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i Administracja
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4, otwarta

od

sprzedaży

detalicznej

cena

źwierciadło

pojedyńczego

HORODZIEJ—K.

N-ru

Obok

nagłówka:

z
na

„w

zaciesniają

Niemcami

się".

Czy

sprawę

LŁIDA—ul. Suwalska

243, administracji

. Opłata

228,

pocztowa

drukarni

uiszczona

ryczałtem,

lazły się obok
siebie
przypadkiem?
Wątpimy bardzo. Raczej mamy tu zasadę, „niech nie wie lewica, co czyni
prawica”.
Ciekawa
jest jednak
także korespondencja p. Bragina z Warszawy ito
także ze względu na swój tytui: „Nieodpowiedzialne mowy na sejmowej ko-

niku

urzędowym

Rząd

wszelkiego

litewski ogłosił świeżo w swoim

„Vyriausibos

r.b. zaowelizowany

Źinios*

Nr. 275

z dnia

tekst konstytucji Republiki

dzien-

25

maja

Litewskiej. Tekst

-"

wiedzieć,

i bez

że

każdy,

wyjątku

do wiadomości przez Radę Ligi Narodów 20
Ponadto

Paktu

ale to absolutnie

każdy mówca.

szej komisji zaczynał

od

na

i

kończył na pokoju i każde
nieomal
swe zdanie przeplatał zapewnieniem,

stwierdzeniem i życzeniem, że Polska
tylko i wyłącznie
pacyfistyczną

pokojową

politykę

i

ultra-

prowadzić

bę-

dzie i prowadzić może. Używając znanego zapewne p. Bruginowi
wyraženia, powiedzielibyśmy, że w mowach
komisji spr.
polskiej parlamentarnej

zagr. pacyiizm jechał na
‚ Расуйзтет

poganiał.

—

tej poprawki
mające

na celu

jestem

litewski

„ustanowienie

którego pokój
sprzeciwiające
dnia 1927 r.

1023

r.

postanowieniami

art.

X,

duchem

stwierdzić,

może

że

jedynie

i literą

ogłoszenie

utrudnić i roz-

pomiędzy Polską i Litwą, rokowania,
stosunków,

obu sąsiedniemi państwami

zdolnych

zgodne

zapewnić

porozumienie,

od

zależy”, i że przeto
musi ono
być
uważane za
się uchwale Rady Ligi
Narodów z dnia 10 gru-

Pozwalam sobie wreszcie zwrócić uwagę, że zobowiązanie
rządu polskiego do poszanowania nietykalności Republiki Litewskiej nakłada na rząd litewski obowiązek dostosowania swego
postępowania

tutaj p.

to jednak trudno uzyskać sobie uznanie ludzkie!
'P. Bragin powołuje się na p. Dąbskiego” To już prawdziwa humorystyP. Dąbski istotnie wypowiedział
ka.
niemądrą mowę, lecz ta mowa także

pokojowa.

przez rząd

Żechce
pacyfizmie i ważania.
A

zmuszony

kwietnia

sprzeczna z

zwłaszcza zaś z

jątrzyć obecne rokowania
między

jest

Litwę i Polskę.

Z przykrością

do

Pan

Minister

Bragin oskarża nas o wojenność. Jak

była nawskroś

Narodów,

które obowiązują

na-

pokoju

Ligi

dana poprawka

Prezes

tej samej

przyjąć,

zasady.

Panie Prezesie, wyrazy głębokiego

Spraw

Zagranicznych

Delegacji

(—) AUGUST

po-

ZALESKI

Polskiej.

Trudna pozycja p.

Waldemarasa

w

Genewie,

BERLIN, 4. VI. PAT. Biuro Wolfa donosi z Genewy, że w związku Z rozpoczynającemi się tam dziś obradami Rady Ligi Narodów, kołą polityczne oczekują już
w najbliższych dniach różnych konferencyj z premierem
litewskim Woldemarasem,
którego sytuacja w obronie litewskiego punktu widzenia uważana jest za niezwykle
trudną. Genewski

korespondent

wejdzie na porządek dzienny

Biurą

Rady

Wolffa

spodziewa

Ligi Narodów

się, że spór

polsko-litewski

dopiero we środę.

Program 50-fej sesii bigi Narodów.

„P. Dąbski

wypowiedział nawet zdanie, że żadne”
mu Polakowi nie przychodzi nawet do
głowy myśleć o jakiemś rozszerzeniu

GENEWA, 4.V!I. PAT. Rada Łigi Narodów zebrała
się
dziś przed
południem pod przewodnictwem przedstawiciela Kuby w celu odbycia swej
50-tej sesji, która potrwa około tygodnia. Na obecnej sesji Rady Ligi NaNa porządku dziennym znajnaszego
państwowego
terytorjum
i rodów Polskę reprezentuje minister Zaleski.
duje
się
około
40
spraw.
Najważniejsze
z
nich
są: koniliki polsko-litewski,
wogóle
z całej jego mowy wywniospór pomiędzy Węgrami a Rumunją w sprawie węgierskich
Optantów
w
Skować należało, że p. Dąbski sądzi, Siedmiogrodzie, sprawa niemieckich szkół
mniejszościowych
na polskim
państwowe jest Górnym Śląsku, sprawa położenia mniejszości albańskich w Grecji, kweže nasze terytorium
raczej za duże, niż za małe. Nie po- stja Ostatecznego przyjęcia planu pałacu Ligi Narodów, wreszcie afera w
о
у
trzebujemy tu dodawać, że taką hi- St. Gothard.
storjozofję uważamy za zbyt statyczną.
Kurtūazia bigi Narodów.

i

P. Dąbski mówił

obiecywał Ukra-

ińcom,

że się kiedyś od Polski odłączą, Wogóle, gdyby żył p. Zagłoba, napewnoby się domyślił, że p. Dąbski jest
herbu „Stołowe nogi'.
W końcu p. Bragin cytuje z- pochwałą słowa p. Jeremicza
na
plenum. Cytat ten jest zupełnie fałszywy,
a pochwała p. Bragina zupełnie
nie-

GENEWA, 4-Vi PAT. Po inauguracyjnem
przemówieniu
przewodniczącego Rada Ligi Narodów na wniosek
delegata
Włoch
postanowiła
przesłać na ręce Brianda i Stressemana depesze, wyrażające
ubolewanie z
powodu ich nieobecności na sesji oraz zadowolenie z racji rychłego,
już
całkowitego powrotu ich do zdrowia. Z kolei Rada przyjęła sprawozdanie
przedstawiciela

Japonji

w

sprawie

prac

komitetu

hygjeny

Ligi.

Przy

tej

sposobności sprawozdawca, jak również i delegat Włoch, wyrazili podziękowanie za pomoc,žudzieloną przez oddział hygjeny sekretarjatu Ligi Na-

rodów

w Bułgarji z okazji trzęsienia ziemi w tym kraju.

Na

najbliższej sesii.

słusznie krzywdzi p. Jeremicza. Pan
GENEWA,4 VI. PAT.
Na posiedzeniu
inauguracyjnent
Rada Ligi
Jeremicz powiedział, coprawda, że de- Narodów na wniosek. przedstawiciela Rumunji Antoniade
postanowiła
mokracja polska jest o tyle wrogiem postawić na porządku dziennym sesji wrześniowej prace komisji rozbrochłopa, że niesie z so-

„ białoruskiego

bą osadnictwo i kolonizację,

lecz ten

jeniowej

i komitetu

dla

spraw

arbitrażu

został tekst umowy

przedstawiony

że „kiedy były majątki, to temu chłopowi
było jeszcze lepiej". Cytuje te

słowa na pamięć, ale być może warto je w stenogramach znaleźć, by dowieść p. Braginowi,

że się myli.

ROKOSZ

z powodu
Ości- ‹

naro-

niepodleg-

Nowy rektor Uniwersytefu Warszawskiego.

_ WARSZAWA,
niu ogólnem

4.VI. PA. Na zebra-

profesorów

tu Warszawskiego

Uniwersyte-

rektorem

:

boimięcie się wojsk gen. Fanga.
TOKIO, 4.VI. PAT. Jak donoszą
wiadomości,

Eminencja ks. kardy-

odzyskania

Wal-

litewskiej stolicą

złożył dymisję

z Tjen-Tsinu, gen. armji północnej

ze stanowiska głównodowodzącego

armjami

oraz doniósł, że wysofuje się z Tjen-Tsinu. Otrzyn'ano jednak

że wojska Sun-Szuan-Fanga znajdują się w odległości conajw rozsypce w kierunku tego

do- mniej 20 mił od ljen-Tsinu, cofając się

nał prymas Filond wyjechał dziś przed
południem
samochodem w towarzyStwie swego kapelana do Warszawy.
stolicy ks. prymas
ma omówić z
P. marszałkiem
Sejmu
Daszyńskim
Sprawę budowy w Warszawie
šwiątyni Opatrzności, która ma być wznie-

Siona jako wyraz wdzięczności

Rady

BIAŁOGRÓD. 4,Vi, PAT, Novosti donoszą, że posłowie jugosłowiańscy w
i Brianda, iż
Chamberlaina
przez
Londynie i Paryżu zostali: powiadomieni
opinia publiczna w Europie zaniepokojona jest koniliktem
jugosłowiańskozakomunikowłoskim. Obaj posłowie ci przyrzekli opinię obu mężów stanu
wač s+emu rządowi. W ten sam sposób powiadomieni zostali przez obu miężów stanu także posłowie włoscy w Londynie i Paryżu.

Gsł wyjazdu I. E. ks. kardynała Szantungu
noszą, że Jego

premjera

Iaierwencja Chamkerłaina i Brianda w sprawie koniliktu jugosłowiańsko-włoskiego.

Sun-Szuan-Fang

lionda da Warszawy.
POZNAN, 4.VI. PAT. Pisma

Członkom

do

!

Cat:
KE

Zaleskiego

demarasa z Okazji ogłoszenia Wilna w nowej konstytucji

sam p. jeremicz wypowiedział kilka
Litwy.
zdań,' wskazujących na to, że nie wi-

dzi on takich powodów do nienawiŚci do Polaków. Mówił na temat o tem,

i bezpieczeństwa,

ministra

na rok

akademicki 1928 —29 został dziś wybrany proiesor zwyczajny teologji klasycznej dr. Gustaw Przychodzki.

miasta.
Garnizon zagraniczny w
Tjen-Tsinie zajął wobec tego
pozycję
obronną wzdłuż pogranicznej linji koncesji międzynarodowej.
Jak dotychczas,
Spokój nie został zamącony, aczkolwiek Japończycy byli zmuszeni
rozbroić pewną liczbę żołnierzy chińskich, usiłujących wkroczyć na tereny
A
koncesyjne.

Zamach na Gzang-Tso-bina.

TOKIO,

4. VI. PAT.

Według

oficjalnych

doniesień

13.

Ratuszowa 1

na

Czang-Tso-Li-

na, przejeżdżającego z Pekinu do Mukdenu,
dokonano zamachu
wego. Czang-Tso-Lin odniósł tylko nieznaczne obrażenia.
Kilka

bomboosób
z

Reutera w depejego otoczenia zostało zabitych iub zranionych. Agencja
szy z Pekinu podaje następujące szczegóły zamachu: Gdy pociąg specjal

ny, w którym znajdowali się Czang-fso-Lin, jego sztab i ministrowie rządu

północnego zbliżał się do Mukdenu, nieznani sprawcy rzucili kilka bomb,
wznieciły pożar.
które rozbiły doszczętnie jeden wagon, a w 4-ch innych
otrzymał lekką ranę poże Czang-Tso-Lin,
Potwierdza się wiadomość,
do napasinistrzałową w głowę. Żołnierze z ochrony pociągu dali salwę
ków, poczem Czang-Tso-Lin przesiadł się z pociągu do samochodu, którym
udał się do swej kwatery. Według oceny japońskich rzeczoznawców technicznych bomby są pochodzenia sowieckiego.

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.

OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE— Księg. T-wa „Ruch”.
ŚWIĘCIANY PO +V.—Rynek 0.
WiL JKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

WOŁKOWYSK—Kiosk

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpal

B. Gołembiowskiego

ORCS

2-e] i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
ОМ y Ga stronie
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

cyfrowe

i tabelowe

o 25 pra:

į. Za

Zatarg włosko-jugosłowiański

ten zwrócił uwagę rządu polskiego z powodu brzmienia art. 5,
proklamującego Wilno stolicą Republiki Litewskiej. Jestem zmuszony oświadczyć, że rząd polski uważa wprowadzenie do konstytucji państwa litewskiego poprawki, skierowanej
przeciwko
nietykalności terytorialnej Polski
za czczą
demonstrację,
pozbawioną znaczenia prawnego
oraz
następstw
praktycznych.
Ten jednostronny akt rządu litewskiego nie może w istocie
w niczem naruszyć praw Polski do terytorium wileńskiego,
namisji spr. zagr.'. Czytamy z najwięk- bytych na mocy uroczystego głosowania przedstawicieli ludnoszem zaciekawieniem, dlaczego przemó- ści miejscowej w sejmie wileńskim dnia 20 lutego
1922 r. i pomarca
wienia na naszej komisji wydały się p. twierdzonych przez uchwałę sejmu polskiego z dnia 20
postanowienie
Rady
Bruginowi nieodpowiedzialne?--Ze zdu- 1922 r., praw, które zostały uznane przez
ambasadorów
w
sprawie
granic
Polski,
powzięte
15-go
marca
mieniem dowiadujemy się, že p. Bra1923 r. na skutek próśb rządu polskiego ilitewskiego i przyjęte

gin uznał mowy mowy te za zanadto
wojenne. Masz babo placek! Trzeba

i

|.

NOWOGRÓDEK—Kiosk

W perspektywie tygodnia.

kowieńska pozbawiona
Znaczenia.

Panie prezesie!

|

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- ;
| cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeńi

minister spraw zagranicznych August Zaleski przesłał
dnia
31
maja r.b, p. Waldemarasowi, prezesowi rady ministrówi ministrowi spraw zagranicznych Litwy notę następującej treści:
Do J. E. p. Augusta Wałdemarasa, prezesa rady
ministrów,
ministra spraw zagranicznych, prezesa delegacji litewskiej.

zna-

NIEŚWIEŻ—ul.

262

W związku z ogłoszeniem przez rząd litewski znowelizowanej konstytucji litewskiej, proklamującej
Wilno
stolicą
Litwy,

a SSRR

te nagłówki

4 zł.

20 groszy.

Demonstracja

1
1

Donbasu
wciągnięty jest cały
przemysł niemiecki”,
tytuł, jak widzimy,
dla państwa niemieckiego nieprzychy|ny, widzimy tytuł drugi:
„więzy kul-

turalne pomiędzy

pocztowa

redakcji

Smarzyński.

IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK— Sklep „Jedność.

Hota polska do Litoy.

p. Bragina.

Czytamy
numer
/zwiestij
czerwca.
Ciekawe
są tytuły
stronicy.

3. Telefany:

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.

Kroniki sejmowe.
Krzywe

9 do

Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.

GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
DNO-Ksieg. T-wa „Ruch“.
GR

WILNO, Wforek 5 czerwca 1028 r.
Redakcja

A. Łaszuk

przeciwko oskarżonym o spisek
w
narazie został zlikwidowany.
Pojed- Zagłębiu
Donieckim
inżynierom
i
nawcze stanowisko rządu
Królestwa technikom rzuca wiele Światła na proŚHS, wyrażone w ostatniej nocie w cedurę t. zw. sądu w Bolszewji. Instyodpowiedzi
na
ultymatywną
notę tucję obrońców bolszewicy zachowali,
włoską wnosi
do zaognionych
sto- jednakże
obrońca
oskarżonego w
sunków
włosko - jugosłowiańskich Bolszewji jest narażony na ogromne
pewne odprężenie, Czy uspokojenie to niebezpieczeństwo i w każdej chwili,
będzie długotrwałem?
Na pytanie to o ile będzie
prowadził obronę dla
niedługo będziemy
mieli odpowiedź, swego klijenta dobrze, ca nie jest po
może
znaponieważ sprawa ratyfikacji ugody w myśli sier decydujących,
oskarNettuno,
która
była bezpośrednim Jeżć się z łatwością na ławie
powodem demonstracyj antywłoskich żonych. Dowodzi
tego
następujący
w miastach
chorwackich
niebawem przykład. Kiłku oskarżonych inżynieznaleźć
się powinna
na porządku rów z grupy, która się sama przyznazwróciło się do sądu z
dziennym
obrad
skupszczyny.
Sto- ła do wińy,
posunki włosko-judosłowiańskie
od lat prośbą o zmianę im obrońców,
paru pozostawiają wiele do życzenia, nieważ obrońcy ich w rozmiowie prya ostatnio wobec wygaśnięcia w sty- watnej wyrazili wątpliwość wogóle w
czniu b. r. traktatu przyjaźni
pomię- istnienie organizacji kontrrewolucyjnej,
akt oskarżenia.
Na
dzy obu państwami znajdują
się w o której mówi
fazie napięcia, które jedynie wpływy skutek tego zażalenia oskarżonych na
prokurator
Krylenko zaAnglji i Francji jako tako osłabiają. obrońców
Pod wpływem Anglii traktat przyjaźni powiedział wytoczenie
Sprawy karnej
został prowizorycznie
na pół roku obrońcom oskarżonych.
Rozprawa sądowa
ciągnie się już
przedłużony,
Włochy
jednak
jako
warunek swej zgody wysunęły uzna- z górą dwa tygodnie. Wciąż są przenie stanu politycznego w Albanii ira- słuchiwani świadkowie oskarżenia. W
konkrettyfikację umowy w Nettuno, zawartej zeznaniach ich uderza brak
danych,
któreby
stwierdzały
w r.1925 a do tego czasu przez parla- nych
ment jugosławiański nieratyfikowanei. winę oskarżonych. Natomiast bardzo
zajmują
wspomnienia
Anglia, wywierając pewną
presję wiele czasu
z okresu wojny domowej
na jugosławię,
zrobiła
tej ostatniej świadków
kiedy
nadzieje
uzyskania
pożyczki, która w latach 1918 — 20 w Rosji,
umożliwiłaby Jugosławji
zbudowanie oskarżeni byli po drugiej stronie bakolei Belgrad—Cattaro,
niezmiernie rykady i kiedy właśnie ich wrogi stonajjaskrawiej
ważnej z punktu widzenia bezpieczeń- sunek do robotników
stwa Królestwa S,H.S. Umowa w Net- się uwydatnił,
tuno, która tak długo nie może do50 sesja Rady Ligi Narodów
czekąć się ratyfikacji, przyznaje szereg która się wczoraj rozpoczęła,
będzie
przywilejów gospodarczych Włochom obradowala nad załatwieniem spraw,
w Dalmacji, stąd też jest zrozumiałe, dookoła których na ubiegłej sesji konże demonstracje
przedewszystkiem centrowała się uwaga
opinji publiczmiały miejsce w miastach
chorwac- nej Europy. Są to przedewszystkiem
kich. W roku 1925, kiedy podpisywa- sprawy tajemniczego transportu broni
no w Nettuno umowę, miała ona sta- w St. Gothard
i optantów węgiernowić rekompensatę ze strony Jugo- skich.
Pozatem punktem, budzącym
słąwji za zaniechanie
przez Włochy znaczne zainteresowanie, jest sprawa
swej
polityki
w Albanii.
W
ciągu polsko - litewska. _ Prawdopodobnie
dwóch i pół lat stosunki
się grun- wpłynie na porządek dzienny šrodotownie zmieniły. Włochy
zyskały na wego posiedzenia. Według iniormacyj
sile. ich polityka zagraniczna stała się dziennikarskich
stanowisko Anglii i
coraz bardziej aktywna i obecnie, żą- Francji we wszystkich tych sprawach
dając ratyfikacji umowy w Nettuno i zostało już uzgodnione podczas rozuznania stanu politycznego w Albanii, mów
poprzedzających otwarcie sesji.
Mussolini
jednym
strzałem
zabija
Sz:
dwa
zające.
Umowa
w
Nettuno
"SKAT
TSRS
TEN
ETO TE SOIRIEKI,
przyznaje Włochom szereg
przywilewize-przzydenfa policji
jów w Dalmacji, uznanie
zaś stanu Pakicie

politycznego Albanji jest zgodą Jugo-

keritńzkiej przez policjanta.

sławji na podporządkowanie
Albanii
całkowicie i wyłącznie
wływom włoskim.
Ratyfikacja umowy w Nettuno ma
jeszcze duże znaczenie wewnętrzne i
przeprowadzenie jej w skupszczynie
dla rządu Wikuczewicza będzie nielada orzechem do zgryzienia.

BERLIN, 4 VI. PAT.
„W związku
z pobiciem
wice-prezydenta
policji
berlińskiej d-ra Weissa w dniu 3 b.n:.
Berliner Tageblatt w wydaniu
popo-

łudniowem

potwierdzał tę wiadomość,

je numeru

dostarcz

dowodowego

20 gr

Podróż inspektyjna p. Prezydenta Rierzyposroliłej,
WARSZAWA.

4.VI. PAT.

Pan Pre-

zydent Rzeczypospolitej w związku z
zaproszeniem
go przez
Centralny
Związek Kółek Rolniczych udał
się
w dn. 4 b. m.
na 4-dniowy
objazd
terenów działalności Kółek Rolniczych
w województwach warszawskiem
kieleckiem i łódzkiem.
Panu Prezydentowi towarzyszą p. minister Rolnictwa
Niezabytowski, minister
Reform Rolnych

Staniewicz,

wojewoda

warszaw-

ski Twardo,
dyrekior
departamentu
rolnictwa Czekanowski,
zastępca komendanta kwatery
wojskowej
Pana
Prezydenta podpułk.
Fyda,
starosta
Gajewski oraz przedstawiciele Centralnego Związku Kółek Rolniczych z dyrektorem Kamińskim na czele.
Na terenie powiatu warszawskiego
Pan Prezydent zatrzymał się w
Piasecznie, gdzie po powitaniu przez radę miejską i liczną
rzeszę
miejscowej
ludności,
zwiedził
mleczarnie,
prace nad drenowaniem pól i hodowlę rogacizny. Stamtąd
żegnany owacyjnie udał się na teren powiatu Grójeckiego. Ludność we wszystkich wioskach położonych przy drogach, któremi przejeżdżał
Pan Prezydent, samorzutnie
pobudowała
bramy
tryumfalne.

Pan Prezydent udał

się przez Ką-

ty, Górę Kalwarją i Grójec
do Wilczogóry jednego z ważniejszyc!
etapów swej podróży. Po przybyciu do
Wilczogėry i powitaniu: dokonał oględzin pokazów rasowego bydła, wyho- dowanego przez miejscowych
członków Związku Kółek.
Ponadto poka-zano

mu

udoskonaloneg

narzędzia

rolnicze
używane
przez
okoliczną
ludność.
Pan
Prezydent
interesował się
szczegółowo
pracami
miejscowego
Kółka Rolniczego.
Stamtąd
przez
Bielsk i Bodzewo udał się Pan Prezydent do Olszewa, gdzie zwiedził mašlarnię
Kółka
Rolniczego
poczem
wziął udziałływ;śniadaniu, urządzonem
na jego cześć przez Okręgowy Związek Kółek Rolniczych. Podczas Śniadania przemawiał
jeden z członków
O. Z. K. R. sen. Tomasz
Nocznicki,
który przedstawił konieczność i doniosłość prac nad podniesieniem wsi.
Wzniesione przez sen. Nocznickiego
okrzyki:
„Niech żyje Pan
Prezydent
Rzeczypospolitej
Ignacy
Mościcki,
niech żyje budowniczy
Państwa Pol-

skiego

Marszałek

Piłsudski,

niech

żyje Minister Rolnictwa
Niezabytowski* zebrana ludność
entuzjastycznie
podjęła.
Po śniadaniu Pan Prezydent, żegnany owacyjnie przez gościnnych gospodarzy i licznie zebraną
ludność
wyjechał przez Goszczyn
do
Białobrzeg, leżących
na granicach 'woje-

wództwa warszawskiego

i kieleckiego,

gdzie był żegnany przez p. wojewodę
warszawskiego
Twardo,
a witany
przez wojewodę kieleckiego Korsaka.

Marszałek Szymański u ministra
Sietsona.
WARSZAWA, 4.VI. PAT. Marszałek Senatu Szymański odwiedził dziś
w godzinach przedpołudniowych posła
Stanów
Zjednoczonych
p. ministra
Stetsona.

całkowicie podając wywiad,i uzyskany
od
samego
wice-prezydenta policji,
bawiącego dziś na kongresie policyjPrziensje pragownikdw państwa:
nym w Kolonii.
wych.
Dr. Weiss stwierdza w wywiadzie,
Pekin w rękach
południow- że w czasie inspekcjonowania dzia:
WARSZAWA, 4.Vi Pat. Jak donoców.
Po kilkudniowych
zaciekłych łalności policji na ulicach w okolicy si prasa, w gmachu cyrku odbył się
wielki wiec
pracowników
walkach na przedpolu Pekinu wojska alei Frankiurckiej, którą przechodził wczoraj
pogrzeb
zabitego
komunisty,
zauwapaństwowych,„zwołany
imieniem
związpółnocne wycofały się z miasta. Stożył
powstające
starcie
pomiędzy
policją
ków
zawodowych,
zrzeszonych
w
lica Chin
zajęta została bez boju.
a tłumem. Ponieważ zdaniem Weissa, centralnej komisji
porozumiewawczej
Zwycięstwo wojsk południowych sta- sytuacja wówczas nie wymagała jesz- związków zawodowych
pracowników
nowi pierwszorzędne wydarzenie po- cze bynajmniej użycia przez
policję państwowych.
Imieniem
prezydjum
porozumiewawczej
lityczne
w wypadkach
na Dalekim pałek gumowych, więc wyskoczył on centralnej komisji
Wschodzie. Zajęcie Pekinu,'podobnie ze swego altai powołując się na wiec zagaił p. Duda. Przewodniczył
swój urząd wice-prezydenta policji, we wiecowi p. Borkowski.. Po referatach
jak w swoim czasie zajęcie Szanghaju,
zwał policjantów do schowania pałek uchwalono rezolucję
domagającą się
może być
punktem zwrotnym w gumowych. Na to jeden z młodych między innemi wypłacenia w czerwcu
ukształtowaniu się
sytuacji politycz- policjantów
uderzył wice-prezydenta dodatku wyrównawczego mieszkanioz pełną siłą w plecy i ręką wego oraz podwyższenia poborów od
nej, trzeba bowiem pamiętać, że mo- policji
na- dn. 1 lipca przynajmniej
o 25 proc.
carstwa,
zainteresowane w Chinach, tak mocno, iż miejsca uderzone
dla wszystkich pracowników, nie wybiegły
krwią.
Dr.
Weiss
oświadczył,
niejednokrotnie dawały do zrozumieże wobec tego musiał
się wycoiać łączając kontraktowych, dziennie płatnia, 'że rząd południowy
nie może przed rozwścieczonym policjantem, nie nych i emerytów.
być uznany za rząd prawowity, dopó- mogąc stwierdzić jego nazwiska.
Šamniot „Mielas“.
ki istnieje
rząd
pekiński.
Obecnie
Prasa
demokratyczna i lewicowa
KRAKÓW, 4.VI. PAT.
Obywatelprzeszkoda ta została usunięta, Chiny, żąda dziś kategorycznie surowego
z wyjątkiem
Mandżurji,j
są prawie śledztwa przykładnego ukarania win- stwo miasta Mielca z inicjatywy tamnych policjantów niepotrzebnie
ucie- tejszego starostwa przystąpiło do siicałe w rękach rządu nankińskiego, a
kających się do
brutalnych
metod nansowania
samolotu
sportowego
Czang-Tso-Lin z chwilą
ustąpienia z rozpędzania tłumu. Berliner Tageblatt polskiej
konstrukcji
sieržanta-pilota
Pekinu przestał istnieć, jako poważny żąda zawieszenia w służbie
oficerów Działowskiego.
Samolot nosi nazwę
którzy dowodzili danemi od- „Mielec“.
przeciwnik, tembardziej,że jak wskazu- policji,
:
nie jest on po- działami.
ją ostatnie wypadki
Wiadomości z „Ifalii“.
Według
dalszych
'doniesień
dzienpierany przez Japonię. Ten stan rzeMOSKWA, 4 VI. PAT. Agencja Tass
ników,
pruski
minister
spraw weczy niewątpliwie musi mieć doniosłe wnętrznych odbył dziś
przed odjaz- podaje: Radiamator z Wozniesienska nazwiskiem Schmidt przejął
na fali
33
35
następstwa. Najciekawszą rzeczą, któ- dem d-ra Weissa do
Kolonji,
dłuż- metrów, odpowiadającej długości fal, wysyłarej rozstrzygnięcie
przyniosą
nam szą z nim rozmowę, a następnie we- nych przez stację nadawczą „Italji*, nastęsiebie szeia policji berlin- puijącą radiodepeszę: „Italia. Nobile. Franz
dni najbliższe, będzię ustosunkowanie zwał do
skiej
polecając
inu natychmiastowe Joseph. S.O 5. S.O.S. S.O.S. SOS4Tirri. Teo.
się mocarstw,a zwłaszcza Japonji, do
Ehn", Komitet, kierujący akcją pomocy dła
przeprowadzenie docnndzenia i odna- gen. Nobile przypuszcaz na tej podstawie,
Czang-Kai-Szeka i rządu nankińskiego. lezienie winnego policia:.ta.
že „Italia“ zmuszona była wylądować na

Proces

„specėw“.

Rozprawa

ziemi Franciszką Józefa.

SCO

ECHA

KRAJOWE

PARAFJANÓW.

rzystając

— Gdzie ma stanąć Sąd Pokoju. W
Nr. 96 gazety „Słowo* umieszczoną została

z uroczystości,

dziarsko

Obrady Sejmu.

Echa zamach
u
Gojcie
chodsk
iego.
Nofa polska do Sawiefów.

zainto-

nowała: „My, pierwsza brygada*,

wo

WARSZAWA,

z pieśnią

4 VI. PAT.

W dniu wczorajszym

Przed posiedzeniem dziennem.

poseł nadzwyczajny

i minister pełnomocny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Moskwie
p. Patek
wręczył komisarzowi ludowemu spraw zagranicznych Związku Socjalistyczna str. 2 korespondencja z m. Dokszyc, dotycząca projektu przeniesienia Sądu Poko- ponieważ od
Dokszyc do granicy bolszeju stamtąd do m. Parafjanowo, zawierającą wickiej tylko 6 kim., to podobno amato- nych Republik Rad p. Cziczerinowi notę następującej treści:
fakta niezgodne z rzeczywistością, które rów do tej wycieczki było znacznie więcej,
Panie Komisarzu ludowy, potwierdzając odbiór noty Pana Komisarza
zmuszeni jesteśmy sprostować:
trąb tylko zabrakło.
ludowego
Nr. 153/C z dn. 1 maja r.b. w sprawie
zamachu na przedsta1) Nieprawdą jest, że przeniesienie Są5) Delegacja Dokszycka, będąc niedawhandlowego
Związku
Socjalistycznych
Republik Rad
w Polsce
du Pokoju z m. Dokszyc do m. Parafjano- no u p. Starosty, oświadczyła, że nie może wiciela
wa
pow. Dziśnieńskiego,
„zadowolniłoby się pogodzić
z przeniesieniem
Sądu, bo p. Lizarewa oraz w związku z notą
pana
przedstawiciela
pełnomocnego
tylko gminę Prozorocką i część Parafja- ruch handlowy
miasteczka może ;na tem
nowskiej“, gdyż konieczność przenienia te- ucierpieć, Parafjanowska zaś podkreśliła,łże Związku Socjalistycznych Republik w Polsce p. Bogomołowa z dn, 5 maja

go Sądu została stwierdzoną przez jednogłośne uchwały Rad Gminnych: Parafjanowskiej, powziętej

w

dn. 22.XII.

1925 r.,

Por-

pliskiej z dn. 31.XII. 1927 r. i Prozorockiej
z dn.

I5.II1.

1928

r.

Należy

przytem

mieć

na uwadze, że według oficjalnych danych
Głównego Urzędu Statystycznego R. P. (Skorowidz

miejscowosci

R. P. tom

Il) ludność

powyższych 3-ch gmin wynosi30.972 mieszk.,
co w stosunku do ludności całego terytorjum Sądu Pokoju w Dokszycąch stanowi
70, proc., ponieważ

wynosi 3004 m., gm.
i gm.

zaludnienie

m. Dokszyc

Dokszyckiej

Tumiłowickiej

4322

7762 m.

m., co rązem sta-

nowi zaledwie 14.999 m.
.
Jaskrawym dowodem, że Parafjanów
jest miejscem najdogodniejszem
dla zainstąlowania tam Sądu
dajna opinja w tym
go Sędziego Pokoju,

Pokoju, służy miarowzględzie miejscowektóry,
odpowiadając

na oficjalne zapytanie

Prezesa Sądu

Okrę-

gowego, w raporcie swym zaznaczył, że dla
wszystkich gmin, wchodzących w jego okręg,

najdogodniejszym

punktem

Parafjanów.

2) Wszystkie te 5
właściwość terytorjalną
Dokszycach,

mają

Sądu jest

gmin,
Sądu

formę

sa ziemi, przez który

dla

stanowiące
Pokoju w

wydłużonego

pa-

przechodzi kolej Li-

tą przekroczyła naszą państwową granicę,
a po tamtej stronie zagrała „internacjonał*
iod
tej pory
przygrywa bolszewikom; a

w przeniesieniu

Sądu

niema

celów

handio-

wych, ale udostępnienie wymiaru sprawiedliwości

dia szerszych

warstw

ludności

przez

udogodnienie im komunikacji z Sądem,
która dotychczas odbywa się w horendalnych

wprost

warunkach.

Wobec powyższych okoliczności pozostawienie Sądu w Dokszycach byłoby niepowetowaną krzywdą dla nieledwie całej
ludności tego okręgu sądowego. S. K.
OSZMIANA.
— Komitet przyjęcia
Arcybiskupa.
W

oczekiwaniu

przybyciaw dniu 8 czerwca

jego Ekscelencja Arcypasterza ks. Romualda jałbrzykowskiego pod przewodnictwem
Pana
Starosty
Kowalewskiego,
utworzył
się w Oszmianie komitet przyjęcia,
wyłoniony z pp. Kierowników Urzędów, przedstawicieli Związku Ziemian i innych organizącyj, oraz miejscowego społeczeństwa, by
z całą okazałością, na jaką nas stać, powi-

tać i przyjąć Wysokiego Dostojnika naszego Kościoła.
więto powiatowe
przysposobienia wojskowego i wychowania Fizycznego, kadry instruktorskiej Nr 10, 86
p.
w

Oszmianie.

W

dniu 26 bm.

ćwiczenia wojskowe

odbyły

się

na terenie Oszmiana—

Olany i Oszmianą -Kucewicze, które miały charakter dwustronny; grupa północna:
postój ubezpieczony i grupa południowogdzie
Wileńska
Dyrekcja
Kołei Państw. wschodnia: marsz ubezpieczony, zniesienie
zgodziła się wydzierzawić pod Sąd śliczną nieprzyjacielskich placówek — pościg. Cwi17 pokojową kamienicę.
Na tej magistrali czenia zakończono o godz. 20. Wszystkie
oddziały
maszerowały
do
miasta
gdzie
kolejowej
codziennie kursują 2 pary po-ciągów osobowych; rozkład ich jest ideal- nastąpiło omówienie ćwiczeń, przy udziale
ny: iateresanci,
zdążający z powyższzch 5 bardzo licznie zebranej publiczności. |
Dnia 27 już zraną przyjął raport i dostacyj do Parafjanowa przyjeżdżają o 11
da-Zahacie,

a

do

okręgu

tego

należy

aż

6 stącji kol.: Zahaącie, Polewacze, Ziabki,
Podswilje, Królewszczyzna i Paraijanów,

zrana

jeżdząć

i

tegoż

dnia o 7 wiecz.

do wszystkich

z powrotem.

Dla

w Parafjanowie

mogą

wy-

pomienionych stacyj

załatwienia

mają

aż

wać nie potrzebują,

więc

spraw

8 godzin, noco-

a mogą też posługi-

wąć się i dodatkowemi

pociągami.

3) W Nr 96 gaz. „Słowo* o przeniesieniu
Sądu w Dokszycach piszą: „wierzymy w energję p.starosty Jankowskiego, że poruszy
odpowiednie władze i do tego, jako głowa
powiatu, nie dopuści...*. Ponieważ od Dokszyc do Parafjanowa
jest Lo klm,
a do

Krėlewszczyzny

steczko

16 klm. fatainej drogi, mia-

Parafjanów,

ufając

w bezstronność

p. Starosty wierzy właśnie, że nie dopuści
nadal niesłychanych udręczeń i męczarni 31

tysięcy ludności

w ;jej codziennych

podró-

żach furmankami, konno i pieszo, w nocy,
rerozy i zawieje, kiedy jest możnośc komunikacji bez porównania dogodniejszej, tanszej i prędszej—koleją.

kolejowy

Kupując

lepiej jest zasilić

przepłacać

bałagułom

ogromne

sumy

miasteczkowym

tani

nasz

bilet

Skaib, niż

wyzyski *aczom-

i

furmankom

wiejskim.

3) Co zaś do polskości
której

korespondent

szeroko

się

oficjalnemi

danemi

Gł.

rozpisuje w Nr 96 gaz.
niczymy

się tylko

m. Dokszyc, o

nader

„Stowo“,

to ogra-

Urzędu Statyst. RP. (Skorowidz str. 20).
Pięciotysięczne Dokszyce okazuje się posiadają tylko 3004 mieszk., z których: katolików 456, prawosł. 417, a mojżeszowego
wyzn. 2055, z nich narodowość swą, jako
poiską podało zaledwie 599. W tejże gazecie „Słowo* Nr 114 str. 2 w rubr. „Echa
Krajowe*, umieszczona
korespondencja
z
Dokszyc o zatwierdzeniu nowoobranej dok-

szyckiej Rady miejskiej, do której weszło
9 Żydów, 3 Białorusinów, Polaka zaś ani
jednego. W jakim zaś kierunku zwrócone

są
tendencje
pewnych
warstw
ludności
Dokszyc, sądzić można i z następnego faktu: nie tak dawno
orkiestra
Dokszyckiej
straży ogniow. ochotn. w pełnym rynsztun-

ku, z udzielonemi

jej instrumentami, a ko-

ГОВр

ВАВГО

м gl
n

ТРА

damskie
MSZE

i męskie

filcowe i słomkowe
czyści, farbuje

rabia według

ZA

I.WIELKA
ŁA i 52 S

konał przeglądu oddziałów

pułkownik

ipo

Sztabu

przeglądzie

dowódca

Generalnego

wygłosił

86 p

Bociański

przemówienie,

podnosząc zasługi powiatu na polu
sposobienia wojskowego, stawiając,

przyZ-ca-

łego rejonu, pow. Oszmiański na pierwszem

miejscu. Pan Starosta Kowalewski
wygłosił głębsze przemówienie, dziękując za dotychczasową pracę i zachęcając do dałszej.
Po odbytem uroczystem
nabożeństwie

w kościele, które celebrował
Hoiak,

odbyła

się defilada

ks. Dziekan

przed

dowódcą

pułku i Panem Starostą kowalewskim, którą prowadził dowódca kadry, chorąży Frąckiewicz.
Tegoż

dnia w

warzyszeń

W.

niedzielę,

odbyły

się

za-

wody strzeleckie z broni wojskowej © mistrzostwo hufców szkolnych powiatu i StoW

P.

ćwiczeniach i defiladzie wzięło udział około 400 członków P. W. z całego

powiątu przybyłych.
Po południu w parku
3 Maja, przy dźwiękach
orkiestry
86
p.
przy udziale dowódcy p. S. G. Bociańskie-

i szefa sztabu 19 dywizji majora $. G. Zawiszy, i licznie zebranego miejscowego spo-

społeczeństwa i publiczności,
odbyły
się
zawody lekko-atletycznę. Wśród
zawodni*
ków, rzutem granatem wyróżniał
się ucz,

Gimn. w Oszmianie, Wojtkiewicz.
Wieczorem odbył się wieczór

i śpiewu w teatrze Ludowym
nionej sali, wykonany przez

p. i zespół
jął kapitan

amatorski;
Cholewo

styczne z dużem
Pani Czuprynowa,

muzyki

przy
zapełorkiestrę
86

Kierownictwo przytańce charaktery-

powodzeniem
pizybyła wraz

z broni małorzut granatemi

(finały) sprawiły

widzów,

ogólne

zadowolenie

zawody lekko-atietyczne wykazały

dużą sprężystość i zręczność całej młodzieży,
to też
nastąpiło
rozdanie
nagród
przez Pana Starostę Kowalewskiego.
Wśród
nagród
imponujące
wrażenie
czyniły nagrody przewodniczącego powiato-

wego Komitetu P. W. i W. F. Pana Starosty Kowalewskiego, dowódcy Kadry Instru=

i prze-

najnow-

ktorskiej

szych fasonów,
specjalna
pracownia
kapeluszy

Chorążego

Frąckiewicza,

mendanta Obwodu
Pana Ordyńca.

Związku

i

Ko-

Strzeleckiego
2. G.

W grypie, kaszlu i bronchicie
mineralna SZCZAWNICKA „Józefina' przynosiuigę i przywraca zdro-

(obok kośc. św.
Kazimierza)
Chemiczne czyszczenie
panam.

wie.

Choroby

żołądka

SZCZAWNICKA

i jelit usuwa

„MAGDALENA
2383 -9

UAANUAGUJABCEGEOBZDDZZEKA

PRZEZ IMAGIRACJĘ.

Maracaibo odkryto w ciągu ostatnich
trzech lat pola nofłowe, drugie
pod
względem przestrzen; na kuli ziemskiej. Zaczynają się już tam
ludzie
Paludiamo!
„Wracaliśmy w kilka osób z Ber- pchać.
Z Wenezueli do Kolumbji
przenardyńskiego ogrodu pod
parasolajeżdża
się,
nawet
nie
wysiadając.
z
mi, z przemoczonemi nogami,
zziębnięci.

Nieznośny

chłód

chwytał

za

rę-

ce. Deszcz lał.
Zechciało się nam spaceru!
Miła ta nasza ojczyzna — wycedził przez zęby wuj Rozpędowski—
ale klimat! Niech go czarna gęś kopnie!
'
Nikt nie zaprzeczył.
Tylko ja odezwałem się:
— Wstąpcie państwo
do
mnie.
Znam sposób pogrążenia się w pewien

trans

i w tym

transie przenosze-

nia się... o! daleko, bardzo daleko.
Duchem,
oczywiście, duchem.
Mam
wrażenie, że uraczę was wizją, która
wszystkich

nas...

pocieszy.

auta. Na ogromnym

parowie

nowy,

niedawno zbudowany most. U stacji
pogranicznej jakieś indywiduum urzędnicze zapisuje nazwisko... na kawałku
gazety. 1 jedzie się dalej.
Nikt
o
paszport ani o wizę nie pyta.
W lewo, w prawo, po wenezuelańskiej i kolumbijskiej
stronie, jak
sięgnąć okiem, plantacje kawy. Drogi
— Boże odpuść! A pod samą Kukutą
jakieś iniernalne
krajobrazy,
jakich
by fantazja Szekspira nie stworzyła.
Póżną nocą dobijam
się do owej
Kukuty.
Pociąg odchodzi jeden
tylko na
dobę
nie licząc się w najmniejszej
mierze z rozkładem. Nazajutrz rano
już o szóstej jestem na dworcu. Dowiaduję się, że dziś odchodzi pociąg

l gdy w skromnym moim
saloniku porozsiadali się, gdzie kto mógł,
przygodni moi goście, usiadłem w foprzez o pół do jedenastej. Trudna rada.
się wygodnie,
telu, oparłem
Jakoż punktualnie o tej godzinie
chwil kilka posiedziałem nieruchomie
„podają”
pociąg. Lokomotywa
jakaś
z zamkniętemi oczami,
zapadłem
w

w

tejże

sprawie,

Na drodzę
BIALOGROD,

mam

zaszczyt

z polecenia

mego

rządu

zako-

oświadczeń

prasy

oraz

kół dyplomatycznych,

odpowiedź

jugosłowiańska zadowoliła

Włochy, które mają ze swej strony

odpowie-

zredagowaną

duchu

®

w tym

bikwidacja

samym

zafargów

pojednawczym.

dzi- Nr. 39,

Dalsza

dyskusja (nad

z

stawień

katolicki

Konstytucją,

nie

stawia

a

to powinno być bezwzględ-

utrzymuje

dalej,

że zwołanie

synodu konstytucyjnego było zbędne,
gdyż Ministerstwo miało wszelkie dane do szybkiego załatwienia
Sprawy
W związku z częstemi nieporozu- miały miejsce
na pograniczu polsko- ustroju Kościoła.
mieniami, jakie mają miejsce na po- sowieckiem.
WawrzyPo przemówieniu posła
graniczu polsko-sowieckiem,
onegdaj
Ze strony polskiej w konferencji
głos poseł
zabrał
(BB)
nowskiego
w miejscowości Łużki
specjalna ko- tej wzięli udział przedstawiciele
sta- Stankiewicz (Biał.), który
przytoczył
misja polsko-sowiecka odbyła konie- rostw Wilejskiego i Mołodeczańskiestronniszereg danych, dotyczących
rencję,
na której uzgodniono cały go
oraz
dowódcy
poszczególnych ctwa białoruskiego.
szereg spraw, dotyczących kilku nie- odcinków granicznych.
WARSZAWA, 4.6. Pat.
Na pleporozumień, jakie w ostatnim czasie
dyskusji
num Sejmu po przerwie w

sowieckiem.

Pożar lasu na pograniczu sowieckiem.
Onegdaj
na odcinku pogranicza
polsko-sowieckiego, od Prozorok do
Dokszyc, w skute
panującej
burzy,

powstał nagle
pożar
lasu, który
spłonął
150 ha.

towych zdają się tu być nieznane
wcale.
Wjeżdżamy w streię parnego
gorąca. Robi się niemiłosiernie duszno.
Tor kolejowy przecina
głęboki dziewiczy las. IKonduktorzy
zapuszczają

nie zabrzęczy komar
na rękę nie siadł.

u wszystkich okien gęste siatki druciane. Co to jest? Dlaczego?

Na to słyszy
się jedną
krótką
odpowiedź:
Paludi» mo!
Wjechaliśmy w krainę zółtej iebry,
jednej-z naizjadliwszych.
Paludiamo!

Tu owego p ludiamo
werenne.
na:

Tu

roje

komarów,

krwi wszczepia
straszliwą

paūstwo

jego armja
w

chorobę.

których

cięcie do

ludzki

organizm

A, nota bene,

razy bardziej
podlega
jej
niż człowiek miejscowy.
Od

czasu

do

Si-

nieprzeliczo-

czasu

sto

przybysz,
dojeżdżamy

do roztrzebionej
w dziewiczym lesie
polany i pociąg staje u kilku chałup
(kilka dachów z palm
na wbitych w
ziemię żerdziach). A dokoła moczary
nieprzebyte.
Strach
obejrzeć
się.
Pragnienie — głód
- i piekielne gorąco,

przesycone

wilgocią.

Co

parę

godzin można w takiej chałupie napić się cieplej wody sodowej...
odwieczna;
;kilka
wagonów
towarotrans —
A zewsząd
czyha
„żółty Jack“,
wych;
do
nich
doczepiony
wagon
początkomówić,
I tak zacząłem
pierwszej
klasy
oraz
wagon
drugiej
jak
majtkowie
żółtą
iebrę
nazywają.
wo wolniuteńko, jakby szukając słów,
Trzeba
jak
najrzadziej
oddychać.
A
klasy...
otwarty!
Pałą
drzewem.
Na
nawet
a potem całkiem swobodnie,
peronie
hałas
i
harmider.
Okrutne
wiadomo,
żółta
febra
czepia
się
człoakcentowania
nie bez kokieteryjnego
żegnania się. Chaos. Walenie w jakiś wieka najbardziej po zachodzie słońwyrazów.
ca. My zaś jedziemy - jedziemy
— jepotężny dzwon.
m
dziemy. Już i zmierzchać zacznie nieRuszylišmy.
...Dlaczego nad olbrzymie laguny
W pociągu sami tylko mężczyzni bawem.
marakaibskie na północy Wenezueli
—
nie
więcej jak kilkunastu. WjeżdżaJedziemy. Kilku nagich murzynów
Cude
josć
San
przez
trzeba jechać
kaktusami. ładuje
bierwiona.
Ładują, ładują.
cuta, mieścinę, leżącą na terytorjum my w istny step, usiany
Po czterech go- Nigdy chyba nie skończą... WiecznośKolumbji? Bo innej komunikacji kole- Pasą się stada kóz.
dzinach wjeżdżamy do Wenezueli. Bło- cią wydaje się to
czekanie — przy
jowej niema.
paszpor- czujnem
bez
przerwy baczeniu, czy
Między owemi lagunami a zatoką gosławieństwa iormalności

pogranicznego
na przestrzeni

nad

uchem

lub

ten

odrzuciła,

nie

aprobując

zatem

zawieszenia
postępowania
karnego.
P. Marszałek stwierdza, że nie może
wobec

tego

interwenjować

w

sprawie

zaaresztowania tych posłów, ponieważ
nie zachodzi tu wypadek,
przewidywany w art. 31 konstytucji.
Przed

porządkiem

dziennym zabie-

ja jeszcze głos
pos.
Wyrzykowski,
który w czasie incydentu, jaki zaszedł
w końcu ubiegłego tygodnia, składa
oświadczenie, w którem zaznacza, że
na

piątkowem

posiedzeniu

pod

adre-

sem kilku posłów
z
Bezpartyjnego
Bloku: rzucił w silnem
podnieceniu
obelżywy wyraz. Wyraz ten z ubolewaniem obecnie coia zaznaczając,
że
była to tylko odruchowa z jego Stro-

ny reakcja na aluzje
kilku posłów
czynione w atmosferze silnie podnieconej pod adresem
biura
stenograficznego.

pudżefem Min. Ošwiaty.

Kościół Ministerstwa przyjęte były w

zasadniczych

Następny mówca poseł Utta (Kl.
Niem.) podtrzymuje swe twierdzenia,
jakoby 15.000 dzieci niemieckich na
Pomorzu i Poznańskiem nie otrzymywało
nauki
w języku niemieckim.
Mówca

na pograniczu polsko-

przyczem zarówno
pos. Staganowicz,
jak i pos. Grecki (Setroblew.) zgłosili w swoim czasie wniosek
o zawieszenie postępowania karnego
przeciwko nim. Izba jednakże wniosek

Swięckiego (ZLN) minister Dobrucki,
replikując posłowi Chruckiemu,
który nazwał rozbiór soboru w Warszawie „barbarzyństwem”, oświadcza, iż
barbarzyństwem było raczej budowaOświaty w stosunku do istotnych po- nie tej cerkwi w Warszawie. Przechoautokeiatrzeb bynajmniej go nie zadawala. dząc następnie do sprawy
Mówca uskarża się dalej na przecią- lji, minister podnosi, iż zapewnia ona
prawosławnej,
żenie pracą w szkole Średniej,
zwła- pełną swobodę cerkwi
obSzcza żeńskiej, i wytyka brak ustalo- niezależnie od wpływów państw
nego systemu wychowania
w
szkol- cych. Co się tyczy potrzeb szkolnictwa,
nictwie. Przytacza on szereg rezolucyj to są one tak wielkie, iż roczne zasipodołać.
w duchu swych wywodów oraz pod- lanie budżetu nie może im
które Izba odrzuciła,
trzymuje, jako
wnioski
mniejszości, Z kpodatków,
wnioski klubu, które
przepadły
na znaczną część miała się dostać szkołkomisji, a mianowicie wnioseko przy- nictwu.
Z kolei poseł Wyżykowski (Wyzw.)
znanie zapomogi w kwocie 25.000 zł.
dla uniwersytetu lubelskiego oraz w zreferował budżety Prezydenta Rzeczysprawie przyznania miljona złotych na pospolitej, Sejmu i Senatu i Najwyższej lzby Kontroli, poczem poseł Poetaty organistów.
Z kolei zabiera głos poseł Okulicz lakiewicz zreferował budżet Prezyd(BB), który polemizuje z posłem Cza- jum Rady Ministrów. Przedstawiwszy
uchwały
komisji budżetopińskim,
co do stanowiska rządu
w pokrótce
wej,
reierent
popiera
wnioski rządosprawie konkordatu, zaznaczając,
że
w rozrachunkach między Kościołem a we o przywrócenie pozycji na utrzyPaństwem
konkordat
daje
pewne manie od kwietnia do dn. 5 lipca rb.
uprawnienia właśnie dla Państwa. Po nadzwyczajnej komisji do walki z naomówieniu spraw wyznań katolickiego dużyciami oraz o przywrócenie pozy„Gazety
mówca przechodzi cji rozchodówi dochodów
i prawosławnego
Lwowskiej"
oraz
„Gazety
Poznańdo spraw
wyznania ewangelickiego,
zaznaczając, że sprawa tego wyznania skiej i Pomorskiej”, co w dłuższem
poseł
Wapowinna
być uregulowana w drodze, przemówieniu uzasadnia
lewski.
przewidzianej przez Konstytucję.
Co
Referent poseł Krzyżanowski zado legalizacji: wyznań nieuznanych, to
Zagrasprawa ta powinna być zrealizowana znaczył że polityka Min. Spr.
nicznych
p.
Zaleskiego
spotkała
się z
według Konstytucji w tym sensie, że
niemal
jednomyślnym,
rzadkim
w
zieoraz
swej
nauce
w
to
jeżeli wyznanie
Wnioski
w ustroju
nie ma żadnych
przeciw- jach parlamentu aplauzem

nie uznane.

porozumienia wlosko-serbskiego.
4. Vi. PAT. Według

4.VI. PAT. Na

Następnie przystąpiono do dalszej
dyskusji nad budżetem M-stwa WR i
OP. Pierwszy zabrał głos poseł Zieliński (Ch.D.), oświadczając między innemi, że wysokość budżetu
M-stwa

przeszkód,

d'ieć notą

walką na bagnety.
Popołudniu, w parku 3 Maja gry sportowe

roku

DRS TASK

wykonała
z zespo-

łem z Mołodeczną.
*
Dnia 28 w godzinach porannych,
na
boisku okoto Szpitala Powiatowego miały
miejsce zawody strzeleckie
kalibrowej i broni krótkiej,

1928

munikować, co następuje:
ubolewanie z powodu
pożałowania
Rząd polski raz jeszcze wyraża
przedstawiciela
handlowego
Związku
godnego zamachu na p. Lizarewa,
Socjalistycznych Republik
Rad
w Polsce. Podkreślając
z zadowoleniem
stanowisko obu rządów, co do konieczności uniemożliwienia
czynnikom
trzecim narażania na szwank
dobrych
sąsiedzkich
stosunków
polsko-,
że jest zdecydowany
stanowisko to
sowieckich,
rząd polski
stwierdza;
bezwzględnie utrzymać. Rząd polski przypomina, że jeszcze w dniu 14-tym
sierpnia 1927 r. wydał
komunikat, w którym w sposób stanowczy i kategoryczny przestrzegł osoby, korzystające z prawa azylu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, że muszą stosować się do warunków, w Polsce
obowiązujących i ustalonych bądź w drodze prawodawstwa wewnętrznego, bądź
w drodze umów i traktatów międzynarodowych, i że naruszenie norm powyższych w praktyce pociągać będzie za sobą niepożądane skutki, jak: rozwiązywanie stowarzyszeń, zamykanie czasopism
i wydałanie
winnych
z
Polski.
:
Jedną z konsekwencyj, plynących z tego stanowiska, było wydalenie z
granic Rzeczypospolitej Polskiej kilku osób, korzystających od lat kilku
z
prawa azylu, a działalność których— zdaniem rządu polskiego—była nadużyciem tego prawa. Przy tej sposobności
rząd polski podkreśla, że twierdzenie, zawarte w nocie Pana, Panie Komisarzu ludowy, z dn. 7 maja rb.,
że wszyscy ci wydaleni powrócili
ponownie do Polski, nie jest zgodne z
rzeczywistością, gdyż rząd polski nie przywrócił
wydalonym prawa azylu
i według wiadomości rządu polskiego
żaden z nich nie znajduje
się na
terytorjum Rzeczypospolitej Polskiej.
Również zarzut, co do tołerowania prasy białych emigrantów sympatyzującej wyraźnie z terorystycznemi czynami, skierowanemi "przeciw przedstawicielom związkowym, jest niesłuszny, gdyż władze polskie niejednokrotnie stosowały konfiskatę pism, które tylko
w
pojedyńczych
wypadkach
nadużyły prawa wolności słowa z której korzysta w Rzeczypospolitej cała
drasa. Natomiast rząd polski widzi się zmuszonym zaprotestować przeciwko
tonowi i zachowaniu się stołecznej i prowincjonalnej prasy sowieckiej, nawet oficjalnej, za którą rząd sowiecki ponosi
odpowiedzialność, a która
nie potrafiła zachować niezbędnego umiaru. Część prasy posunęła się nawet do zarzutów wobec niektórych oficjalnych czynników polskich o współdziałaniu z zamachowcami.
Biorąc za podstawę wyżej wspomniany komunikat z dn. 14 sierpnia
1921 r. rząd polski bezpośrednio po zamachu podjął
natychmiast
energiczne kroki nietylko w kierunku wyświetlenia tła zamachu i pociągnięcia
winnych do odpowiedzialności, ale także celem uniemożliwienia
na przyszłość podobnych wypadków. Akcję tę przeprowadza rząd polski obecnie
i przeprowadzać będzie w dalszym ciągu' mając na celu nietylko zabezpieczenie dobrych stosunków polsko-sowieckich, ale również i bezpieczeństwo
osobiste członków poselstwa Związku Socjalistycznych Repubik Rad'w Polsce. Powyższa
akcja znalazła
między innemi swój wyrazw zawieszeniu
stowarzyszenia młodzieży rosyjskiej
oraz w całym
szeregu
aresztowań
osób, co do których jest przeprowadzane Śledztwo sądowe.
Minister Spraw Zagranicznych (--) August Zaleski.

WARSZAWA,

siejszem plenarnem posiedzeniu Sejmu
przed
porządkiem
dziennym zabrał
głos marszałek Sejmu, który doniósł
Izbie o zrzeczeniu się mandatu przez
posła Blažejewicza (Ch. D.).
Jednocześnie p. Marszałek oświadczył, że wypadki z piątkowego 1 50botniego posiedzeń Izby
na tle posługiwania się przez posłów tekstami
stenograficznemi
w różnem stadjum
ich powstawania, skłaniają go do ustalenia w tej sprawie pewnych
przepisów, między innemi:
Mówca
powinien
najpóźniej
do
godz. 48 poprawić swe przemówienie
w stenogramie, przyczem poprawki te
nie mogą zmieniać
istotnego
Sensu
przemówienia. Stenogram poprawiony
powinien mówca oznaczyć swym podpisem. zTeksty stenogramu poprawione i podcyfrowane przez mówcę może
wydawać tylko urzędnik, przez p. Marszałka upoważniony.
Następnie
p. Marszałek
doniósł,
że otrzymał zawiadomienie o aresztowaniu w dniu wczorajszym w Nowogródku
posła Stagahowicza z listy

całości.

Obrady więc komisji stały się wyrazem uznania dla tej polityki.
Poseł ks. Radziwiłł (BB)
podno-

si, iż co do

naszego

stosunku

do

Litwy polityka min. Zaleskiego znalazła zupełną aprobatę komisji,
a ©
ile chodzi o najnowszy ТаК! ogłoszenia Wilna jako stolicy Litwy w nowej
jej konstytucji, to stwierdzamy, że nota (rządu . polskiego
konsekwentnie
idzie po linji polityki, która w komi-

sji spotkała

się z uznaniem.

2

Następnie poseł Połakiewicz (BB)
omawiał szczegółowo budżet
Ministerstwa

Spraw

Wewnętrznych,

zwra-

cając uwagę, że wydatki tego resortu
maleją co wskazuje na to, że nieuzasadnione są zarzuty, jakoby
Polska
stawała się państwem policyjnem.
Dużo uwagi następnie
poświęcił
nad budżetem M-stwa WR. i OP. ks. służbie zdrowia. Wreszcie referent
o przywrócenie
propozycyj
ducho- wniósł
obronie
w
Madej wystąpił
stanowieństwa przed atakami
przedstawi- rządowych i o zrewidowanie
wiska, zajętego na komisji budżeto*
cieli lewicy.
posla wej.
przemówieniu
po
Dalej
Dwie bite godziny
dopóki nie nadeszła

staliśmy
tak,
lokomotywa ze

Szukam miejsca na tylnym pokładzie. Chwała Bogu!
Jakaś
malutka,
Ruszyliśmy
nareszcie. Las Zsię stacji i nie „uruchomiła”* nas znowu. nie malutka, słowem, coś w rodzaju |
skończył. Pociąg 'sunie się po jakiejś Że nas żywcem
„żółty Jack“
nie służącej rozstawia tapczany. Niestety,
wręcz strasznej
okolicy.
Jak okiem pożarł -cud to był nad cudami.
jeden
obok
drugiego!
Pasażerowie
A trzeba wiedzieć, że ową kolejką owijają się szczelnie w płótna żaglosięgnąć rodzaj bezkreśnych.
pastwisk
trzęsawiskowych. Jechało się już ośm odjeżdża się do rodzaju
portu na we, aż powyżej uszu,
i kładą
się
W owej dziurze, jakiej jeden przy drugim. Aby dostać się do
godzin tak dobrze jak nažczczo. Ner- dużej rzece.
wy odmawiają
posłuszeństwa.
Wy- Świat nie widział, nazywającej się En-. niezajętego miejsca, trzeba bez cereobraźnia
widzi
widmo żółtej iebry, contrados czyli... Spotkanie (dlatego monji deptać po... współtowarzyszach |
podnoszące się z tych moczarów, zie- domniemanie,
że tu „spotykają się'* niedoli. A mężczyźni
albo chrapią w
jących jakąś wonią niesamowitą.
wszystkie gatunki febry,
jakie tylko najlepsze, albo rzucają się z boku na
Nagle — coś nami targnęło. Pod- grasują
na ziemskim
globie, plus bok, opanowani przez owady.
Nagie
skoczyliśmy
w
górę, Elektryczność rzek kilka). W tym zaś Encontrados dzieci wrzeszczą, bo nikt nie zdaje się
zgasła. Pociąg stanął. To... wagon przesiada się na statek, który już do- o nie troszczyć.
3
przy
lokomotywie
zeszedł z rels, wozi
do lagunowego
olbrzymiego
W
dodatku
od
„miasta“, gdy Ą
oderwał się i przewrócił, — | otośmy jeziora Maracaibo.
wiatr choć najmniejszy powieje,
niewydani na pastwę
losu; bezbronni.
Przesiedliśmy się na Statek! Była sie takim jakimś
straszliwym zapaczy dziewiąta wieczorem. chem, że człowiek
Jakby
żywcem
pogrzebani w tych coś ósma
skoczylby,
ucietrzęsawiskach, . osnutych
rojami ko- Popłynęliśmy
po owej rzecze, nazy- kając, do tej żółtej, brudnej, zamulo- |
marów i much.
Niema
ratunku! Na wającej się IKKatatumboo wodach zół- nej wody...
Podwija się jakiś wyroszczęście w którymś z wagonów
to- tych i błotnych.
stek, poczytywany
za boy'a
na tym
Na statku, zapchanym worami
z statku z piekła rodem. '
warowych wieziono dwa konie. Oklep
na jednym z nich ktoś
popędził do kawą i garścią pasażerów, niema ani
— Jak ci na imię?
1
„izby”,
ani
najbliższej „stacji”, odległej o 10 ki- kajut, ani jakiejkolwiek
—
Microbo.
siedzeń!
Nic do zjedzenia, nic do
lometrów.
— Mikrob! Idź do licha! zdaleka |
czternastu
godzin nic w
Czekamy godzinę... dwie godziny... picia. Od
Może kto z państwa
przypomni sO- ustach nie miałem, żywiąc się wyłącz- odemnie!
bie na etykiecie
puszki z cygarami nie... nikotynąi chininą. Potem zlany,
Północ. Zaledwie ruszył się staMurzyna lub Indjanina,
ćmiacego na jak oszołomiony, dostaję się na prze- tek, kiedy nie zacznie lać! Leje jak z
zabój jakiegoś londres'a lub san-sal- dni pokład. Pełno. Kobiety w jaskra- wiadra. A parność nie do wytrzymavadora?
Takich dwunastu
miałem wych sukniach jedwabnych, naciągnię- nia. Momentalnie jestem przemoczoprzed sobą. Moi towarzysze podróży tych na brudne, jak z rynsztoku wy- ny do ostatniej nitki. Poduszka pod
tonęli w obłokach dymu, broniąc się ciągnięte koszule; dzieci nagie, wprost głową jak gąbka.
Uciekam na przód
Od insektów. Ja też... Palę i łykam wyjące pod cięciami komarów... Męż- statku. Usuwam się nawpół przytomcygara. ny na czyjąś, walającą się pod nochininę. A raz po raz to
na twarzy czyźni leżą pokotem i ćmią
Gdzie mój bagaż?
Nie jestem w gami walizkę. Pełne mam uszy brzępoczuję ukłócie, to komar wpija mi
Musłano go ku i bzykania komarów, nad któremi
się w rękę, zostawiając po sobie bą- stanie pomyśleć o nim.
gdzieś rzucić... Mam
co innego w nawet deszcz ulewny niema mocy...
belek, napęczniały krwią...
Biegamy w tył i wprzód obok głowie: strzec, aby mi nie dostała się
Ludzie zaczynają wprost tarzać 4
wykolejonego pociągu, wymachujemy do krwi przeklęta „miejscowa* (prof. się po podłodze, poowijani w płótn
wyraziłby
się „regionalna“) przez które komary ich sieką, Przem
chustkami,
dymimy jak kominy tab- Remer
ryczne. Nic nie pomaga.
zaraza.

5.9

o.

KURIER GOSPODARCZY ZLA WYCĄODNICZ
Šian odhudowy na (ere-

nie

w-wa

wileńskiego.

W lipcu 1919 r. została uchwalona przez Sejm ustawa (Dz. P. P. P. iw

Nr. 63 ex 1919,

poz. 368),

m.

gotówce,

w

p.

mk.

20000

WARSZAWSKA

4 czerwca 1928 r.
Dewizy

i waluty:

В

Tranz.

Belgja
Londyn
Nowy-Yurk
Paryž
Praga
|
Szwajcarja
Stokholm
Wiedeń

r. 2927—1.400.000 zł.

Drzewa
budulcowego
wydano z
daniny lasowej: do 1925 r. 52.716 m.
sześciennych, w 1926 r.—13.892 m.,
68.118
Razem
w 1921 r.—1.450 m.

na mocy

której ludność zniszczona miała prawo korzystać z pomocy
Państwa w
postaci
zapomóg
bezzwrotnych
do
wysokości

GIEŁOA

statystyki z r. 1919 wynosiła przeszło
14 tysięcy).
W
celac1
odbudowy
udzielono
kredytu: do 1927
roku 1.562.500 zł.

sześciennych.

Sprz.

12450
43,535
8,90
35,075
26,415
171,86
239.35,
125,435

drzewa wylub materjale budowlanym na każde
114.775 m. Papiery procentowe:
r.
25
poszczególne gospogarstwo, które bez dano: w 1924—19
w 1927 r.— Dolarówka 89 — 88,
m.,
0
r.—26.43
1926
w
sz.,
pomocy Państwa odbudować się włas5 proc. konwersyjna 67
m. SZ.
157.485
Razem.
m.
16.280
nymi środkami nie było w stanie.
Konwersyjna kolejowa 62—
,
odbudowę
na
wydany
Budulec,
Z biegiem czasu, wskutek spadku
proc. Kolejowa 104.
1,5 milj. 10
przeszło
wartość
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj.
waluty bezzwrotna zapomoga w go- stanowi
8 proc. przemysłu polskiego
jtówce stała się nierealna, wobec cze- zlot. (=).
4 i pół proc. ziemskie 53,65
OWA.
MIEJSC
A
KRONIK
stycznia
21
go Rząd, ustawą z dn.
8 proc. ziemskie 80,—

1021r

(Dz. Pr. P. P. Nr.

13

poz.

5 proc. warsz. 58,25 —;—
misji Ziemskiej w Wiłnie. Najbliższe po- 8 proc. warsz. 75,50 76,—
69,50
Komisji Ziemskiej w 8 „proc. Łodzi 70.
siedzenie Okręgowej
się w dniu 4 1 5 lipca rb. 10 proc. Siedlec 79,—
Wilnie odbędzie

niezbędne

Okręgowej

Ko-

nie zostął

usta-

Projektowane podwyższenie

tary-

Posiedzenie

(0)

—

13),
upoważnił
państwowe
organy
odbudowy do udzielania
poszkodowanym pomocy prawie
wyłącznie w
materjale budowlanym.
Ponieważ fundusze,

Z lasów państwowych

na

Va

jeszcze

dzienny

Porządek
lony.

GIEŁDA
Wilno,

pokrycie kosztów tej akcji, uzależnio- fy. W nawiązaniu do wzmianki umieszczo„Słowa* pod tytułem „Walne były od kwot wstawionych do bud- nej w Nr. 124 związku
przemysłowców leśzebranie
ne
żetów -rocznych ogólno-państwowych, nych*, podajemy do wiadomości, że wedle
warunki zaś walutowe
wskutek sta- ostatnich informacyj projekt nowej taryfy

zmie-

się

stale

łego upadku marki

podlegał

niały, zakreślony plan akcji

Nr.

87

lasowej
na cele odbudowy,
która
Przeznacza
na
odbudowę
realne
wartości w postaci drewna.
:
Jednak praktyka, oparta
na pobm wyższych ustawach, wykazała
niedoStateczną wydajność akcji odbudowy,
Pieniężnych

zrujnowanej

ludności.

Bonifacego

Ciśnienie

AE

pożyczki długo-

Wiatr

|

przeważający

Uw

Minimum

|

pochmurnie

Pół

15>C.

na dobę

ciśnienia

spadek

barometryczna:

Tendencja

URZĘDOWA.
Podróż

—

prawdopodobnie

la-

Zenie Nr. 3 ministrów

robót publicz-

r.
w

umorzenia pożyczek, uprzedmiocie
dzielonych poszkodowanym
na 0йudowę,

robotach

Przechodząc

do

obrazujących faktyczny 'postęp w Od-

2-3 dni.

potrwa

— Wyjazd

Izby Skarbowej.

Prezesa

Krynicy

do

wyjeżdża

-— (0) Ulgi
czów

szkół

wojskowe

wyższych.

dla

Min:

SPOŁECZNA.

i OPIEKA

u-

przy obliczaniu

stawki

LONUND PIŁSUDSKI

powyższej

w

długoletni i zasłużony Członek Rady Wojewódzkiej Związków
Ziemian zmarł po krótkich cierpieniach we własnym
majątku
Mosarz pow. Postawskiego dnia 3 czerwca 1928 roku.
O stracie nieodżałowanego Członka zawiadamia

została z 6.60 zł.

podwyższona

Rada

pomoc

tylko

1019, niewy-

przypada

ogółem

Edmund Piłsudski

m. Wilna
terenie
na
bezrobocie
godnią
zmniejszyło się o 309 osób.
-nad
— Policja będzie miała pieczę
wykonywaniem przepisów w Sprawie wa-

W myśl rozporządzenia
runków pracy.
mają
policji państwowej
władz organa
obowiązek sporządzenia protokułów 0 spostrzeżonych wykroczeniach przepisów praw-

- Długoletni zazłużony Członek Rady Wileńskiego
Towarzystwa
Rolniczego
zasnął w Panu
dn. 2 b. m. w majątku
Mosarzu.

dotyczących stosunków pracy.
organa
pracy
Na wniosek inspektora
policji mają ponadto sprawdzać wykonywanych

woj-

;
białoruskiego

gospodarstw małorolnych, t. j. do 15 cław Denisewicz.
— (x) Konfiskata
ha gruntu, oraz bezrolnych i zamiesz„Zara Pracy*. Urząd

kałych na komornem, tudzież na odbudowę budynków użyteczności pu-

blicznej, omija
natomiast
gospodarstwa większe.
budowano

do 1923 od-

1921

W okresie od

23743

miasta i

budynków,

czyli

3112 proc., w roku 1924—1262 bud.
5606 bud.
(1,7 proc.), w r. 1925
(16,9 proc.). Na rok 1927 scisłych
danych nie posiadamy
przypuśzczalodbudowanych

wyniesie 6 tysięcy.
Do odbudowy

budynków

pozostaje

jeszcze

przeszło 25 tysięcy budynków (ogólna

ilość zniszczonych

budynków

przemokły

"kły moje cygara,

papie-

rosy... Nie mam szczypty tytoniu.
Gdzieś zatrzymujemy się u brzeSu. Jacyś ludzie wymachują latarnią.

w dniu

ostatniego

fiskatę

białoruskiego

nakładu

O stracie nieodżałowanego

do właściwej

rozporządzenia

Prezydenta

Rzplitej.

— (x) Inkaso wanie
m. Wilna

Magistrat

przeglądu

W celu upubliczności

Zbawienie!

błota...

pasażerowie wciągają nam

cały kosz bananów.

Na

każdy — ale rozchwytano

Ci nowi

ospy

na pokład

wagę złota

ma kandydat złożyć

w jakąś strefę
<iemności egipskich
proszę
straszliwego smrodu — tak,

wybaczyć, ale delikatniejszego wyrazu
na

To

nie użyć.

trzech,

czterech

przestrzeni

jakich

kilometrów „zagniła

się" rzeka. Tu dopiero wzbiły się jak

tuman miljardy
cej zaś wody

insektów!
raz po raz

Z cuchną-

podskakują

wysoko „dzikie" (jak je nazywają tu-

ziemcy) ryby i opadają,
wodę.

pluskając w

Po brzegach zaś rzeki

nają coraz gęściej żarzyć się

mie jakieś,
łańskie.

zaczy-

Olbrzy-

coraz

bliżej—coraz

muje

pletnej ciszy.

Powiodłem

urwał się
L

wzrokiem

Po niebie

nie

do

wytrzy-

raz po raz zapałają

nazjum

ducha...
na pustka - żywego niema
wszyscy wymarli. Żółta ich febra wy- dusiła,

—

i

dziennie

o godz.

przyj-

15 czerwcą.

uczęszczających

jezuitów,

otwarty

1928 29
przyjmuje

gimnazjum

II-VII

br.

(oprócz

niedziel

jest

przy

— Zarząd Stowarzyszenia Kupców i
w Wilnie
Przemysłowców Chrześcijan
wzywa wszystkich zrzeszonych do stawiepia się w dniu 7 b. m. o godz. 8ipół rano
do lokalu Zarządu (Bakszta Nr. 7), Skąd

jest

Aresztowanie międzynarodowych fałszerzy brylantów.

artykułu,

om3-

kowanQ: „50-letni jubileusz pracy zawodowej i literackiej" zamiast 50-letni jubileusz
pracy zawodowej i społecznej.

co-

— Sprostowanie. W związku z notatką naszą pt. „Samowelą*
od właścicielki

posesji Nr. 17 przy ul. Senatorskiej p. Hennastępujące
ryki Janossowej otrzymujemy
sprostowanie:

Powołując się na Rozporządzenie

Święciany.

ciem zajął się specjalsy Kamitet Akademic-

wadz pańpoparciu
szerokiem
ki przy
Jednocześnie
stwowych i samorządowych.
wzywa się wszystkich Kol. Kol. do liczne-

go stawienia się 6-go czerwca o godz. 8
m. 20 na dworcu lub 10 m. 15 na Mszy
celem :spotkania
Świętej w Ostrej Bramie
kolegów z Łotwy i wzięcia udziału w dal-

narodowych
oszustów,
niejakiego Zili H. Fritzmana, w
berstajna Mendela
czasie, gdy nielegalnie przekroczyli granicę z Niemiec
do Polski.

W czasie osobistej rewizji u aresztowanych znaleziono w ukryciu 10 i pół
kamieni i brykilogramów fałszywych
W

padająca

łaskawe
nijszego

z 27 V. 28

merze „Słowa*
wola“:

Przejście pomiędzy

ul.

Senatorską

woli

z

a lasem miejskim utworzone było

dla własprzejPublicznem

nego wyłącznie

użytku.

ście to nigdy nie było i nie figuruje ono w
planie miasta, bo o trzy domy dalej istnieje publiczne przejście, tj. ulica Borowa.
Orzeczeniu
. 2. Pan Komisarz Rządu w

z 3. Ill.

publiczne

27

r.

przejścia

nie uznał,

słuszne, gdyż przejście

co

to

powyższego

jest

nie

przechodzi obok żadnego domu,
Senatorskiej
łączy nawet ulicy

zą

najzupełniej

tylko

nie

lecz nie
z żadnem

osiedlem, jak to przedstawia autor

notat-

na wszystkich, wynosi około

2,000

ki, twierdząc nieściśle i niezgodnię Zz rzeczywistością, że droga ta stanowi „wygodne przejście dla mieszkańców
rozległej

„Samo-

r. pt.

p. Wojewoda

sns na

umieszczenie w swojem pismie ninusprostowania do art. w 120

i

polany

leśnej."

cznym,

bo

3. Sąd Pokoju w Wilnie
zaskarżonym

imiennie trzem

osobom,

(w nieostate-

wyroku)

przyznał

M. 1., R. i K. Sz.

prawo przejazdu i przechodu
przez
moją
posesję, czyli upoważnił do korzystania
Z

przejścia wyłącznie wyżej wymienione osoby. Dlatego miałam i mam zupełne prawo
do wywieszania tablic z napisem: „Nieuprawnionym przejście wzbronione*.
‚ 4. Wbrew twierdzeniu autora artykułu
z interwencją policji, znającej stan rzeczy,
jeszcze

iantów, fabrykowanych

zagrani

Ścisłe dochodzenie ustalił,

berstajn i Fritzman
narodowej

bandy

należą

e

Zil-

do między-

fałszerzy

brylantów

i drogich
kamieni, które
następnie
puszczają w obieg, jako :prawdziwe
Areszt
esztoowanych
międz ynarodowych oou
przekazano włądzom sądo-

Jednorazowa zapomoga tlaprzy-pewnej kategorji bezrobotnych.

dniu wczorajszym

znał w drodze wyjątku 75-ciu bezrobotrym
po(kawalerom i bezdzietnym żonatym)
zbawionym prawa do pobierania zasiłku,
jednorazową zapomogę. Ogólna suma, przy-

Pre-

z właścicieli sąsiadujących posesyj

Łotwy. We środę dn. 6-g0 b. m. © godz. 8
m. 20 przyjeżdża do Wilna wycieczka Stuprzyjędentów Polaków z Łotwy, której

Onegdaj na pograniczu polsko-iitewskim w pobliżu Wiejżan
władze bezpieczeństwa aresztowały dwóch między-

zydenta
Rzeczypospolitej o prawie ргазоwem (art. 32), uprzejmie proszę Sz. Pana o

1.

AKADEMICKA.

Kresowej.

Rozwiązany wiec | P. P. 8. Iewicy,

RÓŻNE.

— Sprostowanie. Do

i świąt) w godzi-

Rady opiekuńczej

W ubiegłą niedzielę o godz.
12 wstepnego, zapominając, że wiec
ma
i pół. w sali Krengla przy ul. Ludwi- charakte:r
sprawozdawczy,
wygłosił
sarskiej zwołany został przez
P.P.S. antypaństwową mowę na temat prolewicę wiec sprawozdawczy.
Na wiec cesu „Hramady*, wobec czego
znajprzybyło dwóch posłów z białorusko- dujący się na sali przedstawiciel bezwłościańskiej partjj Wołyniec
i Ga- pieczeńsjwa
publicznego
wiec
niezwłocznie rozwiązał.
wrylik.
Ostatni w czasie przemówienia

udadzą się

zebrani

Stow.

ze sztandarem

wiającego w Nr. 124 (1735) „Stowa“ zasłuw
gi D-ra Peszynskiego, wkradł się błąd
tytule, gdyż z powodu przeoczenia
wydru-

w dn. 15—30-go

— Wycieczka Studentów Polaków

z

źŁarząd

w

i 182.

żyć
dorożkę
samochodową,
prowadzoną
przez kobietę. Jak się dowiadujemy pierwszą zawodową szoferką jest p. Zgirska.

— (x) Roboty inwestycyjne Dyrekcji
PKP. Wilno. Dyrekcja PKP. Wilno przystąpiła ostatnio do wykonania robót inwestycyjnych na szlaku kolejowym Wilno—
i Wilno-

.

Obowiązuje strój galowy. Wszelkie inpod Nr. Nr. 1278
telefonicznie
o

— Pierwsza szoferka w Wilnie. Od
kilku dni na ulicach miasta można: zauwa-

KOLOWEJA.

Lida

godz. 9-ej

p. W. Szumańskie-

wórzu.

Humanisty-

czynną

Ziemianin
nieodżałowany
opiekun
Domu Ludowego
Mosarzu, zmarł 2 czerwca 1928 r. w maj. Mosarzu.
Cześć jego Świetlanej pamięci.

uro-

w

Ligi

banderą

do gim-

nach od 8 13.
Nadmienia się, iż język polski jest wykładowym, a do przedmiotów obowiązujących należy również i język rosyjski.

przeko-

Gz

dn.

Kancelarja gimnazjum

u niego podniecenie wewnętrzne.
— | cóż państwo na to? —odezwałem się. —Czy będziecie jeszcze wyrze-

trzeba Panu Bogu

QO._

Dyrekcja

czerwca

Ktoś chrząknął. A wuj Rozpędow-

nania:
— Za wszystko
Płyniemy—płyniemy—
Nie wiem ile czasu. Nie czułem już dziękować.
nic. Ostatniem wrażeniem było mocne.
ukłócie w rękę. Lecz już nie miałem
sił sięgnąć po chininę.

uczniów,

godz. 10; do klas

moich

Ktoś znowu: zachrząkał, a jedna

II, HI, IV

czerwca

Edmund Pilsudski

do Katedry celem wzięcia udziału w procesji Bożego Ciała.
Wystawa Wileńskiego Towarzystwa Artystów-Plastyków. W Pałacu Reprezentącyjnym codziennie otwartą VI Doi Rzeźb Wil.
Obrazów
roczna Wystawa
od godz. 10
T-wa Artystów-Plastyków
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod-

cznego Koedukacyjnego
Zofji «ukowowej-Łuninowej w Wilnie (ul. św. Anny 2),
podaje do wiadomości, iż egzamina wstępne do klasy I odbędą
się w
dniu
27-g0
czerwca o godz. 8 rano i 28 czerwca br. o

gościach.

pań rzekła tonem głębokiego

do

urzę25-g0

Kolegium
OO.
jezuitów
Internat na 70
miejsc. Zgłoszenia przyjmuje
Rektor
Kolegium ks. Stanisław Lic T. J.

wśród kom-

się smugi błyskawic—„małanek", jak
kali na nasz klimat? Czy rzeczywiście
U nas mówią.
mamy
prawo
gorzko wypominać
na
reagować
nawet
sił
Nie mam
i umierać
nam
żyć
że
ności,
Otaczający mnie nastrój. Chodzą mi Opatrz
nie zaś w
Wilji,
ami
brzeg
nad
kazała
PO głowie te rzeczne statki brazylijw Enconh,
np.
krajac
ch
gdzieś
ciepły
do
przybiją
—
skie, co—bywa często
umbo?
trados
nad
Katat
brzegu u „stacji”... a na stacji zupeł-

kancelarja

Dia

bliżej—

po

do klasy

18-go

Zgłoszenia na rok szkolny
aktualnych uczniów gimnazjum
kancelaria do ćn. 5 lipca.

niesamo-

Już widać było gołem okiem chaty
jakiegoś osiedla lndjan,
na palach
jakby strzegącego wylotu rzeki na niezmierzone wodne obszary...

Głos mój

się

Rolniczego.

$.

do

reprezentacyjnego
pod

go, Mickiewicza Nr. 1.

osobiście w kancelarii

wstępne

udziału

u członka Zarządu

rano

szkolnem

17-ej. Podania wraz z dokumentami

Przed nami połyskiwały już wody
jeziora Maracoibo. Podpływaliśmy ku
nim

Egzamina

i V rozpoczną

jął
bajeczne robaczki święto- ski wstał i, podszedłszy do okna, ało
bębnić palcami w szybę, co oznacz

Duszno i parno

Mania.

_,

je w mig. wicie drobne małpy.

„_ Płyniemy dalej—iwpływamy wśród

świadectwem

gimnazjum (Wielka 58) w godzinach
dowych (ti. od 11 do 13) do
dnia
czerwca rb.

wron.
i jakichś egzotycznych
płoszył ilamingi i pelikany; po

drzewach skakały, krechcząc,

i ostatniem

Towarzystwa

Po-

Wileńskiego Oddziału Ligi Morwzywa p. p. członkinie i

czystej procesji Bożego Ciała,
Zbiórka w dniu 7 b m. o

metryką urodzenia, Świadectwem zdrowia,
wydanem przez lekarza szkolnego (tj. d-ra
Wrześniowskiego, Wilno—Wileńska 30 m.
17), świadectwem powtórnego szczepienia

gdy zaczął przerzedz'ę
Dopiero
się
ranek i rozpoczął
rny
się pochmu
dyszący żarem dzień —dźwignąłem się
z prostracji i oprzytomniałem. Płynę-

papug
Pociąg

przyjęcia

do klasy I rozpocznie się 27 czerwca rb. o
godz. 8 rano. Podania o' przyjęcie wraz z

wzdłuż wybrzeża całkiem płaTo sygnał, że chcą dostać się na liśmy
z którego wyrastały nieprzeskiego,
statek, gKilku mężczyzn, kilka kobiet.
Statek wrzyna się w jakieś piachy, byte lasy dziewicze, całe w stadach
czy może

nej. Zarząd

SZKOLNA.

ZZB

ISK

do

na lit. Z,

— Dyrekcja gimnazjum OO. jezuitów
w Wilnie powiadamia, że egzamin wstępny

SpółdzielTowarzystw
Spółdzielczy
29 i Bank

EET

z nazwiskiem

zam. w li II komisarjatach,

a mianowicie: Wileński
banki wileńskie,
Mickiewicza 8, Bank
Handlowy,
Bank
Spółdzielczy dla Handlui Przemysłu; Mic-

kiewicza 7, Bank
czych, Mickiewicza

poborowi

Lekarzy

skiego (Zamkowa
24). Wobec ważności
spraw uprasza się Kolegów
0 jaknajliczniejsze przybycie.
— Wezwanie Ligi Morskiej i Rzecz-

We

się

zwyczajne

lakó*. Ostatnie przed wakacjami zebranie
zwyczajne Stowarzyszenia Lekarzy Polaków
odbędzie się we środę
6-go czerwca rb. O
Lekargodz. 20-ej w lokalu Towarzystwa

10

poborowych.

4

ostatnio

upoważnił

dnia

Wileńskiego

zawiadamia

KOMUNIKATY.
— Zebranie

zamieszkali w obrębie wszystkich komisa- skiej i Rzecznej
riatów m. Wilna, i z nazwiskiem na lit. Ž. członków Oddziału

podat-

miejskich

do

środę, dn. 6 czerwca, winni stawić

MIEJSKA.
ków przez banki wileńskie.
dogodnienia zainteresowanej

PKU. najdalej

czerwca rb.
— (0) Przegląd

Rada

Członka

pracy.

zawiadamiają O tem inspektora

Podania o przesunięcie terminu
wcielenia z dołączeniem
zaświadczenia
wyższego zakładu naukowego
należy
wnieść

łu dopatrzono się cech przestępstwa, przewidzianego w art. 50 prawa prasowego i 1

AO

S

T

UT TIT

według

zarządził

pis-

Starostwa Grodzwczorajszym Kon-

pisma „Zara Pracy* za umieszczenie artykułu
wstępnego,
krytykującego wyrok
z
procesu „Hramady*. W treści tego artyku-

r. 1926—12659 bud.

(1,49 proc.), w
nie jłość

ma
kiego

dotychczas z odroczenia służby wojskowej na podstawie art. 57 punkt b dawnego
brzmienia ustawy, o ile udowodnią we
właściwej PKU. zaświadczeniem wyższego
zakładu naukowego, że'są tich słuchączami rzeczywistymi (zwyczajnymi).

p. Wa-

prezesa

zastępca

Izbą obejmie

two

Ziemian

1771, rolnych 76 i umysło-

W dniu jutrzejszym
skowych poleciło udzielić przesunięcie terprezes Izby Skarbowej, p. Jan Malecki, na sminu wcielenia do dnia 1 lipca 1929 r. po- nie przepisów prawnych w sprawie czasu
udowie na terenie województwa wi- trzytygodniowy
pracy, zatrudnienia kobiet i młodocianych.
urlop wypoczynkowy. W
leńskiego, należy zaznaczyć, że akcja czasie nieobecności p. Prezesa kierownic- borowym rocznika 1903, którzy korzystali
W razie wybuchu strajku organa policji

Odbudowy uwzględnia

Wojewódzka Związków
Ziemi Wileńskiej.

4507 bez-

ogółem

Województwa

4401 bezrobotnych. Z tego 3123 mężczyzn
i 1278 kobiet.
W stosunku do liczby z ostatniego ty-

słucha-

spraw

Są,

proszone

zachęcić Ko-

udziału

licznego

do

wo-pracujących 999.
Na
m.
Wilno
zaś

POCZTOWA.

"

zechciały

nych 381, wykwalifikowanych

WOJSKOWA.

Podróż

danych cyfrowych,

'akademickie

kwalifikowanych

Znaczki te z podobizną generała Józerzelskiego, naczelnika wydziału bezpieczeńmają
na |еstwa p. St. Kirtiklisa, inspektora Praszało- fa Bema, koloru czerwonego
„1794—1831“,
z prawej
p. Sta- „wej stronie daty
wicza oraz sekretarza osobistego
zaś godło Pańniewicza wyjechał autem na teren pow. Wi- „1848—1850*, pośrodku
lejskiego, celem przeprowadzenia inspekcji stwa.

urzędów.

organizacje

robotnych, a mianowicie: robotników hutniczych 64, metalowców 247, rob. budowla-

Okręgu

Kuratora

ne

na terenie

— Nowe znaczki pocztowe.
WproPOszkodowanemu pożyczki. W związ- dy. Wczoraj w godzinach popołudniowych wadzone
zostały w obieg nowe znaczki
towarzystwie
w
Raczkiewicz
Wojewoda
p.
Rz z tem zostało wydane rozporzą
Szkolnego p. St. Pogo- pocztowe wartości 25 gr.

nych i skarbu z dnia 20.V
1927
z. U. R. P. Nr. 48, poz. 436)

i szwagier.

— (x) Znaczne zmniejszenie się bezrobocia w Wilnie. W myśl cyfrowego zestawienia w ciągu ub. tygodnia zanotowano

delegacja
Magistratu
bezrobot-

przy

pracy

p. Wojewo-

inspekcyjna

siostra

kwidowany.

W _ zastępstwie vice-prezydenta
miejskich.
delegację przyjął kierownik
wydziału opiejej
p. Kejzik, przyrzekając
ki społecznej
poparcie.

A

wnuczki,

b. m. punktualnieo godz.

- — (x) Likwidacja strajku w żydowskiem stowarzyszeniu .Ort*. Od kilku
dni trwający strajk pracowników technicznych i nauczycieli w żydowskiem stowarzyszeniu „Ort* po uwzględnieniu żądań pracowników został onegdaj ostatecznie Zli-

Wil-

miejskie.

jakiejkolwiek

nym

—2C.

dobę

za

7-g0

bezrobocia,
na 7.50 zł,

się obecnie

gistracie. W dniu onegdajszym
się do
bezrobotnych zgłosiła
m. Wilna z prośbą o udzielanie

Północno-zachodni.

czwartek

wkładek zakładów pracy, obowiązanych do
zabezpieczenia
robotników
ma wypadek

— (x) Delegacja bezrobotnych w Ma-

agi:

Maximum

drewna budulcowego, pobieranego na
Zasadzie ustawy o daninie lasowej.
_ Wymieniona * ustawa
przewiduje
ewentualność
umarzania
udzielonej

boratorjum

]

we

— Nowe

ul. Hetmańskiej

przy

zaś

gmachu

na cmentarzu

czerwca b godz. 5-tej
w Mosarzu
parafjalnym

i

Koleżarek

wszystkich

bezrobocia.
wypadek
bezpieczenia na
naji OS.
Rozporządzeniem Min. Pracy
robotni- |
wyższa norma zarobku dziennego
do obliczania
podstawę
stanowiąca
ka,

myśl

W

Wileńską.

znajdzie pomieszczenie

do

PRACA

ub.

lokali

od

przy ul. Hetmańskiej, przeniesione zostanie
w najbliższych dniach do lokalu przy ul.
Wileńskiej Nr. 25.
W

terminowe b. nisko oprocentowane
(10 lat po 1 proc. roczny), i dając
Jednocześnie możność zużytkowania

14

nierucho-

ostatniego zarządzenia Magistratu m.

Opad za dó- )
bę w mm.

dnia

do

od

na biuro adresowe, mieszczące

J

średnia

wistych kosztów odbudowy. Ustawa
ta zasadniczo zmieniła system zapowprowadzając

155

apelem

uroczystości.

wanie.
- (x) Przeniesienie centralnego biuul.

cym

łegów

Nie-

handłarzy,

nio bawił aa urlopie wypoczynkowym, poi objął urzędowrócił onegdaj do Wilna
ua

punktach

w Wilnie.
Uroczystość Bożego Ciała. Wileński Komitet Akademicki zwrąca się z gorą-

by ze śwej strony

podatku

ra adresowego

po nabożeństwie żałobnem

4-go

10 na podwórku Piotra Skargi. Poszczegól-

inkasowania

do

poniedziałek

pobytu wyciecz=

programu

szych

ki

— (x) Prezydent m. Wilna powrócił
Prezydent
z urlopu wypoczynkowego.
m. Wilna p. mec. Folejewski, który ostat-

|

Temperatura

Domoc w naturze, lecz i pieniężną w
"Ozmiarach do 80 i 100 proc. rzeczyimóg,

J

średnie w m.

U. R. P. Nr. 49, poz. 492), mocą któtej poszkodowani uzyskują nie tylko

89,50

roku,

—- 4 VI 1928 r.

z dnia

35

w

1928 r. w maj. Mosarzu

zawiadamiają

by jaknajliczniej wzięli udział
Kolegów,
pod sztandarem Ogólno-Akademickim w
Uroczystej Procesji Bożego Ciała. Zbiórka

rb. i Il raty podatku

mości

meteorologiczne
Spostrzeżenia
Zakiadu Meteorologii U. S. 5.

1924. (Dz.

dol.

5

66,00 67,00

100 zł.

drobnych

czerwca rb, I raty

jutro
Norberta.

chwalona i wprowadzona w życie noWa ustawa z dnia 4 maja

Ds

5

u-

została

To też w następstwie

miecka

Wschód sł. g. 3 m. 48
Zach. sł. o g. 19 m. 34

nastąpi

żona, syn, synowa,

Zastawne

dla

dnia 2 czerwca

1928 r.

90,50

żydowski

WTOREK.

zasobów

małych

Szczególniej wobec

O czem

KRONIKA

daniny

poborze

o

636)

poz.

76 58

Panu

żałoby do Kościoła Paratjalnego

z domu

odbędzie się we wtorek 5 czerwca

Pogrzeb

wieczorem.

dn. 4 czerwca

8 proc. Wil. B. Ziem.

notatce.

w wymienionej

podane

zostało

częstym zmianom celem dostosowania do nowych warunków.
Pierwszy wyłom na drodze
uniezależnienia akcji odbudowy od budŻetu i spadku waluty
stanowi
ustaWa z dn. 6 lipca 1923 r. (Dz. U.R.P.

zwłok

Eksportacja

przy Wileńskim Sądzie Okręgowym

zasnął w

cierpieniach

krótkich, iecz cężkich

po
94—
90—89 -90
53,50

i Sędzia Honorowy

WILEŃSKA

Listy

przewiduje zwiększenie taryfy
kolejowej
dla drzewa 25 proc., nie zaś 45 proc., jak

Obywafel ziemski

Papiery procent. państw.
Premj. ser. Il
Pożyczka

5'proc.

Edmund Piłsudski

Kupna

12481
124,19
43,64
43,43
8.92
8.88
35.16
35.99
26.48
26.35
172.29
171.43
239.95, — 238.75
125.75
125.12

nie spotkałam

się.

-

5. Na skutek oskarżeń malkontentów
Sąd Pokoju i Sąd Okręgowy rozpoznawały

złotych.
Następna
listą bezrobotnych,
°
и
trzymają

jednorazową Pi

”

którz.

mų miulė

2

i

na zostanie we środę w lokalu Biura Funduszu Bezrobacia.

T

IIS i TIT

zarzut rzekomej samowoli

właścicieli

obu wypadkach

uniewinniającym

wyrokiem

i w

stwierdziły bezzasądność oskarżenia.

TEATRY

i MUZYKA.

„ — Teatr Polski(sala „Lutnia”). Ostatni występ Elny Gistedt. Dziś znakomita artystka Elna Gistedt wystąpi po raz ostatni
w nad wyraz wesołym wodewilu
Gilberta

„Księżniczka Olala* w otoczeniu wybitniejszych sił zespołu Teatru Polskiego.

Występy świetnej artystki, która opuszczą Wilno, udając się na występy zagranicę — rozentazjazmowały
publiczność
wileńską i cieszyły się nadzwyczajnem powodzeniem.

э

aresztowani.

Onegdaj w miejscowości Filipowo
na
pograniczu polsko-litewskiem władze bez-

dowych przemytników, a mianowicie: Stanisława Rogula, Józefa Bugrowa i niejakie-

pieczeństwa publicznego wykryły kryjówkę
z wielkiemi zapasami przemyconego z Nie-

go

miec i Litwy towaru,
m,

kokainy,

skłądającego

płótna,

spirytu-

su it.
Wartość towaru przedstawia kołosalną
sumę. Jednocześnie aresztowano w tej kryjówce

3-ch

oddawna

poszukiwanych

hejnał

w

Wieży

17.00 - 17.15: Muzyka

Mariackiej
z płyt

grupowali

cały

znalezionego

towa-

dyspozycji

odno(x).

aresztowanych przemytników

no pod silną eskortą
śnych władz.

do

Kasztelan

Toczek,

Berek

w

stwowych

odstawio-

pada. Mjr.

nie

Joselewicz

odczyt

Nazwa

(ferainej) pa-

lek-

po

Wojak

przygniatając

por.

Donnera,

policyiny,

gonitwy

20 długości
bera.

124

i

chłopców

siedem

przekonania,
p. J.

M.

Malsaka
2,24.

ppłk.

Następne
do

tek. Zapisy

ELEKTRYCZNE

Szczegółowe

podamy

w

tego

z

Pluska

243,60

Ostrowite,

óżą

O)
gi

jez. Żyłma, Żyłmajcie, Lunelka i Lunajcie

в

Przedsta-

części

<

:

miBo-Teatr

KELIOS“

+

3

Wilenska

| |

mi

żniwnych,

5»

Prospekty i kosztorysy
Liczne referencje odbiorców.

;

As ISPA NT

° т оИн O. MAKO.

©]

:

bezpłatnie.
b —c9v2

gwał-

towny wiatr od zachodu wstrzymywał
bieg parostatku, podnosząc wcale pobiałą pianą,
kaźne bałwany, pokryte
które lud tutejszy bardzo trafnie naprzypominają
bo
„owcami*,
zywa
się grzbieącym
pieni
wym
biała
swym
tem białe runo owiec, pasących się
z wielkiem
na lące. Na trzeci dzień

TPA ziś! Wspaniał
Wspaniały

„OGIISKO

dramat

miłości

zie isiaw

program.
i cierpienią

NĄ

MIEJSKA
r
Ostrobramska

a a

AA

drewno

OS

Anni Andra

włącznie będą wyświetlane

wywołuje

kobietach,

łzy i śmiech

i kusząca

i namiętna

do

10-ej

RIAA

Hanni Weisse.

własnego

egoizmu

Medycyny

mm

Śniadeckich
od 4

drugi przyjmuje

O

b

ы oł

Dr. POPILAKI
choroby skórne i we
neryczne.

Przyjmuiej

od godz. 10 do
5-7

ka 2,
+0

Li O

p.p. W. Pohulan

róg

-

Zawałnej

Modór.Macycyny

„SZANSONISTKI*

Rewje pięknych kobiet. Seansy od g. 6, 8 i 10.15.

Doktór

W.Z.P.
w majątku z
Letnigko utrzymaniem,
las,
rzeka,
ogród
R. GYMELER
owocowy. Iniormacje: choroby skórne,
we:
sklep
jubilerski
T. neryczne
i mocz
Filipski, Wilno, Zam- płciowe. Elektrotera*
kowa 6.
4 pia,
słońce
górskie

o naj-

Urocze

poświęcić szczęście dziecka? p. t.

„Tyiko

ona

ECA

Ei

filmy:

2

Retas UAI

w rolach
gł. urocza
Norma
Tatmadge Oraz rasewy O'Brien.

(wy)

„órgarze

5.

stanie

w

wyrobionem

Nadleśni-

Н

i WYNAJĘCIE
Wiino,

walk z Indjanami

w 8 aktach. W

Ogłoszenie

Tito

w

PUSZCZĘ

PIANINA

i FISHARMONJE

Zagranicznych

i

GWARANTOWANEJ

Krajowych

jakości,

K. pqbrowska

ul. Niemiecka

3, m, 6.

Urząd

Wojewódzki

Publicznych

Konkurs
na

projekt

—

we

Dyrekcja

Lwowie,

Robót

ogłasza

architektoniczny

szkicowy

gmachu

Biblioteki Po-

litechniki we Lwowie.
Program
i warunki konkursu, który
ogłasza się dla architektów, obywaieli Rzeczypospolitej Polskiej, można otrzymać za
opłatą

10 złotych,

w

Kancelarji

Oddziału

Ш-во Dyrekcji Robót Publicznych we Lwowie (gmach Urzędu Wojewódzkiego, II! piętro) w godzinach urzędowych.
Program ten można przeglądać również

w miejscowych stowarzyszeniach architektów w Warszawie,
Kaliszu, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Toruniu.
Nagrody ustanawia się następujące:
I nagroda 4.000 złotych
И
3.000
”
”

Пюач

оООО

оу

nadto wybiiniejsze prace zostaną zakupione po cenie 1.000 złotych.
Termin składania
prac konkursowych
upływa dnia 9 lipca 1928 r. o godzinie 12-tej.
Dyrektor Robót Publicznych
Inż. Bratro w. z.
ak

do

kasztan 5 lat.

Oglądać: róg Mickie-

na tle

jwicza

rolach

i 3-40

maja,

stajnia p. Zdanowicza

BEZ

255671

Mi

'€5
ie
|potrzebne 3 pokojowe,
pożądane
na

od Werek. Dowiedzieć
się można, ul. Niemiecka Nr 3 m. 8, od
do 7 м.

-0

R LEKARZE Ę

i

Szycia

Tomkowiczówny
Wilnie, Królewska

w
K. KINSBENE
5,choroby
weneryczne

m. 11, przyjmuje się syfilis i skórne. Wilzapisy uczenic w o- no, ul. Wileńska 3,: ekresie letnim r. bu, łefon '567. Przyjmuje
opłata za naukę do- ой 8 40 11044 40 8.
stępna. _ _ _0—Sppl G
gubiono,
dąc ul.
Raduńskę, książką rachunkową
z dokumentami.
Ła-

skawego
znalazcę
proszę 0 odniesienie
książki

za

wynagru-

S

О АЕМАНОЕ Deni )
SAAESMECIŚ
Lekarz-Dentysta
MARYA

Użyńska-śmolsia

Choroby jamy, ustne
Piombowanie i usuwź
nie zębów bez bólw
Porcełanowe { 210%
korony. Sztuczne zę”
by.
Wojskowym,
rzędnikom i uczący

się zniżka. ОНагпа®
. 5. Przyjmuje:
0%

7.

Wydz. Zdr. Nr.*

DOKTOR

G.

116.

B

8—1iod4

Po skończonych egzaminach
na
Kursy
Kroju

z

T. WĄSCEGKE

zkani

Zwierzyńcu. Zgłoszepod
Lotnisko do wynajęcia, nia do „Słowa*
koło
Zielo- „Ergo“.
nych
jezior,
5 klm.

godz. 5-ej

med.

Wydz. Zdr. Nr

ae as

wiec (rasosprzedania.

Ciemny

:

«dramat z życia dzikiego Zachodu

Dr

aa Wiosna 6 POWROCIŁ. Chorob!
uszu, gardła
i nos%
!m. 2.
= 6082 Wileńska
12 m.
нн
нн ее
Przyjmuje od 4 do 3

TROSKI" historja o dwóch psach w 2 aktach. 2) „COKO ROZSIEWA BAKCYLE* kom. w t akcie.
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta
od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów o godz. 6-ej,w niedzielę i święta od godz. 4*ej. Następny
:
program: „ZEW MORZA“.

BATA

Dr. ©. WOLESDA

EE
aa AUG

SIAOEB NAZI
AKUSZERKA

W. Smiażoczsk

przyjmuje od godz.
weneryczne,
moczo- do 7. _ Mickiewicj
płciowe i skórne, ul. 46. m. 6. Niezamo*
4
Wileńska 7, tel. 1067. nym ustępstwa.
$
2. P Nr. 5
Lab
+
AKUSZERKA | |

Choroby

m,

OKUSZKO

dzeniem pod adresem: Sanatorjum
„Salus“ powróciła i wznowie
chory
Brzozowski
Adam, Dr.
Kupczyka Kra- przyjęcia
Mostowa
23_ m.|
ni. Sygnałowa 16
ków, Szujskiego 11.
W. Z. P.
256!
8z 812г
J

olbrzymie stada kaczek i formalnie
zakrywały słońce jak chmury;
nieco
dalej, na puszystych
ławicach
wylegiwały się na słońcu mniejsze stada
dzikich gęsi w majestatycznym — 5роkoju
nie zwracając, żadnej
uwagi
na płynący
parowiec,
gdzieniegdzie
oko dostrzegało i grupy łabędzi, które trzymały
się zdala od gęsi, jak
arystokracja rodzaju ptasiego. Wspominając to królestwo
ptaków
wodnych, ja myślę, że u nas w Polsce
cóś podobnego może się tylko przyŚnić myśliwemu... i to po dobrej wypitce.
R
— Nie boją się człowieka, — powiedział
kapitan
statku, wskazując
małe stadko kaczek, spokojnie žerujące przy brzegu:—a wiesz
pan dlaczego? Bo kaczki nie uważają
Chińczyka za człowieka! W chińskim stroju podejdziesz pan tę zwierzynę o 10
kroków, a spróbuj pan włożyć strój
europejski, to zaraz drapną.
Istotnie! Dzikie ptactwo odróżnia
Chińczyka, któremu religja
zabrania
polowania, od europejczyka, wiecznie
gotowego pukać ze strzelby do
byle

matwłewiez.

od godz.

"W: Zdr. Nr. 132.

z ui.

piętrowy,

parterowy
wiaz
Z
ogródkiem, _ stajnią,
wozownią,
przy
ul.
Belmunckiej 38, tanio
u
13-ej* sprzedam. Spytać
portjera Hotei „Palace“, ul. Wielka 47 -o

15,00

zł.

głównych: Tim Me Coy i znany z „Wielkiej Parady* Karol Dane. Nad program: 1) „ŻYCIE

SPRZEDAŻ

O

j. Zwie460 poleca
WiGryński i Ska,
leńska 28, tel. 1224.
£—c9cz

który

Gi

S

Od dnia 4 do 8 czerwca 1928 r.

ЭОБр

*

DOM

prograu: 1) Wielki dramat życiowy w 10 aktach, będący odpo-

p. t.

Biuro

12,

10,00

film o czarujących

WERE
Wielki

Osobom zainteresowanym udziela się iniormacyj
w godzinach urzędowych. Oferty pisemne na nabycie
wskazanego objektu przyjmuje się w Kancelarji Dyrekcji Lasów.
1

Informacje: RE

10,00

kolejowego). i Piękne widoki Wschodu! Wspaniała gra! Pocz. seansów o g. 6 w. w niedzielei święta o 4 popoł.

zapachami

i to niezbyt

O kilka kilometrów
siła się

wówczas

przyjemnemi.

od miasta wzno-

twierdza

chińska

każdy
„Bajan Tu", na której widok
specjalista wojskowy mógłby parsknąć
śmiechem. Bo proszę sobie wyobrazić
gruby wał z gliny ze strzelnicami dla
armat i dla broni ręcznej, otoczony
rowem, ale położony
na dole i na
brzegu
rzeki: to się nazywa
„impań* — coś w rodzaju wielkiej redu-

ty, a wokoło

na

odległość

strzału

karabinowego
wysokie
góry, a na
nich ani śladu jakichkołwiekbądź szańców lub okopów, tak, że możnaby
dotarliśmy do małej
spóźnieniem
stamtąd wystrzelać co do nogi obrońtuž
Lacha-Susu
wioseczki
chińskiej
ców
tej dziwacznej „impani“...
Taka
czy
wiem,
Nie
i.
przy ujściu Sungar
to była niegdyś fortyfikacja chińska...
y
byłob
której
na
rzeka,
druga
jest
wbrew wszelkim zasadom sztuki wotyle wysp, co na Sungari i któraby
jennej,
wbrew samej logice. Dziś, nienie
ko;
łożys
tak często zmieniała swe
stety, jest inaczej! Na swoją biedę, na
,
dnych
bezlu
e
równi
ów
znam też brzeg
własną głowę nauczyliśmy
ten lud
jak w dolnym biegu tej rzeki o 120—
sztuki
wojowania;
a
Chińczyk
— to
ta
„Dziś
.
150 kilometrów od jej ujścia
uczeń
pojętny
i
jeszcze
pokaże
Euroaną
nizow
Skolo
jest
miejscowość iuż
pie, do czego jest zdolny.
przez włościan chińskich, „przybyłych
Mówią, że to lud spokojny, który
Tieni
z południa od Pekinu, Czi-fu
się
brzydzi wojną... ale i Mongołowie
ra
popie
o
bardz
i
Dzinu: rząd chińsk
byli
spokojnym ludem, nim
ich nie
tę kolonizację ze względów strategiczpchnął
drapieżny
Dżyngis-Chan
na
czego.
swym
ze
nych na wypadek wojny
podbój
świata...
i
Arabowie
spokojnie
O
300
wiorst
od
ujścia
wpada
do
as
wówcz
Ale
północnym sąsiadem.
się
i przy paśli swe trzody w stepach, nim
przestrzeni „byla Sungari rzeka Mudań.Dziań;
na tej niezmiernej
nie
zjawił
Mahomet.
Tak...
Chińczyzbiegu
tych
rzek
stoi
miasto
San-Seń,
w której oko
tylko pustka,
sama
brakuje tylko wodza!
ludzkie nic nie dostrzegało oprócz handlujące zbożem i olejem, wytło- kom Wracając
z miasta na statek,
byczonym
z
bobu
i
fasoli,
a
zapach
tesiłych
poros
nizin,
nych
nieskończo
łem
Świadkiem
zabawnej
mistyfikacji.
go
oleju
jest
tak
przejmujący,
że
czuć
tkowiem i krzakami, szuwarów i baBocman, potrzebując na gwałt pieAle jakaż się daje conajmniej o parę kilometrów
gnisk, bagnisk bez końca.
niędzy,
postanowił je zdobyć na chińod
miasta:
to
już
właściwość
Chin,
zblim
nasze
Za
zyny!
obfitość zwier
skim
kupcu;-.
ażeby wzbudzić ku soktóre
są
całe
przesiąknięte
różnemi
zrywały się
co chwilę
się
żeniem

Woczaca

podwójny

wych w Wilnie, Wielka 66, telefon 12—53.

На „en w mac

RANNE

urocza

Zachwycający

rodzicom dla zaspokojenia

ctwie Brasławskiem
w ilości około 2500 m3 z cięcia
zimowego do sprzedania w Dyrekcji Lasów Państwo:

m

45,00 zł.

George Aleksander. UWAGA! Podczas wyświetlania filmu
od g. 6 wiecz.
będą
wykonane Śpiewy solowe, cygańskie romansy. Oczy czarne, Ja kocham cie, Drzemią
płaczące wierzby, Tęsknota oraz znakomity romans Czarne Huzary.

Minemelegra

m3 oraz

5,00

„
|

„ pierwszorzędnych
TYLKO
ь fabryk

m]

wolno

Drewno użytkowe i opałowe różnych
gatunków
pochodzące z powałów i złoiglastych,
z przewagą
mów na terenie Nadleśnictwa Dziśnieńskieg,o
Duniłowickiego i Brasławskiego o ogólnej masie ca 4000

le,

=

ae

w blaskach. Film,

rol. główn.

PL

jątkach | ziemskich.

4

czy

10,00
15,00

Nr. 8)

Sa

ŁURIEWICZ
kroje według ostatnich mód. Dla przy- choroby weneryczni
jezdnych pomieszcze- skórnei płciowe, u
nie zapewnione.
- © Mickiewicza 9, wejście

10,00

wem! GEHENNA MIŁOŚCI (Szał zmysłów i upojenia). Erotyczny dramatw 12 akt. | kijowsk. Lekc. i konw.
W rolach tytułowych: Ewan Petrowicz, Vivian Gibson, Bruno Kastner i
a Hemo so

SALA

uj.

W

Erotyzmu!

(pokój

NARZĄ-

i

Zapisy
kursa

|
|

Kulturalno-Oświatowy]

o posz

SER

pytanie:

T

Hicjski

dramat miłości.

Wojewódzkiego

KAUNE

w Chapobytu
Po kilku dniach
w
ruszył
kow
barowsku Wasilij Safar
Sunmętnej
om
ujści
ku
górę rzeki

gari. Pogoda była pochmurna,

Pó

Szczyt

Urzędu

/CZNE,

RE

żę Role główne kreują: Clara Cow i Einar Hansen. 2) Betty Bronson i Ricard Cortez wdiatermja.
Mickiewi
ШЖВЁЩ'!
arcywesołej komedji w 8 akt., osnuty na tle zalotów młodej dziewczyny do znakomi- | 777mm
czą
12, róg
Tatai
tego
artysty
p.
t.
„PAN
SZUKA
ŻONY".
Początek
o
godz.
5.30,
ost.
10.25,
:
r
a
s
DA a
R
A
B Tos
na lato skiej9 215.8.
4
oszuk. b. naR
ст
в
т
W.Z.P
4
! Na ogólne žadanie publicznošci tylko dziš niebywały poemat filmowy ze ŚpieSz
instytutu -

„Oicėw, Tra

A

Z

z

с
i › ЩШШ

Kino-Teatr
„BRARAĆ

dworca

70 gr. Dziś!

od 80 groszy. Dziś wielki
na

FORTEPIANY,

DRZEWA
zagraniczne.
wyroby
a
Я
RE
ч szające

Na żądanie wizyty inżynierów.

wiedzią

! |“=©e| Techniczne, tel.6 560
Fabryki Maszyn,
g9rz
i Syn

Blumwe

w Bydgoszczy.

PARTER

Kino-Teatr

ее

2

1 zł., Balkon

Państwowych

KOBIECE, WENE-

m.

cechowe. Uczą opracowywać samodzielnie

10,00

60,00 zł.

60,00

56

"4

Dr. Zeldowiczowa

S.

kończące
otrzymują
świadectwa szkolne i

40,00

zł.

40,00 zt.

300,00

Girisy! Atrakcyjne szlagiery paryskich rewjetek!

Ki ino

MO CSARZEdADAE A:
Tomasza Zana 3 m.
1-a, oglądać od 4 do

ska8 m.

najwspanialszy

Wielka 30,

tresowany,

Ь

TURBINY WIA-|]

|

ul. A, ZA
MAMA
i
i

od

NY ul. Wielka

wiecz.

Kobieta-Lekarz

szy-

modelowania

STEFANOWICZÓW-

POSTAWSKI

Łuczajska

czystszej miłości, o salonach, tonących

|

į „PELANIA“

| ka, posiadamy do
; wynajęcia od zaraz

a

Parter

302,16

=. |

od 5—8

SOSA

codzienne | gg 12--21 ой 4--6,
dzienne
i
ui. Mickiewicza 24,|
wieczorowe. Uczenice
tel. 277.

15,00 zł.

151,05

Rymszafiska

Majątków

ciai

—1L

21

KURSY KROJU,

3.
na

40,00 zł.

290,28

Rymszańska

i Gulbinka

|

i

AR.

Kolejowe

i

=
=

Rymszańska

i Lisica

Łuczaj

Jez.

i

WYŻEŁ - SETER

>+

i MASZYN do OB-|9|
© | specjaina fabryka TARTAKÓW
najnowszej konstrukcji, przewyż- z]
RÓBKI

lłga

Зя

zdrowej

i

dnej

rasowy,

PRZENOSNE, | ;q.

do maszyn

EO
awn. C.

i Ołksna

Jez. Wisoginia,

1.

D. H.-K. „Zacheta“
| Gdańska
6, tel.9-05
>
L

MOTORY

SSANY,

MŁYNKI.

ropy,

Iłża

7.

w
; miejscewości,
| pobliżu las i rze-

DIESLA z gwarancją eko-

i MOTORY

TRYJERY,

TROWE,

SĄ
w

feleion 138—16.|0|

GAS

NA

Plusy,

|

syfilis,
narządów
moczowych, od 9

KO?

tel. 152

5.00

150,00 zł.

383,86

il.

D.
chor.RAN
MA
weneryc
zne,

т

Mickiewicza

“

Brasławska

6.

frontowa,

m. 33, sień

BRASŁAWSKI

e
Pro

misowo-Hadlowe,

/

40,00 zł.

„ Niespisz

i Cno

"lez. Bojso

(obok

dariE

126,11
2395,50

ы

5.00

zł.

525,39

biegu

działkę. ziemi, sprze”

ma-

Źukojńskai Michałowska
Duksztańska

15.00

Brastawska

W

Wilnem

‚

20.60

40,00

W. T.

Pod

105,56

213,98

zł.

193,72

czasie.

*

8.00
50.06

Zabłociska

POWIAT

w czwar-

„Słowa”

25.00 zł.
2e0.00 zł.

20.00

551,55

wasi czytelni-

znajdą

5.00

247,04

Rymszańka

8.

Derwiszowi

omówienie

swoim

;

zużycia

| g | wicielstwo

\
|

rtm.

zł.

Zabłociska

Braslawska

R)

przez

Moorwind

8.00

„Nowiaty

4.

ogólnego

ZWY-

zł.

„ Dziśniszcze

2

ośrniu

wygra Fuga,

przed

biegów

2
у
8
Sp. Akc., dawn. Kujawski, Milewski i S-ka.
Zarząd:

Hołodzianka i Konczanino

POŻYCZKI | p zetoow

8.00
25.00

30.00

że

dniu tym sprzedawane będą bilety (w cenie
5 zł.) na loterję, fantem której będzie koń
zwycięski w biegu Towarzystwa.
8

| B| TURBINY WODNE syst. FRANCIS'A,

1

łubino,
jez. Dzisna

105,27

Twerecka
4

Ho-

25.00 zł.
100.00 zł.

Т

„028662
gaej | | LETNISKA w” ła95

i Mergeżerys

Jez. Orżweta i Dziatkowszczyzna
Jez. Zabieliszki, Głuszak, Podmiadzino,

od 3-5, oprócz świąt

(9 Įnomicznego

i

Pomimo_

cy w numerze czwartkowym

wytwórnie

| MOTORY ROPOWE,

į

Podcejkinie

i Dago-

wyścigi odbędą się

|Wilno, Ostrobramska 29,

=
EL

jez. Mierkwiany,

i Atlanta S-ki Lubelskiej.

2 Budowa i przebudowa młynów zbożowych, WYTWÓRO|NIA wszelkich MASZYN MŁYŃSKICH według najnowFRANCUSKIE i SZTUCZNE,
„..|szej techniki, KAMIENIE

i

5.

138,12
931,18

Zabłociska

:

13.

i
niskopro
cent:
entowe

Janiską i Święciańska
Zabłociska

polsku

BO Pepe
PEDYD= De DE)

ŚWIĘCIAŃSKI

POWIAT

Że wynik ten był niespodziewany, świadCzas
totalizatora — 768 zł.
wypłata
czy

=

IP

8.06

`

wycofano*

w udziale

Falewicza

е

"SĮ

Zł.

jez. Wajuny

8.

pół

dosiadanych

że bieg ten

cięstwo przypadło

Foksal 25.
LUBLIN,
LŽ
a
ki
Fabryki w Lublinie i Żywcu
Biuro sprzedaży i skład fabryczny:

w

O

radości

Wenecjankę

koni,

5

©

Erice

Bajeczną

stajennych-

LARŁADY BUDOWY HŁYNÓW szynm i odiewnie66

o

30.00

przyniosła nie-

ku

Delicieux,

ruszono ławą i już na drugiej przeszkodzie

2
pas
Ф

115,65

i Astąszonki

6.
1.

zwycięstwo

Magnata

stanęło

żali ten
zbieg: okoliczności,
jako dobry
omen. Ogólnym faworytem był Kasztelan
mjr. Toczka.
Po sygnale startera
pik.
Karatiejewa,

=

Rudziska

Konciażyno

p. rtm. Cierpicki

4,14. Totalizator 23 zł.
Do gonitwy płaskiej na dyst. 1600 mtr.

Rómmelem na pierwszym i mjr. Toczkiem
na drugiem miejscu. Nie ma to wprawdzie
przy tym dystansie (4200 mtr.) wielkiego
znaczenia, jednak „totalizatorowicze" uwa-

ВЕ

Jez. Korwie,

Czarowna, przychodząc do mety
w tym
samym porządku. Czas Herburta, który wy- |
długości *
przedził przeciwniczki
o cztery

Cierpickiemu z 4 p. uł. Zaniemeńskich. Wilno zautryumfowało.
Jak już podaliśmy w niedzielnym
numerze, do biegu tego stanęło osiem koni.
Do startu stanęły one w porządku kolej-

5ы

5.00
8.00

Czas-3,03. Totalizator 31 zł.
Gonitwę piątą
Steeple-Chase roze- Warunki do przejrzenia w Inspektoracie
grały trzy konie:
Herburt,
Horodenka i

był jej finał.

msWrAn

Zł.
zł.

jez.

wita-

posiadaczy biletów.
Gonitwę czwartą z płotkami
na dyst.
2400 mtr. wygrał w cuglach, nasz faworyt
Monte-Catini rtm. Kapiszewskiego, bijąc o

Sława, jaką okryte są nazwiska
ppłk.
Rómmela i mjr. Toczka, sprawiła, że wszyscy wśród tych nazwisk szukali tryumfatora, a tymczasem
ios uśmiechnął
się rtm.

r

20.00
30.00

i jeziorko

obywatelstwa

3) uwierzytelnione odpisy świadectw,
4) życiorys.
Podania z referencjami wnosić należy
Starostwa
Krajowego
Pomorskliego w

==©Q

155,51
145,55

Łukno

grupyV

Starosta Krajowy Pomorski.

WILEŃSKO-TROCKI

Trocka
Rudziska

3.

4.-

druga, płaska

2) poświadczenie

Wysokość
wadjum w złotych

jez. Morgi i Kot:sz
Jez. Ligojnie, Rasztutis i Mieduwis

1, Jez. Kompotis, Sergielis, Niepiry i Tejlis
2. jez. Kreton i Kretoniszcze

trenował.

głowy. Totalizator

zupełnie wypogodziło

z

do

tnich przyniosła

wysrywa

więc

uł.

spodziankę. Zamiast spodziewanego
zwy”
cięstwa Kaprysa wygrał nieznany dotąd
na naszym torze Pex-Ball
rtm. Pilawitza
przed zricą i Dunajcem. Walka tych osta-

się po południu, to też około
czwartej
trybuny
na torze wyścigowym
zapełniła
publiczność, przybyła, aby obserwować clou
programu
dnia — Wielki
Steeple—Chase
Wojskowy.
Wielkie było zainteresowanie gonitwą,
ale też niemniej
wielką (a dla nas Wilnian

a

go

Gonitwa

z Warszawy:

konnych.

uprzednio,

POWIĄT

sześć długości, Totalizstor 19 ži.

Frzegi dzień wyścigów

nym, podanym

się licytacja

POWIAT

W pierwszej gonitwie z płotkami na
dyst. 2100 mtr. zwyciężył Jazon
Gr. Oi.
21 p. uł, (nasz faworyt), bijąc w czasie 2,37
Pusztę i Raados. Jazon wygrał pewnie, O

p ortowy i inne,

przyjemną) niespodzianką

15 p.

oklaskami

Jak się dowiadujem;/,

sam

20.13 22.00; Transmisja koncertu orkiestry Filharmonicznej z Doliny $zwajcarskiej W Warszawie.
‚
:

Niespodziewanie

gr. ofic.

ła zwycięzcę,

Pogadanka radjotechnicz-

Siegpłe—BGhase
Wilno.

z Hrabianką

Publiczność frenetycznemi

na.

Wielki

Suma, Od której rozpocznie

Obszar w ha

z poborami

(światło elektryczne, centralne ogrzewanie,
wodociąg, kanalizacja). Samotni mogą ko
rzystać
z kuchni
zakładowej
za niski
opła tą.
Do podania należy dołączyć:
1) metrykę urodzenia,

roku.

do

Tryumiator po załatwieniu formalności
z wagą oprowadza kania przed trybunami.

19.05—19.30; Audycja literacka peświęcona twórczości H. Sienkiewicza, w wykonaniu Janiny Sumorokowej.

PAT.

walce

Czas Bostona 6.15. Totalizator 35 zł.

ski „Mazur“.

Sygnał czasu, komunikaty

Gmina

obiektu

Romaneili. Trzecie miejsce zajmuje Umizg

w Wilnie.

- 23.30; Trańśmisja

względnie Wejherowie

z 15 proc. dodatkiem komunalnym. Miesz
kanie służbowe z wszelkiemi wygoda

Toruniu, Mostowa

w rezultacie wygrywa pewnie boston, przychodząc © 6 długości
przed
Signorina-

Hir-

„Krakowiak*; Nedbal „Walc*
Sudessi
„А.
Petits Pas“; Drigo
„Romana“;
Namysiow-

„2200

objektach na okres 3-ch lat, t. į. od dnia 1 lipca 1928 roku do dnia 30 czerwca 193i

tracąc

Na trzeciej przeszkodzie

da

Fall „Polonez - Wiarusy"*; Noskowski

19.30—19.55;

Ogłaszam niniejszem konkurs na 2 po”
sady lekarzy ordynatorów dla Krajowy |
Zakładów Psychjatrycznych w Kucborowie

cząsu, siada ponowniei usiłuje
dopędzić
pozostałych jeźdźców, co mu
się
jednak
nie udaje.

gramofo-

z działu „klistorja* wygłosi dr. Adolf
schberg.
18.15—19.00: Transmisja muzyki
kiej z kawiarni B. Sztrala

KONKURS

Urząd Województwa Wileńskiego, pl. Magdaleny Nr. 2, bok. Nr. 8, niniejszem ogłasza w dniu 26 czerwca
1928 roku przetarg na wydzierżawienie prawa polowania na ptactwo wodne na niżej wymienionych
pan-

nowych firmy J. Weksler w Warszawie, ul. jeźdźca, który, jak się dowiadujemy, įest
Marszałkowska 132. .
obecnie poważnie chory.
|
17.15 17.30: Chwilka litewska.
Wałka
toczy się między
Signorina17.30—17.45: Komunikat Zw. Rewizyj- Romanelli ppłk. Rómmia, Umizgiem mir. 1.
nego Polsk. Spółdzielni Rolniczych.
Falewicza i Bostonem rtm. Cierpickiego i
17.45--18.10:

wo

zawo-

Wtoręk 5 czerwca 1928 r.
12:00 — Transmisja z Warszawy: Sygnał czasu,

Po skonfiskowaniu

ru

RADJO—WILNO.
Krakowie.

Ostatni

przemyt w tej kryjówce, poczem transporz towali go do kraju, względnie zagranicę.

się

sukna,

Czeruwanisa.

о

PRZETARG

Wykrycie olbrzymiego składu z. przemytem.
Przemytnicy

к

Redakier

odpcwiedzialiy

Czesiaw

Karwowski.

bie zaufanie, przebra! sic; w oticerski
mundur, zawiesił przez ramię błękitną
wstęgę, przyczepił jeszcze kilka orderów i kazał marynarzom kłaniać się
sobie do pasa, jak ważnemu dostojnikowi.
jak— KKłaniajcie się mi, durnie,

gdzie opinja publiczna nie ma žadneį
powagi i, niestety! jawnie
aprobuje
wszelkie łajdactwa. Wkrótce napotkachińską łódź
liśmy na środku rzeki
rządową,
wracającą
z pościgu
za
chun-chuzami,
których
pełno
jest
wszędzie,
szczególniej
w
nadbrzeżSą zunajniżej
mówił śmiejąc się do towa- nych wioskach, a którzy tak
napadać
na
rzyszow:—a
gdy ja zdobędę
na tej chwali, że już próbują
Mandżurja
żółtolicej małpie 100 rubli, — to zafun- parowce. Cała północna
duję wam wiadro
wódki, słyszycie, jest istnym rajem dla tego tałatajstwa
Tu w tych nieskończonych odnogach
psubraty?
nie— Oszukasz, Wasilij Mikołajewicz, i bocznych korytach rzeki, śród
przybytych
bagien
i _ szuwarów,
oszukasz!
się
ogromne
bandy
- Jej Bohu nie oszukam!—l bo- gniezdżą
chińskich.
Są to
zbiegi
cman zdjął z szyji obrazek
Świętego zbójów
Mikołaja i uroczyście go
pocałował. z wojska, zabójcy, Ścigani przez prai poszukiwacze żyKiedy tak, to dobrze! + Pomo- wo, przemytnicy
żemy ci wyprowadzić w
pole
tego ciodajnych korzeni „żeń-szeń*, które
chińskiego durnia. A ty o nas pamię- rząd chiński ogłosił swoją wyłączną
własnością. Nie
brakuje
między
tą
taj, bracie!
Mistyfikacja udała się od „a*
do tłuszczą i ludzi względnie spokojnych,
się pogodzić
„zet”. Chińczycy mają
takie poważa- którzy jednak nie mogli
mandarynów
chiūnie do wielkich „nojjonów*,
przyo- z despotyzmem
zdobionych znakami manarszej łaski, skich, wyciskających z ludu
ostatnie
że kupiec, skoro tylko ujrzał tę na- soki przy pobieraniu podatków; są i
dętą figurę i dowiedział się o jej chę- tacy, którzy uciekli od kredytorów,
długów
paci pożyczenia 100 rubli, zbliżył
się którzy za niepłacenie
wraz z nizkim ukłonem i złożył u jej kują do więzienia swoich dłużników;
stóp storublówkę z reweransem ре?- i takich jest bardzo wielu. Dla tych
i brzegi
nym uszanowania.
A w parę chwil wszystkich ludzi Mandżucja
jak
potem, gdy parowiec już miał
odbi- Sungari są jedynem schroniskiem,
jać od brzegu, bocman
włożył
na- niegdyś Sicz dla zaporożskich Kozapowrót swój strój marynarza i uka- ków. I ci ludzie odegrają kiedyś ważrolę
w
historji
swego
kraju.
zał się zdumionemu Chińczykowi sród ną
Chin
homerycznego śmiechu
całej załogi. Wszak wiadomo, że dyktator
Takie „szpasiki“ z Chińczykami nie północnych, wszechwładny Czan-dzobyły dawniej
rzadkością
w Syberji, lin był niegdyś tylko hersztem bandy

chun-chuzów.

Duża łódź

Ale

wróćmy

do

rzecz

z armatką na przedzić

była ozdobiona wizerunkami różnyć!
apokaliptycznych potworów, zapswńł
dla

napędzenia

strachu

zbójcom,

a

czólnie aż się roiło od żołnierzy chiń”

!

skich, obdartych jak dziady pod ka
ściołem i uzbrojonych
w stare kard
biny, jakie obecnie można znaleźć ty!
ko w muzeach: były tam i skałkówk*
z czasów Napoleońskich, i Mauze
najnowszych systemów,
i zwyczajne:
ot sobie pojedynki myśliwskie. Pom
mo

tak

mizernego

uekwipowania,
żo

nierze ci spoglądali na nas bunczi“
cznie, a każdy wypinał
jak na rewil
pierś naprzód z wyszytemi na kaiia
niku nadpisami: „jestem odważny”,
„niczego się nie boję”, lub „pobiję
3-ch
wrogów
sam
jeden*. Takic
środków używał niegdyś rząd chiński
dia nastraszenia zbójów.
Kilku ludzi, związanych jak bar:
ny

powrozami,

leżało

na

dnie

łod

przypatrując się nam
z ciekawością
byli to trofea wyprawy — pojman
chun-chuzi;

a oficer chiński,

leżąc

mi

słomianej macie, wygrzewat
się m
słońcu jak kot,mrużył swe oczy i dele
ktował się fajeczką opiumu.W milczi
niu przypairywalem się tej chińskie!
idylji, gdy kapitan statku Mielentije
położył mi dłoń na ramieniu.

Druk. „Wydawnictwo

Konstanty Siemiradzki.

BIG

Wiłeńskie" ul. Kwaszelna 23.
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