ogólneo, lecz... wkrótce

budkę

jąc tylko ogrodzone

nie uruchomiono

zdjęto,

zastawia-

miejsce i studni dotąd

ku rozgoryczeniu wszyst-

kich okolicznych mieszkańców,

a

radości

właściciela pewnej — tuż o dwa kroki położonej - posesji, szczęśliwego
posiadaczą wodociągu.
Dajcie wody dla Nowego Światul

WOJSKOWA.

w sądownictwie.

Rzeczypośpolitej
przy

Sądzie

Zapasowego

w

sprawie

Oficerskie konie własne
wiadać warunkom
koni
szczególności
lata.

powinny

koni

,

oficerskich.

powinny odposłużbowych, a w

mieć

ukończone

4

W wyjątkowych
wypadkach.
kiedy
oficer chce nabyć konia pełnej krwi młodszego (nie niżej 3 lat) w celu przygotowania go do celów

sportowych,

musi

wyjed-

nać na to zezwolenie od szefa administracji. W tym celu należy uprzednio złożyć w
drodze

wowane
dowodu

przez szefa dep.

umoty-

podanie z dołączeniem

odpisu ro-

konia

pułku.

i opinji

— (x) Zakonczenie

kursu

kawalerii

dia

dowódcy

podoficerów

6 miesięcznego

Kopu.

W

od dnia dzisiejszego do niedzieli
ca rb. włącznie

odbędzie

się

Ga-

POCZTOWA.

urzędu po-

cztowo-telegraficznego
po
upoważnieni
nie jest konieczne.
Wymaganą
dla wysta-

wienia deklarację można nadesłać do urzęlub też przez
Wzory

pocztą,

osobę

listem

wywie-

25 groszowy
znączek na odpowiedź.
W
tym wypadku, gdy zgłoszenie zostało
nadesłane pocztą, upoważnienie będzie doręczone przez listonosza za pobraniem przypadających należności: | złoty za upoważnienie i I zł., 2 lub 3 złote
zą abonament

radjofoniczny, w zależności od terminu nadesłania tego zgłoszenia oraz 50 gr. za doręczenie.
Osoby, przyjeżdżające z prowincii do
miast, mogą otrzymać w urzędach pocztowo-telegraficznych tych miast tymczasowe

upoważnienie, które należy
właściwych

urzędach

wymieniać

we

pocztowo-telegrafi-

cznych na stałe upoważnienia. Właściwym
urzędem pocztowo-telegraficznym jest ten
urząd, skąd

interesant otrzymuje

dencję pocztową.

Upoważnienia

mogą

korespon-

otrzymywać

scy bez wyjatku zgłaszający

się

w

wszy-

czających nad niemi opiekę.

AKADEMICKA.
—

Uzdrowisko

akademickie

w No-

Stowarzyszenia

Bratnia

W uroczystości tej, która
poprzedzona zostanie Mszą św., celebrowaną
przez

zawiadamia niniejszem, iż Uzdrowisko Aka-

SZKOLNA.
—

skiej im. Jana Łaskiego
7 1 pół wiecz. dnia l-go

zebranie z nast.

(Zawalna 1) o g.
bm.
odbędzie się

porządkiem dziennym:

Koncert na cytrze
p. prof. W.
Jodki
i odczyt p. Wacława Gizberta Studnickiego

„O

wstrząśnieniach, jakie przechodziło Wil-

to w końcu panowania Jana III w związku
z walką biskupa K. Brzostowskiego z he-

tmanem

wojewodą

(r)

wileńskim Sapiehą*.

„Dzień spółdzielczości". Dozwyczajem
„Dzień
spółdzielczo-

rocznym

ści* tym razem obchodzony będzie przez
garnizon wileński
w trzech terminach ti.
dn. 2, 3i 10 bm.
Na

pierwszą część

obchodu

wieczór z urozmaiconym
certowo-wokalnym,
tlicy 3 p. sap.

złoży

programem

zorganizowany

się

kon-

w świe-

Q godz. 7 wiecz. dowódca 5 pp. Leg.
płk. Furgalski rozpocznie zabawę okolicz-

nościowem

_ przemówieniem,

poczem

p.

Wiktor Witwicki, prezes Zw. Rew.
Spółdzielni wygłosi odczyt. Następnie orkiestra
3 p. sap. wykona szereg utworów muzycznych, rozpoczynając koncert hymnem „Spół-

dziełczości

w

Polsce*.

Resztę

wypełnią artystyczne
„Złoty Raj”.

popisy

„W

niedzielę rano

działach

wojskowych

oficerowie

wygłoszą

dla

programu

zespołu

we

teatru

wszystkich

żołnierzy

od-

oświatowi

pogadanki

„Spółdzielczość*.

n. t.

+

Clou uroczystości odbędzie się dn. 10
bm. W dniu tym specjalnie dlą żołnierzy

Trzykrzyskieį,

będzie

Na

zabawa

całość

na

złożą

Pomoc

Zarząd

Polskiej

Uniwersytetu

Młodzieży

Stefana

Akademickiej

Batorego

w

będzie

górze

się: lo-

30 gr.

NADESŁANE.
— Kolorowy program w „Bachusie“,
Na czerwiec „Bąchus* zmienia swój pro-

gram kabaretowy i dla odmiany zaaugażował czarny duet King Charles, Daisy Kala,

polską subretkę Klingierównę i innych. Tak,

jak poprzednie programy
ści zadania, nie wątpimy,

stały na wysokoże i czerwcowy—

kolorowy
— zadowolni nawet najwybredniej-

szych bywalców

tej naprawdę

racji, która dba o

to,

aby

miłej restau-

gość,

Wilnie

demickie

który tam

przyjdzie, zjadł i wypił dobrze, a ubawił się

tak, że o „Bachusie*, zapomnieć nie może.
„Gdyby
były „dobre czasy*, nie wycho-

dzilibyśmy

z tego lokału

nigdy.

wieku

ponad ł4 lat,
przyczem na
deklaracjach
osób od lat 14 do 18 pod podpisami
interesantów winny być podpisy osób,
rozta-

wiczach.

kapelana Kopu wezmie również udział dowódca 6 Brygady p. pułkownik Górski.

Towarzystwa Lekarskiego (Zamkowa 24).
— Zebranie koncertowo-odczytowe.
W Tow. miłośników historji reformacji pol-

trzecią z zorganizowana

deklaracyj

kach uroczyste zakończenie 6 miesięcznego awa dla podoficerów 6 Brygady
K.

O

branie zwyczajne Stowarzyszenia Lekarzy Polaków odbędzie się w dniu
2-50 czerwca rb. o
godz.
20-ej w lokalu

szone są w urzędach pocztowo-telegraficz- terja, słup szczęścia, strzelanie konusami,
nych (druk Nr 1923), a druczki można o- wyścigi w workach, tańce, ognie sztuczne,
trzymać w urzędach
bezpłatnie, względnie koncert orkiestr i wiele
innych
atrakcji.
wypisywać je stamtąd pocztą, nadsyłając
Wejście dla osób cywilnych kosztować

czasie

Olkieni-

p. Witolda

sędzią Sądu Okrę-

sobiste zgłaszanie się do

3 czerw-

w,

w

pragnąc ułatwić otrzymywanie
upoważnień
na
prawo ząkupu
1 posiądanią
odbiorników radjofonicznych,
wydało
następujące
zarządzenie:

pokwitowaniem.

w drodze służbowei.

W

Pan

— (0) Pozwolenia
na posiadanie
radjoaparatów. Min. poczt i telegrafów,

poleconym

odznaczenia łącznie z
czekiem
PKO. na
wpłacenie należności za
Krzyż
(18 zł. za
złoty; 12 — za srebrny i 6 — za bronzowy.)
Po wpłaceniu należnej
kwoty
dyplomy wraz z Krzyżami zostaną przesłane Od(r)

p.

zamianował

Okręgowym

Wilnie

du pocztowo-telegraficznego

— (r) Jak doręczany jest „Krzyż Zasługi*. Wszyscy odznaczeni „Krzyżem Zasługi, otrzymują indywidualnie z prezydjum
Rady Ministrów zaświądczenie © nadaniu

znaczonym

powierzono

ilnie Stanisława Buzyckiego sędzią Sądu
Okręgowego w Wilnie oraz sędziego Po-

przytem

Śniegowej

zaczął

wy-

SĄDOWA.

Mianowania

ES

Słowiańskiej,

bardzo

Wieliczkę;

wycieczki

wycieczki

od 7 do 12 1 od 5 do 7 wiecz.)
bryela Januszkowskiego
W
zeszłym roku owi nieszczęšliwi gowego w Wilnie.
mieszkańcy najwyższej dzielnicy miasta a

mianowicie z ulic Śniegowej,

uczni
arszawy,

zwiedzić Warszawę,
Kraków,
Częstochowę i Ojców.

—

za wo-

wiadro)

co

do

cieczka, składająca sięze 140 starszych uczni miejskich szkół powszechnych, która
w czasie od 3 do 7 czerwca
rb. zamierza

Prezydent

daleko,

@е (5 gr. га1
(bo

starszych

Wilna

»rakowa i td. Z inicjatywy kierowników
poszczególnych
szkół
powszechnych
w
Wiinie zorganizowaną została ostatnio wy-

Na

w
dolnej
części
wszyscy mieszkań-

płacąc wygórowaną

m.

nadomiar

cy po wodę muszą posyłać gdzieś
pod

(x) Wycieczka
powsz.

asygnował Magistrat 2000 zł.

studni magistrackiej do użytku
zaś domów z wodociągami
jest

widząc jak na rogu ulic

nA

klasy | do dnia 25 czerwca i do klas: II,
IV i V do dnia 10 czerwca r. b. Egzaminy
do klasy ! odbędą się w dn. 27 i 28 czerw-

Świat położona jest najwyżej ze wszystkich
innych w całym mieście. Z tego też powodu o wodę studzienną w tej dzielnicy bar-

RÓŻNE.

— Zabytek zagrożony. Pomimo wielokrotnych
alarmów dyrekcji Archiwum

Państwowego i konserwatora państwowego
o konieczności
zreperowania dachu
nad
Archiwum Państwowem
w głównym gmachu uniwersyteckim przy każdym większym
deszczu w.da leje się przez
sutit, zatapia

księgi
i możemy
wkrótce
nawęt zawalerią się sufitu!

Kiedyż
nareszcie
zostanie
niezbędna reparacja dachu!

się doczekać
dokonana

w maj. Nowicze rozpocznie tego— (x)sPrzed wyborami
do żydowsezon ietni dn. 10 czerwca rb. Zgło- skiej gminy wyznaniowej. W związku z
na listę kuracjuszy przyjmowane są nadchodzącemi wyborami do żydowskiej
Sekretarjat Bralniej Pomocy (Wielka gminy wyznaniowej w Wilnie poszczególne
godz. 2 — 3 pp.i 7 — 9 wiecz. Ko- żydowskie miejscowe odłamy
polityczne
szta utrzymania
wynoszą
dla członków jak: Mizrachi, Achdns
i sjoniści poczynili
Bratniej Pomocy 4 zł. 20 gr. dziennie dla ostatnio starania w celu stworzenia z orto-

roczny
szenia
przeż
24) w

Dyrekcja gimnazjum im. J. Lelewela podaje do wiadomości, iż są wolne
wakansy w klasach od I do VI włącznie. nieczłonków (za Specjalnem zezwoleniem
Podania o przyjęcie do gimnazjum należy Prezydjum Bratniej Pomocy) 6 zł. dziennie.
wnosić w godzinąch od 11 do 13: do ki. I Bliższych informacyj udzielą Sekretariat

doksami

wspólnego

bloku

wyborczego.

Po kilku w tym celu jużodbytych per-

trakcjach

dotąd

do

zgody

nie doszło.

2

:

m

+

"

SŁ

P. P.S. na terenie organizacyj Po

na zasadzie

głosi prof. USB.

Związku
Pracowników
i Telefonów w Wilnie,

rozporządzenia

dr. Wincenty

p. Prezydenta

południowego

z

koneertu po-

Warszawy,

Р В
6 вн

lzszeze hramadowty skazani та
102 arf. K. K.

Lutosławski

—transmisja na inne stacje.
17,45—18,55: Transmisją

wo

Z SĄDÓW

— Sprostowanie,
W
związku
ze jeczki opowie Zula Minkiewiczówna.
wzmianką, umiesżczoną w Nr. 118 „Słowa*
17,20 17,45: „La pensće national poz dnia 25.V. b. r. w „kronice p. n. „Klęska lonaise* odczyt w języku
francuskim wyZarząd Okręgowy
Poczt, Telegrafów

O

Funkcjonarjusz

poświęconego

policjj

w

Kornia-

Rz. P. z dn. 10.V. 1927 r. jo prawie praso- muzyce popularnej. W programie: Baumann, nach, przechodząc skrajem lasu, zauwem, prosi o umieszczenie w „najbliższym Czibulka, Rubinsteini Namysłowski.
ważył na jednem z drzew
czerwony
numerze „Słowa* następującego sprosto19,00
— 19,25: Gazetka radjowa.
transparent z napisem o treści antywania:
19,25 - 19,35: Rozmaitości.
został zer._ 1) nieprawdą jest, jakoby Związek obec19,35—20,00: „Skrzynka pocztowa” wy- państwowej. Transparent
a policjant poszedł
dalej w
nie, względnie kiedykolwiek, ulegał wpły- głosi kierownik programowy PR. w Wilnie wany,
wom P. P. S, natomiast jest prawdą, że Witold Hulewicz.
obchód i, przechodząc przez las, spoZwiązek jest organizacją apolityczną, cze20,5
22,00: Transmisja
koncertu Or- tkał
poszlakowanego
o działalność
go najlepszym dowodem
mogą posłużyć kiestry Filharmonicznej z Doliny
Szwaj-

fakta, iż jak

w

Miejskich, tak też

zek

dał wolną

okresie

rękę

Zwią-

w głosowaniu,

wycho-

dząc z założenia, że Organizacja ta skupia
członków
o różnych przekonaniach politycznych.

2) nieprawdą jest, że na organizacyjnem zebraniu Związku urzędniczego, odbytem w dniu 22.V. b.r., było około 100 osób,
natomiast prawdą jest, że na zebraniu tem

22,30
23,30*
Transmisja
necznej z Warszawy.

WYPADKI

było wszystkiego 37 osób.
3) nieprawdą jest, że związek niższych
pracowników powstał skutkiem panowania

—

muzyki

jest

prawdą,

Wileńskiego

do związku

że

z całego

do

i MUZYKA.

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dzisiejsza premjera.
Ostatnie
występy
Elny
Gistedt. Elna Gistedt dziś po raz pierwszy

wystąpi w świetnym wodewilu Kolla „Gwiazda Filmu*. Obok znakomitej primadonny
w roli Thei wystąpi po raz pierwszy na
naszej

scenie

p. Szczęsną.

Resztę

stanowią najlepsze siły
K. Wyrwicz-Wichrowskim
Orkiestrę

prowadzi

nowski.
, »Gwiazda Filmu*
zainteresowanie.

obsady

naszego teatru z
na czele.

Mieczysław

Da. 26
starszy

Kocha-

wywołała zrozumiałe

Truszkowskiego

zatrzymano w

1

czerwca

Muzyką

Audycja

Kino-Teatr
„HELIOS“

dla

gramofo-

dzieci:

„. z
niczki
„
—
niczki

Ba-

miljarderowi, nie patrząc
Nad

program:

wystawa.

Dziśi

„Dramat

ralno-

urocza

komedja

Т. '?;!?Ё:піе_ь‹рд

i

roli

w

W

Betti Blithe,

1928

głównej niezrównany „F

apelował i

oz*

tem,

obciążającym

že art. 102 K.

jej
»

Niemiecka

ul.

roku.

1924

od

istnieje

Firma

35, restauracja.

ligowskiego

327: VI

łaściciel Paszkowski Antoni zam. tamże.

3082. |. A. „Sklep
manufaktury Ika“,
i galauterji Ity Rabii

pot SAi

ap o

Ari

DB

A

R Sowa

młodej

hulanki

tytułowych

W dzisiejszym dniu

przepiękna Dolores Costello,

czy nie Antek",

Początek

1

seansów

Milejkow-

Ita Rabinowicz — przy ul. Holszańskiej 6, i Złata

zawarta

firmowa

ska — przy ul. Żeligowskiego 13. Spółka

wa
a Ą Kao
o
.
12da i
obie wspólniczki — Zobowiązania i wszelkie inne T
spółki,

podpisują

ŻY

obie wspólniczki.

8083. 1. A. „Raduński Jakób, Łosz Morduch

>
м
i Elkin

Morduch

1, Łosz

A

sacz

1927 r. Wspólnicy Sojka a

-przy

Leon — przy ul. Szeptyckiego 2.

ul.

Spółka

Suwalskiej

firmowa

Elkin

79 i

zawarta

na mocy umowy z dnia 7 lutego 1927 r. na czas nieokreślony. Zarząd spóźki należy do wszystkich wspólników i wszyscy

wspólnicy łącznie uprawnieni są podpisywać w imieniu spółki,
lecz każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo kwitować
z odbioru wszelkiej
korespondencji
RE
poleconej i
0 Vi
telegraficznej oraz wynajmować place.
8084. 1. A. „Rybicki Wincenty* w Oszmianie, ul. Piłsudskiego 1o, sklep spożywczy, wędlin i mięsa. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Rybicki Wincenty =
m

_dramat

Haxville

z

7 aktach.

Rin-Tin-Tina.

życia

pewnego

Rayo)

LG.

Nad

program:

psa

stemplem firmowym. Do podpisywania

respondencji,

nie

zawierającej

w imieniu

zobowiązań,

jak

spółki ko-

również

do

odbioru wszelkiego rodzaju korespondencji pocztowo-telegraficznej, oraz do odsyłania i odbioru wszelkich przesyłek wystarcza podpis jednego z trzech członków zarządu pod stemplem firmowym.
Czas trwania spółki przedłuża się do dnia

31 grudnia 1928 roku.

440 —V1

211. IV. B. „Wileńskie Zakłady Przemysłu drzewnego, dawniej Possehla spółka akcyjna w Nowej-Wilej-

ce", Zgłoszono likwidację spółki. Na likwidatorów powołano:

dr. Henryka Aschkenazego, dr. Jerzego Mikłaszewskiego, Rudolfa Kessala, Ernesta Welera i Wilhelma Otto, obierających
prawne mieszkanie w siedzibie Banku Dyskontowego, Warsząwskiego w Warszawie, przy ul. Fredry 8.
441—VĮ
w dniu 28 IV. 1928 roku.

137. III. B. „Wileńskie

T-wo Zjednoczonego FHiandlu

i Przemysłu A. Jaroszewicz, M. Malinowski i S-ka". Zarządcą spółki jest Michał Dudo, który nieograniczenie reprezentuje spółkę i podpisuje w jej imieniu wszelkie zobowiąza= wiążące
i wogóle jakiekolwiek
nia, pełnomocnictwa
2 -М

Spółkę.

Wydawca

Stanisław

Mackiewicz.

Redaktor

‹

wiczą, 4) Moment
ofic. 21 p. uł.
IV Nagroda

9 p.

700

mjr.

SK,

T. Fale-

5) Brawo

zł. Dyst.

3. p. Sap.

Pogoni,

=
mtr. Gniech

2
w czasie?23,3 sek

przed Wieczorkiem ji Borkowskim.
Bieg 400 mtr. Gniech w czasie

53,4

wyrównał rekord Okręgu, bijąc Sadowskiego (Sap.) i Wróblewskiego
ll (Pogoń).
Bieg 800 mtr. Halicki (Pogoń)
w rekordowym czasie 20,6 przed Sidorowiczem

gr,

wyścigów

Żądajcie

e

V Nagroda

500

zł. Dyst.

Polmoodie

S-ki

2loo

Lubelskiej,

i

OSC

CE

PZA

> у

1930

…439_\;1

roku.

r.
Łe

c

šciciel Girszon judes zam. w Oszmianie, ul. Holszańska.
7997 I A. „Gober

Sora*

T

a

__350.

w Oszmianie,

ul. Rynkowa 8,

Zielon;ch

i

©

5)

|=.

|<j

ś6

z
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WO |
©

SĄ

=zį
©

Foksal 25.

Firma istniejeЕ od; e. 1915
Zelizowskiego
ta-Mina,
i
ici20, sklep i spożywczy.
ь
NACJĄ
a
a
o

wi

26.2 s. u nas

T.

PIANINA i FISHARMONJE
i

!

4

odzyskują pierwotny
kolor po użycu wody

„PELAMIN:.
i
i

A

ai
o
J pe
or wiosOw, nie
Zawiera = gas
tłuszczu ani osadu, nie brudzi
v
„przeto skóry.
T
A
Skład i przedstawicielstwo
В
1 PRUŽAN Skład Apt.
|

BF)

Ad. Mickiewicza

15.

a

Hot. Georges.

ZgłaŽorž,

g
m

N.

poleca

5
m

ye 6,

Už

2

WOŁFSON
o
moczoweneryczne,
6

Dr

Być

utrzyma-

1 7, tel. 1067.

sa

Więzi

ul.

i skórne,

płciowe

Landwaro-

st.

przyjmuje
Frzize
ją
o- tamże lub ul. Anto- BokfórMedycyn
uczenic w się
b., kolska 62, Olszewska.

LV MGL ES

y

RE wad
o ANO' pažins
Elektrotera-

1 płciowe.

Kon- astrolabja z lunetą

Markowskiemu

A

OT

oi
POTRZEBNA

opłata za naukę dostępna. ____i-Sbbl

{

E
s

>

|

|
|

m
B

GLEZER

Е =
ą ać wszędzie.

nien

5,

r.

|

Wydz. Zdr. Nr. 3752 IV. k
BA-zevz
й&
BEZELEA
@ R
Wi
"rczęści BM
do nich s
ittler
”
owe
E

między
Slizieniowa,
9—11 rano. S S ar PORZ

letnim

|

Tel: 482.0

mchmistrzyni - Wega. od 1800 r.

=

8.3)

jakości.

3, m, 6.

Vis-a-vis

siąt i drobiu.
szać się: hotel

в

Krajowych

K. Dgbroosho *

Bit МЕО

a

kresie

syst. FRANCIS'A, TURBINY
|F|TURBINY WODNE
kody WIA-| |©Ą|
TROWE,S TRYJERY, części 2 do maszyn żniwnych,
p]

4 m.

ul. Niemiecka

ZE

siais

| !
PRZENOSNE,

MŁYNKI

ropy,

W.

TYLKO

ACE:

me 11
zapisy

i SZTUCZNE,

(Sawaryn)

48.30.

w pełod 10

m!|

O |NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnow-|
zużycia

Lwowie

Halicki—4 m. 16.1 sek. Rzut oszczepem w
Warszawie (Cejzik) 48.14, u nas Wieczorek

Wilno,

Wilnie, Królewska

|Q |nomicznego

we

i WYNAJĘCIE

m)

FRANCUSKIE

wie. Bieg 400 mtr. dał we Lwowie 54.4,
gdy u nas cząs Gniecha 53.4. Bieg 1500 mtr.

GWARANTOWANEJ

[Ę | Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓR|Szej techniki, KAMIENIE

lepszych, niż w Warszawie, Krakowie i Lwo-

fabryk

>

|.

dowolną ręką.
Nie biorąc
pod uwagę
słabych wyników w skokach, uzyskano szereg wyników

Zagranicznych

rekomendobremi
dacjami potrzebna na
wieś, znająca się па
Ьші‹›ш!і‘1 сі;!а\‚ Ala

|

pem

SPRZEDAŻ

pa

za bieg AX

5000 i Wieczorek zarzuty: dyskiem i oszcze

pierwszorzędnych

13—18.

telefon

29,

Gsfrobramska

Wilno,

Gniech za bieg 250 mtr., Żylewicz

| i е I
Po REY
ursy
na
minac
PIS 0
В
Ta

<

a

7998 | A. „Gowsiejowicz lta-Mina"* w Oszmianie, ul.

mi-

HL

Biuro sprzedaży i skład fabryczny:
No

KD
Kr

Oburącz Wieczorek 72 mtr. 32, Białkowski 68 mtr. 23.
Rzut dyskiem dowolną ręką
— Wieczo-

157 cm.

:

idoki

iSBZywcu

w Lublinie

4x400
i Po-

Rzut oszczepem dowolną ręką, Wieczo=
48 mtr. 35, Borysowski (P.) 40 mtr. 73.

rek

PRZ oĆ
WE
że b cz a dz i
U mabichi: Into“
macje w Wilnie, tel.

Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka.
AS
8

DOŃ
Fabryki

(49 s.) przed Pogonią,
a
(3.50,4) przed Saperami

I)

odbyły

do wynajęcia
nym sezonie
/

szyn i odlewnie

LUBLIN,

Wie-

gonią.

Gdynia

;

Zarząd:

i

mtr.

To-Ou

WY

=—————

99

Sadowski

rek 37 mtr. 07, przed Nawojczykiem (Sap.)
31 mtr. 75. Oburącz
Wieczorek
61 mtr.

Świątek

Pokój

`

Saperom
AZS'owi

FORTEPIANY,

ROPOWE, NA GAS SSANY, MOTORYJŻ|
gułaściciel | "o„|MOTORY
| ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko-

Е

SJ

okresie

A

©
gz

Iano ai 1519 roku Win

ji

Pa

stycznia

Z
IV428
dniu 4
ARE

w

i
3, TS

1

dnia

i

dł

W

wodę

:

saperzy

1)

Lekko-atletyczne zawody o
‚
strzowstwo Okręgu.

marki

DARŁÓDY BUDOWY

sobą

Trójskok. Wieczorek (12 mtr. 04), HaBaudurka rtm. Dowgiałło i por. Jasińskiego, 2) Dunajec . por. Donnera, 3) Kaprys lick (11 mtr. 92), Zwolski (11 mtr. 72).
Skok o tyczce. Wieczorek 317 cm., Zwolgr. ofic. 9 p. SK, 4) Tancerka rtm. Reliszko, 5) Mista płk. Karatiejewa, 6) Groźny sk 272 cm.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyli Sagr. ofic. 9 p. SK 7) Rozenfels St. Broniperzy (80 pkt.) przed
Pogonią (28 pkt.) i
kowskiego, 8) Alfa II por. Abramowicza.
VI Nagroda looo zł. Dyst. 3200 mtr. AZS (17 pkt.)
„Dyplomy
mistrzów
okręgu otrzymali:
1) Caraibe St. Bronikowskiego, 2) Alba 4 p.
uł. 3) Wojak
por. Donnera, 4) Umykaj Halicki za biegi 800.1500:400 z płotkami,

<VICHXK=FIAT"

=

Т

za

pomiędzy”

ti

czorek. Zwyciężył pierwszy.
‚ „Bieg 400 mtr. przez płotki wygrał kialicki w czasie 60,3 przed Gniechem i Wieczorkiem.
Sztafeta 4 x 100 przyniosła zwycięstwo

mtr

2400

wezmą

bierzcie

przed Klamžyfskim
i Sameckim (P). W
biegu tym rekord (16.27,5) naležy do Witucha (Pogoń).
у
Bieg 10,000 mtr. Żylewicz (Sap.) 36.27,5
przed
Kłaputem (P.)i Łupińskim (Sap.).
Bieg 110 mtr. przez płotki rozegrali

Bajeczna rtm. Dowgiałło i por. Juścińskie- 07, przed Nawojcżykiem 58 mtr. 69.
Skok _wdał.
Wieczorek 617 cm., Gniech
©, 2) Wenecjanka St. Bronikowskiego, 3)
agobert KK Ważyńskich,
4) Magnat gr. 574 cm., Zwolski (AZS. 559.
Skok wwyż. Zwolski, Wieczorek —pa
ofic. 9 p. SK.

w

EA

zarządców. Czas

z

każdy

podpisywać

może

którą

dencji,

górskie
_ oi
pia,3 słońce
lub 2 Au10:
žonie Her„- odoli
ijesz.
stantemu
;
i t“ diatermja
i
Miekiewi
a
Ni
a”

game AA a] mezo az OWAWAWE | | Vżr_al
Ara kge 00387 wak miej "ta |E |uciaaco WN JA gnycj
kedai
iciel

roku.

erbaciarnia. Firma istnieje o
jan zam. tamże.

—

—

353.

—

©

8000 I A. „Jokow Bejla" w Oszmianie, ul. Holszańska

a

21, zajazd. Firma istnieje od 1917 roku.
Bejla zam. tamże

—

-

‚ — 8ool I A. „Karczmer Iser“ w Oszmianie,

.

a

wicielstwo

у

Bydgoszczy.
y
By!

w

(© | specjalna
fabryka TARTAKÓW
i MASZYN doprzewyżOB-|O|
najnowszej konstrukcji,
RÓBKI DRZEWA
|

szające wyroby zagraniczne.
inżsniażć

Nżzadanie

wiatr

ul. te

aż

Ah ay

bezpłatnie.

Ogłoszenie.į

3
8002 I A. „Kagan Elja* w Oszmianie, ul. Piłsudskiego
9, sklep zegarków. Firma istnieje od 1915 roku.
>
Kagan Elja zam. tamże.

я

SAGEBEE

SGAZEBE
Spółki

Е

Akcyjnej

„T-w0 dia Handlu Apfecznemi i Periumeryjnemi
Towarami I. B. SEGALL w Wilnie, Sp. Ake.“
art. 17 statutu, iż

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Akcjonarjuszów odbędzie się
dnia 19 czerwca 1928 r. o godz. 7 wieczorem w Wilnie w lo-

kalu Zarządu Spółki przy ul. Trockiej Nr. 7, z następującym
>
sA
|
porządkiem dziennym:
1) Wybór przewodniczącego. 2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat Za rok 1927 oraz
udzielenie pokwitowania Zarządowi. 3) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu w związku z art. 50 Statutu Spółki i dalszemi
wynikającemi ze stanu interesów Spółki konsekwencjami. 4)
Zatwierdzenie

preliminarza

wydatków

na

rok

1928. 5)

Ustale-

nie wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6) Upoważnienie Zarządu do:
,
°
a) kredytowania się w instytucjach finansowych, tak
prywatnych jak i rządowych z prawem obciążania majątku
ж
:
|
nieruchomego Spółki.
b) sprzedaży częściowo lub całości ruchomego i nieruchomego

majątku

Spółki.

2

7) Wybory Cztonkėw Zarządu,
ich zastępców oraz
Członków Komisji Rewizyjnej. 8) Wolne wnioski
Akcjonarjusze, życzący wziąć udział w Walnem Zgromadzeniu, winni nie później 11 czerwcazl928 r. do g. 12 w południe złożyć zarządowi swe akcje lub dowody depozytowe
o złożonych akcjach ną przechowanie w krajowych instytucjach kredytowych (art. 22).

FZZZZSESEE
KG KA ZO Debra

odpowiedzialny

Czesław

Karwowski.

DADDY]

ORO0

bist

WYL

AA

diec

PCE

nego

w Wil-

iemski
ofertowy na 7113

i Ławaryskiem;

kan-

Budowla-

można otrzymać: warunki prze-

targu, ślepe kosztorysy za zwrotem
kosztów, oraz wszelkie wyjaśnienia.
ы
* Do przetargu dopuszczane
będą
Firmy, które wykażą się robotami, wykonane-

mi na własny rachunek.
Pismienne oferty winny
być złożone
łącznie z pokwitowaniem
Kasy Skarbowej
na wpłacone

wadjum

przetargowe

w wyso-

kości 50 proc. zaoferowanej sumy.
_
W ofercie winien być podany minimal-

ny termin,

wykonać

w

którym

Firma

podejmuje

objętą niniejszym przetargiem

się

ro-

botę.

Dyrekcja zastrzega sobe
wybór
oferenta bez względu na wysokość
oferowanej sumy, uzależniając to od
fachowychi
finansowych
zdolności
przedsiębiorstwa;

oraz prawo zredukowania ilości robót, lub
nawet zupełnego ich zaniechania.
Dyrekcja

B
НЕ
82—8122

ОСВ

SEE
-

EE EGZ

D.ZELDOWIEZ
2= 2 e ATN,Koleidwe
attyctne;
How, | aGcć

narządów
rzez D.K.P. syfilis,
A
wydane
p
„
P
.
|
sytiis.
narządów
oraz
legiKaucja Hipoteczna, tym. „Ogniska* zwią- —1, о4 5—8 wiecz. | HIENARZE DENTYŚCI
Dam pod własny maj.
zku Z.Z.K. i maszyny
"Wyżej i wye
«.
p pow. Wi-Z4L

w

Nata:

uo

DeniseWa >

Dyrekcji.

Tamże

EE

+

w Wilnie,

Państwowych

Oddziału

Szujskiego 11

ków

DOKTOR

© ma.

W

cake
0—905Z

Ro CZE

”

papgubiouą | ksiąalbO
dode 80 maj.
celarji w Nadleśnictwie Dziśnieńskiem.
Przetarg odbędzie się w dn. 19' czerŪOMem. jestem każeczkę wojskowca 1928 r. o godz. 11-ej w ;Dyrekcji Lac» Saud lat
wą wyd. przez
sów Państwowych w Wilnie przy ul. Wiel- Saw, Y 2? SKża! 17
OP. K. U.
Święciany

kiej Nr. 66 w pokoju

„Salus* |J
Sanatorjum _ "sna
LEKARZE i Choroby
Kupczyka Kra- |
<.

dowodu BAWAWAE

Gya

Budowa nadleśniczówek w Nadleśnictwach: leńskim, przy otrzy »Zinger
Międzyrzeckiem i Różankowskiem; leśnimic у AA
nia:
cz6wek w Nadlesnictwach:
no SE
Wilejskiem, SOA,
Lidzkiem, Orańskiem

pod firmą

Niniejszem zawiądamia na podstawie

Dyrekcja Pai
Lasów

nie ogłasza piśmienny przetarg

Sy

S—29Pz

I O TOS * TTT
1С
*
skiego 53, sklep spożywczyi piwiarnia ze PER
RA istnieje od 1926 roku. Właściciel Karczmer 4 E TAMSIAI
tamże.

Ёігапу

—

wwa

do-

Sowkowepkkięteczko
U więć

Nas

®

»

:

Na żądanie wizyty inżynierów.

-

następujące
Рща

uie

—

ZEWĘ: > 08:

0 - Zz

Wil- ment“,

.

:

„tal

z

.

&

.

-

—-

Zarząd
w dniu 27 IV. 1928 roku.
256. IV. B. „Dom
Handlowo-Komisowy
- KOPRA—
w Wilnie—spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Zarząd obecnie stanowią:
Dawid Frydkowski, Berko
Dworzecki i Albert-Abram Etingin, zamieszkały w Wilnie, przy
ul. Żeligowskiego 10. Do podpisywania w imieniu spółki ple*
nipotencyj, czeków, weksli i innych zobowiązań orąz do zawierania i podpisywania wszelkich tranzakcyj, umów i innych
aktów upoważnieni są łącznie dwaj członkowie ;zarządu pod

3) Xalapa

wód fabrykowanych sztucznie
noszących nieprawinie nazwę VICHY

!

a 17, którzy też łącznie podpisują w imieniu spółki wszelkie
dokumenty pod stemplem imowym, z wyjątkiem korespon- |

Leon $-ka*. Przedmiot— eksploatacja
Siedziba
Hołdo-od — **
istnieje
Firma
Lidzkiego. lasu.

wo, gminy Lebiodzkiej, star:

Aleksandrowicza,

z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego

o godz.|

РБ
[=
Z

wa

III Nagroda 700 zł. Dystans 3000 mtr.
1) Liberty KK Ważyńskich, 2) Bandura por.

| VICHY GELESTINS

tajników duszy:

Zarząd obecnie stanowią zam. w Wilnie: Girsz Sołomonow przy ul. Mickiewicza 22, Goracy Slepian—przy ul. Mała
A
Pohulanka 12 i Mojžesz Nowogródzki— przy a

tr

Bronikow-

skiego.

ARTRĘTYCY
- REUMATYCY

dziewczyny.

Malcolm Mac Gregor i Werner Oland.

!0°

„Pu

20.

Firma istnieje od 1925 roku. Wspólniczki zam. w Oszmianie:

w imieniu

zwypor.
nią
Czas

udział konie stajni p. Kapiszewskiego.
Żywe
zainteresowanie
budzi wielki
Steeple-Chase Armji
O nagrodę 7000 zł.
Wezmą w nim udział: ppłk.
Rómmel, mjr.

z ograni- | Е .
284, Il. B; „Kino-teatr „POLONJA”- spółka
2
R
czoną odpowiedzialnošcią“.

a

—

R

Wilnie,

w

Dzisiejsze zapisy.

ha dystan-

zwycięstwo, gdyż z sześciu gonitw
cztery
pierwsze miejsca zajęli (2 por. Bohdanowicz i 2 por. Korecki.)
:

Dział B w dniu 28 IV. 1928 roku.

"Ari
nia
Sądu Okr. w Wilnie wciągnię-

RZE

mjr.

| nagroda 500 zł. Dystans 2100 mtr.
1) Puszta stajni S-ki Lubelskiej, 2) Mignon

druga z płotkami,

sie

* młody rywal słynnego

0W

an

a RAB

dniami

Sąd O- zetknęli się na przeszkodzie tak niefortun- ofic. 9 p. SK, 5) Eskapada St.

motywował

faktem,

10 akt. niezbadanych

i

6шушіеі1Ёл8ьі|і:1ту:‘

ы
ы
S
Dział A w dniu 18. IV. 1928r.

Marį

Suwalskiej

apelacyjną

„jedynym

5.30, 8 i 10.25 wiecz.

Właścicielka Noz
bławatny. Firma istnieje od 1928 roku.
326 VI
Marja, zam. w Wilnie, ul. I Jatkowa 12.
z
A
а
8081. |. A. „Paszkowski Antoni* w Oszmianie, ul. Że-

wydane

przed

:

o
awpo!

prezesa

wpisy dodatkowe:

z
Do Rejestru Handlowego
to następujące wpisy:

kilkoma

cie 2100 mir. przyniosła zdecydowane
sięstwo klaczy
Fuga,
dosiad.
przez
Bohdanowicza.
O. dwie
długości za
przyszedł Jazon pod por. Sucheckim.

w

estr

przed

wać się na płot,
chcąc...
być
naocznym
świadkiem tego, o czem ma pisać w sprawozdaniu.

i balowych sal! Pikantna, wytworna»
wspaniałym filmie erotycznym p. t.

a

e

wygrał

(własność rtm. Reliszko) upadła. jeździec
p. Biłldziuk wyszedłz tej opresji bez szwanku. Totalizator wypłacał 27 złotych. Czas
zwycięzcy 2.57.
Ё

Gonitwa

ruiny miast w kolorado
ZAGINIONYCHKasa RAS"czynna
„ARENA
w 2 akt. £ 2) Wł.
komedja dyrekcją
ВВ 1 akcie.DESSERU*
g. 5 m. 30,
od
Szczepańskiego.
Orkiestra pod
w niedzielę i święta od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów o godz. cej, w niedzielę i święta o
_...godz. 4-ej, Następny program: „KORSARZE PUSZCZY".

ri
sa Ars
ul. Ostrobramska 5. |

=

stawieni byli

szaleństwa,

rolach

w 2 akt. „Antek,

Od dnia 30 maja do 3 czerwca

Miejski Kinematograi

niej

Obraz rysuje nam, jak matka sprzedaje swą własną córkę

na to, iż kochainnego.

arcywesoła

dancingów
wieku we

'niewająca

—

partnerka Jonna Barrymora,

ul. A. Mickiewiczą 22.

górach

W uzupełnienie
sprawozdania
z przebiegu pierwszego
dnia wyścigów
konnych

K. nie može byč zastosowany, ponieważ w tym wypadku nie było spisku
wyraźnego.

jachtu. luksusów,

aaa

FR od 80 gr.

„POLONIA"

wśród

przez

Obrona twierdzila,

Bezimiennie dha długoletniej pracowszkoły w nędzy — zł. 10.
Bezimiemnie dla długoletniej pracowszkoły — zł. 2.

NA FALI ŻYCIA (Prawo miłości).

Kino-Teatr

namówiony

skargę

że

Dfiary.

Szatana“

„Corka

а ка ав

(Strzelec).*
Bieg 200

odbę-

Dotychczas zapisano przeszło 60 koni, 9p.SK.
oskarżonych, jest przyznanie
się w reprezentujących Stajnie: grona ofic. 9 p.
Nasi faworyci.
K.S. 21 p. uł., 4 p.uł.
ppł. Karatiejewa,
czasie dochodzenia.
Spółki Lubelskiej, pp. Młodeckiego,
mir.
I
Ułan,
Puszta Il Herold,
BandurSąd Apelacyjny po rozpoznaniu w Falewicza, rtm. Cierpickiego, Dowgiałło,
dniu wczorajszym sprawy wyrok po- ppor. Donnera, Aleksandrowicza, Kamionko, ka III Xalapa, Bandurka IV Dagober,
nadać V
Rozenfels, Kaprys VI Caraibe,
przedni zatwierdził.
: Juścińskiego.
Alba.

Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Kobiety, wino, śpiew! Szał
ekscentryczna, przepiękna BILLIE DOVE, jako panna XX

iłeńska

a

Obrońca oskarżonych

(r

nowych: płyty z firmy J. Weksler w Warsząwie, ul. Marszałkowska 132.
16,25— 16,40: Chwilka litewska.
16,40
— 16,55: Komunikat Tow. Obrony
Przeciwgazowej.
16,55—17,20:

że

Obaj

1928 r.

z płyt

nie-mniej
ten

hurtka
Mikołaja Kiziewicza
wstąpił
grona ofic. 9 p. SK, 3) Ułan
por. Alexandrowicza, 4) Ojra 4 p. uł.
do hurtka,aby zorganizować na jego 2.35 Totalizator 17 zł.
li. Nagroda 700 zł. Dystans 2100 mtr.
Gonitwę trzecią —Steeple-Chase —twyterenie jaczejkę
komunistyczną.
Nie
1) Blady Niko por. Donnera, 2) Byle Jaki
grał
o
trzy
długości
Umizg
mjr.
Falewicza,
negował wówczas tego, że oba nale- - bijąc Czarowną i Liberty. W gonitwie tej płk. Karatiejewa, 3) Bandurka rtm. Dowżą do Kompartji.
por. por. Aleksandrowicz
i Bohdanowicz giałło i por. Jaścińskiego, 4) Herold grona

12,00—
_. : Transmisja z Warszawy:
Sygnał cząsu i hejnał z Wieży Marjackiej.
16,10—16,25:

komunistyczną,

znał,

=

RADJO—WILNO.
Piątek dn.

Bieg

klubów:

trzelca i AZS'u.
Niżej podajemy wyniki, osiągnięte przez
zawodników.
Ę
Bieg 100 mtr. Gniech (3 p. San.) 11 m.
63 przed Wieczorkiem (Sap.) i Žardinem

Podobny bieg na torze w Tarnowskich

kręgowy, lecz tu wyparli się zeznania, nie, że obydwa konie upadły. Ježdzcom
nic się nie stało. Total. 18 zł.
złożonego w šledstwie
pierwiastko- na szczęście
Gonitwa czwarta płaska. Startuje pięć
do mieszkania zbiegłego wysłano patrol,
wem,
i
oświadczyli,
że
byli
członkami
koni. Wygrywa Kaprys, bijąc w czasie 2.26
złożony z kpr. Truszkowskiego i szer. Ma„Hramrady*, a nie kompartji.
Bandurkę i Byle-Jakiego. Totalizator 17 zł.
linowskiego.
Gonitwę
piątą z płotkami
wygrywa
Kiedy
Jakubowski
ujrzał żołnierzy,
Sąd
zadecydował
przeprowadzić
domyślał się, że przychodzą po niego i ekspertyzę odpisów cyrkularzy KPZB, Magnat (por. itohdanowicza), bijąc Bajeczna o 1 i pół długości. Czas 2.58. Tot. 14 zł.
chcąc uniknąć aresztowania, wyskoczył okrobionych ołówkiem. Dąła ona wyninem i począł uciekać.
Steeple—Chase na dyst. 3200 mtr. wyKpr. Truszkowski
po-trzykroć wzy- ki niepomyślne dla oskarżonych, gdyż grał pewnie Boston rtm. Cierpickiego, bijąc
wał uciekniera do zatrzymania się, a kie
jak stwierdził biegły kaligraf, jeden od- o 5 dług. Albęi Caraibe. W biegu tym ppłk.
dy te upomnienia nie odnośły skutku, zmie- pis robiony był ręką Łapickiego, dru- K. Rómmel, jadący na klaczy Signorinarzył z karabinu i strzelił, kładąc J. truRomaneli, (faworyt) uległ wypadkowi. Na
gi zaś Kiziewicza.
pem.
jednym z płotków klacz potknęła
się i uMając
tak
wyraźne
dowody
winy
_ Na miejsce wypadku
przybyli
natychpadła. Ppłk. Rómmel potłukł się dotkliwie.
miast uwiadomieni prokurator, przedstawi- Sąd Okręgowy wyniósł wyrok, skazuTot. 27 zł.
:
ciele żandarmerji i policji, którzy wszczęli jący obu po 4 lata
ciężk. więzienia,
Gonitwy przyniosły widzom dużo emośledztwo.
zaliczając na poczet tej kary po 9 m. cji, a stajni grona ofic. 9 p. K. 5. walne
Do
czasu
wyjeśnienia
sprawy
kpr.

niższych pracow-

TEATRY

jeźdźcy.

dzie się w niedzielę 3 czerwca.

towaći doprowadzić do pulku
dezertera.
W wykonaniu
rozkazu o godz. 7 wiecz.

okręgu

ników zapisało się 35 osób, natomiast
związku urzędniczego 55 osób.

Toczek, mjr. Falewicz oraz inni,
znani i zasłużeni

Wyniki biegów w pierwszym dniu

cyrkularze K.P.Z.B. oraz odpisy, robione ołówkiem, oświadczył, że znalazł to w lesie.
Badany w urzędzie
śledczym ze-

I KRADZIEŻE.

Dezercię opłacił
życiem.
zdezerterował
z 6 pp. leg.

maja

bułę

ta-

w naszej organizacji! tych lub innych wpły- szeregowiec Witold Jakubowski, posiadawów politycznych, natomiast prawdą jest, jący żonę i dzieci przy ui. Lwowskiej Nr.
że założony został
dzięki moralnemu i jQ
czynnemu poparciu ze strony tychże załoPonieważ przez kilką
dni
następnych
życieli związku
urzędniczego p.p. PiekarJakubowski nie dawał
о sobie znaku,
skiego i Testewicza.
nadał fonogram
„ 4) nieprawdą jest,
że do nowych tych przeto dowódca kompanii
związków wstępują pocztowcy masowo, na- do plutonu żandarmerii, polecając zaaresztomiast

rezentantów

Toczek, bijąc na finischu ppłk. Rómmela.
Na zakończenie zwrócić się musimy z
podajemy wyniki poszczególnych biegów.
antypaństwową
hurtkowca
Józefa
Lagorącym apelem do Zarządu T-wa, aby w
carskiej w Warszawie. W programie: BeetPierwszą
gonitwę
na
dystansie
1600
mtr.
hoven; Saint-Saens, Medelssohn, Karłowicz pickiego. Aresztowany «i sprowadzony wygrał Herold, grona oficerów 9 p. S. K., uznaniu pewnych, niewielkich zresztą zas- (AZS) i Wróblewskim (P.).
ы
i Wagner.
do posterunku Łapicki udawał zasko- dosiądany przez p. Koreckiego, bijąc zaled- ług, położonych przez prasę na polu krzeBieg 1500 mtr. Halicki w czasie 4.16,1
22,00—22,30: Transmisja z Warsza: * czonego tym aresztem,
a kiedy pod- wie o pół długości finiszującą zawzięcie wienia zamiłowania do sportu konnego, przed Sidorowiczem „i Wróblewskim.
zechciał łaskawie
wyznaczyć
lożę
aby
Sygnał czasu, komunikaty PAT., policyjny,
Bieg 5000 mtr. Żylewicz (Sap.) 16,43
czas
rewizji
znaleziono
przy
nim bi- Alfę II: Przed samą niemal metą Tancerka, sprawozdawca nie był zmuszony wdrapysportowy i inny.

wyborów do Rad

i do Parlamentu,

Wyścigi konne.

się na boisku 6 pp. Leg. zawody lekkoatletyczne o mistrzowstwo Okręgu.
Do walki stanęło 54zawodników, re-

Lasów Państwowych
w Wilnie.

EMCBESESSEEE

a P.Wileńskie,
"€

Wincentego
wicza,

wieś

na

Pokój

1-go

lipca.

świadectwa.

Chlubne

Łaskawe

umeblowany, ż osob- uferty: pocz. Ziabki,
Wileńskie,
p.
nem
wejściem, dla woj.
samotnego. Ludwisar- Ołtuszewski. 1—09v2
ska 8—3, od 4—5.
KAMIENICZKA
0—8zv2 w centrum miasta,
o 2 mieszkaniach,
ze
wszystkiemi
konia wierz- wygodami, sprze-

Kupię

chowego
od 5 do
Wiad omość:
N. Wilejka,

ujeżdżonego

7

lat.

8

5p.p.

Kapitan

Sobolew.
0—eerz

tel. 277.

W. Zdr. Nr.

DOKTOR

damy
zaraz
za
5.500 dolarów.
D. H.-K. „Zacheta“

Gdańska 6 tel.9-05

152.

K. GINSBERG

choroby

weneryczne

syfilisi skórne.

Choroby

jamy

korony.

Sztuczne

zę-

by.
Wojskowym,
rzędnikom i ucząc

u-

oż3

i

ges
A Przyjmeje:2 od |

AN

Wydz. Zdr. Nr. 3.

Wil-

Przyjmuje

о0400

«+.

się zniżka. Ofiarna 4 |

no, ul. Wileńska 3,: e-

leion *567.

ustnej.

Plombowanie i usuwa
nie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote

ой 12--21 04 4--6,
ul. Mickiewicza 24,

Gawrany,

składające
się z 5
z długoletnią
pokės z kuchnią przy
W
Chocimskiej
12,Rolnik praktyką
ul.
na
i
m. 1. Dowiedzieč się Kongresówce
Kresach Wschodnich,
tamże.
—0
у
m
POSZUKUJE posady Od

MARYA

Dżyńska-Smolska

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.

Piworo-

wyremontowane,

Lekarz-Dentysta

Dr. Zeldowiczowa

imię

MIESZKANIE do wy- gm. Dryświaty, unienajęcia od zaraz, świe- ważnia się
0—6Spz
żo

Kobieta-Lekarz

BA

ANOSTERKI

GA-

Doktór Medycyny

ZUKIEWICZ

choroby

weneryczne,

skórnei płciowe,

ul.

AKUSZERKA

Mickiewicza
С. 9, wejście
y
rzyjmuje od godz. 14
zul. Šniadeckich
Si
1, 0 M ; Mickiewicza |
od 4 1. 46 m. 6. Niezamożprzyjmuje
—£9P nym ustępstwa.
m

Dr. POPILSKI

choroby skórne i we-

neryczne.

Przyjmuje

2. P_Nr. 63

AKUSŽERKA

OKUSZKO

godz. 10 do Ti 0d powróciła i wznowił
od
5-1 p.p. W. Pohuian= przyjęcia
ka 2,
70 -

róg

Zawainej
W.Z.P. 1

Mostowa
/

Druk. „Wydawnictwo

{

w. Smiałowska | :

chorych.
m. 6

W. Z. P.

Wileńskie”* ul. Kwaszelna 23.

