SŁ

W

PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANOWICZE—ul.

BRASLAW-—-Ksieg.

i Administracja

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta

od 9 do 3. Telefony:

PRENUMERATA

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy.

redakcji

KLECK— Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.
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11

i 12 czerwca

ma

obradować

w

madzenie Związku Ziemian.
Jest to
pierwszy zjazd ziemian
trzech województw,
który się zbierze po wyborach do Sejmu i Senatu t. j. do tych
Izb

Prawodawczych,

do

których, - po-

mimo systemu powszechności
głosowania w bloku jedynki, przeszli przedstawiciele ziemiaństwa.
Niemal od pierwszego dnia odrodzenia państwa
ziemianie traktowani
byli jako obywatele drugiego stopnia,
jako przeżytek, znajdujący
się poza

nawiasem

życia politycznego.

| tylko

Marszałek
Piłsudski po
przewrocie
majowym wyprowadza na iorum polityczne ziemiaństwo, jako równoprawny czynnik społeczny.
Wychodząc
z tych | istorycznych
założeń, uważać należy, iż zjazd Ziemian w Wilnie obradować
będzie w
zupełnie
innej konstelacji społecznopolitycznej, Okres, poprzedzający prze-

wrót majowy, zmuszał ziemian do za*
jęcia obronnej pozycji,
do okopania

się tak wysokim .wałem

ochronnym,

poza którym niejednokrotnie
ginęło
samo ziemiaństwo, jako idea państwowa, sprowadzając funkcje swe jedynie do fizjologicznej
ochrony życia.
Dziś warunki
się zmieniły
na tyle,
iż w bloku Marszałka Piłsudskiego

' ziemiaistwo

zabużańskie

uzyskało

większą iłość mandatów,
niż na to
wśród nieoświeconych
mas pozwala
skala powszechności wyborów. Pozatem wybory
do Izb Prawodawczych
zadały kłam tym ialszywym prorokom,
którzy stale twierdźili, iż siery zie”
miańskie zostaną, wyrażając się grzecznie, wykiwane.
Oto są zasadnicze motywy,
które
przez zjazd ziemian 11i 12 w Wilnie
muszą
być zrozumiane i przyjęte
jako bezsporne podstawy.
dia obrad.
„Równouprawnienie',
wciągające
szeregi ziemian do pracy politycznej,
nakłada

który

jeszcze

atakami

zatuszowany

i inny

obowiązek,

przedmajowemi
w

ogólnem

był

ziemiań-

skiem sumieniu, a jest nim — samokrytyk: w skali państwowej, górująca
ponad sobkostwem — jednostek,
skwapliwie wykorzystujących antyzie

miańską politykę rządów,
figowego, dla przykrycia
gramowošci i egoizmu.

jako listka
swej bezpro-

wania
pracy

| cja nie uwzględnia zastrzeżeń

na

Zebrania

obracające

się

Ściśle w kręgu interesów
klasowych,
nawet najbardziej obchodzących
kieszeń

platnika-ziemianina,

nie

mogą

stworzyć tej atmosiery, któraby silnie
i twórczo cementowała ziemiaństwo.
Związek Ziemian, karmiąc na walnych
zebraniach
słuchaczy,
stęsknionych
pokrzepienia, tylko sprawami
podat-

kowemi. działa zabójczo na twórczość
państwową
ziemiańskiego
zespołu.
Wreszcie
Kresowy Związek Ziemian,
głosząc

o swojej

apartyjności

z zam-

knięciem się Ściśle w małem
kółku
interesów klasowych, stawać się
będzie mimowoli nietylko
apartyjnym,
lecz i apolitycznym. Apolityczność zaś
ziemian zabużańskich
jest zaprzepaszczeniem idei Wielkiej Polski,
jest
klęską państwową.
Nieraz podkreślałem w „Słowie*,
jako największy
brak mężów
stanu
odrodzonej Połski, nieznajomość technologji społecznej w szerokiej
skali
budownictwa państwowego. Nasi mężowie stanu wychowani
w dzielnicowych porozbiorowych warunkach zatracili
znajomość
ogólnopolskiego
towaroznawstwa
społecznego.
Brak
ten

jest

kardynalną

wadą

w

kalku-

lacji politycznej
jednostek,
nawet
ogarniających
całokształt interesów
państwa.
Zadaniem

Kresowego

Związku

Ziemian powinno być stałe uwydatnianie oczom polskiej powszechności
tych zzalet państwowych,
jakie zie-

miaństwo zabużańskie w swej jedno:

zaborczym,

gwarancję

daje

wyciągnięcia

największą

z

tej

siery

maksimum myśli państwowej, zdolnej
na Całość skalą
do promienowania
mocarstwowości,

nych

w

Polskę

skręcić w

trudności

elementów

zadań gospodarczych.
streszczenie

podając
książki

można

nacionalistycz-

nych i klasowych,
tam
ziemiaństwa sprowadza

Niedawno,

etnograficz-

granicach

bez większych

bowiem rola
sie Ściśle do

w

„Słowie”

prezesa

Steckiego

wileńskiej

50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

nacisku.

że stanowiska swego nie zmieni.

W

Również

raport

holen-

końcu zaznaczył premier litewski, że

w drodze powrotnej do Kowna zatrzyma się w Berlinie i że ma nadzieję
usunąć jeszcze ostatnie pomniejsze trudności,
które uniemożliwiały dotąd
zawarcie traktatu handlowego litewsko-niemieckiego.

Rochoła sprawy polsko-lifewskiej.

skoordynowania

wspólnego

i skrycie.

Przykre słowa pod adresem Woldemarasa.
PARYŻ, 8 Vi. PAT. Prasa komentuje w dalszym ciągu stanowisko
Rady
Ligi w sprawie zatargu polsko-litewskiezo. „Temps* nazywa ustęp konstytucji
litewskiej, dotyczący Wilna, prowokacją. Dalej „Temps* podkreśla, jako znamenne oświadczenie Paul-Boncour'a o niemożności tolerowania dalej sytuacji, wytworzonej przez upór Woldemarasa,i o konieczności
powzięcia w tej sprawie
stanowczej decyzji. Woldemaras przekonał się, że ma przeciwko sobie całą
Radę Ligi Narodów nie wykluczając Niemiec. „Journal des Debats* podkreśla,
że
Woldemaras nie tylko usposobił wrogo dla siebie swem zachowaniem całz
Radę
Ligi, lecz stanął też w konflikcie z przeważną częścią ludności litewskiej,
gwałcąc zawarty niedawno z Watykanem Konkordat. Może to Ściągnąć na niego poważne konsekwencje.
„L'Homme Libre* oświadcza,
że nowe odroczenie załatwienia kwestji
litewskiej wytwarza sytuację bardzo poważną, gdyż tylko do pewnych granie można ręczyć za zimną krew Polski, która rzeczywiście wystawiona jest
na ciężką próbę. Najmniejsza zaczepka wojskowa może podłożyć ogień pod
proch, wyrządzając sprawie pokoju nieobliczalne szkody.:

Michał Oblezierski,
AUKSINIS
EST ITT SKK IKIETS

Wyjazd

Min.

Niezabyfowskiego

da bwowa.

WARSZAWA.
rolnictwa

dniu

8.VI. PAT.

Niezabytowski

dzisiejszym

wzięcia

do

udziału

w

minister

wyjechał

Lwowa

w

celem

zebraniu,

na

któ-

rem nastąpi
akt połączenia Towarzystwa Gospodarskiego
Małopolski
Wschodniej
i Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego.

BERLIN, 8.VI. PAT.

w „Telegranhen Union“

Prawicowa prasa berlińska podaje dzisiaj depe-

szę ,Telegraphen Union“ z Genewy, mieszczącą nieumyślnie czy też celowo, dwie różne wiadomości, mianowicie wiadomość o powierzeniu
mini-

strowi Zaleskiemu

sprawozdania o konilikcie

włosko-albańskim i drugą—

o protescie, zgłoszonym przez prezydjum kongresu mniejszościowego przeciwko zamierzonej nominacji dyrektora hiszpańskiego
ministerjum
spraw
zagranicznych p. Aguirre na szeia wydziału mniejszościowego w sekretarja:
cie Ligi Narodów na miejsce p. Erica Colbana.
„Telegraphen Union“ czyni & tego jedną
wiadomość, twierdząc,
że

prezydjum

kongresu

mniejszościowego zaprotestowało w piśmie do sekre-

tarza generalnego Ligi Narodów p. Drummonda
przeciwko zamierzonemu
powierzeniu wydziału mniejszościowego Rady Ligi Narodów
ministrowi
Zaleskiemu. W związku z tą depeszą niemal cała prawicowa prasa berlińska podnosi alarm i zamieszcza pełne oburzenia artykuły przeciwko Lidze
Narodów i Polsce.
.
„Der

Tag"

oświadcza

w

związku

z tą wiadomością,

że

mianowanie

ministra Zaleskiego obrońcą oiicjalnej mniejszości z ramienia Ligi Narodów
przez powierzenie mu wydziału mniejszościowego jest, zdaniem
dziennika
Zjazd wojewodów.
dowodem, że Liga Narodów nie
ma
bynajmniej
zamiaru
bronić praw
WARSZAWA. 8.VI. PAT. Dnia 8 mniejszości. Współpraca Niemiec 2 takiem gremjum nie może
być w żab. m. odbył się w ministerstwie spraw den sposób owocna.
wewnętrznych

pod

p. ministra spraw

przewodnictwem

ta kampanja

jest charakterystycznym

rysem,

wewnętrznych Sła- gresu mniejszości zwracał się właściwie przeciwko

woj-Składkowskiego perjodyczny zjazd

wojewodów.

Cała

Zjazd

zagaił

p. wice-

gdyż

protest

kon-

Hiszpanii, nazywając ją
państwem, zainteresowanem bezpośrednio jako strona w kwestjach
mniejszościowych i podnosząc, że w Hiszpanii znajduje się specjalna mniejszość

premier prof. dr. K. Barte'. Tematem narodowa, mianowicie mniejszość katalońiska, biorąca udział w kongresie
obrad
były
bieżące
zagadnienia z mniejszości.
dziedziny
administracyjnej
i gospoPuzekręcona wiadomošč „Telegraphen Union“ odwraca ostrze całego
protestu od Hiszpanji, kierując je przeciwko Polsce, co uwydatniło się już
darczej:
w antypolskich
napastliwych
artykułach
prawicowej
prasy
berlińskiej.
i T.

Budżet

P.

Minisferstwa

Dziwnem

się

wydaje,

że

prasa

niemiecka

powtórzyła

depeszę

„Telegrap-

Senačie,
różnicę
pomiędzy
hen Union", wykazującw ten sposób zupełny brak orjentacji, co
do stozieWARšZAWA, 8. VI. Pat. Na posiedze- sunków, panujących w Lidze, Oraz brak znajomości organizacji Ligi Naromiaństwem Kongresówki,
a ziemiań- niu popołudniowem senacka komisja skarmoże
jednocześnie
stwem zabużańskiem. Prezes Stecki w bowo-budżetowa rozpatrywała budżet Mini- dów, przypuszczając, że minister spraw zagranicznych
sekretarjatu
generalnego
Ligi
Poczt i Telegrafów. Budżet ten zostać szefem wydziału mniejszościowego
sterstwa
książce swej traktował
sprawę
zie- zreferował senator Boguszewski (B. B.) Narodów mna miejsce ustępującego p. Colbana.
miaństwa ściśle pod
kątem
warun- Na zadawane w czasie dyskusji pytania wy-

podkreśliłem

ków Kongresówki, nie wyprowadzawarunkając analogii z odmiennemi
mi naszej dzielnicy. My jednak różniсе tę uwypuklić musimy tem silniej,
gdy chodzi o program prac
łych, w zmienionych warunkach

przyszpowy-

ochronny,

w

którym

się

wspólnie okopało ziemiaństwo wszechpolskie

niwelował

akcję

miaństwa do poziomu

stanu

naszego

zie-

ogólnego,

ze

Dobrowolski.

Następne

posiedzenie komisji w piątek
15 czerwca.
Na porządku dziennym
budżet Mumisterstwa Skarbu oraz referat generalny, który,

jak

wiadomo,

objgł senator

W komisji
WARSZAWA,

borczych.

Wał

jaśnień udzielali minister Miedziński i pod-

sekretarz

Szarski ;(B. B.)

8 VI. PAT.

Na łodzi

„T. 12“ oraz

Wczoraj

wieczorem

podczas

ćwiczeń

podkładania

administracyjnej

min wydarzyła się groźna eksplozja. Na morzu Bałtyckiem na wschód od Schleimiinga z przyczyn dotąd
niewyjaśnionych na pokładzie zakładacza min „T.12*
eksplodowały materjały wybuchowe.
4

8. VI. Pat.

dzi, 4 innych zostało ciężko, a 8 lżej rannych. Ranni zostali natychmiast prze-

Sejmu.

Sejmowa ko-

misją administracyjna wysłuchała
referatu
posła Putka (Wyzw.) w sprawie
nowelizacji dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej o

postępowaniu
karno-administracyjnem w
sensie wyjęcia z pod postanowień tego dekretu 4 województw
Małopolski aż do
wprowadzenia

Ekspiozja min na Baliyku.
SERLIN,

w życie

ustaw

samorządo-

pływającej

transportowani do Kilonji. Wśród
chodzący z Gdańska.

obok

zabitych

łodzi

„T.

znajduje

8* zostało

zabitych

6 lu-

się niejaki Rutkowski, po-

MWAZEREESDEERA

Sztaiefa 22 p.p. u Marszałka Piłsudskiego.

WARSZAWA, 8.VI, PAT. Dziś przybyła do Belwederu sztafeSzkodą dla sprawy państwowej. Po- wych. Komisja postanowiła wybrać podkota
22
p.p. z Brodów. Przeglądu sztafety na dziedzińcu belwedertrzeba walki o egzystencję na dzień misję celem odbycia wspólnego z delegatem rządu posiedzenia,
na którem uzgodnio- skim dokonał Pan Marszałek Pilsudski.:
bieżący

nie dawała

możności

wysu-

ne mają

być stanowiska

obu

stron.

cyfrowe

na stronie *2-ej

i tabelowe

o 25 proc. drożej.

Za

i 3-6į

B. Gołembiowskiego

30 gr.

Za

tekstem
i

10 groszy.

dostarczenie numeru

dowodowego

20 gr

Sejmu.

Warszawa
6 czerwca.
Dzisiejsze
posiedzenie Sejmu pozbawiene
było
jaskrawszych eiektów. Słuchano z zaskiego o sprawie emigracyjnej. Mówca Specjalnie uwzględnił emigrację do
Francji. Mówił o 4 miljonach hektarów ziemi nieuprawionych we Francji,
czekających jakby
na osadników cu-

lewicy jest nielogiczne,
trudno
jest
bronić takiego
porządku
prawnego,
którym
Izba
raz wydaje posła sądom,
potem
go
tym
sądem
znów odbiera. Szłoby zatem, że Izba
już po odebraniu sądom posła, może go znów: przy innych jakich okolicznościach, lub poprostu przy innym
ustosunkowaniu się obecności posłów

dzoziemskich.

na

jęciem konserwatysty

posła Targow-

Następnie mówca przed-

sali,

znowu

tego

posła

sądom

stawił bardzo ciekawe cyiry, jako, że wydać, potem znów odebrać,
a
pow Niemczech przy
tamtejszej
inten- tem, po wyroku nawet, to z więziesywności w gospodarce rolnej gęstość nia wypuszczać, to go znów wsadzać.
zaludnienia wiejskiego wynosi
46 na Byłby to taki chaos, że stanowczo w
kilometr kwadratowy, a u nas aż Ó2. interesie porządku
prawnego
leży,
Mówca wyraził pogląd, że sprawa re- aby uchwały Izby o wydaniu względiormy rołnej nie powinna
być
roz- nie niewydaniu posła
sądom
przystrzygana pod
presją
przeludnienia równać do uprawomccnionych wyrorolnego. Zrozumiałem tę uwagę, jako ków sądowych.
najsłuszniejsze w Świecie stwierdzenie,
że reiorma rolna, oparta na wywłasz- Kilka szczegółów z wczorajsze-

czeniu i rozdrobieniu

własności

chorobę.

Przy omawianiu budżetu Ministerstwa Przemysłu i Handlu
z zaciekawieniem słuchano wywodów
socjalisty Diamanda.

Koniec

dzisiejszego

wypełniło
nickiego

posiedzenia

przemówienie posła Towarze

stronnictwa

chłopskiego.

Pan Towarnicki jest to jakiś
bogaty
kupczyk, który się wkupił do szerego stronnictw posłów
Wrony i Jana
Dąbskiego. Wołano panu
Towarnickiemu

już

nieraz:

„„Towarnicki,

gs posiedzenia

rol-

nej nie może być żadnem lekarstwem
na przeludnienie rolne, jest.to bowiem
Środek leczący raczej objawy, a nie
samą

BERLIN 8,VI PAT. Korespondent genewski „Vossische Zeitung" donosi, że w kołach Ligi Narodów uważają za rzecz prawdopodobną, że Rada Ligi na swej sesji wrześniowej wyznaczy specjalną delegację z ramienia
Rady Ligi, któraby wzięła udział w dalszym toku
rokowań
polsko-litewskich i w ten sposób doprowadziła przynajmniej do jakiegoś
praktycznego i możliwie pełnego wznowienia stosunków między obu krajami, któremu to wznowienia Woldemaras* przeciwstawiał
się dotychczas
zarówno

Zmyślone wiadomości

įednoszpaltowy

Obrady

derskiego ministra
spraw
zagranicznych o stosunkach polsko-litewskich
był jednostronny i dla Litwy nieprzychylny, twierdzi Woldemaras.
Nie jest bynajmniej zgodne z prawdą mówi dalej, jakoby uregulowanie stosunków polsko-litewskich od grudniowego zebrania Rady
Ligi nie
zrobiło żadnych postępów. Oba państwa rokowały w Królewcu, a w osłatnich tygodniach została uzgodniona konwencja, regulująca
ruch graniczny
na linji demarkacyjnej.
ale
Rokowania komisyj nie doprowadziły wprawdzie
do wyników,
nie zostały zerwane.
‚
Postanowienia konstytucji litewskiej, tyczące się Wilna, jak
twierdzi
Woldemaras, są przedewszystkiem historycznie uzasadnione,
a przytem
były znane już od roku. Jeżeli Rząd połski otworzył
nad temi postanowieniami obecnie dyskusję, to zrobił to tylko dla tego, aby
Litwie przyspożyć nieprzyjemności.
W każdym razie Litwa nie zrezygnuje ze swego prawa do Wilna.
Woldemaras przypuszcza, że na wrześniowem
zebraniu
Rady
Ligi
Narodów spór, który został obecnie przerwany, wystąpi z jeszcze większą
ostrością i gwałtownością. Już jednak
dziś może Wołdemaras stwierdzić,

otwarcie, jak

milimetrowy

SIĘ DO PORAŻKI,

nieustannego

Nauczyc. /

POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE- -Ksieg. T-wa „Ruch“.
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9.
"WOŁKOWYSK—Kiosk

upiera się przy swojem.

zapomocą

Księg.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”.

Wiersz

BERLIN, 8 VI. PAT. „Berliner
Boersen Zeitung*
przynosi wywiad
swego genewskiego korespondenta z Woldemarasem. Woldemaras stwierdził, że niekorzystna Sytuacja, w której Litwa na ostatniem
posiedzeniu
Rady Ligi Narodów się znajdowała nie była niespodzianką.
Zdziwiło go tylko, że Chamberlain dawał wyraz
tendencjom,
które
Starają się skłonić Litwę do opuszczenia
jej zasadniczego
stanowiska w
kwestji

OSZMIANA—-Spółdz.

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, Zagraniczne o

„Niebezpieczna samowola”.

Ziemiaństwo,
przystępujące do wysiłku w szczerej wierze w celowość
obrad 1i-go czerwca, powinno prze- wielkiej linji politycznej rządu — Магszałka Piłsudskiego.
dewszystkiem zdać sobie sprawę,
iż

ucisku

OGŁOSZEŃ:

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28,

1

litej tradycji posiada.
Świetnie swe zadanie wypełnił
w
ostatniej mowie na plenum
dyskusji
sejmowej ks. Janusz Radziwiłł, dając
jakby motto przyszłej
linii politycznej
rodzimemu ziemiaństwu,
reprezentującemu czynniki idei zachowawczej o wysokiej wartości państwowej.
PRAGA, 8.VI, PAT.
Dzisiejsza prasa przynosi artykuły, stwierdzające sukces
Aby jednak zadanie swe zabużańpolski w Genewie, a porażkę Wołdemarasa.
Między innemi „Ceske Slovo* wykazuje
skie ziemiaństwo należycie spełniło z międzynarodowe prawne podstawy Wilna do Polski i nazywa postępowanie Litwy niekorzyścią i dla państwa i dla ogółu bezpieczną samowolą, której sprzeciwia się opinja świata, pragnącego pokoju.
ziemiaństwa polskiego, należy natychmiast bez straty czasu przystąpić do
kardynalnego zreorganizowania
podPrefekstem do alarmu przeciwka Polsce.
į
Staw przyszłych
prac Związku
Ziemian,
wysuwejąc na plan
pierwszy
zasądę

idea współpracy
Marszałka Piłsudskiego z 'ziemiaństwem ' rozpoczęła
się na terenie zabużańskim nie przyPadkowo, lecz historycznie. Rola bowiem
na Ziemiach
Litewsko-Bialoruskich
ziemiaństwa,
wychowanego
przeszłych
błędów
na zrozumieniu
pokoleń szlacheckich, jak również na

CENY

{

ogłoszeń

PRZYZNAJE

a ieńnak

obszernym terenie.

Ziemian,

co do rozmieszczenią

WDLDEMARAS

haseł,
mogących
zapalić
do
twórczej
liczniejsze szeregi

rozrzucone

262

Redakcja

'W zmienionych warunkach.
Wilnie Rada Nadzorcza i Walne Zgro-

243, administracji 228, drukarni

pocztowa
uiszczona :
ryczałtem.
: Opłata
AL
rękopisów niezamówionych nie zwrąca. RA

4 zł.

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENIEC—A. Ossoling.

zWILNO, Sokofa 9 czerwca 1928 r.
Redakcja

Szeptyckiego

T-wa „Lot“.

oddaj

WARSZAWA,

8

VI.

PAT.

Na

dzisiejszem
plenarnem _ posiedzeniu
Sejmu prowadzona
była w dalszym
ciągu dyskusja
nad budżetem
Ministerstwa
Pracy i Opieki
Społecznej.
Pierwszy przemawiał pos. PuchatRa (Ch. D.), podkreślając szczupłość
tego budżetu i stawiając postulat, aby
na przysłość budżet
ten
mógł
być
większy. W zakończeniu swego przemówienia mówca
oświadcza, że Ch.
D. głosować będzie za budżetem Ministerstwa i przeciwstawi
się wszystkim
wnioskom
o redukcję
tego
budžetu.
Następny mówca pos. Heller (Koło Zyd.) uważa budżet
Ministerstwa
Pracy za szczupły,
zwłaszcza jeżeli
się

odliczy

z budżetu

tego

wydatki

bezrobocie.
Pos. Chwaluński (Piast) opowiada
się za budżetem omawianego resortu,
šcigową. Nie składam, oczywiście, ak- z tem
jednak
zastrzeżeniem,
aby
cesu do aż tak wesołego
okrzyku, zwrócono uwagę na nędzę wsi i nieani też ten okrzyk pochwalam, jako które powiaty nadmiernie przeludnioże nie tentuję do ogierów p. Towar- ne. Podobne stanowisko zaimuje pos.
Dobroch (Str. Chł.), który zaznacza,
nickiego, ani też utrzymywanie
stajni że klub
jego nie zwalcza Ministerstwa
wyścigowej, nawet w połączeniu, z u- Pracy.
trzymywaniem stronnictwa chłopskiePos. ks. Sunicżi (Ukr.) wypowiago. nie uważam
Zza nic zdrożnego, da się przeciwko budżetowi. Podobne
Cytuję to tylko dla charakterystyki i stanowisko zajmuje pos. Koerber (Klub
niemiecki), który również
żąda przySejmu i posła
Towarnickiego. Otóż wrócenia zasiłków dla
samotnych i
ten
p. Towarnicki
zdobył
dziś wypłaty zasiłku dla umysłowych bezsobie przydomek w rozbawionym Sej- robotnych.
Poseł /argowski (B.B.) podkreśla,
nie, nazwano go
powszechnie
„doże planu
gospodarczego
na dalszą
brze
skrojony
irak".
Wystąpił
metę nie możemy rozwinąć, nie uwzglębowiem we wspaniałym
żakiecie,
a dniając sprawy emigracji. W sprawie
mrówił tak „śmieszne
banalnošci,
że emigracji we Francji mówca zauważył,
wszyścy mieli tego dosyć.
Drugim że w ostatnich dziesięciu
latach we
powodem rozbawienia lzby, która wy- Francji około 10 milionów ha ziemi
Ornej nie jest uprawianych
wskutek
jątkowo była dziś wesołą, był poseł
wyludnienia wsi francuskich.
Ta puukraiński, który, zdając
sprawozda- stka musi być przez kogoś zapełnionie z komisji, zamiast
sprawozdania na, a dwa narody sojusznicze najłaczytał bardzo długi swój własny ela- twiej mogą dojść do tego, aby wzaW końcu zaborat. Czytał tak długo i nudno,
że jemnie się uzupełniać.
znaczył mówca, że naprawa naszego
glos jego przygłuszał
Śmiech powustroju rolnego nie da się wykonać
szechny. Członkowie
Klubu
ukraiń- jeżeli będzie pozostawała pod presją
skiego byli najwidoczniej zawstydzeni przeludnienia wsi polskiej,
Po zatem przemówieniu przewodnijego nudną przemową i starali się jakoś swego kolegę wytłumaczyć.
Na- czący wicemarszałek zarządził przerwę do godziny 16-tej.
i
zwisko tego posła- nudziarza brzmi:
W zakończeniu debatów nad buMeduna.
dżetem
Ministerstwa
Pracy i Opieki
Małe zamieszanie wnieśli koledzy Społecznej zabrał głos po przerwie
Na wstępie
p. Towarnickiego ze stronnictwa chłop- p. minister Jurkiewicz.
w odpowiedzi
skiego. Na komisji reiorm
rolnych swego przemówienia
swoje ogiery”, ponieważ
nicki utrzymuje podobno

stanął

następujący

składu Głównej

p. Towarstajnię wy-

kompromis,

Komisji

od wielkiej własności

co do

Ziemskiej:

mieli

być

wy-

brani pp. Leszczyński Zygmunt iiWańkowicz

Stanisław,

od drobnej

własno-

ści pp. Łypacewicz Wacław z Wyzwolenia i Hyla Wincenty z BB., a jako
ich zastępcy pp. Pawlikowski
Julian,

Ukrainiec,

i Malinowski

Wiesław

na

na

reierenta,

jakoby Rząd

nego,

wydatki zaś

na bezrobotnych

zniżone z 34 miljonówo 9 miljonów,
które użyto w całości na powieksze-

z nie

Wyzwolenia, od bezrolnych Niski Józei, socjalista, i Ciszak Antoni (NPR).
Tymczasem
stronnictwo
chłopskie
złamało kompromis
i, pozyskawszy

twierdzenia

zmniejszył w tym roku o 9 miljonów
sumę na bezrobotnych i przeznaczył
ją na. agendy administracyjne P. mi'pister wyjaśnił, że budżet tego resortu w roku bieżącym
jest wyższy
o miljon 900 tysięcy od zeszłorocz-

poszczególnych

pozycyj

Opieki

Społecznej,
poczem zbijał różne zarzuty opozycji.
„ Następnie izba przystąpiła do budżetu Ministerstwa
Przemysłu i Handlu.

Sprawozdawca

tego

budżetu

po-

sobie Wyzwolenie, głosowało, zamiast seł Zarański (B.B.) stwierdza, że w
drugiej połowie 1926 roku pracowana Ciszaka, na Leśniewskiego, socjaliśmy przy wyjątkowej konjunkturze.
listę. jednak mniejszości lojalnie do- W roku 1927 zaczęło
się to pogartrzymały danej obietnicy i p. Leśniew- szač, a obecnie mamy pewne trudnoski został
utrącony,
a
p.
Ciszak Ści z powodu, że tempo naszego rozwoju ekonomicznego osłabło.
przeszedł.
Dalej przemawiali posłowie Brun
W końcu przyszła sprawa zasad(B.B.), Diamand (P.P.S.), Lewandowdnicza, W dniu 24 kwietnia lzba po- ski (Z.L.N.) i Towarnicki (stron. chł.)
selska wydała sądom posła StaganoNastępnie Izba dokonała
wyboru
wicza. Na podstawie tej uchwały Iz- członków komisji kontroli długów.
W koficu przystąpiono do nazloby sąd zarządził aresztowanie posła
ści
wniosku Klubu
Białoruskiego
o
Staganowicza. Lewica z tego powodu
wsrzymanie
postępowania
karnego
wniosła wniosek nagły o reasumpcję- przeciw posłom tego
klubu Staganieuchwały poprzedniej i o niewydawa wiczowi i Greckiemu.
nie posła Staganowicza.
Stanowisko

wo

czorem

raut.

scowem pismie „Życiu Nowogródzkiem*.
Liczne zapisy na zawody strzeleckie,
dochodzące do cyfry 60 konkurentów, dały

czym

lania z broni małokalibrowej
dla
Panów:
l-szą nagrodę zdobył
p. Horoszko, z rewolweru zaś aspirant Witwicki.

długi okres czasu zyskał ogólną sympatję
w społeczeństwie za swój zawsze serdeczny stosunek do ludności przy niemniej gorliwem pełnieniu
obowiązków
służbowych.
Należy dodać, że za ostatni okres cza-

— Zmiana

stwo
Sprawiedliwości
zawiądomiło
Sąd
Okręgowy
w Wilnie, że sędzia śledczy p.

gościnne otworzyć. Dowodem
tego
były
choćby wstępne, a gorące artykuły w miej-

Jan Wizgird został mianowany
miasta

sędzią śled-

Nowogródką.

Należy zaznaczyć, iż w osobie p. Wizgirda powiat lidzki traci jednego z najstardowód, jak sport ten zaczyną u nas cie- szych sędziów, gdyż pracę swoją w Lidzie
szyć się zamiłowaniem. W konkursie strze- rozpoczął jeszcze w 1919 r. i przez tak

W

konkursie

dla

Pań:

1-szą nagrodę

zdobyła p. Komarówna.
Godne
podziwu
były rezultaty p. Karczewskiej, 13-toletniej

współzawodniczki, która zdobyła 2-gą
grodę. Strzelnica została
urządzona

su' dzięki pracy p. sędziego Wizgirda udało się ująć hersztów band koniokradzkich

nana

BIAŁOGROD, 8.VI. PAT. Dzisiejsze posiedzenie Skupszczyny miało
przebieg niezwykle burzliwy. Po odczytaniu protokułu poprzedniego posiedzenia
przewodniczący
zaproponował
wykluczenie
na przeciąg trzech
posiedzeń 8 posłów opozycji z powodu ich zachowania się na ostatniem
posiedzeniu.
Opozycja odpowiedziała na to burzliwemi protestami. Przewodniczący
celem usprawiedliwienia się.
Obaj
udzielił
następnie
głosu
2 posłom
oświadczyli, że nie poddadzą się uchwale większości, ponieważ większość
Posłowie oświadta została wybrana przez policję, a nie przez ludność.
Izba uchwaliła w myś! propozycji
czyli, że ustąpią tylko pod przemocą.
przewodniczącego

znaczną

wykluczenie

większością

8 posłów,

członków
stronnictwa
Radicza
i Pribicewicza.
Ponadto
górze zamkowej,
niedaleko od
ruin $ге- O likwidacji jednej z tych band, która tezostało
2
agrarjuszów.
Po
tem
zajściu
przewodniczący
dniowiecznych baszt.
Duch Grażyny naj- roryzowała ludność w ciągu kilku lat powidoczniej nie zamiera
Nowogródzianek.

u

i tem

współczesnych

dawało swego

nagrodę

zdobywa wąchm. Kondej na

„Miłym*. Następnie, ma miejsce konkurs—
dla Pań i Panów z udziałem
p. Nitosław-

skiej

na

2-ch

koniach,

p.

b. m. odbyło

w powiecie.

czasu „Słowo*.

się w Wilejce

poświęcenie kamienia
wowznoszony gmach

Benisławskiej

ip. Gołońskiego na 2-ch koniach, któremu
ostatecznie przypada l-sza nagroda. Walka

siedzenie.

Z. H.

pow. uroczyste

węgielnego pod no7-mio
oddziałowej

Benisławskiej.

Konkurs lekki dla oficerów rozegrał
się, wzbudzając również duże zaintereso-

włądz.

Z pośród

miejscowych

przeważnie

wykluczonych
zamknął
po-

Gcha afery w Si. Gothard.

PARYŻ, 8 VI. PAT. Prasa podkreśla,
że załatwienie w Genewie afery w
St. Gothard dzięki energicznej interwencji Paul- oncour'a oznacza kompromitację Węgier, a zarazem stanowi snkces Francji i Małej Ententy.

GO SŁYCHAĆ W CHINACH?

szkoły powszechnej.
Uroczystość zaszczycił swą obecnością
p. Wojewoda Raczkiewicz,
przybyły
wraz
z Kuratorem
Okręgu Szkolnego
p. Pogorzelskim
Oraz
innymi
przedstawiciełami

była ostra, czego dowodem było, iż cztery
razy rozgrywana 3-cia
nagroda przypadła
p.

przestępczość

WILEJKA Powiatowa.
— Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod szkołę.
W gniu 15

W poniedziałek
zawody
rozpoczynają
się konkursem dla podoficerów, w którym

1-szą

zmniejszyć

pę poselską

Wykluczenie 8 posłów z grupy Radicza Pribicgwicza.

Gzang-Tso-binowi

ampufowano

PARYŻ, 8 VI. PAT. Do Petit Parisien

władz nie

rękę?

donoszą z Szanghaju,

że Czang-Tso-Lin poddał się podobno operacji amputacji prawej
wanie
dzięki udziałowi
oficerów 9 DAK.
Ks. Dziekan Tyszko, kapelan wojsko- rękii po operacji nie odzyskał przez dłuższy czas przytomności.
Zdobywca 1-szej nagrody por.
Próchnie- wy, w
pięknem przemówieniu podkreślił
wicz z 27 pułku ułanów nie utrzymał jed- doniosły fakt odbywającej się uroczystości, Zamach na pociąg, którym jechał Czang-Tso-Lin,
wykonany był
uakże swego miejsca w konkursie
potęgi poczem
zaopatrzonej
w
bomb, lecz przy
użyciu
miny,
dokonał
poświęcenia. Następnie nie zapomoc:
skoku, w którym przechodnią
nagrodę p. przemawiał p. Wojewoda
w jasnych, a do- mechanizm elektryczny.
wojewody Beczkowicza,
zdobył por.
ŚwiW

brych słowach

DAK.).

międzyczasie,

odbył

się

bieg

tensywnej

wło-

Pokaz

walki

nowoczesnej,

z

prowadzonym

przez

rowskiego, zdobył
Ski, jedyny

uczestnik

i zachowywać,

dla Pań i Panów,

ppłk.

l-sze

S. G.

Rostwo-

czterech

które stwarzały ostre
dla niego
współzawodnictwo.
P. rotmistfzowa Andrzejewska
i udziału

brać nie mogła.

w

któremi

odróżniała

Hryniewskiego,

trudy

czełe

sowicie

zawodników.
1 gdy następnego

27 pułk

ułanów

dnia,

się sta-

wynagrodzjły

z orkiestrą na

opuszczął

tak

z dołączonemi

metalowej zamurowany.

podpisywania

odśpiewały

monetami

aktu

„jeszcze

w

dzieci

Pulska

go-

WARSZAWA,
na

8.VI. PAT.

doroczny

zjazd

do

W

progi,

każdy

się

żegnał

z

prasowego

po-

rozumienia polsko-rumuńskiego — ргеzes komitetu Marjan Grzegorczyk oraz członkowie
komitetu
Kazimierz
Pollak i Władysław
Ewert.
Równocześnie

udają

się

do

Bukaresztu

na

rozpoczęła już przyjmowanie

ubezpieczeń

WSZYSTKICH

a także WE

UROCZE.
MIASTO
Swaja siermiażka
Nie ciażka...
Tutejsze

schodach...

Wilno ma nieprzeparty urok...
Niema np. tak dobrze jak wcale
publicznych łazienek, a te które posiadamy — czy mam je wymienić? —
mogłyby o mdłości przyprawić pierwjeśliby
szego lepszego cudzoziemca,
Tatarna
ć
uraczy
wanną
ką
go wileńs
skiej, na Mostowej lub na Stefańskiej.
Ale urok ma Wilno nieopisany!
Bruki

nasze

błogosławią...

szewcy

uniwersytet,

przeci-

i chirurdzy-ortopedyści; pełno w Środku miasta ruder i rozwalających
się
parkanów; najpiękniejszy spacer podmiejski w Zakrecie
trzebią władze
wojskowe,

trzebi

na się go kolejką, przytrząsa składa-

mi amunicji; drzewa po ulicach i pla-

cach--jak ktoś się krótko i węzłowato a trafnie wyraził —,sadzi
się bez
planu,

wycina

bez

celu,

a obcina

bez

sensu"...
Ale co

za

urok

niesłychany urok!
Do kasaty ma

cu Łukiskim

tak

ma

Wilno,

co

za

|
iść jarmark na pla-

charakterystyczny,

właśnie dla
malowniczy, tak ciekawy
jektowany
zapro
Wilno;
ych
zwiedzając
a skwer
skwer,
.
kach..
Łukisz
na
jest
łoby...
należa
m
na placu Katedralny
mochwilę
za
tem
o
jak
skasować,
tanajfan
ki
chodni
nasze
;
wa będzie

i rozchodni-

styczniejszą mają rozmaitość
miar—i elewację - po tychże
kach

(na ogół

niemiłosiernie wąskich)

pcha się wyrobnik, niosący

deskę na

głowie lub skrzynię na plecach,
pycha się

jednym

przekupka # koszem

i pod

drugim

łokciem;

Say
po

na

wychowywać

partyjnego.

Przeto

renie.

oraz prasy społeczno-gospodarczej.

W czasie przerwy obiadowej odbył
się wspólny obiad w rest. „Zacisze”,
w którym wzięli udział również przedstawiciele kuratorium szkolnego oraz
inspektorzy szkolni.
Dalszy
ciąg obrad zjazdu i jego
zakończenie nastąpią w dniu
dzisiej-

Przedstawiciele władz, samorządu,
iastytucyj społecznych oraz poseł dr.
Brokowski w swych
przemówieniach
reprezentacyjnych podkreślali
doniosłość roli nauczysielstwa szkół
роwszechnych
w
pracy oświatowej i
społecznej.
W
ciągu
pierwszych dwóch
dni
wygłoszono
referat
n. t. „Źródła i
cele szkoły twórczej”.
Prelegent p. Jasiński w odczycie,
postawionym na wysokim
poziomie
dał rys historyczny tego zagadnienia,
a następnie przedstawił
je na
becnych warunków pracy.

tle o-

szym.
Przebieg obrad

zjazdu jest dowo-

dem, że na ziemi naszej powstaje do
twórczej
pracy tak państwowej, jak
społecznej tak ważny
czynnik
jak
nauczycielstwo
szkół powszechnych.
ważyć

Referat „Niezależność szkolnictwa”
poruszył aktualną
dziś, wobec
dekretu P. Prezydenta Rzeczypospolitej,
podporządkowania
sprawę
władz

i

A

W

grypie,

A

kaszlu

naszych

co

się

wciąż

S SETYS

mineralna SZCZAWNICKA „ józefina“ przynosi uigę i przywraca zdrowie.
Choroby żołądka i jelit usuwa

SZCZAWNICKA

„MAGDALENA“
2382—9

japoń-

Biuro

Reutera

donosi: Usiłowano

tu dokonać

zama-

rano, kiena konte-

w ubraniu robotniczem zbliżył się nagle do
policja. Napastnika
udaremniła
sztyletem. Zamach

TOKIO

8 VI

PAT.

Na podstawie danych

zebranych

w

śledztwie

dzie odpowiadał jak zwykły

przestępca

ga. ANEEMOJEWSKIEGO

przedstawi-

ciele ministerstwa spraw wewnętrznych oświadczyli, iż zamach na prezesa
rady
nistrów nie ma bynajmniej charakteru politycznego. Jak sądzą, sprawca zamachu

Znowu
ATENY,

mibę-
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Koryncie

Koryncie

Utrace

odczuto

dwa

osoby padły ofiarą

nowe

wstrząśnie-

katastrofy.

EP. 4.0.

posagowych

już

i

dwie

ziemi w Grecji.

od
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miesięeznie

3 ziotych

P. K. O. w Katowicach,

Oddziałach
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PAT.

s

8631.

Przewrót w

dziedzinie

ч

reklamy!

=

Patentowane dzienno-świetlne reklamy „Solaflex*
(patent Polski Ni
płoną jasnem światłem w dzień mglisty, jak i ać
bez życia ili

=

gokolwiek światla sztucznego.

Najoryginalniejsza,
i najbardzieį

в
be
'
-

ŚWIAT

=

«
.

NOWY

WATROBY - KAMIENIE ZOŁCIOWE.
CHRONICZNE ZAPARCIA.

CHOROBY

za usiłowanie zabójstwa«

objawy irzęsienia

przyczem

nia ziemi,

POCZTOWYCH

kamienic,
jeszcze

Prawie

wszystkie

a

najskuteczniejsza

ekonomiczna

m
a

reklama.

największe firmy w Polsce zaopatrują
„Solaflex* i uznają je za niezawodne.

się w reklamę

m

Solaflex Ltd. 12. Grosreuor Gardeus, London S. W. 1,
M
Przedstawicelstwo na Rzeczposp. „Selaflex* Warszawa,
123, tel. 275 22. Przedstawicielstwo na m. Wilno. Woj. Wileńskie,

Nowogrodek i Woj. Nowodrodzkie D. El. K. F. MIESZKOWSKI Sy żog.sa
odp. Wilno, ul. MICKIEWICZA 23,
tel. 299,

p

OST

SA

ЙЙ

na

doprowadził

do

stanu,

przypadków

goś z gubernatorów, czy którejś „gło- zać na skwer wpośrodku
miasta'— wyrósł jak z pod ziemi co by powiedział?

w jakim go wy

placu,—

czasu nad rozważaniem planu, wygotowanego

i przedłożonego

:

sa

dzie-

wieka, co zjadł obiad w jakiejś okrop- nym, co go cały szereg
nej restauracji.

.

i bronchicie

obecnie widzimy.
Całe
szczęście, że najzupełniej
koszarowo — biurowy
m
Powiedziałby:
Uprzątnąć!
nie... obudowano szczelnie gmach, zajmowany dziś przez urząd,
Pójdźmy sobie, jeśli wola, na plac Katedry
wojewódzki.
A
cóż
to
za
intruz
okrodomami!
Katedralny.
Każdy,
popatrzywszy
nań
je, co dzieje!
A jeśliby przerzucić oczy na dom
)
Natomiast kiedyś komuś, całkiem pny!
lub staAle—Wilno ma taki urok... taki z wylotu ulicy Zamkowej
Burhardta, cobyśmy usłyszeli?
A i dom — przyzwoity—na tejže
nieodpowiedzialnemu,
nąwszy przed cukiernią
Rudnickiego wobec nikogo,
urok!
-— Zwalić.
skwe- nowo-kreowanej ulicy Marji Magdatylko rę- przyszło do głowy zadrzewić
Po ogrodzie
Botanicznym
wciąż u wylotu ulicy Mickiewicza,
bas
>=
Rostworowski ciidzie jakaś dewastacyjna gospodarka; ce rozłoży, rozpogodzi się na twarzy, rem plac, czyli wolną, pustą, znaczną leny (pilna była potrzeba dawać spe- snąłby jak piorunem oczami
w zasypywane w mróz Siarczysty ro- jak rodzona matka córki „rozrywa- przestrzeń, miezbedną w otoczeniu cjalną nazwę, i to jeszcze taką, jednej Bohdanowicza.
08
monumentalnego,
którego stronie
placu
Katedralnego!) nawet
Zwalić!
wy kanalizacyjne zapadają „Się samo- nej“ na balu, mlašnie językiem i po- gmachu
pragnie
się uwidocznić całą okaza- ów dom, oznaczony 4-tym numerem,
wczesną wie:
Bonifraterskiej
Jużbyśmy
na
chody;
wówczas sami
bez
— A no, mój mościdzieju, co? łość. Wyobraźmy sobie wenecki plac gdzie była swojego czasu redakcja zeli
A e Potężny gmach
wiosną omal, że nie „przepadł
<a
Św. Marka... z ogromnym skwerem „Kurjera Litewskiego" i rezydencja wojewódzkieg
i sami
o
wieści* konny policjant, gdy się pod Perła Wilna. Niema co gadać,
Š
i
A
przeciwnie:
jest
co
gadać.
pośrodku, zasłaniającym
widok
na Towarzystwa
ziemia
ubezpieczeń „Rossija” mocnym Sosa!
—
opowiadano
WY
nim - jak sobie
TAA
Cały wygląd, cały styl tego
— nie- przepiękną, słynną bazylikę! Potem nier'a nietylko wileńskiego, lecz żad— Zburzyć!
otworzyła; w Cielętniku kilka dni tebardzo pięknego placu stanął vis-a-vis monumentalnego por- nego zgoła stylu.
Nie wspominamy
mu, pod dobry już zmrok, ktoś do- ma co mówić
Tak, —
powtórzyłh
Burhardta, ot, ta- o samym rogu placu i ulicy Bisku- Stowarzyszenia Archi.
ów
stał nożem w brzuch od jakiegoś lo- jest nie taki, jakim być powinien. Po- tyku katedry dom
Žas
słuchajmy, co powie Stowarzyszenie kie sobie bezpretensjonalne zapocząt- piej. Jakieś zadrzewienie, jakieś za i to szkaradziejstwo!
:
|
kalnego rzezimieszka...
VV
Pk
To samo kowanie dawnego
prospektu Święto- dyskretnym murem niskie rudery, poT A cO wówczas?
Ale Wilno ma tak niewysłowiony Architektów miasta Wilna.
powtórzy.
jerskiego
—
w
pokornym
„prospekto- śród których latem rozlega się uprzy:
A
Ówczas?
urok!
Planu regulacyjnego
Wilno,
jak wym“ stylu. -Potem
zawalił
się na krzone klepanie żelazaw kuźni i słup
kobieta!
Tak.
Zupelnie jak „czarująca“
Budowano je jeden bok placu Katedralnego, biorąc dymu, pędzony wiatrem, idzie rozproKtóż wie, ile ma wad i przywar ale wiadomo, nie posiada.
> Wówczasby
się skonstruowakościół sobie kierunek nieco na ukos, nieza- szyć się o okna „Ermitażu*. Przynaistawił
Ten
chciał.
kto
-jak
szelmutka,
sobie,
w
O
nowy
taki ma jakiś
plac
Kated
ralny
. Ściśle weleżnie
wpoprzek,
a
z
pańska,
kamienicę
dom Bohdanowi- mniej jeszcze do niedawna tak było. dług planu
na ukos, ten
czar, taki czar...
, opracowywanego przez wiswocza, gdzie dziś na najwyższem piętrze
kamienicę
i
kościół
Skwer
wpośrodku
placu
rośnie,
l
i
inny
ktoś
Co zrobisz?
eńskie Stowarzyszenie Architektów.
było! hotel „Ermitaž“.
Taki on akurat wi- rośnie —prościutko pod obłoki, twozakrył... i dobrze
Albo jeszcze lepiej: No, i co po- ją budowlą
arszawie już odbył się, jak wiaplamę na... domo, konku
Wyrosło też Wilno nasze... . ot, jak leński, ów kolos, jak nazwa hotelu! rząc zieloną ogromną
:
;
radzisz?
rs na regulację i skomWyražmy mimochodem zdziwienie, že zielonem tle Cielętnika. A po nad tą
„na las patrzając“.
To też my, broń Boże, nie szuka- to mówią,
pono
wani
e
architektonicznego ujęcia
doteż miasta jedno po drugiem
uiun- całą mozaiką wszelkich
Czy w tym kłębie gmachów,
przypadko- Placu
Wilna, lecz w
my rady na... uroki
Saski
ego.
Wilno powinno zająć
wości,
dowują
sobie
hotele
o
wiecznie
jedpo
się
codzie
ń, punkt o 12-tej w pogłowę zachodzimy jak ukochane mia- mów i lepianek z winącemi
się swoim pryncypalnym, reprezentanakowej,
szablonowej
nazwie.
Grandłudnie
uliczkami
i
rozleg
ulicami
a
jak,
wie
się
licho
z dzwonnicy ka- cyjnym ZŁ
Z niechlujstwa, nim,
Sto nasze wydobyć
akuratnie na
niedostepnem —jest jaki porządek, jaki plan, jaki Hótel... Bellevue... Palace Hoótel.... Vi- tedralnej roztrąbiana
które je czyni jakby
— Brawo,
brawo! - zawołalibyśmy.
ctoria... Eden... Metropole...
Savoy... cztery Świata strony—- „Rota* Konopbudoww
cokolwiek
choć
Czy
sens?
już
„SWwoi*—to
Oby
dla ludzi obcych (bo
tylko choć
przyszłe pokołanie
Ermitage...
Jakby
każde
miasto
nie
nickiej
.
jakie—obmyśleTak
zdradza
akurat
pasująca do Od- mogło
„przywykszy“!), jak je odremontować nictwie Wilna
docze
kać
tej
chwili.
zrządził. mogło zdobyć się na miejscowe na- rodzenej Polski suwerennej jak—konwszystko
zniszczone głównie przez wojnę, jak nie? Przypadek
Na
to
p.
preze
Stowarzyszenia
s
zwy
swoich
hotełów,
zdawałoby
się,
tusz do tenisa,
3
zeskrobać z oblicza Wilna niezliczoną Przypadek dał Wilnu najbardziej maArchitektów spojrzałby na nas surowyjęte
z
jakiegoś
międzynarodowego
archipunkty
I
gdyby
tak, stanąwszy .u wylotu wo, podniósłby brwi do góry i rzeki:
je zeszpeciły lownicze, najpiękniejsze
ilość brzydot, któremi
` па}- volapiiku, pasującego np. do naszych Z.Zamkowej z p. prezesem
Stowarzymacosze rządy rusyfikatorów, jak Wy- tektoniczne, a i wogóle widoki
— Będzie gotowy na l-szy lipca.
wileńskich zajazdów, jak pięść do szenia Architektów m. Wilna (jest
tępić do ostatka styl „siewiero-zapad- piękniejsze. Przypadek zagwoździł nienosa.
nim, jeśli dobre posiadamy informacje,
nyj', którego liczne jeszcze Ślady są które perspektywy, które „„otwarte”,
m
Wróćmy na Katedralny plac. Już hr. Rostworowski) ścisnąć go porotem dla Wilna, czem przykre i nie- budziłyby zachwyt swoich i obcych.
Wówczas Magistrat strawi nieco
Tak też i było z placem Katedral- tam tymczasem --na Skinienie które- zumiewawczo za rękę, oczami wskaczłoobyczajne „odbijanie się” dla

podwórzach

przysłowie.

Nadto zdala od zgiełku

Zamach w Tokio nie miał fla polifycznego.

poeząwszy

URZĘDACH

P.

chce

w miłości społecznej,

aresztowano.

P. K. O. w Warszawie,

i taryfy w Centrali

informacje

Zgłoszenia,

PAT.

niego, chcąc go przebić

na życie i ubezpieczeń

Składka ubezpieczeniowa

P. N. 5.

Nauczycielstwo

młode pokolenia

delegaci

na premiera rządu japońskiego.
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Zw.

tro-,

obecni byli p. p. wizytatorzy szkół i rzeczą konieczną jest uniezależnienie
szkolnictwa od czynników administraszereg inspektorów szkolnych.
Zjazd zagaił prezes komisji wileń- cyjno-politycznych, na które niejednoskiego zarządu głównego Zw. P. N. krotnie oddziaływują wpływy polityPraca
wychowawcza
S. P. p. Dobosz,
który zobrazował czno-partyjne.
celei zadania Związku, stan jego ог- nauczyciela kształtuje przyszłego obywatela, zatem dla pracy tej nie mogą
ganizacji i pracy,
Po przedstawieniu historji rozwo- być miarodajne przemijające poglądy
grup
politycznych i
ju Związku
na
terenie
obu
woje- tych czy innych
wództw,
prezes
Dobosz
stwierdził społecznych.
Następny
referat
i dyskusja na
stały rozwój organizacyjny, pogłębiatemat:
„Sprawy
uposaženiowe“
porujący wiedzę zawodową
swych członków, którzy biorą
żywy
udział w szyly wielką bolączkę nauczycielstwa,
pracach,
mających
za cel rozwój które pracuje w trudnych warunkach
szkolnictwa, i oświaty
pozaszkolnej życiowych, szczególnie na naszym te-

żalem,

к.

ю.

Zamach

samolotów

so- rencję partyjną, jakiś człowiek

Bukaresz-

głównego

oraz p. p.

jako

z drugiej zaś

Kontakt nacjonalistow chińskich z Japończykami.
PEKIN, 8. VI. PAT. Przybyła tu wczoraj eskadra
skich w celu nawiązania komunikacji z -Tien-Tsinem.
L]

chu na premiera japońskiego, zamach jednak nie udał się. Wczoraj
dy premier przybył na dworzec
w celu
udania się do Utsunomiya

zjazd naczelnik wydziału
prasowego
tecz wierzył, że wróci, bo Nowogródek po- ministerstwa
spraw
zagranicznych
kazał, jak w życie wprowadzić maksymę:
Konrad Libicki oraz kierownik oddziaWojsko dla Kraju, Kraj dlą Wojska.
łu politycznego w tymże wydziale TaM. W. K.
deusz Wojtkowski.
ścinne

Bramy
LONDYN, 8. VI, PAT. W Pekinie ogłoszono stan oblężenia.
miasta są jeszcze ciągle zamknięte.
W mieście
panuje
spokój.
Wojska
brygady mukdeńskiej, pozostawione celem.ochrony cudzoziemców, odmaszerują jutro do Mandżurji, poczem wejdą do miasta «wojska południowe.
Na linji kolejowej Pekin — Tien-Tsin doszło między wojskami północnemi
a nacjonalistycznemi do walk.

TOKIO,

botę 9 bm. wyjeżdżają
tu

Stan oblężenia w Pekinie.

nie

Zjazd prasy w Bukareszcie.

tuetka z bronzu
(ppłk. Rómmel na koniu)
ofiarowana jako przechodnia
przez p. Wojewodę i puhar Kryształowy,
dar p. staro-

sty

puszce

szkolne
zginęła”.

Słońce zachodziło, gdy odbyło się roznadobrane
dawanie nagród. Gustownie

grody, między

i wraz

biegu

Р

nie zawieść pokładaaych

pisany

W trakcie

która konno przybyła z Niešwieža (80 klm.
w 1 dniu) uległa przy skokach, niestety,
wypadkowi

aby

rosta Nitosławski przeczytał akt erekcyjny,
który następnie został przez obecnych pod-

ama-

zonek, a mianowicie pań: Benisławskiei,
Brochockiej, Nitosławskiej i Romerównej,

ciężkiemu

różnicy

nadziei.
Po skończonych przemówieniach p. Sta-

miejsce p. Gołoń-

wobec

bez

szłych obywateli, a zwracając się do dzieci
(które stawiły się ze swemi wychowawca
mi) dał im wskazówkią jak się mają uczyć

z udziałem
6 podoficerów,
miłe urozmaicenie ku
ogól-

nemu zainteresowaniu.
W biegu myśliwskim

wszystkich

Pan
Kurator
Pogorzelski
podkreślił
znaczenie "szkoły polskiej, jako głównego
czynnika kształcenia i wychowywania przy-

u-

działem szkoły podoficerskiej 27-go pułku
ułanówi drużyny CKM., jak również walka
rycerzy,
wprowadziły

nawołując do zgodnej i in-

pracy

stanu i narodowości.

ściański, którego zwycięzcą został Aleksander Kosz.

nikogo.

B. B. W. R.,

i poseł Tomczak,

rządu,

asa

derski (9

brakło

Maj

obecnego

skę, że dekret wstrzyma
Szkolnictwo
w jego świetnym rozwoju oraz utrudni nauczycielstwu pracę
społeczną.

licz i dr. Brokowski, oficjalnie reprezentujący wileńsko-nowogródzką gru-

Awantury w parlamencie jugosłowiańskim

LIDA.
na stanowisku.
Minister-

do

А

rzeczywistości nosi w sercu miłość do pułków zagarnizowanych
w
granicach
jego
Województwa i uważa je za swoje dzieci,
którym zawsze jest gotów szeroko wrota

czelnik Młodkowski,
wice-prezydent
miasta, p. W. Czyż, posłowie pp. Oku-

^

W niedzielę odbędzie się w kasynie
jak okazało się z
przybywającym, w oficerskim 86 p. p. wspólny obiad, zaś wie-

Nowogródek
zaś,
przyjęcia, zgotowanego

>

państw.

me

pol.

An

komendantów
powiatowych
woj. wileńskiego.

w

a

sposobem

TA

najlepszym

celu.

U

się

tego

sw. „A th "PA „a

mu

"A

wydało

dopięciu

FCOA U)

już pragnął za-

cieśnić więzy, łączące go z
Województwem,
nawiązanie łączności z samymNowogródkiem

A m

ułanów dawno

BERLIN, 8. VI. PAT. Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie nowego sejmu pruskiego, które przybrało odrazu niezwykle burzliwy charakter.
Awantura została wywołana przez komunistów.
Przewodniczący
ze starszeństwa 83 letni hr. Posadowski nie mógł opanować sali. W zamieszaniu
tak doPoniick
został
poseł chrześcijańsko-narodowej partj chłopskiej
tkliwie pobity, że znajdujący się na sali posłowie — łekarze musieli
pośpieszyć mu z pierwszą pomocą i obandażować go.
'

dziewany jest przyjazd p. Wojewody oraz
wszystkich starostów ziemi Wileńskiej iNowogródzkiej.
Jednocześnie odbędzie się tu odprawa

>

27 pułk

Niezwykle burzliwe posiedzenie pruskiego Sejmu.

mu

przez

O IPO

sportowe policji państwowej województwa.
Już w dniu wczorajszym napływać zaczęły do miasteczka oddziały zawodników
z całego województwa
oraz goście.
Spo-

Rostworowskiego, a pod protektoratem p.
wojewody
Nowogródzkiego
Beczkowicza,
zorganizowane zostały
zawody strzeleckie
i konkursy hippiczne na dzień 27 i 28-go
maja w stolicy Województwa.

W dn. 1 m. b. rozpoczęły
się w szkolnych władzom administracyjnoPrelegent najdobitniej
Wilnie obrady Vl-go zjazdu
delega- politycznym.
uzasadnił
zarówno
względami na intów
ognisk
Zw. Pol. Naucz.
Szk.
Powszechnych województw Wileńskie- teres szkolnictwa, jak i na ideę wychowania młodych pokoleń, jak wrego i Nowogródzkiego.
>
pracy
Obrady odbywają się w Sali Śnia- szcie praktycznymi warunkami
nauczycielstwa,
zależność
władz
deckich U. S. B.
od władz
administracyjNa zjazd przybyło 148 delegatów szkolnych
no-politycznych
odbija
się
ujemnie na
z terenu obu województw, co Świadczy
o uświadomieniu zrzeszonych ognisk powyższych zagadnieniach. W końcu
wniosek by zjazd załoo korzyściach, jakie daje organizacja przedstawił
żył
protest
przeciw
; wprowadzeniu w
zawodowa.
Zjazd zaszczycili swą obecnością: życie tego dekretu.
W dyskusji wielu mówców poparprzedstawiciel wileńskiego urzędu wojewódzkiego,
radca
p. Wł. Dwora- łó wywody prelegenta. Z przemówień
zauianie
kowski, z ramienia kuratorjum p. na- widać było z jednej strony

"2 La Št d ia

PARYŻ. 8.VI. PAT. Pisma podkreślają doniosłość wczorajszej deklaracji rządowej, stanowiącej obszerny program przyszłych prac ustawodawMOŁODECZNO.
czych. „Echo de Paris" zaznacza, že Poincare
zgrupował
dokoła
siebie
NOWO -RÓDEK.
przytem
w
swej
polityce
i w
większość
członków
Izby,
nic
nie
zmieniając
—
Święto
wychowania
fizycznego
i
— Zawody 27 pułku ułanów w stowszystkie dzienniki stwierdzają, że
licy województwa Nowogródzkiego. Od przysposobienia wojskowego. iPod pro- swych metodach. 2 małemi wyjątkami
południa w dniu 26 maja br. ulice Nowo- tektoratem Wojewody Wileńskiego p. Wł. deklaracja rządowa była przyjmowana
często oklaskami.
„Le Matin" zaodbędzie się dziś w Mołogródka
dudniły pod kopytami końskiemi; Raczkiewicza
uważa,
że
wczorajsze
posiedzenie
uwydatniło
większość
koncentracji
rewychowania fizycznego i
pułk żółtych ułanów zajmował kwatery na decznie święto
Zielone Święta. Za inicjatywą ppłk. S. G. przysposobienia wojskowego oraz zawody publikańskiej, większość jednakże niejednolita.
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"ECHA KRAJOWE

Leci delegatów ognisk w. Pol. Naucz” Szk. Powszechnych.

Większość parlamenfarna we Francji.

dk ŁOPA I:

SEO

2

SŁ

©

„_- NRIER GMKPODARZY ZEŃ WYCHODNIA
|

Stosowanie

na

DAWOZÓW

terenie

nawozów sztucznych. Tabele
te ułożyłem według „stacyj przeznaczenia”

sztucznych

w-wa

Wileńskiego.

‚
Przeciętne zbiory zbóż za ostatnie
trzy lata nie mogą służyć sprawdzianem postępu w rolnictwie na terenie

naszego województwa

— te

w tym celu, by dać

lata bo-

(przywóz

wiem należą do wyjątkowo
niepo- Stacje przemyślnych. Według danych Głównego * znaczenia
Urzędu Statystycznego przeciętny zbiór (odbiorcze)

_
'

)

, „pszenica
Jęczmień

8.3

5.5

6.3

6.5

ietni

trzy

9.0
8.1

owies

9.3 | N. Šwieciany
67 | Dukszty

$.7

r.1925

506
330

1.1 _ postawy

7.8
1.5

1924

(za ostatnie
9 miesięcy

Hoduciszki
1927 Ziabki

w r. 1925 w r. 1926 wr.

Rytro

w tonnach).

rok

głównych ziemiopłodów w w-wie Wi- Wilno
leńskiem wynosił w cent. metr.z 1 ha: Głębokie ©

|
‚

możność czytel-

nikowi zorjentowania się, jakie
powiaty najwięcej nawozów
sztucznych
sprowadzają.
z
Nawozy
sztuczne Hosforowe

Podświlje

r. 1926

15
120

781
243

165
294

878
390

45

135
55

50

150
420

140

55

70

100

„85
370

stwowego funduszu
rolne należy składać

Rolnym,

na

azotowe (przywóz
tonnach).
r. 1924

_— (ostatnie 9

r.1925

miesięcy
2

Jaszuny

Prudy
Oszmiana

72
25

15
—

32
r. 1925

w

r. 1926

—

30

Wywóz

w

106

—

Razem
135
105

nawozy

=
—

121
97
wyrażał się cy-

pożyczki z pań-

kredytu ną meljoracje
w Państwowym Banku

oddział w Wiln:e.

KRONIKA

MIEJSCOWA.

— (n) Ceny w Wilnie
czerwca

r.

z

dnia

8-go

kg.

przy

b.

Ziemiopłody:
tranzakcjach

Ceny

za

wagonowych

100
franco

st. Wilno:

żyto 53 ,
owies 48—49, jęczmień browarowy 52—53, na kaszę 48—, otręby Žytnie 34 - ,» pszenne
35—.
Ceny rynkowe: słoma żytnia 10-12,
siano 14—16,
ziemniaki 16—18. Tendencja spokojna. Dowóz

średni.

Nasiono: Ceny hurtowe za 100 kg. loco
sktad
Wilno: koniczyna czerwona I gat.
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka
100, seradela

32, łubin 24,

owsy

siewne

50

- 58. Tendencja dlą owsa mocna, dla reszty stała.
Maka pszenną krajowa | gat. 0008 A
110—120, 0000 95-105, Il gat. 0000 B
90—100, 000 80—90,
żytnia 65 proc. 78—

15

=

"e

15

45

15
že

15
83

Jaszuny

—

—-

Usza

11

15

20

=
>

х
%

15

65

— Czyli obserwujemy
tu
zjawisko,
co
i
do
nawozów
е
Š wych.

15

20

žyto Lyntu

15

od

przeciętnych zbiorów

obliczonych

60
45

63

130

Oszmiana

—

15

echnowicze
Parafianów

na gruntach _ na gruntach
gezdany
włościańskich większ. własn. 1 andwarów
žyto

6.8

7.8

jęczmień

13

8.2

owies

6.5

13

Gudohaj

jest

utrudnionem

65
115

—

Przeprowadzenie porównania za Wilejka
| dłuższy okres czasu, Staje się niemo- STorgonie
żliwem, względnie

5

Podbrodzie
Uoka ša

Motodeczno

ze wzgledu na różnicę obszarów Kiena
(b. Zarząd Cywilny Z. Wsch., Litwa P

12
>

Środkowa obecne w-wo), brak danych ROW

‚

B

„Rocznik*

obejmuje

tylko

9 ostatnich miesięcy).
Przed wojną b. gubernja

Wileńska

zużywała

nawozów

około

6900

tonn

ostatnie 9 miesięcy

rok 1925

1924 r.

На

Widzimy

tu

3170

terjały do bilansu

niewątpliwie

zanik

sztucznych.

stosowania

Wobec

w zestawieniu
nicy nie daje.
Nawoz:

nawozów >:

braku

jakichkol-

Stącje

prze.

wiek innych danych przytaczam tu te
ilości nawozów, jakie były sprzedane

znaczenia
(odbiorcze)

r. 1913 a 1923:

saza

przez Syndykat Rolniczy
nawozów

r. 1923

tys. klg.

sztucznych

Saietra

proc.

Kiena

tys. klg. zmniej-

szenia

446

Superfosfat
Sól potasowa
Kainit
:

w Wilnie w Wilno

|

Wyszczególnie- rok 1913
nie

28 — 981

1088
760
300

223
37
0

18.7
95.7
100.0

Architektów.

|

Woropajewa

Prudy

аа

Gieładtia
Zalesie
Głębokie

Dopiero od roku „1924, w
miarę
| normalizacji stosunków,
stosowanie
nawozów sztucznych zaczyna
odbywać się w poważniejszych rozmiarach.
Na podstawie
„Roczników
statystycznych przewozu towarów na polskich
|kolejach
państwowych
za r. 1924,
1925 i 1926, przytaczam
poniżej taele przywozu do w-wa Wileńskiego

Stowarzyszenie

„

bardzo

i 1926

handlowego Litwy porównaniu do r. 1924 r. Rok

i Kurlandji, Piotrogród, 1918).
Pierwsze lata po wojnie, do roku
1923 włącznie, wykazują niemal
zupełny

„

3250

sztucznych (według W. Bitnera: „Ma- znaczny wzrost w r. 1925

Poczem

2

do 1925

otasowe

50

1926

(przywóz
(przy

rok 1924

(ostatnie 9
miesięcy)

w

większej róż-

lonbaci),

r.1925
A

r. 1926

ak

)20

285

>
=
=

15

A

=

R

42

w

15

аы
15
15

150 „
takież
potaso.

Tłuszcze: słonina krajowa I gat.
II gat. 320—380, amerykańska

kostka

nie

rozciągają

się za parkanem

jakieś

amerykańskie dzikie pampasy, którym

za

malowniczy

|

Plac ten ogromny—położony

desek.

sztafaż

służą

sterty
nad

Koczergą —jest, jak wiadomo, własnością p. Emanuela
Bułhaka,
magnata-ziemianina, dziedzica

łych dóbr... po tamtej już

„Stety,

niegdyś
rożleg-

dziś,

stronie linji granicznej

nie-

Traktatu

4 Ryskiego. Osiadł, miejmy nadzieję, że
'sxylko

kach

czasowo

na mazowieckich

niedaleko Warszawy, a zaś

tężny kawał gruntu,

przylegający

pias-

podo

wileńskiego Placu Katedralnego, pragnąłby raz przecie zabudować.

Nabiał

Ma już projekt okazałej kamieniktóraby
stanęła na samym rogu

maj się pan! Trzeba

Projekt. zharmonizować
brzyszłym

|

wyglądem

będzie

230

—

=

15

EE
2
4

2

mleko

40 — 45 £

Nieznani

INFORMACJE.
Udzielanie

spodąrowania

W

pożyczek na
racje rolne.

W celu podniesienia

—

Prześwietny

r. 1925

460

r. 1926

420

melo-

wartości

80

100,

ności, aby stanęło jak mur

Policja

intensywności go-

dbały

Się dłużej ze mną

nie

rolnym, mogącym

dać dostateczne gwarancje

wypłacalności, pierwszeństwo jednakże do
otrzymywania pożyczek mają spółki wodne,
następnie

zaś

otrzymywać
wsi,

w porządku

pożyczki

kolejnym

sztukę,

Drób: kury 3,00 - 6,00 zł. za sztukę
kurczęta 200 - 250, kaczki
żywe 6,00
800,

bite 400
8,00

600, młode 3.00 - 4.00, gesi

-12,00 bitę

7.00—10.00,

15.00—1800, bite 12.00 —
8.00 — 1200 zł. za sztukę.
Ryby:

liny

żywe

żywe

indyki

żywe

15.00 zł,

380

—

młode

400,

samego

śnięte

za

1

gminy,

występujący zbiorowo

rolni, z których

mieszkańcy

i wreszcie

znów

iani

piew-

szeństwo będzie przysługiwało posiadaczom
drobnych gospodarstw rolnych, posiadaczom
gruntów scaleniowych lub będącychw trak-

cie scalania, ogniskom kultury rolnej, szkotom

it. p.

Pożyczki, oprocentowane w wysokości

5 proc. od sta rocznie,

na dreno»anie,

mogą

być

nawadnianie

udzielane

i odwadnianie

gruntów oraz na meljoracje torfowisk. Pożycki będą przyznawane: a) na drenowanie

gruntów w wysokości 70 proc., b) па о$иszanie rowami w wysokošci 50 proc., c) na
nawadnianie w wysokości 60 proc. i d) ną
meljoracje torfowisk
sumy kosztorysowej.

Rae AA
lo wysokości

w wysokości
W pewnych

70 proc.
wypad-

Śnięte 240
te (brak),

|

у

być

>

mogą:

na dre-

Gierwiatach

prowadzi

Żaniemeńskich,

GIEŁDA

WILEŃSKA

Wilno, dn. 8 czerwca 1928 r.
Papiery procent. państw.
Siproc. Pożyczka Premj. ser. II

Wschód

Złoto.
4,11 i pół.
4,70 i pół.
Listy

:

Zastawne

kradzieży
kradzieży

z

Dotychczas

akade-

Felicjana
jutro
Małgorzaty

Zakładu

meteorologiczne

Meteorologji

z dnia

Ciśnienie

|

--

8 VI

wiernych

Ч

Temperatura

WISE

Początek

r.

J РОЙ
ч
ołudniowo-wschodni.
Pół

pochmurno,

przelotny

PRACA

rozchodzić.

szoferzy

wykorzystują

okazję.

V

podpisany wrócił drugą taksówką, która
policzyła zaledwie 4 zł. o gr. Wyścigi trwa
ją nadal i nadal zapewne szofer z Nr. lo
uprawiać będzie lichwę samochodową. Sprawa ta wymaga więc inter»encji władz.
— Że
Związku
Strzeleckiego. W

Janina,

Ognisku

Akade-

„Sobótka*.

odbywać

związku

z notatkami,

zamieszczonemi

wybrany

na ostatnim

Walnym

beż

podpisu w „Kurjerze Wileńskim* z dn, 25
majai 5 czerwca rb.. Prazydjum Okręg
Wileńskiego wyjaśnia, że obecny Zarząd,
Zjeździe De-

legatów Okręgu, nie miał żadnych zatargów z komend. Okręgu obyw. Muzycką,

Trio.

St. Batorego

i OPIEKA

się

ryczałtowej opłaty lo zł. Nie pomogły per
swazje ani groźby zwrócenia się do policji.
Szofer odjechał znalaztszy amatora, a niże:

do którego

wite zaufanie

żywi

i

w dalszym

uważa,

ciągu

że

się bę-

przenoszenie

szkodliwe dla działalności i rozwoju
zku.

<

Zwią*

2

Prezydjum, Okręgu Wileńskiego.
— Akompanjament trąbki przy telefonicznej
rozmowie międzymiastowej.
Wczoraj o godz. I0-ej rano współpracownik nasz razmawia przez telefon z Warszawy do Wilna.
Przez cały czas tej rozmowy, która trwała [0 minut, słyszał melodyjne dźwięki trąbki coś wygrywającej. Stro-

SPOŁECZNA.

na wileńska tak samo słyszała trąbkę. Obie

nowanie na okres
czasu
od 6 do 9 opad.
Jednorazowa zapomoga dla pelat,
na
osuszanie rowami na lat
6, Minimum za dobę 160C.
na
nawadnianie na
wnej kategorji bezrobotnych. Przed kilokres
od 6
do Maximum na dobę —*C.
ło lat, na meljoracje torfowisk na okres 9 Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia. *koma dniami podawaliśmy, że władze wolat. W pewnych uzasadnionych
jewódzkie w zrozumieniu krytycznej
sytuwypadkach
KOŚCIELNA.
acji, w jakiej znaleźli się beziobotni kawaEL trwania pożyczki może dochodzić do
at.
— Adoracja Akademicka Najśw. Sa- lerowie i bezdzietni, po wyczerpaniu usta„_ Wypłacanie pożyczki ma być uskutecz- kramentu. W niedzielę dnia lo czerwca r. wowo przewidzianego terminu zasiłków,
niane ratami w miarę postępu robót, po b. odbędzie się w kościele św. Jana doro- przyznały w drodze wyjątku 75 osobom
stwierdzeniu każdorazowo, że poprzednio czna akademicka adoracja Przenajświętsze- jednorazową zapomogę.

szej raty

po wypłaceniu

pierw-

pożyczki.

niedzielę

od godz. 9-ej

kościcła Św. Jana.

rano

w

zakrystii

URZĘDOWA.

strony

skonstatowały,

że

są

wielkimi

zwolennikami muzyki na instrumentach dętych, ale nie podczas rozmowy międzymiastowej. Dźwięk bowiem trąbki wśród drutów telefonicznych nietylko nie przeszkadza, ałe jego tajemnicze powstawanie może poprostu uczynić wrążenie końca świata.
— Sprostowanie. W artykułach nadawczych przez telefon z Warszawy zamieszczonych u nas w Słowie pod stałym tytułem: „Kroniki Sejmowe* bardzo często

go miasta? Niema co mówić. Ale też
i potulność naszej publiczności—nie

| nic nie rzekli.

@

3 do wiary! Gdy my już raz do czegok „przywykszy”,
można
nam
„ A tymczasem przed bramą kamie- kolwie
muchy

nicy Burhardta chodzi
po trotuarze
tami z powrotem
dobrze
całemu

od daw-

na znana Wilnu, o wiele mniej

i nie chcieć

przy-

dzwoni, a gdy otworzyć
wpuścić,

łaje,

o minutę

nie

spóźnił

jakąś minutę za wcześnie nie odjechał.

inną

Inna warjatka, też dobrze

autobus

że

uszy

który

lub o

. Lecz, że mu przed nosem warjatki latają po chodnikach—tego
spostrzec
niema obowiązku.
Urocze miasto!
Gz.

ja

podróży p. Wojewody
ti

PAZ

podamy

ym.

w numerze

SZKOLNA.

jak mylnie wydruko-

dał okólnik Nr. 23, w którym powiadomiłiż dn. 9 bm. odbędzie się posiedzenie
komisji lekarskiej w celu zbądania
stanu
zdrowia osób, które
potrzebują leczenia
w sanatorjach oraz uzdrowiskach.
Ogółem wysłano będzie 35 osób.
kandydatów

trzymane

są

wano „Instrument polityki na terenie parlamentarnym* powinno być: „Instrument polityki Rządu na terenie parlamentarnym".
W sprawozdaniu P. A. T. środowego
posiedzenie Izby wkradła się również pomyłka, a mianowicie pos. Kuryłowicz (P.

w

P. S.) podtrzymywał zarzuty referenta budżetu min. komunikacji pos. Kochanowskiego (P. P. S.), a nie rozprawiał się z niemi,
jak to mylnie wydrukowano.
Zarzuty pos.
Kochanowskiego obalił w następnem prze-

ZABAWY.

— Zabawa w
cie, organizowana

Parku

USB

w Zakre-

staraniem Centrali Opiek

na rzecz Kolonij Letnich, OdbĘ- mówieniu pos.
— Opieka Szkolna gimnazjum Lelewe- Szkolnych
dzie się w niedzielę dnia 1o
czerwca
br.

la wystawią w niedzielę d. lo
sali miejskiej

o godz.

12.3

czerwca

pepot.

w Zabawa urozmaicona

arcy-

dzieło filmowe w lo aktach pod tytułem:
„Zew morza”, na które zaprasza dorosłych
i młodzież szkolną, aby poparli powyższy
seans kinematograficzny swoją bytnością
Ceny

galerja

miejsc

30 gr.

zniżone;

`

Zarząd

gimn.

parter

60

gr“

Opieki Szkolnej,
im.

Lelewela.

wszelkiego

rodzaju

Wanda, Lipińska

Mara,

Ło-

paciūska Kamilla, Łukaszewiczówna Eliza,
imącenowiczówna Janina, Malicka | Helena,
Markiewiczówna Janina, Mejerówna Zofja,
Mincerówna,Anna, Olechnowiczówna Marja,
Oszurkowna. Helena, Pietkiewiczówna Anna, Pilecka Wanda, Polusówna Eleonora,
Raziukiewicz6wna Halina, Rożnowska Leonia, Rutkiewiczówna Halina, SiemaszkowEugenja, Sieńkiewiczówna Eugenja, Sipayłłównz Marja, Sorokowna Janina, Stankiewiczówną Janina, Suchocka Marja, Sulew-

(B. B. W. R.).

i MUZYKA.

— Teatr Polski (sala „Lutnia*), Dziś
ukaże się po raz drugi nad wyraz wesoła,

Przygrywać

pełna

będą

2

orkiestry

wojskowe.

udogodnienia

publiczności

w

dniu

Dla

roczna Wystawa

codziennie

Obrazów

zabawy

otwarta

i

VI

Rzeźb

Do-

Wil.

T-wa
Artystów-Plastyków
Od godz.
10
rano do 7 wiecz. Drugie wejście w
pod-

wórzu.
—

Niedozwolone

taksometrówek.

RÓŻNE.

praktyki szoferów

Trwające

i uciesznych sytuacyj kroto-

wodowe*

z udziałem

wybitniejszych
sił ze-

społu i pod reżyserją Karola Wyrwicz-Wichrowskiego. Program uzupełni dodatek
rewjowy Nr 1, składający się z wesołych
skaetchów i aktualnych piosenek
w wykonaniu H. Kamińskiej,
M. Szczęsnej, K. Wyr-

Opolskiego, M.
wicz-Wichrowskiego,
Dabrowskiego, L. Detkowskiego i Z. Rel-

"A

miejsc od 50 gr.
— „Tylko ty“. Codziennie odbywają
Orygisję przygotowania do wystawienia
nalnej komedji muzycznej Kollo „Tylko ty*,
która obiegła zagranicą wszystkie sceny.
Nowość tę E
Dana reżyser K. Wyrwicz-Wichrowski ii kapelmistrz Mieczysław
Kochanowski.

RADJO—WILNO.

Sobota 9 czerwca 1928 r.
17.00—17.15: Chwilka litewska.

17.20—17.45:

Transmisja z Warszawy:

„Hoene-Wroński w 150-tą rocznicę urodzin* odczyt wygłosi dr. Adam Zieleńczyk.
17.50 —18.15: „Kącik dla pań* wygłosi

Ela Bunclerowa.

18.15 - 19.00: Transmisja muzyki

r

z kawiarni B. Sztrala w Wilnie.
W Pałacu Re- kiej 19.05—19.30:
„Uprawą truskawek"

stwa Artystów-Plastyków.
prezentacyjnym

humoru

chwila Bissona i Marsa „Niespodzianki roz-

będą kurso wały autobusy od placu Katedralnego do Zakretu od godz. 12-tej w południe do godz. T-mej wieczorem. Przejazd
łódkami ze strony Zwierzyńca do miejsca
zabawy po cenie 1o groszy. Początek za-

(r) Tegoroczne maturzystki gimn.
im. Elizy Orzeszkowej. We czwartek, dn. bawy o godz. lo-tej z rana.
KOMUNIKATY.
7 mb. w sali rekreoacyjnej gimnazjum żeńskiego im. Elizy Orzeszkuwej odbyt się u— Zarząd Stowarzyszenia Weteraroczysty akt rozdania tegorocznym matu- nów kresowych 1863 r. w Wilnie, podarzystkom świadectw dojrzałości.
Uczelnię tę w tym roku ukończyło 61 jąc do ogólnej wiadomości, że zwyczajne
Stowarzyszenia
uczenic, a mianowicie: Bajdalinówną Zof- doroczne walne zebranie
ja, Bielakówna Helena, Bobrowska Wilhel- ma się odbyć w niedzielę lo czerwca, ©
mina, Buszowna Janina, Chmielewska
Jó- godz. 12 w sali Sądu Okręgowego, uprzejzefa, Charenowna Zenaida, Cierpicka Mar- mie prosi o udział w tem zebraniu pp. wen
teranów, wdowy po nich, członków Stoja, Czerwijowska Honorata, Darełłówna Ja- warzyszenią
Oraz wszystkie
osoby,
które
nina, Djakowska Leokadja, Dowborówna
obchodzi
los
dawnych
bojowników
za
Helena, Dowborówna Jadwiga, Drozdowojczyzny. Zarząd.
ska Emilja, Fastnerówna Henryka, Ganów- wolność
— Zebranie członków T-wa Odrona'Amelja, Gołębiowska Jadwiga, Gołębiow- dzenia
Religijnego. W niedzielę dnia 1o
5Ка Stanisława, Huszczanka Janina, Husz- bm. o godz.
4.30 po poł* w mieszkaniu
czanka Wanda, Iglińska Helena, Jakubow- księdza proboszcza
St. Miłkowskiego przy
ska Mirona, jerzabkówna Zdenka, Kapu- kościele św. Jana odbędzie się miesięczne
ścińska Janina, Kolendówna
Halina, Koń- zebranie członków Towarzystwa Odrodzeczewska Tekla, Kosiłowiczówna Jadwiga, nia Religijnego.
Koreleówna Anna, Kozakiewiczówna Marja,
ystawa Wileńskiego Towarzy-

Krzyżanowska

Sobolewski

TEATRY

atrakcjami (kosze szczęścia, wędki i inne).
Zabawy dlą młodzieży i dzieci. Tańce.
Na miejscu bufet obficie zaopatrzony.

od

pewnego

czasu wyścigi konne dają właścicielom doreżek automobilowych niemałe zyski, lecz,

-

całko-

niechęci osobistych na forum publiczne jesi

dą, począwszy od roku akademickiego
1928-29, każdego roku w trzech następujących terminach: na jesieni -- zgłoszenia
od 15 do 20 września; same egzaminy
od
I października; w zimie — zgłoszenia od lo
do 15 grudnia, egzaminy od 8 stycznia i w
lecie - zgłoszenia od 5 do lo czerwca,
egzaminy od 25 czerwcą.

1

Uwagi:

Uniw.

poczęły

czwartek po skończonych wyścigach szofe:
taksówki Nr. 1o (14154) zarządał od końca Pośpieszki (nie od plącu wyścigowego:

ostatnia

o godz. lo-tej.

społeczeń

KZDSZZOETNEORETAEPOTZEZRREW
ZOE
°
mimo dość wysokiej taksy, ustalonej prze”

UNIWERSYTECKA.
cznym

J

Opad za do- J
bę w mm.
|

przeważający|

1928

mickiem odbędzie się

państwowi.

jednak do samego
wieczora dał si:
zauważyć na ulicach miasta wzmożcny ruch.
w, 7.

— (r) Egzaminy magisterskie, Egzaminy magiserskie na wydziale
humanisty-

średnie w m. ]

i

U. 5. В.

ce-

kościołowi i tradycji mieszkańcy Wi!
na. Po powrocie do katedry
tłum:

AKADEMICKA.

Spostrzeżenia

związków,

Stwa, dalej, za potrójnym
kordonen:
policji i wojska postępowali wiern

dwie

Szabłowska

‚ — Sobótka. Dziś w

sznur

Skich oraz przedstawiciele

Sządziewiczówna Anna, Tarwidówna Janina, Trollówna Anna, Wasilewska GenoweIrena i Wołejkówna
J6fa, Wasilewska
zefa.

Zach. sł. o g. 19 m. 34

średnia

Wandą,

wiczówną

ciągnął

a wyżsi przedstawiciele duchowień
stwa. Tuż
przed
baldachimem
za:
postępowali JE.JE. ks. biskup
Mi
chalkiewicz i Bandurski. Orszak zamykali przedstawiciele władz państwowych, cywilnych, wojskowych i miej

ołtarza

aresztowano

prze:

tychczas było dostojnicy

monstrancji.
monstrancji

dowodzonych

chów, oraz bractw i kół religijnych
a nad niemi las chorągwi, z któryci
niejedna wiele widziała,
bądź 10 22
czasów niewoli, bądź za okupantów.
Chór katedralny
oraz liczne szeregi duchowieństwa poprzedzały baldachim, pod którym kroczył dostojn:
celebrant
Jj. E. ks. Arcybiskup R
Jałbrzykowski, niosąc Przenajświętszy
Sakrament. Wiedli go, nie jak to do-

Wił. Banku Ziemsk. Rb.250 201

dochodzenie.

sł. g. 3 m. 40

we

Cierpickiego.
Po barwnych korporacjach

mickich,

dol.

—

Ruble

rtm.

ska Zofja, Szukiewiczówna Halina, Symono-

Dziś

zbierać

leszcze
żywe 380—400,
śnięte
sielawa 150
180,
wąsacze żywe

żywe 350 380, śnięte 200 -- 220, stynka
(brak), płocie 120 150, drobne 40—60.

litr,

SOBOTA

się

Po mszy świętej o litej
ruszyłe
procesja, sunąc długim sznurem
według ustalonego
porządku
kolejne350 380, śnięte 280 300, sandącze (brak)—
ułanów
sumy 200 —250
miętuzy 120 — 150, jazie go, a na czele jej szwadron
180—220,
250—280,

dokonano

energiczne

poczęto

procesja.

280, karasie żywe (brak), śniękarpie żywe 320—400,
śŚnięte

władze,

CIA być zmniejszane aż Wiatr
100 proc. sumy
kosztoryso-

udzielane

w

rana

wszystkich kościołach, aby ruszyć ne
280 — 300,
szczupaki żywe
350 — 380
Śnięte 200 250, okonie żywe 380 — 400, plac Katedralny, z którego miała wyjść

KRONIKA

mogą

co się panom...
i prof. Remerowi szastała się—wystrojona po
swojemu
żywnie spodoba. Co? Zgoda? Sto ty-- — między publicznością przed
trybusięcy dolarów,
za bezcen.
Toć to nami...
przecie sam Środeczek Wilna.
Tym razem już nawet nie pisano
_ Popatrzyli na siebie: p. prezydent w gazeta
ch. Najpierw dlatego, że żadFolejewski na p. Czyża, p. Czyż na
na to osobliwość... wileńska, a potem:
p. Żejmę, p. Żejmo na p. Łokuciewco to pomoże pisać w gazetach?
skiego, p. Łokuciewski na dra Maleszewskiego, dr. Maleszewski na p. ka Jeszcze onegdaj taż sama warjatz czerwoną plarzą na twarzy zjaGrzegorza Abramowicza, p. Abramo- wiła
się w przepełnionej t. zw.
Kawicz na p. Waligórę, zaś p. Waligówiarni Spółkowej przy ui. Mickiewicza
ra z powrotem na p. prezydenta Fo- i łającą i dokaz
ującą—nikt nie podjął
lejewskiego, p. prezydent na p. wicesię „wypraszać* lub „Wyprowadzač“.
prezydenta, p. wiceprezydent na p.
Miła „specjalność* Wiln
— urocze
aławnika sekcji finansowej...

certując muntowskiej,

i dla wszelkiej pew-

za

- 90, kapusta

świeża 80—100, kwaszoną 45 — 50, grzyby
suszone 18—20 za 1 kg.

380—
350—

- Powrót i ponowny wyjazd p. Wo-

© jednolitość stylu przyszłego Placu jemna, gdyż biegnie, bywa, ulicą, wyKatedralnego, który
ma ulec grun- myślając przed siebie najordynarniejtownej metamorfozie z twojej inicjaty- szemi wyrazami... dobija się do drzwi
wy i z twego
poczynania,
to... to, mieszkań frontowych np. na uł. Zyg-

Prześwietny Magistracie,

80

osoby.

na

Pisano o tem w gazetach.

Ś tak skrupulatny, jeżeliś tak

fasola

1300 złotych.

i wzmożenia produkcji roślin-

pływie 3, 3, 5, 6 lat,

”

panią.
Ježe-

-190, II gat.

Raxm, 6-90
Wjlenskie
80
360
310
Z tychże powodów, co wyżej, przywóz wypłacona rata zostałą zużytą stosownie go Sakramentu. Adoracja rozpocznie się
W dniu wczorajszym ogłoszony został
nawozów
potasowych
również
jest do jej przeznaczenią.
uroczystą Mszą św. o godz. 10.30, zakoń- ponownie, spis zawierający 75 nazwisk bez„ Spłacanie pożyczek ma być uskutecz- czy się wspólnem nabożeństwem
0 godz. rabotnych, którym zapomoga taka została zdarzają się błędy, wynikłe ze złej transminieco większy. W
zaokrągleniu nalei nieSji. Błędy te są bardzo dokuczliwe
niane w ratach rocznych, przyczem spłata 8-ej wieczór. Kol.Kol., którzy chcieliby przyznana,
ży go przyjąć w wysokości:
— Nieznani 'wybrańcy Kasy
Cho- przyjemne dla autora. We czwartkowem
pierwszej raty ma następować, zależnie od wziąć udział w adoracji, a jeszcze nie zauległzamiast,
zniekształceniu sam podNr. Słowa
r. 1924 (ostatnie 9 miesięcy) 130 tonn
artykułu;
wielkości okresu trwania pozyczki, po u- pisali się na listę, mogą to uskutecznić w rych.h. Naczelny lekarz Kasy Chorych wy ;- tytuł

Katedralnego dyś tam też „wytłukła*

Magistracie!

180

25 (pęczek), ogórki 50—60 gr.

groch

złoczyńcy dokonali

kościele

nej Państwowy Bank Rolny udzielą pożyczek z państwowego funduszu kredytu ną
meljoracje rolne.
Korzystanie z pożyczek udostępnione
jest w zasadzie wszystkim użytownikom

projektu.
15 wej Pożyczki

15

z ogólnym Którą też wcale mocno uderzyła. Kie-

Pan Bułhak na to:

| gat.

Święto Bożego Ciała wypadło niezmiernie podniosle.
Już we środę ulice miasta,
zwłaszcza
te, przez
które
przechodzić
miała
procesja,
a więc:
Zamkowa.
S-to Jańska,
Dominikańska,
Wileńska i Mickiewicza, wyglądały odświętnie. Domy umajono zielenią. balkony przyozdobiono dywanami, wstęgami, a w wielu miejscach i lampjonami.
Ruch
kołowy
wstrzymany,
a gęsto
rozstawione posterunki policyjne baczyły aby nic nie zamąciło
podniosłego nastroju.
Pomimo
niepewnej
pogody
od

Święfokradztwo w kościele w Gierwiafach.

pański ła się na jednąz przechodzących pań, tastrof. Pilnuje bacznie, aby się

Dlacu.

Uroczysfość Bożego Giala

ве-

Aresztowanie kasjera Magistrafu Mszczonowskiega'

tłuc
na nosie!
Nikt—nawet
nie kichnie.
policjant,
konny
Monumentalny,
ulicy Mickiewicza. Magistrat nie daje Wilnu znana warjatka i gada, gada,
wrośnięty w ziemię na Placu
aprobaty. Ho, hol—powiada jeszcze gada do siebie.
|
Katedrałnym, obrócony ku wylotowi ulicy
y sami nie zdecydowaliśmy, jak ma _ Nikomu nie wadzi? Prawda?
yglądać przerobiony Plac Katedra.
NO, nie bardzo. Trzy dni te- Mickiewicza, pilnuje, aby... bajeczny
ny od ul. Zamkowej do Biskupiej i mu, czy pięć ni z tąd ni z „owąd za- ruch powozowy, szalejący po mieście
od Biskupiej do Mickiewicza. Wstrzy- gniewała się, wpadła w pasję i rzuci- naszem, nie wywoływał co chwila ka-

i

nie-

570,

Warzywo: kartofle 18—20 gr. za 1 kgr.
cebula 90—100,
młoda 10—15 (pęczek),
marchew 20—25, pietruszka 5—10 (pęczek),
buraki 25 — 30, młode 40 — 50 (pęczek),
brukiew 20 25, szczaw 60 -70, sałata 20—

two- więdną.
Pozatem
komu
ona jewody. Pan Wojewoda Raczkiewicz podopiero będzie mogła
ruszyć
się z jem... kup odemnie
ten cały
plac! szkodzi? Prawda?
Nawet bywa na wrócił z kilkudniowej podróży inspekcyjnej
Nazwiska
na terenie pow. Wilejskiego i udał się do
dotychczasowego, martwego
punktu Wybudujecie sobie na nim, panowie, wyścigach. Pierwszego dnia
wyścigów Warszawy. Szczegółowe Sprawozdanie z tajemnicy.

sprawa...
zabudowania
ogromnego
placu między rogiem ul. Mickiewicza
a domem Bohdanowicza, gdzie obec-

—

serowe 660 — 700.
J ja: 120—130 za 1 dziesiątek.
Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w

cielęce 250—260, baranie (brak), wieprzowe 300—310, schab 320—350, boczek 320
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wędzona 400—420.
400,

180 — 200, masło

600, sołone

ułatwione, niż w latach ubiegłych i że śmietana 250—280, twaróg 120 — 140 za |
w tym czasie najbardziej wybitnie zaznaczył się wzrost zdolności
nabywczej wsi, usprawiedliwia przypuszczenie -—
potwierdzone
zresztą
przez
obserwacje — że w roku
ubiegłym
Zdafraudował 30 tysięcy.
przywóz nawozów Sztucznych wzrósł
"Na dworcu osobowym aresztowa- pragnął
przedostać
się na Litwę.
w porównaniu
do
r. 1925 i 1926. No kasjera magistratu miasta Mszczo- Aresztowanego Karolkiewicza przekaOdnośne dane nie omieszkamy podać nowa Józefa Karolkiewicza,
który zano do dyspozycji władz šledczych.
do wiadomości czytelnika po
ukaza- zdefraudował z kasy miejskiej około Przy aresztowanym
żadnych
pienięniu
się w druku „Rocznika* M-wa 30 tysięcy złotych i prawdopodobnie dzy nie znaleziono.
Komunikacji za r. 1927.
Zygmunt Harski,

użytkownicy

1720 tonn

rok 1926

1926

550 —

Ta okolicznošė, že w roku 1927 380. szmalec amerykański I gat. 400—450, 4ipół. proc. Wil.B.Ziem. 100 zł. 69,50
=
kredyty
na zakup nawozów sztucznych Il gat. 380—400, sadło 380—400, olej roAkcje
т
ślinny 240—260.
były jeszcze bardziej
udostępnione i

—
=

statystycznych, wreszcie wątpliwą ich N. Wilejka
=
15
—
wartošč za poprzedni okres,
Orany
—
15
=
Jakkolwiek ten sposób stwierdze- Raaiiw=ko
ET
nie postępu w rolnictwie przez stwier“Wilenskie
1677
3004
3083
dzenie zwiększonej
wytwórczości —
Powyższe cyfry nie są całkiem
siłą rzeczy odpada, sam fakt istnie- Ścisłe. Rzeczywisty przywóz nawozów
nia rozwoju rolnictwa zdaje się nie fosforowych jest prawdopodobnie
o
ulegać wątpliwości, bowiem
uspołe- 100 - 200 tonn większy, co się mieści
cznienie wzrasta, rolnik wzbogaca się w rubrykach t. zw. Stacyj „pozostaw wiedzę fachową, znacznie się zwię- łych” lub „różnych* Wileńskiej
Dykszyła zdolność nabywcza producenta rekcji. Jak już nieraz
zaznaczałem,
rolnego skutkiem
osiągnięcia
wyż- przyjęcie w „Rocznikach* zbyt wysoszych cen na produkty ziemi, coraz kich norm relacyjnych nadania
uniewiększe
jest zaspokojenie
potrzeb możliwia Ścisłe obliczenie eksportu—
kredytowych i t.p.
importu w/g województw.
Poza graW związku z tem jest rzeczą cie- nice w-wa
wywieziono
bardzo
niekawą stwierdzić,
w
jakim
stopniu znaczne ilości: w 1924 (za ostatnie
zwiększa się u nas zapotrzebowanie, 9 miesięcy) - 11 tonn, w r. 1925—
czy też zastosowanie
nawozów sztu- 15 iw r. 1926 — 10 tonn.
Przypucznych — służyć bowiem ono
może szczając, że na stacje w-wa
Wileńrównież miarodajnym
sprawdzianem skiego przypada w przybliżeniu
1,3
postępu rolniczego. Tu znów, co do ładunków wskazanych dla stacyj „różtat, jesteśmy
niestety
ograniczeni, nych'* względnie
„pozostałych*
Dymianowicie
okresem
1924—1926 r. rekcji Wileńskiej oraz biorąc następnie
Za rok 1921 „Roczniki Ministerstwa pod uwagę wywóz, otrzymamy w zaKomunikacji" nie zostały jeszcze ogło- ckrągleniu następujące cyfry, obrazuszone drukiem, zaś do roku 1924 nie jące zapotrzebowanie w-wa na nawobyły wydawane wogóle (za rok 1924 zy sztuczne fosiorowe:
ponadto

”

kg. ser twarogowy
solone

detalu),

»
i
i
°
niei 13-lecie
przed wojną:

lata:

Prasdisinie
7.2,clpszenica
—8.7, gajęczmień ia —a 7.8,

owies-—6.2. Są to cytry naogół niższe |gqalino/

©2

znaczenia

(odbiorcze)
Wilno

o udzielenie

dla byłej gubernji Wileńskiej za ostat- po

—czyli

.

prze-

prawidłowem
użyciem
Państwowy Bank Rolny.

{а
15 tonn; tyleż w roku 1926. 82, 70 proc. 75— 78, razowa 60 -654<arUwzględniając
wywóz i rubrykę stacyj toilana 85—95, gryczana 75—85, jęczniien15
na 60—65.
65 „różnych*
względnie
Chleb pytlowy 65 proc. 65 — 70, 70 proc.
60 Dyrekcji Wileńskiej oraz„„pozostałych*
zaokrąglając 60—65, razowy 50—55 gr. za 1 M0:
60 otrzymane cyiry, możemy przyjąć, że
Kasza manna amerykańska
140—150 gr"
2 zapotrzebowanie w-wa
Wileńskiego za 1 klg., krajowa 110—120, gryczana cała
у na nawozy Sztuczne azotowę
wyno- 100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—%), jasiło:
40
głana 80—90.
35
; Mięso wołowe 280 — 300 gr. za 1 kg,
25 w r. 1 (za ostatnie 9 miesięcy 40 tonn

-

" .

Podania

szenie zapotrzebowania
potasowe.

Stacje

&

Kontrolę
nad
pożyczek sprawuje

Ostatnie 2 lata wykazują tu znaczną (przeszło
3-krotną)
poprawę,
natomiast rok 1926 w zestawieniu do
1925 wykazuje 8 do 9 proc. zmniejc. Nawozy

we

Odczyt

z

działu

„Ogrodnictwo*

instr. ogrodn. Jan Krywko.
19.35—20.00: Transmisja
wygłosi

„Radjokronika*
owski.

Р

dr

20.15—22.00: Transmisja

koncert wieczorny z Doliny
22.00-22.30:

Transmisja

sygnał czasu, komunikaty
sportowy i inne.
*

lek—

wygłosi

z Warszawy:

Marjan

Stę-

z Warszawį:
Szwajcarskiej
z

Warszawy

PAT, policyjny:

©

SŁ'O
W O

fawo-

zator

wypłacał

18 zł.

Steeple-chase na dystansie

3200

mtr.

o nagrodę 1000 zł. był biegiefs pechowym.
Na starcie stanęło
pięć
koni.
Pierwsze
okrążenie prowadzi Herburt por. Ignaczaka,
lecz przed jedną z przeszkód płata swoim

stę,

to

też bez

zbytniego

trudu

rozpoczęło

miotem

, Sąd

rozprawy

skazał

sądowej.

Sakowiczową

na dwa

miesiące więzienia.

przyszłość zapewne unikać bęką przednią nogę.
Blady-Niko po raz już drugi podczas dzie wódki i awantur,
zwłaszcza
w
obecnych wyścigów nie ruszył ze startu. dnie bezalkoholowe.

ah
foworyt)

Moorwind rtm. Malsaka (nasz
przed Heroldem gr. ofic. 9 p. SK.

i Pas d'Argent

St. Bronikowskiego.

wodowało

pęknięcie

popręgu.

Fuga dekoń-

czyła bieg bez jeźdzca, werzganiem, wyrażając swoje niezadowolenie. Totalizator
zapłacił 52 zł.
Steeple-Chare na dyst. 3000 mtr. rozegrały konie Brawo gr. ofic.21.p. uł. i Kaniów 13 p. uł. Brawo wygrała
pewnie w
cząsie 5152. Totat. 13 zł.
Płaska gonitwa włościańska na dyst.
800 mtr. była, rzecz zrozumiała karykaturą
gonitw normalnych.
Miała ona na celu budzenie wśród
włościan zamiłowania do hodowli
konia
typu lżejszego — kawaleryjskiego.
Zapisano osiem koni. Wygrał gonitwę
p. Sieržantowicz

ze wsi

Hrybionka

Wil.-Trocki), dosiadając jedynego
konia, drugim

był

p.

SPORT.

Totali-

zator 27 zł.
Do gonitwy z płotkami stanęło cztery
konie, z ośmiu zapisanych.
Wygrała Horodenka gr. ofic. 15 p. uł.
przed Tancerką rtm. Reliszko i Wenecjankę St. Bronikowskiego. Nasza faworytka
Fuga potknęła się na przeszkodzie, co spo-

nego

Na

(pow-

osiodła-

Mickiewicz

Rowa zwicka w ofwarciu
przysfani Wileńskiego
T-wa Wioślar-

skiags,

Wyznaczone

część

Perimuffera
m
„
m
m

z

pośpieszyć,

Ludwika

XV,

podług

X

Foksał

25.

i Żywcu
sprzedaży

telefon 13—10.

2

le]
|
||

к

Zjednoczone Fabryki Maszyn, j ©=|

Specjalna fabryka TARTAKÓW

j<ę|

i Śyn

Blumwe

C.

dawn.

w Bydgoszczy.

m

30,

w

przewyż-

Na żądanie wizyty inżynierów.

ieści Stefana,efana Kiedrzyński
Kiedrzyńskiego
roli

3
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— Oni nie potrzebować wytłumacało skąpe Światło na gazetę „Times”, czenia,
zdecydowa! murzyn, — ja
którą czytał wysoki młodzieniec, stosam

załatwić to z nimi.
jący przy oknie. Oczy jego ze szcze— Naturalnie, — zgodził się chętgólną uwagą zatrzymały się na ogłonie Bill, — ale ofiarujesz im po banszeniu następującej treści:
knocie
dwudziesto-dolarowym,
jako
„Młodzieniec, posiadający
znajoodszkodowanie za zawód. Jonah, zda_ mości wśród arystokracji angielskiej, je mi się, że ktoś dzwoni?
może uzyskać posadę osobistego seOlbrzym nadstawił uszu, pochylakretarza. Honorarjum wynosi 100 fun- jąc nieco głowę na bok,: poczem skitów
miesięcznie.
Praca
minimalna. nął twierdząco i wyszedł szybko, zaZgłoszenia
przyjmowane
będą
we mykając drzwi za sobą.
3
środę 3-go października
o 10 m. 30
Bill stał przez chwilę ze šciągniępunktualnie: Adres: ul. Bush
House temi brwiami, potem przeszedł przez
102“,
pokój, kołysząc się nieco,
krokiem
Mam wrażenie, że to nieźle wtaściwym ludziom, którzy większą
brzmi — zauważył
spoglądając
za- część swego życia spędzili na siodle,
myślonemi
oczyma
przez
okno na odsłonił małe okienko ukryte w muulicę,
rze i zajrzał do sąsiedniego
pokoju.
Był to młodzieniec wysoki i silny, Wpatrywał
się w
siedzącego
tam
lat dwudziestu czterech mniejwięcej, przybysza, potem z gestem zadowoszeroki w ramionach. Ruchy miał polenia zasłonił okienko i cicho usiadł
wolne, lecz stanowcze.
Twarz jego przed dużym stołem.
była opalona, a duże oczy ocienione
Murzyn
wsunął
głowę
przez
gęstęmi rzęsami, miały wyraz właściwy oczom, przyzwyczajonym do wpa- drzwi.
— Massa widzieć jego.
trywania się w rozległe
horyzonty,
—
Tak,
wydał
mi
się odpozalane południowem słońcem.
: Ktoš zapukał do drzwi, młodzie- wiednim. Wprowadź go tutaj i odeślij
;
`
niec zwrócił się ku wejściu. Na pro- innych.
Murzyn
zniknął,
lecz
za
chwilę
gu stał olbrzymi murzyn.
powrócił, anonsując
uroczyście: span
> To ty Jonahu!
Któraż to g0- Crawley.
dzina?
— Bardzo się cieszę, że pana po— Jedenasta za kwadrans, Massa znaję, — rzekł Amerykanin, wstając.
Bill.
— Proszę spocząć.
— Zastanawialem się wlašnie, czy
Ned Crawley uŚścisnął dłoń Amedługo
jeszcze
mam
czekać! Ilu ich rykanina i usiadł. Zdziwiło
go nieco
jest?
to, że ujrzał człowieka młodszego od
{
— Setki!
siebie.
— Tam do djabła!
-- Możesz odejść, Jonah.
Uśmiech ironiczny ukazał się na
Gdy drzwi zamknęły
się za muustach młodzieńca. Murzyn patrzał na rzynem,
Amerykanin
przyjrzał
się
swego pada z uwielbieniem i rzekł;
badawczo Crawley'owi.

ozna-

— Przypuszczam, że pan

czoną godziną, najpierwszy zadzwonić naskutek mego ogloszenia.

dowę

nadleśrniczówek

w

Przetarg

odbędzie

myśli o niem?
Ned uśmiechnął się.
— Nie zastanawiałem

Staniszaw Mackiewicz.

soletka,

—

W istocie. To

oznajmić

panu,

chodzi. Nazywam
Boyd

i byłem

miesiącami

kim

Tamże

i spor-

okolicy nad jeziorem
Wielka - Szwakszta.
Odległość od jeziora
Narocz 10 klm. Waąrunki do omówienia

też

pośpieszę
i o co mi

przed

William

sześciu

właścicielem

jeszcze

terenów

w

Texas. lecz niedawno odkryto w nich
pokłady drogich minerałów, sprzedałem więc je z olbrzymim zyskiem.
Obecnie mam tyle pieniędzy, że poraz pierwszy w życiu nie wiem, co z
Zapragnąłem więc użyniemi robić.
wać życia, poznać towarzystwo angielskie. Rodzina moja pochodzi stąd,
to też oddawna już marzyłem o pow którem żyli
Środowiska,
znaniu
potrzebuję
moi rodzice, W tym celu
przewodnika i poniekąd nauczyciela.
pierwszy
być
nim
Ale nie może
bardzo swej
Ufam
Anglik.
lepszy
przenikliwości. U nas w Texas uczymy się prędko wydawać sąd o człood pierwwieku, którego spotykam,
za omyłkę
gdyż
Szego wejrzenia,
często przypłacić trzeba życiem... Tusiebie
taj jednak nie byłem zupełnie
pewny, kupiłem więc to. Tu Ameryksiążkę, której
kanin wziął ze stołu
u siebie”, i
„Anglik
tytuł brzmiał:
ciągnął dalej tonem poważnym:
— Jest to książka nader ciekawa,
bukinisty
wynalazłem ją u pewnego
w New-Yorku. Utrwaliła ona we mnie
na
poglądy
dawniej już wyrobione
Pozwoli pan, że
pańskich ziomków.
który mnie
mu odczytam
paragrai,
specjalnie zainteresował?

pan

się nad tem

Redaktor odpowiedziałny Czestaw

Bardzo proszę,—odrzekł

Crawley, walcząc z ogarniającą
gwałtowną wesołością.

Ned

go

ча

La-

Konstantyiow
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Ludwisarska 0
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й

—2%

od

7.

8-15od4

ŁUKIEWIĘZ

książkę choroby:

Ofiarna 4

Przyjmuje:

m. 5.

przez p. KU, skórne i płciowe, ul:

Pafistw owyc

2 gokoje

rórz

„M ARYA

Doktór Medycyny

2602—1

kan

być podany minimal-

e

gór-

Bżyńska-Smslska

siółki,

przedsiębiorstwa,

|

listownie. Adres: D.
tel. 277.
korony. Sztuczne zęKoziełłe, fol. jażgu- TA
Za NE TSS by.
Wojskowym, unowszczyzna, poczta
Ę
rzędnikom i uczącym:

ko- ciany.

fachowych

|

Lekarz-Dentysta

kości 5 proc. zaoferowanej sumy.

zdołności

słońce

EDA

Wilno, na imię Anto- Mickiewicza 9, wejście
niego Maciejewskiego,* Ul.
Śniadeckich I,

Wil-

OKUSZKO

Zie po ul Wilegska 3,! e- powróciła iwznowił MI

"Ka,
*.
jęci
chorycĄ
aa
i odajmuj das Mada
įар
od 8 do
1224. = lefon
G JektrycznościąRZE i t.p.4 Jeńska 28, tel.
28
о &
i
ś do wynajęcia, Pańska
я
5962 ов—
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poszukuje ustosunkowanych inteligentnych osób
dla współpracy na
terenie województw: Wileńskiego, Nowogródzkiego, Polęskiego i Wovłyńskiego w charakterze akwizytorów i inspektorów.
Warunki — pensja i prowizja.
Zgłoszenia przyjmuje Oddział T-wa w Wiłnie,

przy ul. Królewskiej

Amerykanina

pismo

to jest

sta- żył.

niezachwiany

niczem

spokój

zadość
i uczyć

nie pozwoliłby sobie na pośpiech nawet w tym wypadku,
gdyby się jego
własny

dom

zapalił,

Zapewne

dzięki

temu spokojowi późni się zawsze” —
i tak dalej,..-— przerwał Boyd, patrząc

na uśmiechającego się
nająłem

ten

lokal

pana

biurowy

na jeden

chwilkę,

podczas

gdy

pan
przeglądał
pismo
ilustrowane.
Twarz
pana
miała wyraz tak uroczysty, jak napuszonej sowy.
Ned Crawley skoczył z miejsca:
— Więc to dlatego wybrał mnie
pan, że spóźniłem się na całe dwadzieścia
minut
i że miałem wyraz
twarzy ponury?
— Naturalnie!
W tej chwili siły opuściły Anglika i nie mogąc
dłużej panować nad
wesołością, wybuchnął homerycznym
śmiechem. Człowiek z Texasu kiwnął

głową z zadowoleniem.
—
się

Szczęśliwy

śmiać

zwoli
panu
wyznać,

znać

jestem, że pan umie
zauważył,

ale

po-

pan zapytać, co wywołało w
taką wesołość,
gdyż muszę
że nie rozumiem

jej

powo-

Й

Wysocki.

proszę

mi

o, tutaj:

-- „Potomkowie
—
—

powie-

mógł

towarzystwem

Henryka

Cra-

wleya...“

To był mój ojciec.
„Potomkowie
Henryka

uczynić wieya", — powtórzył

moim wymaganiom, t. j. namnie dobrych
manjer i zapo-

z

Władystaw

|

— To o moim stryju. Niech pań
przeczyta paragraf o bocznych Jinjach»

mym

pełnym

Boyd

Cra“

tym Sa

zachwytu

tonem, —

óśmego syna, siódmego barona. uro*

angielskiem?

dzonego w 1875 r., zmarłegow 1916:

Czy zna pan tych arystokratów, których ja poznać pragnę?
— Nie
twierdzę,
żebym
był w
bliskich
stosunkach
ze wszystkiemi

Ożenionego

w

1895 r.z

Marją, córką

ni
Johna;Haskell. Dzieci:Edward
urodzony w 1896. Kapitan artylerji W
сгаые

Neda.—To też dostojnikami państwa — odrzekł Ned,

dzień i wydałem
rozkaz
Jonah'owi,
by wprowadził do mnie tylko tego z
kandydatów, który przybędzie z opóźnieniem. Przez ukryte okienko obserwowałem

teraz,

dzieć, czy pan będzie

nowczo zbyt ponure. Gentleman usiłuje przedewszystkiem”
zachowywać
zawsze

A

!

=

Śniadaniu,
rę stanowi
pismo
perjodyczne pod gdybym zobaczył je wcześniej, zjawiłtytułem:
„Punch*, które
jest jego bym się tutaj na oznaczoną porę.
zdaniem bardzo zabawne,
mimo, że
Teraz
z kolei Amerykanin rozeprzy
czytaniu
napróżnobyś
szukał śmiał się wesoło.
na jego twarzy
wyrazu
wesołości.
Są to igraszki losu! — zauwaDla

K.

Nr.7 m. 6.

Dyrektor

— Otóż w rozdziale, poświęconym dów.
mówił
angielskim",
„Gentlemanom
Ned odrzekł głosem zdławionyni:
Boyd, zwolna przewracając kartki, —
— Bo wszystko
to zawdzięczam
znajdujemy uwagi następujące: „Anglik, mej gospodyni, która podała mi na
który posiada tytuł lub: dobra ziem- Śniadanie zepsute jaja.
skie, nazywa się Gentlemanem. Od-- Zepsute jaja? — zapytał Ameże wymawia rykanin ze zdumieniem w głosie.
tem,
się on
znacza
B:th i Ha ahysh! *
Bautk, zamiast
— Tak, ale nie ośmieliłem się jej
Nie należy go zwrócić uwagę,
a nie How de youdo?
gdyż winien już jej
gdyż nie zrozu- jestem bardzo dużo, wobec tego zdeklepać po ramieniu,
mie tego gestu. Człowiek tego rodzaju cydowałem
się zjeść
Śniadanie w
spowo- skromnej
uważa, iż wszelki entuzjazm,
kawiarence,
tam też przy
nawet poważną przyczyną, jedzeniu przeczytałem pańskie ogłodowany
jest w złym guście. Ulubionym jego szenie. Jakiś miljarder zostawił ‘па
sportem jest polowanie na lisy, które stole „Times*, przy przeglądaniu gaodbywa się konno w towarzystwie zety, ogłoszenie pańskie wpadło mi

Karwowski.

9

RYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.
od 12--2i Od 4--6,
ul. Mickiewicza 24,

ono nieco całej zgrai psów; ulubioną zaś lektu- w-oko, gdy byłem już po

jestem

od

71: 9d 2-8 wiecz.
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4, m. 2
2604 1

sów państwowych w Wilnie przy ul. Wielkiei Nr. 66 w pokoju Oddziału Budowlanego Dyrekcįi.
:

saga

klubów

się Boyd,

pow.
r.
z cało- KÓW,

š LEKARZE ;

Znalazcę proszę odnieść za wynagrodze-

4138

w dn.

||

- СпогоБу 5.,

w majątku Sanatorjum

BWAWATA
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(łańcuszek)
dnia
6
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na
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się
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Letnisko

pamiątkowa bran-

Międzyrzeckiem i Różankowskiem,
leśniczówek w Nadleśnictwach: Wiłejskiem, Lidzkiem, Orańskiem i Ławaryskiem, kancelarji w Nadleśnictwie Dziśnieńskiem.

уге!

dele. Dla

enigmatycznie.

przybył

Co

Rzecz

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie
ogłasza piśmienny przetarg ofertowy na bu-

nawet a.
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długo, uważam, że brzmi

Ua Wileńska

kowa 6.

p. t. „M-r Beaucaire“.

towych
udzielam specjalny
rabat.
UWAGA! Wszystka broń otrzymana bezpośrednio z zagranicy. Ceny ściśle fabryczne.

В
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IFilipski, Wilno,

Po-

histo-

Ogłoszenie,

sona, Mauzera
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N., najnowsze mo-

4.50
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oraz prawo zredukowania iłości robót, lub 7 m. 3.
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wykonać objętą niniejszym przetargiem го- TS“
choroby skórne i weNauczycielka neryczne. Przyjmuje
| | | zastrzega sobie: wybór
bótę, Dyrekcja
ofe- muzyki i francuskie- od godz. 10 do li od

A

wszorzędnych:
fabryk Jos, Defo-

JANA GADEBUSCHA
„AXELA“ kREM

aktowy

celem
przygotowania
chłopca do 1
klasy gimnazjum. Zgłoszenia:
Kierwiński,
pocztą
Hołubicze,
powiat
Dzisnieński.
1—816Z

finansowych

Skład Broni F. ZIENKIEWICZA
Wilno, ul. Št. Jańska Nr 9.
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roku.

W ofercie winien

s

PLAMY,

djatermj

že
>

program: „PASIERBICA*,

wykwalifikowanego

nej sumy, uzależniając to od

A:

DOP

pod

od godz, 3-ej

10-cio

5,

ai

;

Malicka z

ny termin,w którym_ firma podejmuje się nia się

AA

PRO
°

Orkiestra

i święta

Boaucaire)

Marja

* | na wpłacone wadjum przetargowe w wyso- zam. we

b —z9be

8
>

>

i

Ves

ajątku z Dr. G. WOLFSON
Letnisko utrzymane,

krąg
Vs Sie robotami, wykonanemi na

£
m|

Prospekty i kosztorysy bezpłatnie.

z

czym*

10 akt., będący odpo-

powiešci

niedzielę
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Do

i MASZYN do OB-|©]

DRZEWA najnowszej konstrukcji,
szające wyroby zagraniczne.

e

wedlug

12 aktach. W

oraz lotnictwa morskiego.

noweli

i skład fabryczny:

nomicznego zużycia ropy,
MŁYNKI
PRZENOSNE,
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ELEKTRYCZNE i MOTORY DIESLA z gwarancją eko-

wicielstwo

poleca
prod.
nasion neryczne
S. Wilpiszewski.
Sprze- płciowe.

delcie się w Wersalu pod PARYŻEM i w. angielskiej Pap:
kapiejowej Ee
W Baca
a
głównych:
ych: Rudoli f Walentino,
i
Bebe Daniels.
iels.
Całkowity
Całkowity doc
z ikina w
dn.
81
czerwca
r. b.; niem. 5
ono
obry, las
y
ej
uczni
niezamożnych,
za
szkolnych
isó
у
i
i Państwowej
Szkołyii rzeka.
rzeznacza sięi na oprocentowaniei wpisów
(się: Mickiewicza
Techaicznej w Wilnie. Pocz. seansów o g. 6, 8 i 10 w. w niedzielei święta 0.8. 4 6, 8 i 10.
4,
m. 1
0 —SLSZ
REZ
i
IS
ostała
zgubiona

ZEE

„

$

о

Rz

Kasa

z czasów
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Następny dzień wyścigów
w niedzielę,
przyniesie nam konkurs hippiczny pań oraz
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"Program

do następnej niedzieli tj. 17 bm. Zwłoka
ta spowodowaną została znącznem podniesieniem się poziomu
wody, która zaląła

bronowłokach* po laury w pestaci 400,120
1 40 żł. był naprawdę przezabawny. Gonit-

si

ul.

"

dzieje się w
jeszcze nie

sty p.t. „PAN SZUKA ŻONY”.
;
* Początek ‹ o_godz. + 5.30,
5:30, ost.OSt. 10.2:
10.25,
„tego artysty

Kulturałno-Oświatowy;
SALA MIEJSKA

bm. uroczyste otwarcie przystani Wileńskiego T-wa Wieslarskiego, zostało odłożone

Czaran, trzecim p. Kunicki z Kajran. Gonitwa ta wywołała szczery śmiech. Widok
jeźdźców, pędzących na „jasnokošcistych
wa ta nikomu zawodu nie przyniosła,
wiem totalizator był nieczynny.
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musi

i inni. Tancerki siostry Halama. Rzecz
Ooczarowało, wszystkich, a więc kto

na pytanie: czy wolno rodzicom dla zaspokojenia własnego egoizmu poświęcić szczęście dziecka? p. t.
fyy" Role główne kreują: Clara Cow i Einar Hansen. 2) Betty Bronson i Ricard Cortez w
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A
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ną dzień jutrzejszy

wiedzią

žadės

się to, co się snut-

nie skończyło. Sakowiczowa wszczęła
awanturę, a kiedy dyżurny kazał post.
pada Bandura, dosiadana przez
por. Aleodprowadzić
ją do
xandrowicza. Jeździec nie traci przytomno- Szaduńskiemu
ści umysłu, siada ponownie i kończy
bieg aresztu, wymierzyła mu silne uderzejako trzeci. Na ostatnim płotku To-On (pod nie w twarz.
por. Bohdanowiczem) pada tak
fiefortunTego, co powiedziała przy tem, trudnie, że wybija sobie prawą łopatkę. Jeździec
no
nawet byłoby powtórzyć.
bez szwanku.
Obezwładniono ją i spisano
proW rezultacie wygrywa
Alba
4 p. uł.
pod por. Budzyńskim
(nasza
faworytka) tokuł; na szczęście byli obcy
zupełprzed Caraibe pod ppłk. K. Rómmlem. nie ludzie, którzy zeznawali
wczoraj
Czas 3,27 Totalizator 38 zł.
jako
Świadkowie,
ponieważ
sprawa
o
Gonitwę płaską na dyst. 2100 mtr. rowładzy była przedzegrało cztery konie. | ten jest prześla- nieposzanowanie
gr. ofic. 9 p. SK. skoczył w bok i złamał
płot tak niefortunnie, że zranił sobie des-
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widział,

Parter od 80 gr. Dziś ostatni dzień wielki

al, A

prze-

klijentom niemiłego figla, zatrzymując się
raptownie. Na jednej z dalszych przeszkód

dował uczęstników. Podczas defilady przed
trybunami poprzedzającej
gonitwę, Groźny
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Balcerkiewiczówna
Arcydzieło. które
—
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wieziono ją ao komisarjatu,
Tu

ski, Józef Węgrzyn, Bodo, Dowmunt,
Warszawie, Krakowie i Zakopanem.

38.
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nasza

Prawdziwą
plagę
policji są t. z.
„bezalkoholowe dnie",
kiedy to w
myśl obowiązującej ustawy nie wolno
jest sprzedawać wódki. Owoc zakazany smakuje lepiej, to też w dnie te
policja ma niemało kramu z pijakami. Protokuły za zamącanie spokoju
publicznego
są na porządku
dziennym, a prócz tego niemało powstaje
incydentów, kończących się w sali sądowej.
Katarzyna Sakowiczowa, niemłoda
już niewiasta,
spotkała
się
pewnej
niedzieli z policją w warunkach zgoła
dla niej niewygodnych. Będąc podhumorzona, zachowywała się na ulicy
tak głosno, że policjant zmuszony był
ją aresztować.
Dobrze
zastosowany
chwyt unieszkodliwił
krewką niewia-

was Fw SR

walce

rytka
Monte Catini rtm. Kapiszewskiego,
bijąc Hrabiankę Gr. Ofic. 15 p. Uł. Totali-
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— Oto olbrzymia księga, z której

— sądzę jednak, że znam ich dosyć,
by módz wprowadzić pana w ich towarzystwo. Jestem zbyt ubogi, abym

nie można się dowiedzieć tego,

lecz rodziua
moja jest znana i nazwisko
moje
znajduje
się u Debretta.
—
Gdzie?
—
zapytał
Amerykanin.
— „Panowie, baronowiei rycerze,
jest to tytuł książki, napisanej przez
Debretta, — wyjaśnił
Ned Crawley,
— jest to rodzaj księgi heraldycznej.
— Cóż za dziwna rasa, ci Angli-

zawód.

się chciało wiedzieć.

— Czegóż

więcej

pan

coby

mad
е

e też dokąd starczyło
wek.
W pierwszej gonitwie
trzech koni: Erica, Fuga
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chce SIE

mógł brać żywy udział w życiu towa- dowiedzieć? - zapytał Ned.
'
rzyskiem wyższych sfer naszego kraju,
— Wielu rzeczy. Jaki jest рай5К?
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—
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wojny?
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- odrzekł, wstając i
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S mię do żadnej fórmacji.
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Zdaje mi się,

na półce

— Nie mogę twierdzić, iż mam "

tej chwili jakikolwiek zawód!
— Czem
zajmował się pan

małej

pod-

bibljoteczki.

w

żadnych
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jest tutaj.
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mieliśmy...

się

zajmował

рай5®

— Był proiesorem w uniwersyt” „| |
cie w Leeds, ale oprócz wynagrodze?
nań z respektem. - Czy potrafi pan które
tam pobierał, nic nie posiadź
odnaleźć siebie w niej?
Amerykanin kiwnął
głową, "3
Mam nadzieję, że znajdę, — znak, że zdaje Sobie sprawę
7
— Taka gruba księga? — zauważył człowiek z Texasu,
spoglądając

odrzekł Crawley,
,— z trudnością роwstrzymując się od Śmiechu.

tuacji.
—

podał ją Boydowi,

odrzeki

krótko:

rzuconą

z aeroplanu.

A

więc pan

nie miał

na 2b!

Po chwili otworzył książkę tam, ki. A matka pańska czy żyje?
:
gdzie napisane było o jego rodzinie.
Ned potrząsnął głową przecząć0*

który

odczytał

głosem, pełnym zachwytu:

— „Sir Tomasz Crawley,
ósmy
baron,
urodzony
dnia
15 czerwca

1860 r.
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— Мопыгде,

— Ależ tu jest tego cała
zawołał.
Druk.

— Została

zabita przez

.

bomb!

To straszne! — szepnął Boyd; 4

Eton- twarz jego przybrała wyraz

1890

Edytą, córką Henryka Gordona. Lei-

cestershire.
Rezydencja:
Crawley, Devonshire.

—
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— O, próbowałem wielu rzeczy»
Ponieważ byłem;wCambridge tylko roś”
dostač į egzemp- gdy wojna wybuchła, nie'przydzielę” „4

cy! Gdzie mógłbym

chodząc

Anglik uśmiechnął się.
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były widowiskiem ciekawem, większość publiczności
przybyła
dopiero
na wyścigi,
które
prócz
wzruszeń
sportowych
dają
możność spróbować szczęścia
w „totka“.

żądanie

smutk
— | cóż pan robił, po wystąpienii

wojska?

strona!
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na „Bubku*. Pomimo tego, że konkursy te

ogólne

mu

cią nagrodę zdobył wachm. Czajka

na
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Konkurs
hippiczny
dla podoficerów
czynnej służby przyniósł
zwycięstwo
kpr.
Bohdziewiczowi 3 D, A. K. przed
wachm.
Pasternakiem 13 p. už koń „Pardon*. Trze-

gr. Dziś
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lić na miejsce płatne.

„HELIOS“

zrobić wódka.

i określenie siły turbin.

okoła toru moc okolicznych mieszkańców
oraz publiczności, niemogącej sobie pozwo-

kwiatów, wieleł Gać A. GYMBLER
bór pięknych odmian, choroby skórne, we-

70

HH ge

Co może

Flanceronidorów. Doktór Medycyny

publiczn. Wileńskiej, najpopul. gwiazda ekranu polskiego Jadwiga Smosarska, mistrzowie: K. Junosza-Stępow-

1 zł., Balkon

ouposkAy

dnia.

wody

czwartego

Dobra pogoda zapewniła wyścigom powodzenie. Trybuny i loże przepełnione.
Do-

arcydzieła
ze

Parter od

Kino-Teatr | „Złotej serji* dramatu serc AE głosnej śżlaki Wł. Pierzyńskiego „USMIECH LOSU". W roli główn.

Pomiary

Wyniki

Z SĄDÓW

Ijuniem

Wyścigi konne.

