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W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego N-ru 20 groszy. 

„Sprawa Smoleńska". 
Głośny „proces doniecki'* jest nie- 

wątpliwie największym i najbardziej 
sensacyjnym ze wszystkich toczących 
się obecnie w Rosji procesów poli: 
tycznych. Temu też przypisać należy 
okoliczność, że opinja sowiecka, a 
wraz z nią Opinja całego Świała kul- 
turalnego nie poświęca uwagi innemu, 
niemniej  znamiennemu _ procesowi 
politycznemu, będącemu w chwili o- 
becnej przedmiotem rozpraw sądu O- 
kręgowego w Smoleńsku. Proces 
„smoeński* na tem baczniejszą za- 
sługuje uwagę, że w charakterze pod- 
sądnych występują w nim nie zagra- 
niczni „specjaliści*, nie kontrrewolu- 
cjoniści i białogwardziści, lecz wybitni 
działacze komunistyczni, którzy do 
niedawna jeszcze zajmowali odpowie- 
dzialne stanowiska w poważnych in- 
stytucjach sowieckich. 

Centralna Komisja Kontrolna о- 
gólnozwiązkowej partji komunistycz- 
nej przeprowadziła niedawno inspe- 
kcję w smoleńskiej organizacji par- 
tyjnej i stwierdziła przy tej okazji, że 
popełniono tam «ały szereg nadużyć, 
że w pozostających pod kontrolą or- 
ganizacji smoleńskiej fabrykach roz- 
panoszyło się pijaństwo, że kwitły 
tam najrozmaitsze afery, że odpowie 
dzialni funkcjonarjusze systematycznie 
dopuszczali się malwersacyj i gwał- 
tów i t. p. 8 

Komisja kontrolna konstatuje, że 
„Organy kierujące gubernji smo eń- 
skiej w ciągu szeregu lat nic nie 
uczyniły w kierunku wykrycia prze- 
stępstw'. W rezultacie postanowiono 
postawić w stan oskarżenia po uprzed- 
niem wykluczeniu z partji naczelnika 
zachodniego państwowego komitetu 
handlowego, РаКата, dalej robotni- 
ków gospodarczych, Filimonowa i 
Hartmana, członka prezydjum: guber- 

zawodowego, De- 
midowa, i cały szereg innych wybit- 
nych funkcjonarjuszy sowieckich. 

Ponadto przeniesiono w stan spo- 
czynku większą ilość odpowiedzial- 
nych urzędników, którym udzielono 
ostrej nagany. 

Z zajmowanego dotychczas stano- 
wiska usunięty został również prezes 
smoleńskiej komisji kontrolnej, W. A. 
Nikitin, który,— zdaniem Centralnej 
Komisji Kontrolnej,—w  niedostatecz- 
nej mierze przeciwdziałał karygodnej 
działajności niesumiennych  funkcjo- 
narjuszy smoleńskich. 

Centralna komisja kontrolna za- 
znacza w swym raporcie, dotyczącym 
„sprawy smoleńskiej", że afera ta 
świadczy o moralnym rozkładzie smo: 
leńskiej organizacji komunistycznej. 
W raporcie tym czytamy dosłownie: 
„Prezydjum centralnej komisji kont- 
rolnej zwraca uwagę wszystkich orga- 
nizacyj partyjnych na fatalne następ- 
stwa pijaństwa i rozwydrzenia seksual- 
nego, które licznych starych członków 
partjj komunistycznej doprowadziły 
do zupełnego rozkładu". 

„Sprawa smoleńska'* wysunęła po- 
nownie na plan pierwszy problem t. 
zw. „czistki* ogólnozwiązkowej partji 
komunistycznej. Centralna Komisja 
Kontrolna poleciła w związku z tem 
wszystkim komisjom lokalnym oraz 
organom prokuratorji państwowej, by 
regularnie informowały komisję cent- 
ralną o wykrytych nadużyciach i prze- 
stępstwach, jako też o podjętych za- 
rządzeniach zaradczych. 

Posiedzenie kamifefu ekonomicz- 
nego minisfrsw. 

WARSZAWA. 11.VI. PAT. Dnia 
11 b. m. pod przewodnictwem wice- 
prezesa Rady Ministrów prof. Bartla 
odbyło się posiedzenie komitetu eko- 

_ nomicznego ministrów. 
Na posiedzeniu ytem  przeprowa- 

dzono dyskusję nad wnioskami w 
zakresie rolnictwa, zmierzającemi do 
poprawy bilansu handlowego prze- 
dyskutowano i przyjęto wniosek mi- 
nistra spraw wewnętrznych w spra- 
wie wytycznych państwowej aprowi- 
zacyjnej polityki zbożowej na rok 
gospodarczy 1928--29 wreszcie przy- 

jęto wniosek ministra przemysłu i 
handlu w sprawie dalszej rozbudowy 

portu w Gdyni. 

Alroczysfość w zakładach mecha 
"nicznych „lirsus”. 

WARSZAWA. 11.VI. PAT, W dniu 
11 czerwca w Czechowicach pod War- 
szawą odbyio zsię poświęcenie pierw- 
szej serjj samochodów w. ilości 50 
Sztuk wybudownych przez zakłady 
mechaniczne „Ursus“.  Uroczystošč 
zaszczycił swoją obecnością p. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej. Byli również 
obecni p. min. Kwiatkowski i Mar- 
szałek Senatu Szymański Oraz przed- 
stawiciele ster wojskowych i gospo- 
darczych. 

AIN. ZALESKI W PARYŻU. 
Przyjęcia w ambasadzie polskiej. 

PARYZ, П. VI. PAT. W ambasadzie polskiej odbył 
w] obiad na cześć ministra Zaleskiego, W obiedzie wzięli 
udział m. in. ministrowie Barthou i Herriot, Ignacy Pa- 
derewski, ambasador Juljusz Cambon i Noulens, deputo- 
weny Loquin prezes grupy parlamentarnej polsko-francu- 
skiej, Salles, przewodniczący sekcji lugduńskiej stowarzy- 
szenia francusko-polskiego, ambasador belgijski, posłowie 
Holandji, Belgji i Egiptu. 

Wieczorem odbyło się wspaniałe przyjęcie w amba- 
sadzie, na którem prócz osobistości, uczestniczących w 
obiedzie brali udział ambasador Panafieu, marszałek 
Foch, generał Archinard i inni generałowie, minister 
Pułaski, pani Curie-Skłodowska, rzeźbiarz Wittig, wre- 
szcie przedstawiciele świata dyplomatycznego i politycz- 
nego, wyżsi urzędnicy ministerstwa spraw zagranicznych, 
wybitniejsi przedstawiciele prasy, oraz szereg osobistości 
z Kolonii polskiej. 

Minisfer Zaleski rozmawiać ma z Woldemarasem. 
KOWNO, !1.VI. PAT. Litewska agencja telegraficzna donosi 

z Paryża, że odbędzie się tam między premierem Woldemarasem 
a min. Zaleskim konferencja, na której ustalone zostaną terminy 
dalszych rokowań polsko-litewskich. 

Wizyfa u premiera rządu francuskiego. 
PARYŻ, 11.VI. PAT. Poincare przyjął dziś popołudniu min. Zale- 

skiego, który przybył w towarzystwie ambasadora Chłapowskiego. 
UDZZSTNTRACO 

Sprawa międzynarodowej organizacji pracy. 
GENEWA, 11.6 PAT. Międzynarodowa konierencja pracy dyskuto 

wała w dalszym ciągu nad działalnością międzynarodowej organizacji 
pracy. 

_ Przedstawiciel Anglji zaznaczył, iż rząd jego w celu zapewnienia nie- 
zbędnego postępu, o ile chodzi o 8-godzinny dzień pracy, oragnie określić 
zasady konwencji waszyngtońskiej w sposób bardziej Ścisły, ażeby poło- 
żyć podwaliny umożliwiające międzynarodowe zastosowanie wspomnianej 
Konwencji, Natomiast delegat Belgii domagał się utrzymania bez zmian 
konwencji waszyngtońskiej. Delegat pracodawców francuskich oświadczył, 
iż konwencja jest przedwczesna i zbyt ogólna. 

Echa niemieckie rezolucji Rady bigi Narodów 
w sprawie szkolnej na Górnym Śląsku. 

BERLIN, 11. VI. PAT. Prasa berlińska podaje w obszernych depe- 
szach sprawozdanie z obrad Rady Ligi Narodów w sprawie szkolnej na 
Górnym Śląsku. „Deutsche Tagesztg" przychodzi do wniosku, że rezolucja 
Rady Ligi oznacza pogorszenie dawnej rezolucjj w sprawie szkolnej i że 
Rada Ligi poszła nawet dalej niż decyzje trybunału haskiego na nieko- 
rzyść mniejszości niemieckiej. ; 

Raport Parkera Gilberfa. 
Wysokość reparacyjnych raf niemieckich. 

PARYŻ, 11.V1. PAT. Raport Parkera Gilberta ustala wysokość 4-ej 
rocznej raty reparacyjnej, którą mają zapłacić Niemcy, na 1.730 miłjonów 
marek złotych. Piąta rata wyniesie 2.700 miljonów. 

Sprawa stabilizacji waluty francuskiej. 
PARYZ, 11.VI. PAT. Echo de Paris donosi, że na ostatniem  posie- 

dzeniu Rady ministrów po przedstawieniu przez Poincarego noty rady 
Banku francuskiego, wypowiadającej się za przeprowadzeniem w  najbliż- 
szym czasie stabilizacji prawnej waluty, rada ministrów przychyliła się do 

opinji Poincarego, że należy w możliwie jaknajkrótszym czasie Opraco- 
wać dekret o stabilizacji waluty według kursu obecnego. Echo de Paris 
zapewnia, że Poincare wyjaśni tę sprawę w lzbie deputowanych w _ dniu 
15 bm., odpowiadając na interpelacje występującego w imieniu socjalistów 
dep. Auriola i dep. Malvyego. 

Dzienniki przewidują, že Izba uchwali znaczną większością wniosek 
rządowy na rzecz stabilizacji waluty. › 

Kfo hędzie następcą kanclerza Marxa? 
BERLIN, 11-VI PAT. Jak donosi socjalistyczny „Vorwats* pos. Her- 

man Mueller przewodniczący frakcji socjalistycznej Reichstagu wezwany 
został przez prezydenta Hindenburga na wtorek na godz. 10 rano. Ponie- 
waż zaś kancierz Marks ma wyznaczoną audjencję u prezydenta Hinden- 
burga na godz. 9 min. 45, w czasie której ma zgłosić swoją dymisję, więc 
„Vorwats, a za nim cała prasa berlińska jest przekonana, že prezydenį 

Hindenburg w kwadrans po złożeniu przez kanclerza Marxa dymisji obec- 
nego gabinetu powierzy misię utworzenia nowego gabinetu pos. Muullerowi, 

Listydowana odpowiedź łotwy na cyniczne żądanie 1. 8. 5. R. 
RYGA, 11.VI. PAT. Łotewski minister spraw zagranicznych odpowie- 

dział na notę sowiecką, domagającą się wypuszczenia na wolność areszto- 
wanego niedawno sekretarza atache wojskowego ZSSR w Rydze Langego. 
W odpowiedzi swej minister podkreśla, iż los Langego zależy od wyników 
śledztwa sądowego, a mieszania się władz administracyjnych do spraw, 
podlegających niezależnym organom wymiaru sprawiedliwości, jest na Łot- 

wie niemożliwa. 

Wypuszezenie na wolność dwóch posłów ka- 
munistycznych przez sejm pruski. 

3 BERLIN, 9.VI, PAT. Dyisiejsze posiedzenie sejmu pruskiego zajęło expose prus- 
kiego premjera Brauna. Dyskusja nad tem expose ma się rozpocząć w poniedziałek. 
Przy końcu posiedzenia sejm pruski uchwalił wniosek 0 wypuszczenie na wolność 2 
nowoobranych posłów komunistycznych, znajdujących się dotychczas w więzieniu w 
twierdzy Gollnow. 

RST 

Porucznicy Kalina i Szalas nie polecą do  Ame- 
tyki Południowej. 

WARSZAWA, 11, VI. PAT. W związku z wiadomościami, które ukazały się 
w prasie departament lotnictwa komunikuje, że porucznicy Kalina i Szałas do- 
konywują normalnych lotów treningowych, które nie pozostają w żadnym zwią- 
zku z lotem do Ameryki Południowej, ponieważ co do tego lotu żadne decyzja 
nie istnieje. ! 

Ghmura szaranczy Ww okolicach Nakła. 
BVDGOSZCZ. 9.VI. PAT. W dniu v czorajszym w godzinach popołud- 

niowych przeszła opodal Nakła chmura szarańczy, ciągnąca się w kierunku 
wschodnim. Na szczęście szarańcza nie wyrządziła żądnej szkody w polu. 
Mieszkańcy okolicznych wsi w panicznym stracnu poukrywali się po domach. 

® 

| Opłata pocztowa uiszezona ryczałtem. | 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń! 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE— ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow 
GRODNO--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

    

  

POSTAWY—J. 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY— "ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski. 

Wojtkiewicz— Rynek. 
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”. 
ŚWIĘCIANY POW.-—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego | 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji 6 25 proc. drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

ce" 
kstem 10 groszy. 
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W perspektywie tygodnia. 
— Zakończenie obrad Rady 

Ligi Narodów. Obrady nad Lema- 

nem, ciągnące sie około tygodnia, 

onegdaj zostały zakończone. Główni 

matadorzy genewscy z wyjątkiem p. 

Chamberlaina nie brali udziału w 

obradach z powodu choroby. Pp. 

Briand i Stresemann są rekowalescen- 

tami i jeszcze przez pewien czas nie 

będą brali czynnego udziału w poli- 

tyce. Zastępował p. Brianda znany 

nam dobrze, bawił bowiem nawet w 

Wilnie, p. Paul Boncour; p. Strese- 

mana p. Schubert, podsekretarz sta- 

nu w niemieckiem ministerstwie spraw 

zagranicznych i przedstawiciel sfer 

nacjonalistycznych niemieckich w ga- 

binecie, który lada chwiła odda port- 

fele swym następcom? 
Jakie są rezultaty bieżącej Sesji? 

Nie są one zbyt wielkie, nie wzmoc- 

niły prestige'u Ligi, jako instytucji 

zdolnej do szybkiego załatwiania spo- 

rów międzynarodowych. Podobnie jak 

podczas zebrań poprzednich  Święciła 

tryumiy taktyka przewlekania i odra- 

czania znajdujących się na porządku 

dziennym Spraw, których załatwienie 

takie lub inne grozićby mogło niepo- 

żądanemi dla Ligi i dla sytuacji euro- 

pejskiej komplikacjami. Na porządku 

dziennym, jak wiadomo, znalazły się 
niezałatwione sprawy na poprzedniej 

marcowej sesji Rady. Sprawy optan” 

tów węgierskich oraz tajemniczej bro- 

ni na stacji St.Gotharda, która swego 
czasu tyle hałasu wywołała, po 

dyskusji zostały odroczone do wrześ- 

niowego zgromadzenia plenarnego Li- 

gi w Genewie. W sprawie optantów 
wyłoniono komisję przy współudziaa 
le delegata Ligi, która ma sprawę 

rozpatrzyć i wnioski swoje Radzie 

przedstawić. W skład komisji wejdą 

przedstawiciele Rumunji i Węgier. 

Podobnie jak dwie powyższe spra- 

wy załatwiono raport delegata Ho. 

landji, Belertesa van Bloklanda w 

sprawie rokowań  polsko-litewskich. 
Podczas dyskusji nad raportem dele- 

gata holenderskiego, który w ostatniej 

chwili został przeredagowany, gdyż 

omijał prowokacyjne zachowanie się 

p. Woldemarasa* w ciągu ostatnich 

tygodni ujawniła się w całej pełni 

periidna gra premjera litewskiego. 

Dobra wola Kowna, o której tak 

często p. Woldemaras wspomina, w 

Świetle faktów i najrozmaitśzych krucz- 

ków formalnych została przez całe 

zgromadzenie zakwestjonowana, a p. 

Chamberlain, wzywając Woldemarasa, 

aby dał większe dowody  pojednaw- 

czości i nie nadużywał sympatji Ligi, 

jaką żywi do państw mniejszych, był 

wyrazicielem opinji całego zgromadze- 

nia. Nawet p. Schubert, delegat Nie- 
miec i, jak mówią, inspirator niektó- 

rych posunięć p. Woldemarasa, musiał 

przyznać, że od grudnia sprawa pol- 

sko-litewska daleko się nie posunęła. 

Do innej grupy spraw, jakie Liga 

załatwiła, należały sprawy mniejszo 

Ściowe. Skargi ludności polskiej ze 

Sląska niemieckiego oraz skargi Volks- 

bundu załatwiono szybko przyczem 

Rata stwierdziła słuszność stanowiska 

Polski. Skarga litewska nie została 

rozpatrzona dlatego, że p. Woldema- 

ras, nie.chcąc prawdopodobnie jeszcze 

raz wysłuchać przykrych dla siebie 

słów opuścił Genewę. 

Historja załatwienia skargi litew- 

skiej, dotyczącej położenia mniejszości 

litewskiej w Wileńszczyźnie, jest wy- 

soce zajmująca. P. Woldemaras, jako 

strona skarżąca, nie mógł brać udzia- 

łu w jej rozważaniu. Złożył jednak 

odpowiedni wniosek, a prawnicy Ligi 

uznali wbrew dotychczasowej proce- 

durze, że przedstawiciel skarżącego 

państwa może wziąć udział w roz- 

prawie. Minister Zaleski na plenarnem 

posiedzeniu Rady podniósł, iż posta- 

nowienie to nie zgadza się z poprze- 

dnią praktyką Ligi, ale w drodze wy- 

jątku, aby dać jeszcze raz wyraz po- 

jednawczości Polski, zgadza się na 

dopuszczenie p. Woldemarasa. Zro- 

biło to b. dobre wrażenie. Nie koniec 

jednak na tem. Oto po oświadczeniu 

min. Zaleskiego przewodniczący za- 
komunikował, iż skarga litewska nie 
może być rozpatrzona, ponieważ 

p. Woldemaras wyjechał i prosił o 
odroczenie jej do następnej sesji. 
Ucieczka p. Woldemarasa, mimo do- 
puszczenia go stołu obrad, a więc 
okazji do opowiadania niesamowitych 
plotek o „wojsku litewskiem”, organi- 
zowanem przez Polskę i t. d., staje 

się zrozumiała, gdy zważymy, że 

atmosiera bieżącej sesji wskutek zde- 

maskowania perfidnej taktyki p. Wol- 

demarasa nie była zbyt sympatyczna. 

Dlatego p. Woldemaras wolał: salwo- 

wać się ucieczką. 

Sytuacja w Chinach. Brak wy- 

czerpujących i dokładnych iniormacyj 

nie pozwala zorjentować się, jak 
kształtuje się sytuacja polityczna po 
zajęciu Pekinu przez wojska polud- 

niowe. Sam fakt zajęcia stolicy Chin 

przez kilka dni był kwestią sporną: 

Dotychczas nie wiadomo jeszcze, czy 

przy zajęciu Pekinu nie miały miejsca 

jakiekolwiek ekscesy niezbyt karnych 

wojsk Czang-Kai-Szeka, Pekin bo- 

wiem wciąż pozostaje odcięty od 

świata, gdyż wobec toczących się w 

tym rejonie walk wszystke połączenia 
telegraficzne zostały zniszczone. Ten 
sam brak wiadomości odnosi się i do 

osoby Czang-Tso-Lina, na którego do- 

konano zamachu. Według jednych wiz- 

domości Czang-Tso-Lin został śmier- 

telnie ranny, według innych ma się 

już lepiej, a$nawet nosi się z zamia” 
rem całkowicie opuścić Chiny. Z oce- 

ną więc sytuacji, zarówno politycznej, 

jak wojskowej, narazie należy pocze- 

kać. Teraz jedynie. warto zanotować 

fakt stale wzmagających się nastro- 

jów antyjapońskich w Chinach. W 

wielu miastach rozpoczął się bojkot 
towarów japońskich, studenci chińscy 

organizują burzliwe antyjapońskie de. 

monstracje, domagając się całkowite- 
go usunięcia Japończyków z Chin. 

Rzecz jasna, nastroje te nie ułatwią 

rządowi w Nankinie porozumienia z 

Japonią, które wydaje się być konie- 

czne, przynajmniej narazie, o ile cho- 

dzi o konsolidację Chin pod władzą 

rządu południowego. Nastroje antyja- 

pońskie bardzo łatwo mogą się roz- 

szerzyć i na innych cudzoziemców. 

Wogóle masy chińskie niezbyt przy- 

chylnie są usposobione dla cudzo- 

ziemców, wszystko jedno czy to są 
Japończycy, czy Anglicy, Francuzi lub 

Amerykanie. Trzeba dodać, že kse- 
nofobję tę umiejętnie wykorzystują 

Sowiety. Według najnowszej teorji 

Kominternu Chiny nie dorosły jeszcze 

do rewolucji proletarjackiej. Rewolucja 

socjalna powinna być przeprowadzo- 

na przez rewolucję nacjonalistyczną, 

w której kierowniczą rolę powinna 

odegrać chińska burżuazja, Dopiero 
następnym etapem będzie rewolucja 

proletarjacka. lm prędzej Chiny przej- 

dą przez fazę rewolucji nacjonalisty- 

cznej, tem prędzej dojdą do rewolucji 

proletarjackiej. Dlatego w interesie 

Sowietów jest podsycanie szowinizmu 

chińskiego. } 

Mussolini o polityce zagra- 

nicznej Włoch. Przed kilku dniami 

wygłosił Mussolini w Senacie dwu- 

godzinną mowę o polityce zagranicz- 

nej Włoch. Był to, jak sam się wy- 

*raził przegląd sześcioletniej polityki 
rządu faszystowskiego. Mussolini 

szczegółowo omówił stosunki ze wszy- 

stkiemi państwami. Mówił o przyjaź- 

ni z Anglją, o polepszeniu stosunków 
z Francją, o przyjaźni z Polską, 
podkreślił, że stosunki z Niemcami 

byłyby o wiele serdeczniejsze, gdyby 

nie akcja pewnych kół niemieckich, 

roszcząca pretensje do wtrącania się 

w wewnętrzne sprawy Włoch, ošwie- 

tlił stosunki z Jugosławią, zapewnia- 

jąc, że Włochy nie żywią żadnych 

agresywnych zamiarów, ale najcieka- 

wszym ustępem mowy wielkiego po- 

lityka i męża stanu był ustęp, po- 

święcony traktatom: Mussolini wyra- 
ził mianowicie opinję, że traktaty nie 

są i nie mogą być wieczne. Zmienia- 

jące się warunki wymagają rewizji i 

"MW. 28. 

Budżet Minisferstwa Sprawiedii= 
wości. 

Po końcowych wyjaśnieniach reie- 
renta pos. Kościałkowskiego  lzba 
przeszła do budżetu Ministerstwa 
Sprawiedliwości. Budżet ten referował 
pos. Rozmaryn (Koło Żyd.), zaznacza- 
jąc, iż wydatki tego budżetu wynoszą 
4,4 proc. wydatków całego budżetu. 

Odnosząc 
prac komisji kodyfikacyjnej, referent 
znajduje jednak, iż prace jej posu- 
wają się zbyt wolno. Natomiast de- 
partament ustawodawczy może po- 
szczycić się dużym rezultatem. W 
dziale administracji sprawiedliwości 
jest postęp. Uposaženia sędziów i 
urzędników sądowych są nieodpo- 
wiednie. Niedostateczną jest również 
ilość etatów. W obecnym  prelimina- 
rzu zwiększono iłość etatów sędziow- 
skich o 150, a potrzeba jest 315 no- 
wych etatów. Omawiając stan wię- 
ziennictwa mówca domaga się przy 
tej sposobności ulegalizowania  partji 
komunistycznej, co zdaniem mówcy 
ułatwiłoby walkę: z komunistami, a 
także zmniejszyłoby ilość więźniów 
politycznych. 

Sprawa  amnesfii. 
WARSZAWA, 1! VI. PAT. Sejmo- 

wa komisja prawnicza pod przewod- 
nictwem pos. Pierackiego (Z.L.N.) po 
dokonaniu wyborów  wiceprzewodni- 
czącego w osobie pos. Jana Piłsud- 
skiego (B.B.W.R.) przystąpiło do 
dalszej dyskusji nad rządowym pro- 
jektem ustawy o amnestji. Po oży- 
wionych debatach przyjęto pięć pierw- 
Szych artykułów projektu. Następne 
posiedzenie komisji we Środę. 

Diwareie olimpijskiej wysfawy 
szłuki. 

AMSTERDAM. 11.VI. PAT. Otwar- 
to tu dziś uroczyście olimpijską wy- 
Stawę sztuki, na której reprezento- 
wanych jest 18 państw, między inne- 
mi Polska. | 

Pos. prof. Krzyżanowski 
wodniczącym sejmowej komisji 
kontroli dlugów państwowych. 

WARSZAWA 11.6 Pat. Komisja 
kontroli długów państwowych na po- 
siedzeniu dzisiejszem  poświęconem 
wyborowi przewodniczącego na wnio- 
sek pos. Trąmpczyńskiego (Kl. Nar.) 
jednogłośnie wybrała prezesem ko- 
misji proi. Krzyżanowskiego. 

„drzeł Biały przed startem za 
Deean. 

Według nadesłanych z Paryża 
przez majora Idzikowskiego i majora 
Kubalę do departamentu lotnictwa 
M. S. Wojsk. raportów, próbne loty 
„Orła Białego" wypadły zadawalaja- 
co. Szczególnie pomyślny był lot 
40-godzinny: po wylądowaniu w re- 
zerwuarach pozostało jeszcze około 
1.000 litrów benzyny. które pozwoli- 
łyby lotnikom na utrzymanie się w 
powietrzu jeszcze przez 8 godzin. 

Firma Amiot zatrzymuje jeszcze 
samolot na przeciąg 10—14 dni dla 
wykończenia urządzeń i uskutecznie- 
nia pewnych ulepszeń, podyktowa- 
nych doświadczeniem, nabytem w 
czasie lotu próbnego. Po upływie te- 
go czasu, t. j. w drugiej połowie b. 
m., wyznaczony będzie termin startu 
za Atlantyk. Piiotom polskim będzie 
towarzyszył w locie transatlantyckim 
mechanik firmy Amiot. 

e Opiece ludzi dobrego serca poleca 
się biedną wdowę b. pracowniczkę 
Szkoły Przemysłowo Handlowej w 
Wilnie, mającą chorego syna i nie 
posiadającą żadnych środków do 
życia, znajdującą się w ostatecznej 
nędzy. Łaskawe datki uprasza się 
składać do adm. „Słowa* dla b. 
Pracowniczki Szkoły. Va ai ati wio wraca P 

W grypie, kaszlu i bronchicie 
mineralna SZCZAWNICKA , Józefi- 
na“ przynosi uigę i przywraca zdro» 
wie. Choroby żołądka i jelit usuwa 
SZCZAWNICKA „MAGDALENA“ 
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przystosowania zobowiązań między- 
narodowych do zagadnień bieżących 
Ten ustęp mowy premiera włoskiego 
wzbudził ogromna sensację. Przy- 
pomniano, że już poprzednio Mus- 
solini wypowiedział się w jednym z 
wywiadów na rzecz rewizji traktatu 
w Trianon, krzywdzącego Węgry. 
Opinja o traktatach uważana jest, 
zwłaszcza w państwach Małej Ententy, 
jako dalsza akcja Włoch w tym kie- 
runku. Sz, 

się z szacunkiem do . 

prZE- 
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Aresztowanie uzbrojonego osobnika na pograniczu 
nolsko-lifewskiem 

Onegdaj na  pododcinku pogranicza 
polsko-litewskiego  Kozaczyzna powiatu 
Święciańskiego władze bezpieczeństwa pu- 
blicznego aresztowały niejakiego P.otra 
Kominsza w czasie gdy nielegalnie prze- 
kradł się przez granice z Litwy do Pol- 
Ski: 

Po dokonaniu osobistej rewizji przy 
aresztowanym znaleziono pełne uzbrojenie 
skłądające się z karabinu armii łitewskiej, 
naboi, rewolweru i td. 

Kominsza zeznał, że po rozbrojeniu 
policjanta litewskiej straży pożranicznej u- 
ciekł do Polski. 

Nasuwa się jednak podejrzenie, że 
aresztowany jest członkiem bandy tero- 
rystycznej i z tajemniczemi poleceniami 
wysłany został do Poski. 3 

Wobec tego też, w towarzystwie silnej 
eskorty przekazano go do dyspozycji od- 
nośnych władz śledczych. (x) 

Aresztowanie podejrzanych zbiegów z Balszewii. 
W dniu wczorajszym ną pograniczu 

posko-sowieckiem koło Krasnego patrol 
KOP'u zatrzymał dwóch podejrzanych 
osobników którzy nielegalnie przekroczyli 
granicę z Sowietów do Polski. 

W toku dochodzenia zatrzymani zez- 
nali, iż będąc aresztowani za sprawy poli- 

tyczne, zbiegli ostatnio z więzienia w Miń- 
sku i przekroczyli granicę w celu szuką- 
nia schronienia w Polsce. 

Wobec jednak nasuwającego się po- 
dejrzenia, że rzekomi zbiegowie są wysłan- 
nikami GPU. przeto odstawiono ich do 
dyspozycji odnośnych władz. (x) 

Niedzielne uroczysfości w Mołodecznie, 
W ubiegłą niedzielę odbyły się tu ogól- 

nowojewódzkie zawody policyjne z udzia- 
łem zespołów wszystkich powiatowych ko- 
mend oraz miejscowego pułku piechoty 
(86 p. p.). = 4 

Jednocześnie z tem odbyło się święto 
przysposobienia wojskowego powiatu Mo- 
łodeczańskiego. 

W rozrywkach lekkoatietycznych zwy- 
ciężył zespół pow. Dziśnieńskiego, zdoby- 
wając nagrodę przechodnią p. Wojewody 
Wileńskiego. 

W marszu na 25 kim. 
spół 86 p. p- $ ы 

W uroczystościach wziął udział p. Wo- 

zwyciężył ze- 

jewoda Raczkiewicz, przybyły specjalnie w 
towarzystwie przedstawicieli władz. 

Pan Wojewoda wręczył nagrody zespo- 
łom zwycięskim, poczem wziął udział w 
obiedzie, wydanym przez dowódcę pułku 
86 płk. Bociańskiego, podczas którego wy- 
głosił przemówienie. 

Niezależnie od tych uroczystości od- 
była się odprawa kcmendantów powiato- 
wych komend policji, podczas której ko- 
mendant wojewódzki insp. Praszałowicz 
udzielił dyrektyw. 

Szczegółowy opis uroczystości poda- 
my w jednym z następnych numerów. 

KOMAJE pow. Święciański. 

— Święciański regjorałny dysonans: 
Sprawy gospodarcze. Z życia naszej gmi- 
ny ponad inne sprawy o charakterze gos- 
podarczym, o których później nieco, wyła- 
nia się fakt, który wymagałby komentarzy 
jeżeli chodzi o uspokojenie opinii inteli- 
gencji miejscowej — nietylko ścisłe gminnej, 
ale i powistowej. Chodzi o niezatwierdze- 
nie przez p. Starostę wyboru na wójta gmi- 
ny Komajskiej p. Bronisława Soroki ze 
Scholina. P. Soroka człowiek b. popularny, 
o opinji nieskazitelnei, człowiek z wyż- 
szem wykształceniem, został wybrany na 
wójta jednogłośnie, ku ogólnemu zadowo- 
Ieniu drobnych, średnich i większych wła- 
ścicieli. Jednak wybór ten nie uzyskał apro- 
baty p. Starosty Mydlarza. Dlaczego? P. 
Starosta Mydlarz, jako przedstawiciel ačmi- 
nistracji- po wyborach, które zblokowały 
rozmaite elementy powiatu pod hasłem 
współpracy z rządem Marszałka, po ukonsty- 
tuowaniu :izfRegjonalnego Koła Wojewódz- 
kiego, dążącego do zharmonizowania po- 
czynań państwowych, niezatwierdzenia p. 
Soroki, który jest jakby symbolem tej po- 
jednawczości— wbił klin w umysły naszego 
społeczeństwa. Jakże — powiadają, blok 
współpracy twierdzi, jedno, a p. Starosta 
robi co innego? Zamiast się cieszyć 1 pod- 
kreślić więcej, niż; kompromisowość wybo- 
ru-bo kompletną jednozgodność, sieje się 
wśród otoczeria zupełnie „niepotrzebnie 
rozgoryczenia, więcej powiem, dysonans w 
bardzo misternie pomyślanej, niemniej jed- 
nak trudnej do urzeczywistnienią koncepcji 
regionalnej współpracy. Sam fakt nieza- 
twierdzenia p. 5oroki uderza w podstawy 
demokratycznej wybieralności, która nie 
powinna, zdawałoby się, być pochopnie, bez 
nagłej potrzeby naruszana. Słowem z ją- 
kiego się punktu sprawie przyjrzeć - wszę- 
dzie razi niekonsekwencja, stwarzająca w 
rezultącie w atmosferze niezbyt zharmoni- 
zowanych stosunków naszego powiatu — 
plotkę, szkodliwą dlą państwowego współ- 
życia. 

ю Przechodząc do spraw gospodarczych 
juź dziś można określiś 45 50 proc. ozi- 
min przepadłych. Mieliśmy nadzieję na ja- 
rzymy, obecnie i to upada z racji chłodów 
i nadmiernej wilgoci. jesze nie skończyliś- 
my siać jarzyny, a tu w sobotę 26-g0 ma- 
ja nadeszła szaloną burza z gradem, która 
trwałą około trzech godzin. Tylko co za- 
*siane jarzyny w niektórych miejscach zu- 
pełnie zmyło, tak że koniecznie trzeba 
było odsiać, ałe, niestety, brak czasu i 
rasion. Grad, który wypadł w sobotę, leżał 
do niedzieli. Na drodze, prowadzącej z Ko- 
maj do Postaw, trzy mosty zostały zupeł- 
nie zniesione. jaka musiała być siła wody, 
w normalnym czasie w tych miejscach bar- 
dzo słaba, kiedy dość potężne mosty od- 
niesione o jakie 150 kl. od stałego miej- 
sca. Obecnie temperatura spadła do 30 С. 
jak w tych warunkach ukształtują się uro- 
dzaje jarych zbóż trudno dziś coś powie- 
dziet—jedno jednak jest pewne, że dobre 
nie będą. Drogi tak rozmokły, że są nie 
do przebycia, a szczególniej drogą powia- 
towa Komaje Postawy. Mówiąc o naszej 
gminie muszę zahaczyć o same Komaje. 
Kasa Stefczyka rozwija się bardzo pomyśl- 
nie. Powstała w styczniu, a już ma 250 
członków. Zapotrzebowanie na pieniądzie 
jest dość duże, bieda tylko z tem, że Cen 

RÓŻNE SPRAWY 
Więc jakże? Miejsca na ziemi nie 

przybywa, a ludzkości wciąż przyby- 
wa.—Ogromna pociecha: rytm czasu 
jest hipertoniczny! — Wśród wileń- 
skich drzew i krzewów sa „rarytasy", 
których my ani spostrzegamy — Ga- 
dający film. 

W balladzie Schillera „Der Alpen- 
jager" Duch Gór wygłasza aforyzm 
przytaczany po dziś dzień w każdym 
zbiorniku cytat: „„Raum fiir alle hat die 
Erde“ [Dość miejsca jest dla wszy- 
stkich па ziemi. 

„ A jednak w niektórych częściach 
ziemskiego globu czuć najwyraźniej— 
przeludnienie. Np. w Europie. Jeden 
z wielkich geografów prof. Aloizy 
Fischer oblicza, że Europa może wy- 
żywić najwyżej 560 miljonów ludności, 
a obecnie już ludność naszej części 

Świata wynosi 460 miljonów. Rozro- 
dziliśmy się w Europie niemal już do 
85 proc. jej pojemności w ludziach. 

Natomiast np. w Afryce, a tembar- 
dziej w Australii... mnóstwo jest je- 
szcze miejsca. W Australji jest wszy- 

stkiego 8 miljonów ludzi, a_ mogłaby 
ich Australja wyżywić—do 500 miljo- 
nów. Geograf berliński prof. Albrecht 

Penck oblicza, że w Afryce przebywa 
obecnie zaledwie 7 proc. tej ludności, 
któraby mogła żyć w wygodnych wa- 
runkach gospodarczych na olbrzymich 
terytorjach od Tunisu do Kaplandu. 

tralna Kasa za mało przysyła. Bołączką 
tutejszej ludności są drogi. Droya z Ko- 
maj do Łyntup jest wprost nie do przeby- 
bycia. Wyłożona jeszcze przez Niemców 
drzewem, "obecnie wygniłem, przedstawia 
Obraz nędzy i rozpaczy. Wiecznie słyszy 
się skargi, że konie łamią nogi aw wozach 
pękają osie i Koła, a w konsekwencji zło- 
rzeczenie naszej administracji. Ludzie, któ- 
rzy muszą często podróżować żpo sąsied- 
nich posiatach twierdzą, że drogi w pow. 
Święciańskim słyną w całem województwie 
ze swego zaniedbźnia. 

Miejscowy. 

DEREWIANCZYCE (pod Słonimem). 

, Dnia 27 maja wypadła pierwsza ro- 
cznica śmierci $.p. p. Józefa Ordy, właści- 
ciela majątku Derewianczyce. Z tego po- 
wodu ną ten dzień przyjechała z Białego- 
stoku p.Marja ze Święcickich Ordzina, wdo- 
wa po nieboszczyku, i zebrało się grono 
pokaźne krewnych i sąsiadów na nabożeń- 
stwo żałobne w kaplicy derewiańczyckiej, — 
w Której pochowano przed rokiem zmarłe- 
go p. Ordę. Z powodu nadchodzącego 
swięta Ducha Świętego, nabożeństwo od- 
prawiono w sobotę, d. 26 maja. Po Mszy 
św. X Wł. Pogorzelski poświęcił śliczną 
białą tablicę marmurową z fotografją nie- 
boszczyka, na której wyryty nadpis: „Tra- 

"dycji stanu swego piłnie .trzegł: kościoło- 
wi wiernością, Ojczyźnie oddaniem, współ- 
obywatelom służbą, ludowi pomocą, ubo- 
gim wsparciem, rodzinie miłością, wszyst- 
Kim cnót przykładem; 'wieczne odpocznie 
nie racz mu dać, Panie. Biorąc za osnowę 
swej przemowy słowa powyższe X. Prefekt 
w wyrazach serdecznych oddał hołd pa- 
mięci zmarłego. Po X Pogorzelskim prze- 
mówił p Joachim Obiezierski, z woli ś. p. 
p. Ordy dzisiejszy właściciel Derewiańczyc, 
obiecując dołożyć wsze!kich starań i usi- 
łowań, ażeby jego praca na roli, w rodzi- 
nie i społeczeństwie toczyła się śladami 
śp. dziadunia. Słowa. młodezo mówcy wy- 
warły na wszystkich wrażen'e serdeczne i 
rzewne. Zaprzyjaźnieni z rodziną pp. Or- 
dów z Wilna, nadesłali telegram treści na- 
stępującej: „Wielbiciele zasług społecznych 
śp. Józefa Ordy, w rocznicę jego śmierci, 
składają Pani wyrazy współczucia oraz ra- 
dości, że tablica pamiątkowa przypominać 
będzie wszystkim zacność Cnot niebo- 
szczyka*. 

X Michał Rutkowski. 

MOŁODECZNO. 

— Tajemnicze samobójstwo. Dnia 7 
bm. o godz. 7 wiecz. wystrzałem z rewol- 
weru pozbawiła się życia młoda, bo za- 
ledwie 30 lat licząca Nina Drozdowa, żoną 
b. wójta mołodeczańskiego, zamieszkąła z 
mężem w maj. Rajewszczyzua. 

Powód samobójstwa—blizej nieznany. 
Desperatka nie pozostawiła po sobie żad- 
nych śladów, które mogłyby wyjaśnić ta- 
jemnicę. 
p Šp. Drozdowa była ogólnie szanowaną 
i cenioną, to też tragiczną śmierć jej wy- 
wołała powszechne współczucie i Żal. 

- Tragiczny wypadek. Wczoraj zda- 
rzył się przy budowie mostu kolejowego na 
Uszy w pobliżu Mołodeczna "tragiczny wy- 
padek, którego ofiarą padł tabelowy war- 
sztatów mostowych w Starosielcach Alek= 
sander Kolebko, I. 36. 

Tak źle przeto jeszcze nie słychać... 
Nie grozi jeszcze ludności najstrasz- 
liwsza z wojen, tak zwana walka o 
byt—o piędź ziemi, o miejsce, o kęs 
chłeba, o kromkę chleba na ziemskim 
globie. 

Co nas ma głowa boleć: jak po- 
trafią wyżywić się na ziemi przelu- 
dnionej wciąż przybywający, wciąż 
rozmnażający się jej mieszkańcy? Z 
pewnością żaden z nas nie dożyje tej 
strasznej chwili! Korca świata — рга- 
wdopodobnie też nie dożyje z nas 
nikt. A iednak... wyobraźnia ludzka, 
niejako żywiołowo, lgnie do tego ro- 
dzaju problematów. 

Nie kto inny tylko były premjer 
angielski Ramsay Macdonald roztrzą- 
sał niedawno, w początkach maja 
problemat 
Szpaltach wiedeńskiej 
Presse". 
Oto — pisał—takie Stany Zjedno- 

czone, taka Australja coraz szczelniej 

zamykają swoje granice wobec emi- 
gracji z Niemiec, Anglji, Polski, Włoch, 
z krajów przeludnionych. Czy mają 
po temu prawo? Ha, tak już jest, że 
człowiek nie. może bynajmniej osiadać 
na kuli ziemskiej... gdzie mu się ży- 
wnie spodoba. Cały glob ziemski cały 
pocięty granicami państw i państewek 
Każde państwo broni swego tery- 
torjum od zbytniego napływu nie cu- 
dzoziemców, lecz ludności— najczęściej 
niższej pod względem cywilizacji i kul- 
tury. Napływ taki może zniweczyć 

„Neue Freie 
przeludnienia Europy na. 

Эо 

„Wojna w 

w w 

Chinach. 
Wstąpienie Gzang-ia!-Szeka. 

LONDYN, 11.VI. PAT. Czang-Kai-Szek ustąpił ze swego 
stanowiska naczelnego komendanta armii narodowej chińskiej, 
ponieważ oświadczył po zajęciu Pekinu, iż wypełnił zadanie po- 
wierzone mu przez rząd narodowy. i : 

Spodziewają się jednak tutaj, że rząd narodowy nie przyj- 
mie jego ustąpienia, a gdyby Czang-Kai-Szek obstawał przy 
dymisji, wówczas „chrześcijański generał" Feng byłby dominu- 
jącą osobistością w Chinach. 

Inferwencja korpusu dypiomatycznego U g8R. 
Han-Fu-GZzu. 

LONDYN, II, VI, PAT. Z Pekinu denoszą, że korpus dypiomatyczny ze 
swym senjorem, ministrem pełnomocnym Holandji na czele,fudał się w sobotę 
popołudniu do głównej kwatery gen. Han-Fu-Czu, naczelnego dowódcy wojsk 
gen. Feng-Vu-Siauga, znajdujących się pod Pekinem, aby zaprotestować prze- 
ciw złamaniu zobowiązań przyjętych przez rząd naukiński wobec brygady, nale- 
żącej do armji gen. Czang-Tso-Lina. 

Len, 

spraw zazranicznych w Nankinie. 

Han-Fu-Czu nie udzielił na protest dość 
czego korpus dyplomatyczny p'zysłał w tej 

jasnej odpowiedzi, wobec 
sprawie notę na ręce komisarza 

W sobotę wieczorem nadeszła do Pekinu wiadomość, że rząd nankiński 
zajmie się natychmiast poruszoną sprawą internowanej brygady wojsk Czang- 
Tso-Lina. 

Bomhy przeciw Japończykom w  Mukdenie. 
SZANGHAJ, 11, VI, PAT: Według doniesień japońskich z Mukdenu, wczo- 

raj wieczorem w wielu punktach miasta wybuchły bomby, większość ich prawdo- 
podobnie były skierowana przeciwko biurom przedstawicieli japońskich. Wy- 
buchy nie pociągnęły za sobą żadnych ofiar. Słychać jednak, że wielu Japoń- 
Czyków, jak również członków poł'cji chińskiej, ze strachu opuścili w popłochu 
miasto. 

LOSY „ITALY GEN. NOBILE. 
Pamag rządu sowieckiego. 

MOSKWA, II, VI, PAT. Włoski change d affaires wręczył dziś rządowi so- 
wieckiemu pismo oficjalne, w którem rząd włoski zwraca się z prośbą o wys- 
łanie do Spitzberzu sowieckiego łamacza lodów w celu 
gen. Nobile. Przychylając sę do tej prośby rząd sowiecki polecił wysłać 

przyjścia z pomocą 
naj- 

większy sowiecki łamacz lodów „Krasin* zaopatrzony w samolot do Spitzbergu 
Oraz łamaczglodów „Małygin* znajdujący się w Archangielsku. 

Bdzie sig znajduje „Ifalja”? 
KINGSBAY, 11. VI. Pat. Według depesz iskrowych załoga „italji* znajduje się 

w pobliżu wyspy Foyn koło wybrzeża wschodniego Spitzbergu. 

т Stan zdrowia załogi gen. Nobile? 
PARYŻ, 11. VI. Pat. „Matin* ogłasza dwie depesze z Kingsbay, według których 

„Italia* przy wylądowaniu została zniszczona. Dwie osoby są ranne. Jednej osobie 
amputowano nogę. Reszta załogi jest zdrowa i w dobrym nastroju. 

Ujęcie szpiegów na pograniczu lifewskiem. 
W dniu wczorajszym na pograniczu polsko-litewskiem koło Wiejzany 

polskie władze bezpieczeństwa publicznego aresztowały trzech podejrzanych 
osobników w czasie, gdy nielegalnie przekroczyli granicę z l.itwy do Polski. 

Doko.ana osobista rewizja aresztowanych ujawniła większą ilość do- 
kumentów z poleceniami wykonania przez nich szeregu szpiegowskich wywia- 
dów na terenie Polski, 

W czasie badania areszto ani—których nazwiska ze wzgiędów zrozu- 
miałych trzymane są w tajemnicy wzięci w krzyżowy ogień pytań, przyznali 
się do winy. 

Aiesziowanych pod silną eskortą przekazano władzom sądowym. (x) 

Po elileh do Polski. 
Informują nas z pogranicza pol:ko-sowieckiego, iż w Rosji sowieckiej 

daje się w ostatnim czasie zauważyć coraz większy głód i wogóle brak arty- 
kułów spożywczych. Powyższe potwierdza fakt, iż w ciągu ostatnich trzech dni 
zatrzymano 54 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę z Rosji do Pol- 
ski w celu poszukiwania za chlcbem. 

Po załatwieniu wszystkich urzędowych formalności, zatrzymani odsta- 
wieni będą z powrotem do Sowietów. 

Kolebko wydelegowany został wraz z 
innymi pracownikami do budowy mostu 
i przy wyładowywaniu belek z wagonu 
upadł tak nieszczęśliwie, że padające belki 
przygniotły go, miaźdżąc swym ciężarem. 

Kolebko zmarł w drodze do szpitala. 
— Inspekcja sanitarna. W dniu one- 

gdajszym urzędowała w Mołodecznie in- 
spekcja sanitarna, przybyła z ramienia Mi- 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych. 3 

Po przeprowadzonej lustracji inspekcja 
odjechała do pow. Wilejskiego. 

LIDA. 

- Koncert Chóru Akademików U. 
S.B. Dnia 2.V1 b. r. dzięki inicjatywie i 
poparciu burmistrza m. Lidy, odbył się w 
kinie „Nirwana* Koncert Chóru Akadem. 
U. S$. B. oraz wieczór Sekcji Twórczości 
Oryginalnej. 5. 

*DANIUSZEW (pow. Wilejski). 

— Poświęcenie Mleczarni spółdziel- 
czej. W dniu 3 czerwca b. r. odbyło się 
poświęcenie Mleczarni Spółdzielczej w Da- 
niuszewie. Na uroczystość poświęcenia 
przybyli p. Starosta pow. Wilejskiego, dele- 
gat Związku Spółdziełni Polskich, miejsco- 
we ziemiaństwo i okoliczni włościanie., 
Przez udekorowaną bramę, nad którą po- 
wiewała chorągiew o barwach narodowych, 
weszli obecni do gustownie ubranej sali 
mleczarni, której panowała wzorowa 
czystość. Ё 

Po poświęceniu, dokonanem przez 
miejscowego proboszcza ks. Stanisława 
Kuderewskiego, nastąpiły przemówienia, 
podkreślające d.że znaczenie spółdzielni 
mleczarskich. Przemawiali ks. pr. S. Kude- 
rewski, p. Starosta Nitosławski, P. W. Kier- 
snowski, delegat Z. S. P. p. Trąmpczyński. 

w 

dorobek, wielu pokoleń. Przeto pań- 
stwa i państewka bronią się ... | to 
jest Święte ich prawo. Tak, ale czyby 
nie mogła jaka instytucja z zewnątrz, 
będąca czemś w rodzaju trybunału, 
regulować kwestyj emigracji i imi- 
gracji? Złudzenie. Niedaleko szukając, 
jużby. Stany Zjednoczone Ameryki 
Półcnocnej nie zniosły tego rodzaju 
cudzej ingerencjj w wewnętrzne ich 
sprawy. Nie zniosłaby Australja, nie 
zniosła Kanada. Następnie, jakżeby 
odmówić jakiemu państwu prawa wy- 
boru... jakich pragnie mieć obywateli, 
a jakich znowuż nie życzy sobie mieć? 

_, Żadne doktryny, żadne pryncypja 
nie pomogą. 

Oporne stanowisko, zwłaszcza 
Ameryki, wobec emigracji z za oceanu 
odbiło się już fatalnie na ekonomicz- 
nych stosunkach w Europie. Państwa 
mocne,.poczuwszy u siebie w domu 
ciasnotę, czyli, mówiąc bez ogródek, 
przeludnienie, usiłują rozprężyć się— 
imperjalistycznie. Słabe państewka 
przeludnione — marnieją i giną. A re- 
wolucje wewnętrzne i wojny (nieuni- 
knione skutki przeludnienia) bynaj- 
mniej, jak widzieliśmy, nie „regulują”, 
ani też nie obniżają drożyzny, coraz 
wyższych cen na artykuły spożywcze 
najniezbędniejsze... 

Wywody swoje zamyka Macdonald 
apelem do państw i ludów Europy, 
aby nie zwlekały dłużej z... porozu- 
mieniem się z Ameryką i Australją 
dlatego, aby jednak nie dopuścić do, 

Wśród zebranych panował serdeczny 
nastrój. 

Zarząd mleczarni stanowią: Prezes p. 
W. Kiersnowski, zastępca prezesa p. S. Kur- 
czewski, skarbnik p. A. Skrobut. Mleczar- 
nia została uruchomiona od 1 mają b. r. 
liczy 53 członków ze 110 udziałami i prze- 
rabia około 1000 litrów mleka dziennie. 

Uczestnik. 

ESEJ EZESDWCJEWEZEZERCZESEJEJ 

Ogłoszenie. 
Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wia- 

domości, iż w dniu 18 VI 1928 r. o godzi- 
nie tl-ej w kancelarji Nadleśnictwa Wileń- 
skiego, Wiino, ul. Piłsudskiego Nr 20, od- 
będą się przetargi ustne i za pomocą ofert 
pisemnych na następujące materjały, wyro- 
bione w obrębach Rekanciskim i Ponarskim: 

„ 1) loco las w oddz. 4 obrębu Ponar- 
skiego 45,29 m. sześc. kloców sosnowych, 

2) loco stacja Bezdany kloców  liścia- 
stych 58,60 m. sześc. i 28,00 mp. wałków 
brzozowych, 

3) loco las w oddz. 21 obrębu Rekan- 
ciskiego 590,44 m. sześc. kloców i dłużyc 
sosnowych i 13,88 m. sześc. kloców i dłu- 
życ świerkowych. 

Wykazy jednostek licytacyjnych, wa- 
runki przetargowe, schematy umów są do 
przejrzenia w godzinach V 
kancelarji Nadlešnictwa Wilenskiego ul. Pił- 
sudskiego Nr 20 m. 4. 14 

Nr 471-VI. Nadleśnictwo Wileńskie. 

Boże strzeż, zupełnego zakazu emi- 
growania z Europy za ocean Atlan- 

tycki... : 
Wielka amerykaūnsko - europejska 

konferencja? Domniemanie Ramsay 
Macdonald ją ma na myśli. 

Każdy z nas spostrzegł, że nie 
wszystkie bynajmniej organizmy rea- 
gują jednakowo na zarazki chorobo- 
twórcze. 

W wieku ubiegłym badano zapa- 
miętale bakterje. Górą był tak zwany 
vetiologizm; w wieku XX-tym uwaga 
uczonych medyków głównie jest zwró- 
cona na właściwości danego organiz- 
mu tudzież na warunki, w jakich in- 
fekcja następuje. 

To, co zowiemy budową fizyczną 
człowieka (constitutio) to jego — fatum. 
Natomiast condit'o — obejmuje wszy- 
stkie zmienne waruńki i okoliczności 
wśród których lub za przyczyną któ- 
rych powstaje choroba. Cała higiena 
leży w dziedzinie owej conditio, tyl- 
ko, że dotychczas znano prawie tylko 
wyłącznie higienę, aby się tak wyra- 
zić kondycjonalną, podczas gdy jeste- 
śmy w przededniu jej zastąpienia 
przez Konstitutlonshygiene—jak №у- 
raził się temi dniami prof. Tandler w 
wielkiej swojej prelekcji, mianej w 
wiedeńskiem Towarzystwie Psycholo- 
gicznem. 

Prof. Tandler odróżnia trzy typy 
ludzi według napięcia ich muskułów 

urzędowych w. 

Obrady Sejmu. 
Posiedzenie izby poselskiej. 

WARSZAWA, 11-VI PAT. Na 
dzisiejszem  plenarnem posiedzeniu 
Sejmu przed rozpoczęciem właściwej 
dyskusji budżetowej złożył ślubowa- 
nie pos. Kazimierz Żaczek (Piast), 
który wstąpił na miejsce pos. Błaże- 
jewicza (Ch. D.). Następnie pos. Ko- 
Ściałkowski (BBWR) przystąpił do 
budżetu M-stwa Spraw Wojsk. i 
oświadczył, że budżet ten jest w na- 
szym Sejmie jakgdyby uprzywilejowa- 
ny, gdyż z wyjątkiem komunistów ca- 
ła lzba ustosunkowuje się do niego 
zawsze rzeczowo, świadoma tego, że 
utrzymanie naszej niepodległości mo- 
żliwe będzie tylko wówczas, gdy pań 
stwo będzie miało silną armję do 
obrony. Sejm przyzwyczajony jest 
ponadto do tego, że budżet tego re- 
sortu układany był zawsze skrupulat- 
nie i oszczędnie. Nie zarzucano mu 
też nigdy, że układany był pod kątem 
widzenia  militarystycznym. Budżet 
M-stwa Spraw Wojsk. w roku bieżą- 
cym preliminowany iest o 79 miljo- 
nów niżej od budżetu rzeczywistego 
roku ubiegłego. Jest to dowodem 
największej oszczędności Ministerstwa. 
Niemniej trzeba zaznaczyć, że cyfra 
obecnego budżetu bezwzględnie zmniej- 
szona już być nie może. Budżet obe- 
cny jest wybitnie wegetacyjny. Jest 
on niewystarczający i nie zabezpiecza 
jeszcze całkowicie obronności granic 
państwa. 

W dyskusji pos. Lieberman (PPS) 
oświadcza, że jego stronnictwo usto- 
sunkowtje się do budżetu wojskowe- 
go w sposób rzeczowy. Polityka 
Światowa nie usuwa obaw co do 
utrzymania pokoju. Z naciskiem 
zaznacza pos. Lieberman, że państwo, 
które najwięcej woła o rozbrojenie t. 
j. Stany Zjedn. ma największy budżet 
wojskowy. Mamy w Europie trzy 
źródła'obaw: Pierwsze stanowiąłoiicer. 
pozostali po Hohenzollernach i ich 
przyjaciele polityczni w Niemczech, 
którzy myślą o odwecie. Drugiem 
źródłem Są dyktatury w niektórych 
krajach Europy. Wreszcie trzecie sta- 
nowi ołbrzymi rozrost militaryzmu w 
Rosji Sowieckiej, gdzie oprócz milicji 
istnieje wojsko stałe, gdzie rozbudo- 
wano gazownictwo. i lotnictwo, gdzie 
założono dla ludności 20 wielkich 
dzienników wojskowych. Zgłoszone 
przez klub mówcy wnioski o redukcję 
niektórych pozycyj budżetu wywoła- 
ne zostały tylko tem, że budżet wi- 
nien być realny i przystosowany do 
siły gospodarczej kraju. 

Pos. Pieracki (BBWR), zaznacza, 
że jesteśmy Świadkami wielkich prac 
pacyfikacyjnych, prowadzonych na te- 
renie Ligi Narodów oraz inicjatyw po- 
jedyńczych rządów. Musimy jednak 
liczyć się z agresywnemi tendencjami, 
gdyż mamy sąsiadów, którzy sięgają 
myślą poza granice swego państwa, 
których budżet wojska stale wzrasta, 
którzy budują twierdze wbrew zobo- 
wiązaniom i fabrykują gazy trujące. 
Nasz budżet wojskowy -- oświadcza 
mówca -— jest budżetem państwa o 
głębokich tendencjach pokojowych. 

Gdyby wnioski o redukcję wojska 
uzyskały przypadkową większość 
mówi dalej pos. Pieracki — obawia- 

  
(nawet gdy są one w stanie zupełne- 
go spoczynku). Istnieją wśród ludzi: 
hipertonicy, tonicy normalni i hipoto- 
nicy. Pierwsi np... robia Historję, dru- 
dzy biorą udział w tworzeniu Historii, 
trzeci ją: spisują. Aa 

Juž Leonardo da Vinci powiedział, 
że każdy ma'arz—maluje wciąż same” 
go siebie, w zależności od tej a nie 

innej budowy fizycznej, którą  posła- 
da. Michał Anioł był to—jak wyraża 
się prof. Tandler „ein Hypertoniker“, 
a Boticelli - „ein Hypotoniker“. Wy- 
bór modelu... mało znaczy; natomiast 
ogromne ma znaczenie Stan zdrowia 
malarza. To, co prof. Tandler nazy- 
wa tonus wzmaga się ogromnie u 
artysty tuberkulicznego. Jakaż róż- 

nica wśród obrazów Rafaela, malowa- 
nych przed zapadnięciem artysty na 
chorobę piersiową i po zachorowaniu! 
Podobnie i Mozart stworzył  hiperto- 

nicznego swego „Don Juana" dopiero 
po zachorowaniu na płuca. 

Tak często dziś wspominany 
„rytm czasu” jest dziś naogół... hi- 
pertoniczny, podczas gdy sto lat temu 
duch czasu był hipotoniczny. Nasze 
teraźniejsze tańce są hipertoniczne, 
nasz ideał cielesny jest hipertoniczny; 
krótkie spodnice naszych żon i córek 
nic nie mają wspólnego z... erotyką 
i erotyzmem; są poprostu emanacją 
hipertonizmu, przepajającego wskroś 
całe nasze życie teraźniejsze. 

„A dodajmy, że wiele przymiotów, 
które dawniej były warunkowe, kon- 
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my się, aby nie powiedziano, że na- 
sza lewica, która ma niewątpliwie 
chlubną kartę w walce o  niepodle- 
głość, poraz pierwszy podważyła pod- 
walinę obronności państwa. 

W dyskusji zabrał jeszcze głos 
pos. Dąbrowski (Kl. Nar.) stwierdza- 
jąc, że oszczędności w budżecie woj- 
skowym można przeprowadzić tylko 
w tych granicach, które nie wpłyną 
na zmniejszenie obronności państwa 
oraz nie narażą na szwank zdrowia 
żołnierzy. Mówca wypowiada się da- 
lej przeciwko wnioskom PPS o skró> 
ceniu służby wojskowej, zaznaczając, 
że gdyby służbę wojskową skróconcę” 4 
do jednego roku, to wówczas należa- 
łoby brać z rocznika poborowego 
zgórą 80 proc. 

Po przerwie pos. Roja (Str. Chł.) 
opowiedział się w imieniu swego 
stronnictwa PPS i „Wyzwolenia“ za 
skróceniem czasu służby wojskowej, 
o trzy miesiące. 

Pos. Bitner (ChD), przewidując 
ciężkie chwile dla państwa polskiego 
oraz ze względu na to, iż sąsiedzi 
nasi mają bardzo wysokie budżety 
wojskowe uważa za niesłuszne wszel- 
kie tendencję do zmniejszenia budże- 
tu wojskowego. Stronnictwo jego gło- 
sować będzie przeciw ewentualnym 
wnioskom w tym kierunku. 

Pos. Polakiewicz (BBWR) domaga 
Się zupełnego usunięcia pośredników 
między największym konsumentem 
państwa, jakim jest wojsko a produz 
centem. W dalszym ciągu swych wy- 
wodów mówca między innemi przy- 
pomina, że co się tyczy sprawy gen. 
Zagórskiego, to gencrał ten był człon- 
kiem austryjackiego wywiadu, a jedno- 
cześnie szefem sztabu legionów pol- 
skich i jakoby miał dopuścić się de- 
nuncjacyj swoich kolegów legjonistów 
przed generałem Beselerem. Wokoło 
tej sprawy snuje się szereg legend i 
insynuacyj przeciw czynnej armji pol- 
skiej. 

Następnie p. Wiceminister spraw 
wojskowych gen. Konarzewski w od- 
powiedzi na niektóre poruszone w to- 
ku dyskusji momenty wyjaśnił iż spe- 
cjalna komisja, która zajmowała się 

skowej, przyszła do wniosku, że 

obscnych warunkach skrócenie czasid< 
służby jest bardzo trudne, zarówno Z 
przyczyn od wojska niezależnych, jak 
czysto wojskowych. W wojsku może 
być obecnie tylko ten, kto potrafi 

odpowiednio pracować. Co się tyczy 

sprawy gen. Zagórskiego, to wicemi- 

nister oświadcza, iż był on przez sę- 
dziego słedczego dokładnie zbadany 
i byli przesłuchani wszyscy, którzy 
cokolwiek mogli w tej Sprawie po- 
wiedzieć. Dotychczas jednak sprawa 

nie jest wyjaśniona i pozostać musi 

w zawieszeniu do chwili, gdy będą 

dostateczne nowe dane lub gdy zja- 
wi się gen. Zagórski. 

W dyskusji nad budżetem M-stwa 

Sprawiedliwości przemawiali pos. RÓg 

(Wyzw.), pos. Podoski (BBWR.), pos. 

Spitzer (Kl. Niem.) pos. Trąmpczyń” 
ski (Kl. Nar.), "oraz pos. Zahajkie- 
wicz (Ukr.). Ten ostatni mówca 

oświadczył się przeciw budżetowi. 

sprawą Skrócenia czasu służby "W 
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dycjonalne, fakultatywne, dziś już sta- 
ły się właściwościami rasy. Bo „ra- 
sa' nie spada jak z nieba; ona się 
wytwarza powoli, wyrabia... 
.  Ztąd morał, że gdy np. pani żona 
idzie kupować nowy kapelusz (oczy- 

wiście jaknajmodniejszy), na nic- się 
nie zda jej perswadować lub kwutro- 
wać. Potrzeba kupienia właśnie mod- 
nego kapelusza to rys hipertoniczny! 

W tych słomkowych kapelusikach* 
przypominających hełmiki nowożyt- 
nych Amazonek czy Walkiryj, w tych 
jedwabnych pończoszkach, których się 
nastarczyć nie można, w tych sukien- 
kach po kolana—pulsuje przecie hi- 
pertoniczny rytm czasu! 

Pulsuje—i niema o czem gadać. 
Co znaczy wobec takiego imperaty- 
wa... taka lub owaka cena! 
Tandler wszystko to zresztą wytłu- 
maczył. Daj jemu, Panie Boże, zdro- 
ia! wia! s 

P. Leon Huszcza zwraca za na 
szem (t. |. „Slowa“) pośrednictwem 
uwagę na moc pięknych i niepospoli- 
tych krzewów, rosnących po wileńskich 
ogrodach i skwerach. 

My, rzecz prosta i naturalna. nie 
zwracamy na to najmniejszej uwagi. 

Oto np. już w początkach maja 
kwitły jaskrawo żółte krzewy opodal 
pomniczka Moniuszki na tak ładnym 
skwerku przy kościele św. Katarzyny» 
To Forsythia suspensa, krzew piękny 
a rzadki, mało gdzie po ogrodach 

Proi. 
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НОЫЕ GONPODARÓZY ZI WSCKODNA. | 
e a zwierząf boa w zastawienii o praconkomago sto, wia "szo, że $o4o, rodzaju. rzemiednicj 

ATSRICH Z WOJEWGUZIWA Eemiosio 

Wileńskiego. sunku ilości zwierząt gospodarskich į“ —) Ministerjalna komisja lustruje 

W porównaniu do czasu przed- całej Polsce. Stosunek ten wynosi: 

——————————" 

na terenie w-wa do ilości tychże w zakłady cukierniczo-piekarniane. Mini- 
sterjąlna komisja higjeniczno-sanitarna z 
z Warszawy, wydelegowana ostatnio do 

wo 

— (0) Mechanizacja piekarń odro- 
czona. Wydane w dniu 31 października 
1927 r. rozporządzenie o stosowaniu me- 
chanicznych urządzeń w piekarniach ule- 
gło zmianie w tym sensie, iż istniejące 
obecnie piekarnie muszą się zaopatrzyć w 
mechaniczne instalacje do ania 1 czerwca 
1929 r. 

— (x) Państwowe zakłady naftowe 
biorą udział w wystawie largów Pół- 
nocnych. Informują nas, iż Komitet Tar- 
gów Północnych w Wilnie zyskuje sobie 
coraz większą ilość wystawców poszcze- Bi 
gólnych branż przemysłowych. 

Ba
 

Stanisław Pawłowicz 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami” 

zmarł dnia 10 czerwca 1928 r., przeżywszy lat 76. 
| ; : GAY dla koni 5.0 proc. _ Wilna, dokonała w tych dniach lustracji w Ostatnio Państwowe Zakłady Naftowe pg Wyprewadzenie zwłok ze szpitala na Wiiczej Łapie oraz pogrzeb | *wojennego zwierzostan na terenie wo- bydła rogatego 4.2 z zakładach cukierniczo-piekarnianych, które > AS 2 G ZN. a AI NE] na cmentarzu Rossa odbędzie się dnia 12 czerwca 1928 r. o godz. 11-ej. 
| jewództwa Wileńsk. znacznie się zwię- ” trzody chlewnej — 4-5 w, Myśl odnośnej ustawy nie odpowiadały Ketaus akces wystawienia swoich ekspo- O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku & SE : „ * „ jw w. Ч Ё : ; 4 й 4 | kszył, mianowicie: koni—o 68.4 proc, > owiec 10.0 | = AWisprawiE: -itformuję BR. 72 dęcyz Žaktady te zamierzają między innemi córki, synowie, wnuczki, wnukowie, synowe i zięć. 

bydła rogatego — o 66.5 proc., trzo- 

dy chlewnej — o 1,7 proc. Spis zwie- wiąny 1926 rok wywieźliśmy: 

Do innych województw za oma- zje, orzeczone przez tę komisję, mają być 
ostateczne i nieodwołalne. 

zbudewać jeden prowizoryczny szyb naf- 
towy. 

  

rząt gospodarskich, dokonany w grud- koni 132 s z 

"4 niu ubiegłego roku,” wykazał w w-ie bydła rogatego rosłego 9443 ! кш"ы'впша sfarostów. We cwartek dnia 14 b. m. o godz. 9 i pół, w kościele Św. Jakóba O“ Wilerskiem: cieląt 25 Ww dniu 11 b.m. u p. Wojewody p. Wojewodę na konferencji, na któ- odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę 
koni 205.388 trzody chlewnej 1243 odbyła się konierencja starostów w rej zostały omówione posiępy prac + 
ou > owiec i kóz e sprawach aktualnych zagadnień go- przygotowawczych do Targów Półno- ? SAP 

  

ady Ga = Celem zobrazowania jak ostatecz- ze ! 3‘*&':}"_;?&;;!@%‘;“551 
owiec 209.116 nie kształtuje się bilans handlowy й зрі'ашр'ш ш]іаиш > PCE 

Pomimo tego nasze możliwości w-wa w obrocie zwierzętami £0SPO- wadzoną inspekcją powiatów. Pp. sta- 
eksportowe bynajmniej nie wzrosły— darczemi przytaczam poniżej cyiry, rostowie złożyli sprawozdanie z do- 
raczej odwrotnie, skurczyły się na- dotyczące wwozu z innych woje- donanych prac inwestycyjnych oraz 
razie, w związku z przebudową wództw: przedłożyli wnioski z zakresu kwestyj 

; odar > 
ustroju agrarnego w kierunku two- SA 303 W tymże dniu p. prezydent mia- 

koni 

cnych i Wystawy Roln. Przem. w Wil- į 
nie. jednocześnie p. prezydent, jako 
prezes Wystawy, interwenjował u p. HB 
Wojewody o poparcie dla zamierzeń 
Komitetu. Tegoż dnia o godz. 10 m. 
30 wiecz. p. Wojewoda udał się w 
sprawach służbowych do Warszawy. 
Powrót p. Wojewody spodziewany 
jest 14 b. m. rano. 

Haliny Gierusz Kowalskiej 
o czem krewnych i znajomych zawiadamia RODZINA. 

  

Wyścigi w Wilnie. 
O EA ZE bydła a rosłego 619 sta Folejewski był przyjęty przez A a | ae ia ь AA 

,_ działek oraz niepomyślnym układem ; : i kpi ад ystarczył, aż nadto wystarczył sygnał Nitosławska przejeżdżają się mimo trybur 
warunków wywozu. 2 e" 2480 Sprawa aswobadzenia kościoła Franciszkańskiega taki, aby piąty dzień naszych wyścigów — i członkowskich lóż. 

W roku 1926 wywóz zagranicę OW: Wbrew wszelkim optymistycznym Wróblewskich otrzyma z powrotem wynieść na ich czoto! Najozdobniejszy epizod wileńskich wy- 
zwierząt gospodarskich z terenu wo- 
jewództwa Wileńskiego przedstawiał 

się następująco (w sztukach) 

Harski. 

Dregi wodne na wscha- 
dzie Polski, 

zapewnieniom władz i pomimo usil- 
nych starań p. Wojewody, O.O, Fran- 
ciszkanów i dyrekcji archiwum  pań- 
stwowowego sprawa _— przeniesienia 
archiwum z kościoła Franciszkańskie- 

Wręcz zakotłowało się na sześciu ki- 

lometrach dzielących centrum miasta od 
toru wyścigowego na Pośpieszce. Wzbił się 
jeden wał kurzu... 

A gdy opadł, okazało się, 

swoją kamienicę przy ul. Teatralnej. 
Nie można mieć za złe Komiteto- 

wi, który się zgodził zrezygnować ze 
swego żądania 100000 zł., stawiaąc 

że chyba 

ścigów należy do przeszłuści. 
Dziewięć koni staje do startu. Rozpo- 

czyna się gonitwą czwarta. Wygrywa bie; 

Byle-jaki. Wszyscy, którzy na niego nie 
stawili, wołają: „Fuks! Fuks!“ a) Konie. ‹ ё - tylko żądanie gwarancji przeniesienia ) : 

Planowa praca nad doprowadze- go do odpowiedniego lokalu, jak wi- Bibljoteki w 2-ch letnim terminie, na- nigdy jeszcze nie byliśmy 'w takim komple- Pogoda — choć na wystawę, Wszyscy 
CE Ż . g niem dróg wodnych (na terenie Wil. dać ze wszystkięgo, nie będzie załat- leży tylko ubolewać, że Min. Oświaty cie na arenie „najprawdziwszego ze spor- co do nogi dotrwali do samiutkiego końce. 

Stacja nadania 5 Žž Е mę $ Dyrekcji) do stanu użytkowego posu- wiona w obecnym sezonie budowla- nie może dać tej gwarancji i że przez tów* -- jak wyraziła się któraś z pań for- wszystkich sześciu biegów. A sporo aut 
2 R S £> ZY wa się znacznie i obecnie już długość nym, ponieważ Min Oświaty nie chce to sprawa przeniesienia Archiwum malnie tonąc w Oczach porucznika dosia- widzieliśmy jak popędziło już o dobryn: 

' BAE 0. spławnej sieci dróg wodnych przekro- się zgodzić na bezpłatne otrzymanie państwowego do odpowiedniego lo- dającego konia. zmierzchu szosą w stronę Niemenczyna. 
|  Oszmiana 12 488 58 20 578 czyła 5000 klm., podczas gdy w 1926 gmachu przy ul. Teatralnej od Komi- kalu i oswobodzenia kościoła Fran- Nawet, powiedzieć trzeba z ręką na Musiały widocznie zabłądzić... 
__ Glębokie 42 — — — 42 r. wynosiła zaledwie 1600 klm. tetu Bibljoteki im. Wróblewskich z ciszkańskiego odwleka się znowu na sercu, że ani 1000 złotych nagrody w trze- a 

Wilno — 154 — 154 Ruch towarowo-osobowy mamy takiem zabowiązaniem, że w ciągu czas nieokreślony. cim biegu, ani nawet ukazanie się — po raz Gonitwy przyniosły niemało rozczaro* _ N. Święciany — 239 — — 239 już na następujących rejsach: na 2-ch lat zostanie Bibljoteka im. Wró- W roku bieżącym może być już pierwszy podwójnego czyli francuskiego wania grającym na faworytów i radośc:. Ignalino — 86 — — 56 Niemnie, na odcinku Grodno - Lumia blewskich przewieziona do pałacu po obchodzony oryginalny jubileusz— „totka* nie zaelektryzowało do tego stop- próbującym fuksów, zwłaszcza, że wpra 
Dukszty — $9 — — 59 —35 klm, Grodno—Pyszki — 6 klm. Tyszkiewiczowskiego przy ul. Nad- 10-ciolecie starań oswobodzenia koś- nia naszej publiczności wyścigowej, jak as a ЕНЕ 
Turmont 4 — -- 4 (osobowa); na Wilji: Wilno - Werki 8 brzežneį i że w razie niewykonania cioła Franciszkanów. anons „Panie jadą!“ s Ga IEA Elas a 

kim. (osobowa). 
Na Pinie, Strumieniu, P 

Horyniu na odc. Pińsk — Daw. 

z woj. Wileńsk. 54 1000 58 20 1132 

b) Bydło rogate rosłe. 

‘ tego warunku Komitet Bibljoteki im. 
rypeci i 
idgródek 

  

—.i36 klm.; na Styrze i Prostyrze, na 
odc. Pińsk—Stare Konie 40 klm.; na 

Konkurs hippiczny pań! 

Pierwszy, drugi bieg przemijają bez 
większych wzruszeń. Pełno przy obu tota- 

lizatorach, ale publiczność jeszcze się nie 
„rozegrała”. Wciąż jeszcze trzyma się'prze- 

2400 mtr. wygrał o pół długości Pex-P<i: 
rtm. Pilawitża (nasz faworyt bijąc, Kaprysu 
Gr. Otic. 9 p. S. K. i Dunajca por. Do: 
serą. Czas 2,50. Totalizator: zwykły 14, 
francuski 11.19. 

Gonitwa z płotkami na dyst. 2800 mtr- KRONIKA 

nych, tembardziej, że już rogatego — 2.8 proc., wywóz trzody obecnej budowa tego taboru 
chlewnej 0.11 proc. 

cs, do Łotwy — z Dukszt) zaledwie Ruch towarów drzewnych 

qie, drób... inzportuje w ilości 70 
Jonn. ustawa przemysłowa, 

stosunku wywozu z 
: е ali 5 I i do wywozu z Polski: wyraźnie wska- życie anos posrędnio przed we 

spotykany. Na Cielętniku, naprzeciw 

handlowych z Rosją i Litwą należy 

zagranicznego Polski, wywóz bydła lądowej na wschodnich drogach wod- 

Owiec i kóz wywieźliśmy zagrani- mnie, Prypeci, Horyniu i Styrze.! 

30 sztuk (0.14 proc. ogólnego wy- głe lata zarysował się żnacznie i je- ( В 8 80 wy żeli nie dosięgnął stopy przedwojen- wileńska obejmować będzie teren admini- 

— (0) Zakłady rzemiieślnicze a nowa 
życi Z oe, wejścia w й cie nowej ustawy przemysłowej organi- | я i T i; Przytoczone cyiry procentowego zacje rzemieślnicze M“ okólnikę p wieczorem p. Wojewoda Raczkiewicz wyje- województwa iaśniający, że rzemieślnicy, którzy praco- Chał do Warszawy w sprawąch służbo- 

Życie ustawy u rzemieślnika, mają prawo (x) Delegat Ministerstwa w cha- 

  

Maximum na dobę 299C, 

w dobie — Zmiana granic djecezji prawosła- 
С : TOZpo- wnej. Minister Wyznań i Oświaty zawiado- 

częła się w znacznej mierze na Nie- mił prawosławną kurję metropolitalną, że 
nie widzi przeszkód ku dokonaniu zmiany 
dotychczasowych granic djecezyj prawo- za ubie- sławnych, 

Według tych 

„URZĘDOWA. 
— Wyjazd p. Wojewody. Wczoraj 

jściem w wych. 

ostątnio do Wilna delegat w charakterze 
inspektora, w celu przepro wadzenia lustra- 
cji w poszczególnych instytucjach rządo- 
wych i samorządowych na terenie całego 

nowych granic djecezja 

nowiczowi Witoldowi, Bujnickiemu Bole- niem się „najbardziej renomowanych „spor- 

bez zarzutu. Zachwycające! Czarny rajtrok, 
czarne, iśniące botforty; z pod czarnej dżo- 

kiejki wymykają się dyskretnie i elegancko 

blond włosy. 

Jaka deterrainacja w uśmiechniętych 
oczach, co za brawura, jaka pewność ręki 
manewrującej mundsztukiem — jak wachla- 

Choroszewskiemu Władysławowi, Cybulce 
Henrykowi, Czechowiczowi Tomaszowi, Da- 
kiniewiczowi Stanisławowi, Dziakiewiczowi 
Franciszkowi, Folejewskiemu Witoldowi, 
Henzelowi Stanisławowi, Hermanowi Cze- 
sławowi, Fotmąrowi józefowi, Janczew- 
skiemu Janowi, Jasiewiczowi Stanisławowi, 
Kalinowskiemu Bronisławowi, Kamieńskie- 
mu Stefanowi, Katzowi Szymonowi, Kani- 

Szczęście — najlżejszego nie doznaje szwan- 

ku. Traci tylko prawa do nagród. 
Walczą panie Marja Nitosławska, įež- 

dżąca świetnie, i Helena"Benisławska, do- 
siadająca zbyt ciężkiego konia. Obie „bio- 

leckiemu Justynowi, Mieczańcowi Janowi, 
Miłkowskiemu Karolowi, Oskierce Edmun- 
dowi, Palukajtysowi Antoniemu, Palukajty- 
sowi Stefanowi, Pieniążkowi Stanisławowi, 
Skirmuntowi Janowi, Śtaszkiewiczowi Ed- 
wardowi, Stommie Stanisławowi, Sylwano- 
wiczowi Marjanowi, Szulcowi Wacławowi, 

wi, Zgorzelskiemu Władysławowi, Zalew= 
skiemu Władysławowi i Żołądkowiczowi 
Władysławowi. 

jednak w ich mocy rozsegregować... okla- 

ski. Tych obie panie otrzymują ściśle je- 

dnakową liczbę. 

A а й s + g  Pinie i Strumieniu na odc. Pińsk— ważnie, jak ślepy płotu, faworytów. Doszło przyniosła zwycięstwo Magnatowi Gr. Ot / | s Stacja nadania Е z S  Lemieszewicze 19 klm. (osobowa). do tego, że „wygrywało się... jak obszył a > K. a: po S salas, pó: | = $ z JE + / 4. ‚ : 27 < a Na Styrze, na odc. Stare Konie— | wozie prawo do obejmowania stanowisk Il kate- własną stawkę. Dziesięć swoich własnych mm Cjerpickiego. Trzecim "był Herbur: : Borowy Młynek 37 kim. gorji w państwowej służbie cywilnej. Przez ch złotych wsuniętych w okienku Т i : AA ы ] rodzonyc У & por. Ignaczaka. Czas 3,27. Totalizatoi: Wilno 202 634 836 Na Horyniu, odc. St. Horyn - Da- 2 Dztś Wschód sł. g. 3 m. 31 to samo wspomniana szkoła otrzyma u- od etykietą „Wpłaty”. zwykły 48 podw. 15.13. N. Święciany 137 — 181  widgródek 45 klm. (towarowa) Eschylego prawnienia równe gimnazjalnym. DIG U śm Died Do Steeplu-Chase wileńskiego na dyst. f Dukszty 124 Mo Rzeki: Pina "Jasiolda kanar | 8 a Zach. sł. o g. 19 m. 48 aa. Liceum Cilomatów (z | Ee |. w Eo ać 3600Nni0 <ladeła pIecKGW 20 KAMICA 
у 83 — 83 OR > + ъ prawami szkół państwowych) zawiadamia, gniada klącz z łysiną przyszią do mety nie- największą popularnością wśród amatorów 
Giębokie sz 82 83 kim. Podee >; cr dos tnie ее а4 ЧЕ ЭТ 28 свагьса ГОО ор inas Pal leb w. łeb. £ draga uzniada klaczą 2 ty” totaliżatora cieszyły „SSE „Signorina Ro- t m . а awigacji ostatnie . inn, as Si i УН je = : $ у /_ Jaszuny 52 — 52 przewieziono: nasalerów 0000 й ю! Spostrzeżenia meteorologiczne egzamina lekcyjne można składać od 15 Sind pardon... dopiero gdy totek 10 pa a A una A ads 
Ignalino 16 — 16 rów 5 400 to. 2 Zakladu Meteorologii U.S. B, do 27 czerwca, zwykłe 28 i 3o czerwca. ny Sypnął nagle i niespodziewanie za Bian- niemat okrążenie; 1465-02 *zaktędie Zob: 

| Nowodruck — 14 14 32 r a. я z dnia — 11 VI 1928 r. Zapisy do Liceum Handlowego trwają do ką 91 złoty uczyniła się na calutkiem po- +9, i przechodzi obok przeszkody. Decydu- 
| — а Ruch a. e dobe w: całkowitem Cišnieni } Ka następnie od EE HEA lu wyścigowem atmosfera godna ziemi, CO je to o jej losie. Na czoło wysuwa się z w'wa Wileńsk. 696 648 1344 doprowadzeniu do należytego istanu Ciśnienie 155 jem przyjęcia tu jest ukończenie 6 klas „ora pierwszej polskiej „Hippiki* wydała. „Signorina Romanelli“ i „Bianka* rtm. Ka* | dróg wodnych i objektów przewozo- trednie w m. | szkoły średniej lub zakładu równorzędne- НОГА Р9 było Gaża sędziów po- piszewskiego. Na samej niemal mecie Sig- Ś 

go. Podania przyjmuje codziennie Kancelarja ‹ е ® ы orina (nasza faworytka) wysuwa się «* 
| c) Trzoda chlewna. wych ; l с ) п (nasza faworytka) wysuw; ę į OBEGR : Temperatura | + 260C. szkolna (Żeligowskiego 1-2) od godz, io waliło ną plac i osączyło wszystkie prze- pół głowy przed Bianką; trzeci przycho- | skal 8 „Obecnie po odbudowie kanału sręgnia JT & —Рр. 5592 szkody, które miały kolejno panie-sport- gzj Wojak por. Donnera. Czas 5 m. 8 sek. 1 23 L 5 25 Ё Ogiūskiego, polepszeniu w znacznym j i TA i wiej RY gimn. Smenki zdobywać! Tu dopierożznalązło peł Totalizator: Zw. 17, franc. 15, 91. _ Ё Stacja nadania A 8E ® stopniu stanu główniejszych szlaków Opad za do- dagoLiCZEA RAE a Augusta. Rada pe- ny swój wyraz tradycyjne, rycerskie milo- Po biegu ppłk. Rómmel otrzymuje 7 Z ISS ® wodnych oraz po uzyskaniu w razie bę w mm. agogiczna gimnazjum humanistycznego im. NY Swój wy : rąk Piėzėsa T-wa nagrodę honorową Wi. < Uu е do uregulowania stosunków | aż A Augusta, na zasadzie wy- śnictwo nasze... konia i wszystkiego, co ko- -*) „ Hodowli Koni PSK.--statuetkę bron- : a й Ę ników uzyskanych przez uczniów dwu p; tyczy! у iaj jeźdź na przesz= _ Głębokie 208. T 568 dyplomatycznych z Litwą - tranzytu adatas Południowy. równoległych S-ych klas w czasie egzami- "7 dż Sina A kainas a, Ięzdżcą PE 

Olechnowicze 0.55 125 Niemnem do Kłajpedy, a takoż usku- | ; nów maturalnych, przyznała Świadectwa © э ER > A 3 
3 tecznieniu ask S das umów „„„Uwagi Pogodnie dojrzałości następującym abiturjentom: trzech pań był też pięknym momentem. sia SLC : ooo: k: 

zw-waWileńsk. 638 55 693 Minimum za dobę —0C. Bartoszewiczowi Stanisławowi, Bohda- Nie sportsmeni zakasowali „interesowa- Kamionkowa, przyczem pierwsze dwie do- 
siadały po dwa konie. Pierwsze i drugie Wywóz koni z w-wa Wileńskiego spodziewać się znacznego zwiększe- Tendencja barometryczna: stały Spadek sławowi, Bokszańskiemu Mikołajowi \ : аа ОНИ т 9 > т й jowi, Brzo- +owców* miejsce zdobyła bezapelacyjnie p. M. Nito- stanowi 5.1 proc. ogó nego eksportu nia rozbudowy taboru żeglugi śród- ciśnienia. stowskiemu Michałowi- Jarosławowi, Bujcowi ŻA я tawsk. hod: Os iciel у ‚ ы е : 22 p ch pań Sławska, przechodząc, na „Oswobodzicie KOŚCIELNA. Wacławowi, Chocianowiczowi Henrykowi. Fason i forma wszystkich trzech pa ce Soa cad bez ОО оао на ара 
z jednym błędem. Pani H. Benisłąwska ne 
„Nektarze* zdobywa trzecią nagrodę. 

Gonitwa płaska na dyst. 1606 mtr. Wy- 
grywa nadspodziewanie Byle-Jaki płk. Ka 
ratiejewa bijąc, lekko o 1 i pół dług. Me- 
orwinga rtm. Malsaga i Herolda Gr. Ofic. 
9 p. S. K. (obaj nasi faworyci). Czas 1,49 
Totalizator: Zw. 75, franc. 55, 13 i 18. 

Gonitwa z płotkami na dyst. Żloć 
przyniosła znów fuksa, ną co wyraźni« 
wskazuje wypłata totalizątora. 

Wygrywa je ilekko St. Eronchit St“ 
Bronikowskiego o 1 i pół dł. przed Ba. 
jeczną rtm. Dowgiałło i por. Juścińskiego. 
Trzecią przychodzi Horodenka Gr. Ofic. 

wozu). > . ч е 2 fo > > аКОЙ , 3 1 Steeple Chąse na dyst. 3000 mtr. wy ‚ й nej, to jedyni odu nie- nistracji woj. wileńskiego oraz powiaty czowi Oskarówi, Kilińskiemu Antoniemu, rzem . о Ad : Drobiu w-wo Wileńskie nietylko xi s | pė e ekono- "9: Nowogródzkiego: lidzki, wołożyński i Kisielowi Józefowi, Kitowskiemu Leonowi, Pani Eugenja Kamionkowa spada zaraz grywa Umykaj pcz ki a. 1 ‚ ; a yi pomyż'nych warun stołpęcki, djecezji zaś grodzieńskiej: teren Kozłowskiemu Czesławowi, Kukowiczowi ną jednej z pierwszych przeszkód. Z dosko- SKiei, marąc za sobą o 2 dług, naszą fa ‚ mle wywozi (ani zagranicę,” ani do micznych Państwa administracyjny woj. CAO Ds Zygmuntowi, Lewoszowi Józefowi, Lutyn- sa с a Bo.» akiėgos; wa mity Boś, sorūs no $ > gi B B = 
innych województw) — lecz . \ ` owiaty woj. Nowogródzkiego: słonimski, skiemu Józefowi, Łapińskiemu Mieczysła- iii : 22 PO РОИ ° е9й 

) | PT os + MIEJSCOWA. nowogródzki, paranowicki i nieświeski. wowi, Łukaszewiczowi. Kacimiertówi, Ma spadać konia, jeżeli nie z dobrego? Na Czas 3,20. 

: 8 ‚ S k i i je > 2 2 Ё twszystkie lo przeszkód, wsze- „= - S zują na niewykorzystanie naszych bez przedstawienia innych dowodow uzdol- rakterz< inspestora na wojewėdztwo Wi- < ubenowi _ Wiesławo į rar Jak z-nut wszystki PE 15 p. uł. Czas 2,35. Totalizator: zw. 89. 
ės aż o to h ych nienia wykonywać ania o na własny leńskie. Dowiadujemy się, iż z. ramienia Žaga Tubitewiczowi S lako surowi sędziowie przyznają i pierwszą franc. 17.14. Tor b. elast;czny. _ : 

sportowych, względnie rąchunek we własnym zakładzie. Wyjaśnie- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przybył łejce Zygmuntowi, Wasiucionkowi Piotro- i drugą nagrodę p. Nitosławskiej. Nie jest Żywe zainteresowanie budzi gonitwa 
loteryjna, jaka będzie miała miejsce 17 bm. 
Przypominamy, że zwycięski koń z tej go- 
nitwy rozlosowany będzie pomiędzy posia- 
daczy biletów w cenie S zł., które są du 

ж o AA е sa ozn ` PEC Akt rozdani: i j i В Е ąz: i tie om P ae W „Uranji“ wiedeńskiej demon- województwa wileńskiego. Zi odbędzie się w diu ika OAM Potem zaś wobec gorącego nastroju nabycia przy wejściu na trybuny. 
WED d To kl ścokiem elek- strowano 8-go b. m.— gadający film. MIEISKA. roku szkolnego, tį. 28 mb, | publiczności zbliżają się do amazonek pp. „Trochę szczęścia, a za 5'2t. možna : townego drzewa. On purpurowy, : Próbowano już oddawna „roz- — (x) Posiedzenie Rady Miejskiej. _ Wszyscy wymienieni maturzyści zamie- Aleksandrowicz i hr. Breza — z bukietami Stać Się posiadaczem konia wyścigowego. Acer lactum rubrum o młodych obec- 

' . nie liściach ciemno-czerwonych. Gdzie 
indziej, w ogrodzie Po-Bernardyńskim 

„ hatrafič możemy na piękne drzewko 
© liściach pierzastych, gęsto okryte 

*% jagodami, drzewko stanowiące bardzo 

  
ekranie osoby špiewającej. 

   
   
   

wiązać usta: kinematograiowi". V 
bowano puszczać w ruch gramofon Sie 
jednocześnie np. z ukazaniem się na 

innego miejsca wychodził głos 
z ust śpiewaczki — i całe złudzenie 

Pró- We wtorek dnia 19 bm. odbędzie się po- 
dzenie Rady Miejskiej. 9 оы 

„ Porządek dzienny posiedzenia Obėjmu- 
je między innemi cały szereg Spraw, aoty- 

Z czących realizacji robót inwestycyjnych na 
nie tereaie m. Wilna. 

WOJSKOWA. 

Lecz 

rzają studjować nauki wyższe bądź w na- 
szych uczelniach, bądź w zagranicznych. 

KOLEJOWA. 

‚ — Komunikacja lokalna. Dyrekcja 
Wileńską K. P. zawiadamia, że dla udogo- 
dnienia komunikacji lokalnej z Wilnem 

w ozdobnych flakonach w ręku. Doręczają. 
Publiczność klaszcze. Panie Benisławska i 

Wystawa Wileńskiego Towarzy- 
stwa Artystów-Plastyków. W Pałacu Re- 
prezentacyjnym codziennie otwarta VI Du- 

Niewątpliwie wszyscy wypróbujemy szczę- 
ście. W. T. 

torjum Wilna, ale zostanie rozszerżona na 
całe województwo Wileńskie, przytem Ża- 
łobny Krzyż, zreorganizowany w Komitet 

   

| i + е JRE 2 3 „„ okolic przylegających do st. Ignalino i Du- й L В i я S ieki nad grobami "_ fhlubną dla Wilna rzadkość. jest to pękało. Osoba już miała usta na - (0) Przegląd poborowych. We kszty, poczynając od dnia I5 czerwca r. b. roczna Wystawa Obrazów i Rzeźb Wil. wojewódzki T-wa opieki nad grobąmi, @а- 
|  gKorkowiec Syberyjski, po łacinie: mur zamknięte, kłaniała się, dzięko- wd zaw: Znika 1906 Kg ję przedłuża się tytułem próby bieg pocią- T-wa Artystów-Plastyków od godz. 10 Sde. Ńyileńskiego: Komitetów: powiato- 'Ą hellod=ndron Amur"n se... , wała za oklaski... a gramofon wciąż £ aaa, a: o ud gów lokalnych Nr. Nr. 725-726 Wilno— rano do 7 wiecz. Drugie wejście w pod- wd dadnńóch. Osoby, które zechciałyć 

„Niewątpliwie więcej jeszcze i wię- jeszcze Śpiewał! _ Kompromitacia.... kali w obrębie wszystkich komisarjatów JE Aa o jak ana AT zjazd seminarjów nauczycielskich by dopomóc 3wę sai BOR ZW ACAĆ DA 28 ši sias się okazów interesu- szopka... Vo es DL: Ša 5 czas tylko w dnie robocze według nastę- dla PŁ 16. VI. A owee z K A > „4 Lane 
ących. Dopiero teraz otoczono ekran czerwca, z nazwiskami na lit. od Łdo O. PJACEZO rozkładu jazdy: SA aa o ot 20 Wilene Adama Kułleszo, proboszcza kościoła św.Du-      

P. Leon Huszcza, jakky był nie 
tutejszym", przypuszcza, że nasze 

Marki wileńskie mogłyby mieć strożów 
głolnych dawać np.  wycieczkom 

' „Objaśnienia... przyrodoznawcze wo- 
bec osobliwszych okazów iloryl O 
wiele praktyczniej proponuje zawiesić 

lub wbić w ziemię na patykach £ 6- 
lczki z napisami objaśniającemi: ja- 
kie to drzewo, jaki krzew. 

/, Ai broszurkę—jak proponuje p. 
/,Huszcza - należałoby wydać zaopatrzo- 

у ną w płan z oznaczeniem, gdzie się 
godny obejrzenia znajduje Okaz drze- 

a lub krzewu. Przydałaby się właś- 
е па czas zjazdu do Wilna na Tar- 

i Północne i Wystawę Rolniczą. 
Możeby się kto tem zajął? Może 

mitet urządzający Wystawę? Pano- 
„ie profesorowie - botanicy wskazó- 
tkby, ręczyć można, nie poskąpili. 

głośnikami radjowemi. | —osiągnięto, 
podobno, efekt nadzwyczajny! 
monstrowano po kolei: przemawiają- 
cego Stresemanna, kogoś Śpiewające- 
go przy akompaniamencie gitary, po- 
ciąg pędzący, piekielny hałas we 
wnętrzu fabryki i tt p. Wyświetlono 
„Dzień na wsi“. Rzecz dzieje się w 
wiejskiej zagrodzie. 
kaczki gdaczą... Coś bajecznego! 

‚ — (x) Inspekcja oddziałów pogra- 
De- nicznych. Dowódca polskich oddziałów 

pogranicznych generał Minkiewicz w towa- 
rzystwie pułkowników Muraszewskiego i 
Bołtucia po dokonaniu inspekcji pograni- 
cza na odcinku 29 bąonu udał się na in- 
spekcję dalszych odcinków. 

SZKOLNA. 
й - — Egzaminy publiczne w «onser- 

Ujadają psy, watorjum. W następujących terminach od- 
będą es egzaminy p uczniów i 

r s ję Uczenic Konserwatorium Muzycznego w Do takiej periekcji A: Wilnie: 1) dn. 13 b. m. © godz. 5 i pół po 
połączenie radja z kinem trzech Niem- poł. (skrzypce, wiolonczela, Spiew, instru- 
ców. Są to panowie Vogt, Massole i menty dęte); 2) dn. 14 b. m. og. Si pół 
Engel. poł. (fortepian); 3) dn. 15 b.m. o g. 4popo 

Czy to już ostateczne rozwiązanie poł. (fortepian, kurs wyższy). Konserwato- 
> <.“ rjum (Dominikańska 5) od g. 4—7. problematu? Rzecz jeszcze zbyt Świe- prawnienie absolwentów Szko- 

ża, aby mieć o niej zdanie nieza- ły Handlowej St. Kupców. Dowiadujemy wodne. się, że poczynając od roku szkolnego 1928- 
29, szkoła handlowa Stowarzyszenia Kup- 
ców i Przemysłowców chrześcjan umie- 
szczona będzie w wykazie szkół zawodo- 
wych, których absolwentom przysługuje   

Cay. 

   

Poc* 
Ignalina przyj. 2.32, odj. 
przyj. 3.05. 

przyj. 5.05. 

KOMUNIKATY. 
— Walne zebranie Wileńskiego 

T-wa Lekarkiego. Dn:a 13 b. m. o godz, 
19 i pół odbędzie się nadzwyczajne walne 
zebranie Wileńskiego Towarzystwa Lekar- 
skiego (Zamkowa 24) w Sprawie nadania 
członkostwa honorowego. W razie przyby- 
cia niedostatecznej liczby członków następ- 
ne walne zebranie odbędzie się tegoź dnia 

lic 
uczestników. Bezpośrednio po vilkas B 
będzie się zwyczajne posiedzenie naukowe 

o godz.  20-ej bez względu na 

(godz. 20 m. 15). 
Porządek dzienny: 1) "r. j. Kucharski 

—Pokaz chorych z oddziału chirurgicznego 
szpitala św. Jakóba. 2) Doc. Dr. Abramo- 
wicz— Powikłania oczne przy znieczuleniach 
rdzeniowych. 3) Dr. Lewande - Wypacek 
ropnia mózgowego puchodzenia uszne. 

    

Nr. 725: Ń. Święciany odj. 2.06, 
2.37, Dukszty 

,  Poc. Nr. 726: Dukszty odj. 3.45, Igna- 
lino przyj. 4.22, odj. 4.32, N. Święciany 

skich Kuratorium Okręgu zaoE 
skiego w celu przeprowadzenia pró 
kursu) solfeżu, т 
gry na skrzypcach, Młodzież przy tej spo- 
sobności zwiedzi Wilno i jego okolice oraz 
usłyszy 15. VI wileńskie „Święto Pieśni" 
i 17. VI konkurs chórów wileńskich. 

łobnego Krzyża. W sobotę, dnia 7 czer- 
wca, w gmachu województwa w. obecnoś- 
ci delegata Centralnego Komitetu ' 
opieki nad grobami bohaterów w Warszawie 
p. Nowakowskiego odbyło się zebranie b. 

postanowiono zwołać na dzień 18 bm. wal- 
ne zebranie w celu wybrania nowego za- 
rządu i ożywienia działalności Załobnego 
Krzyża, który dotychczas prawie za jedyne 

"swoje zadanie uważał zaopiekowanie się 
grobami bohaterów poległych w ostatniej 
wojnie i pochowanych na Rosie. 

pieka nad grobami bohaterów wszystkich 
naszych walk o niepodległość i dzi 
jego nie będzie ograniczała się tylk 

cha (Damiaikańskiego.) 
więto Pieśni. 15-go czerwca r. b. 

odbędzie się doroczne „Święto Pieśni" dzie- 
ci szkół powszechnych m. Wilna. Uroczy 
stość odbędzie się w sali teatru Reduta i 
dbęzie transmitowana do wszystkich radjo- 
stacyj w Polsce. Główną atrakcją będzie 
śpiew zespolonego chóru (1600) -- prócz 
tego odbędzie się konkurs chórów szkol- 
nych, do którego stanie 14 szkół. 

Wejście do Reduty za zaproszeniami. 
Heroizm chłopca ze szkoły po- 

wszechnej. Mieczysław Cichocz, cichy, nie- 
pokaźny uczeń szkoły powszechnej im. 
Tadeusza Kościuszki, przechodząc brze- 
giem Wilji zauważył szamocącego się w 
wodzie mężczyznę. Nie tracąc przytomnos- 
ci umysłu chłopiec skoczył do wody i ро- 
mógł nieszczęśliwemu dobrnąć do brzegu. 

Niedoszłym topielcem byt kaleka — 
żebrak, łowiący ryby z tratwy. й 

W dniu wczorajszym ten Sam Cichocz 
zauważył na podwórku domu Nr. 12, przy 
ul. Pióromont zbiegowisko przy studni. 
Okazało się, że punktem zainteresowania 
się widzów był kot г ы 

(kon- 
śpiewu chóralnego oraz 

RÓŻNE. 
— (0) Wznowienie działalności Ża- 

T-wą 

zarządu Żałobnego Krzyża, na którem 

Zadaniem nowego zarządu będzie о- 

     

        
      

 



  

Nowy zarząd wileńskiej gminy karaimokiej 
W ubiegłym tygodniu odbyło się 

w lokalu własnym przy kinesie na 

Zwierzyńcu walne zgromadzenie człon- 

ków wileńskiej gminy karaimskiej. 
Obradom przewodniczył z wyboru 

mec. Izaak Michajłowicz. 

Na porządku dziennym była spra- 

wa ustąpienia dotychczasowego Za- 

rządu, któremu wygasł mandat i w 

związku z tem wybory nowego zarzą- 

du oraz wybór hazana, w miejsce 

bł. p. Feliksa Maleckiego, który za- 

szczytny ten obowiązek pełnił w cią- 
gu szeregu lat do wiosny r. b. 

Ten ostatni punkt porządku dzien- 
nego walnego zebrania członków 
gminy związany został Ściśle ze spra- 

wą legalizacji partji wileńskiej na za- 
sadzie nowego statutu, co niewątpli- 
wie niezwłocznie dokonane zostanie 
przez odnośne czynniki na wniosek 
głowy Kinesy Hachama. 

Po przyjęciu do wiadomości spra- 
wozdania ustępującego zarządu prze- 
wodniczący zarządził wybory hażana, 
na które to stanowisko zgłoszone 
ah dwie kandydatury w osobach 

. p. Rafała Abkowicza i Józefa Ła- 
Boas: 

Na zasadzie zwykłej większośc 
głosów pierwszym stałym hazanem 
gminy wileńskiej obrany został p. 
Józef Łabanos. 

Niezwykle ciekawym jest  szcze- 
gół, że w wyborach tych nietylko, że 
uczestniczyły poraz pierwszy, lecz i 
bodaj zadecydowały kobiety karaim- 
skie, którym prawo wyborcze nadał 
nowy Statut wyznaniowej gminy ka- 

raimskiej. 
Trzeba do tego dodać, że zebra- 

nie było bardzo liczne, no i że prze- 
ważały na niem kobiety. 

Do nowego zarządu gminy wy- 
brani zostali: pp. Abkowiczówna 
Ksienia, Łopatto Józef, Michajłowicz 
Izaak, Rojecki Izai, Szyszman Abra- 
ham i Zajączkowski lzaak. 

Prezesem został powtórnie mec. 
p. Izaak Zajączkowski, vice-prezesem 
mec. lzaak Michająowicz, sekretarzem 
p. Abkowiczówna Ksienia, skarbni- 
kami pp. Abraham Szyszman i Józef 
Łopatto. 

Na odbytem w parę dni potem 
zebraniu nowego zarządu postano- 
wiono zalecić wszystkim gminom 
wyznaniowym w Polsce wybór człon- 
ków do Komitetu dla zorganizowa- 
nia uroczystości ingressu hachana 
Seraja Chana Szapszała, który od- 
będzie się w końcu lipca r. b. w 

Wilnie. 
Na temże zebraniu załatwione mię- 

dzy innemi zostały: sprawa zbierania 
składek wśród współwyznawców na 
Polski Czerwony Krzyż i pomnik 
Adama Mickiewicza w Wilnie, co 
świądczy o wysokiem poczuciu oby- 
watelskiem czynników, powołanych 
do reprezentowania nielicznej spo- 
łeczności karaimskiej. 

Nowemu -zarządowi wyznaniowej. | 
gminy karaimskiej, jak również a po: | 
nowi p. Łabanosowi, złożyć nam po: | 
zostaje życzenie owocnej pracy dla 
swych współwyznawców. 

(b. Ś.). 

dni. Dzielny chłopiec nie namyślając się 
ani chwili przy pomocy łańcucha Spuścił 
się na dno Studni i po kilku już minutąch 
wyciągnięty w kuble przez obecnych z 
tryumfującą miną pokazał napoły żywe 
zwierzętko. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś 
grana będzie w dalszym ciągu ciesząca się 
wielkiem powodzeniem, rozśmieszająca do 
łez krotochwiła Bissona i Marsa „Niespo- 
dzianki rozwodowe" w wykonaniu wybi- 
tniejszych sił zespołu pod reżyserją K. Wyr- 
wicz-Wichrowskiego. 

Wielką atrakcję stanowi dodątek rewjo- 
wy Nr. 1, skłądający się z ulubionych pio- 
senek i skactchów. 

Program zawiera: Zamiast prologu (K. 
Wyrwicz-Wichrowski), Ostatnia dziewica 
(Z. Opolski), Twoja ciotką... moja ciotka 
(M. Szczęsna i Z. Opolski), Mary Lou (K. 
Wyrwicz-Wichrowski i M. Dąbrowski), Pu- 
bliczność ma głos! (K. Wyrwicz-Wichrowski 
i M. Dąbrowski), W restąuracji „Montmo- 
rency* — scenka obyczajowa (L, Detkow- 
ski i Z. Relski), Twe smutne oczy -- (H. 
Kamińska) i Finał „Wiosna* (M. Szczęsna 
i zespół). 

— „Tylwo ty“. „ Najbliższą premierą Te- 
atru Polskiego będzie trzyaktowa komedja 
muzyczna W. Kollo „Tylko ty". Reż serję 
prowadzi K. Wyrwicz-Wichrowski. tronę 
muzyczną przygotowuje dyr. M. Kochanow- 
ski: Piemjera w piątek naįbližszy. 

RADJO—WILNO. 
Wtorek 12 czerwca 1928 r. 

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

17.00—17,15: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych firmy Józef Weksler w Warszawie 

17.15 - 17.30: Chwilka litewska. 
17.30 - 17.45: Komunikat sportowy. 
17.45— 19-00: Popołudniowy koncert 

19.20-22.00: Transmisja z Katowic: 
Opera „Dama pikowa* P. Czajkowskiego.. 

22.00 - 22.30: Transmisja z Warszawy: 
22.30 —- Transmisja do Warszawy mu- 

zyki tanecznej z ogrodu kawiarni B. Sztra- 
„da w Wilnie. 

Biiary. 
— Bezimiennie dla staruszka wysiedlo- 

nego z Litwy — zł. 1| 

  

H. BALFOUR. 

*QALKA 0 DOKUMENTY 
— A teraz, — przedstawię pana 

pannie O'Brien, — rzekła Izabella. 
У — How de yon do? zawolala 

Molly, našladując akcent amerykań- 

ski. 
Bill przyjrzał się jej uważnie i po- 

trzasł głową: 
— Nie uda się pani mnie zwieść, 

umiem doskonale poznawać swych ; 

rodaków! Jestem pewien, że pani u- 

mie świetnie wymawiać: Ha ah yah! 
Molly wybuchnęła radosnym śmie- 

chem i rozpoczęła ożywioną rozmo- 
wę, aż do chwili, gdy z ust jej wyr- 

wał się okrzyk: 
— Oto i lord Fairleigh! 

Bill podniósł głowę i Molly wy- 
dało się, że po twarzy jego  prze- 
mknął skurcz, lecz gdy znów oczy ich 
się spotkały, twarz amerykanina przy- 
brała wyraz poprzedni. 

Izabella przywitała ojca i podesz- 
ła'z nim do Billa. 

Oto pan Boyd, ojcze— rzekła. 
Molly, która przyglądała się dwum 

witającym się panom z  niezrozumia- 
łym dla siebie zainteresowaniem mo- 
głaby przysiąc, że lord Fairleigh 
drgnął, spojrzawszy na Boyda. 

Ten gest niepokoju był prawie 
nieznaczny, a jednak miłoda dziew- 
czyna była zupełnie pewna, że się 
nie myliła. Ojciec Izabelli wyciągnął 

SPORT. 
Międzynarodowy Raid Automo- 

bilkiubu Polski 1928 roku. 

W dniach od 17 do 24 czerwca rb. od- 
będzie się Międzynarodowy Raid A.P. 
1928 r. według  marszruty: Warszawa— 
Łomża - Druskieniki— Białowieża—Bielsk— 
Kowel—Łuck—Brody — Tarhopol--bBuczącz 
—Stanisławów—Delatyn— Jaremmcze — Koło- 
myja—Kossów — Sniątyń — Zaleszczyki— 
Czortków—Niżniów—Dolina--Stryj--Droho- 
bycz— Truskawiec — Sambor —Chyrów—Sa- 
nok Rymanów Iwonicz—Krosno— Krynica 
—Limanowa—Sucha—Kocież — Oświęcim— 
Mysłowice—- Dąbrowa Górnicza — Olkusz— 
Miechów—Pinczów-Busk  Sandomierz— 
Ostrowiec bBzin—Końskie—Nowe Miasto-- 
Grójec—Tarczyn—Radzyn— Warszawa — ra- 
zem 3,116 kilometrów, przy szybkości w 
granicach 60 klm. w godz. 

W Raidzie mą uczestniczyć około 64 
samochodów,—na konkurs składają Się: 

a) próby „sprawności maszyn i regular- 
ności podczas trwania całego konkursu; 

b) próby szybkości górskiej; 
c) próby wytrzymałości konstrukcji pod- 

wozia; 
d) próby szybkości 

cego startu; 
płaskiej ze stoją- 

e) próby szybkości płaskiej z roz- 
biegiem; 

f) stan wozu po ukończeniu kon- 
kursu. 

Do udziału w Raidzie dopuszczani są 
wszyscy zawodnicy (osoby zgłaszające sa- 

mochody), posiadający międzynarodową li- 
cencję sportową, wydaną przez którykol- 
wiek klub narodowy, uznany przez AIACR. 
(Association Internationale des Automobile 
Clubs Rekonnus). Kierowcy muszą również 
posiadać międzynarodową lcencję spor- 
tową. 

Do konkursu dopuszczane będą wszy- 
stkie samochody sportowe lub turystyczne, 
posiadające kompletną i stałą karoserję 
otwartą lub zamkniętą, oraz wyekwipowa- 
nie, zgodnie z przepisami Międzynarodowe- 
go Regulaminu Sportowego (Reglement 
Sportif General Annexe C.). 

Uczestniczące w Raidzie samochody na 
całej przestrzeni Raidu zaopatrywane będą 
w benzynę, oliwę i smary wyłącznie Pań- 
stwowej Fabryki Olejów Mineralnych „Pol- 
min*. 

W tej chwili lokaj oznajmił, że obiad 
już podano. 

Boyd stwierdził z przyjemnością, 
że Molly była jego sąsiadką przy sto- 
le, lecz uwaga jego co chwila zwra- 
cała sięw stronę pana domu. 

Lord Fairleigh miał lat piečdzie- 
siąt, ale wyglądał na czterdzieści, był 
niskiego wzrostu , krępy, robił . wra- 
żenie człowieka bardzo silnego. 

Włosy miał nieco szpakowate na 
skroniach; twarz staranie ogoloną. 

Wyraz jego twarzy był dobrotliwy 
igdy uśmiechał się, dziwny. jakiś 
wdzięk bił od jego twarzy, lecz usta 
jego miały w sobie coś brutalnego. 

Po chwili zwrócił się do Boyda: 
— Czy pan jest po raz pierwszy 

w Anglji, panie Boyd? Widząc pana 
miałem wrażenie, że to nie pierwszy 
raz się spotykamy. 

To dziwne, bo i ja również 
miałam to wraženie!-zawolala Iza- 
bella. 

Boyd potrząsł głową przecząco i 
uśmiechnął się. 

— Nie byłem tutaj nigdy, ale mo- 
że spotykali państwo kogoś z mojej 
rodziny? 

Czy pan nie mieszkał w młodoś- 
ci w Stanach Zjednoczonych? 

-— Nie,—odrzekł Fainreigh, a Mol- 
ly znów dostrzegła niepokój w jego 
oczach, - spędziłem tylko kilka lat w 
Kanadzie. 

— W Kanadzie nie mam krew- 
nych, zapewnie jest to tylko złudze- 
nie. 

  

SŁOWO 

  

    

Kino- T-*"TFarter od 1 zł, Balkon 10 gr.,Wielka premieral Szlagier Paryża! Świat nizin i świat błyszczących szczytów 
Teatr „BOlióS „KSIĄŻE i i APASZKA” (MIŁOŚĆ ZA PIENIĄDZE) porywający romans z udziałem z! gwiazdy Virginii 

Wileńska 38. Valli i Gėorge O Briena. Dyplomaci rządzą światem, a dyplomatami kobiety! Seansy o g. 6, 8 i 10.15. 
  

  

r „POLODJA 
A.Mickiewicza 22 | | Wanda Zawiszanka, Albert Steinruck, Frea 

Parter od 80 gr.Dziś premiera. Najpotężniejsze arcydzieło XX wieku. Role główne kreują: Natalja Lisienko, 
„Sym, Walter Rylla i Oktaw Kaczanowski w obrazie Polsko- 

Wiedens. p. t. „DUSZE DZIECIĘCE OSKARŻAJĄ WAS* dramat życiowy w 10 akt. Pocjsje O g. 4, 951 10.25, 

  

| Tear „WaNÓA 
Wielka 30. 

T Dzisl Wielki wieczór poezji i piesni! Na srebrnym ekranie wyświetla dzieło Freda 
Nibla podług powieści Aleksandra Dumasa „DAMA KAMELJÓWA" skat: A dame wi 2 akt. W 
tytułowych: Norma Tolmagde i Roland Gilbert. Podczas wyświetlania filmu będą wykonane przez znanych 

rolach 

artystów operowych arje z opery „Travata* i in. 

  

Miejski Kinematograf 
Kulturalno-Ošwiatowy, 

SALA MIEJSKA 
| ul. Ostrobramska 5. 

gamodzielnych przedstawicieli 
POSZUKUJE sie na Wojew. Wileń- 

skie wzgl. "poszczególne Starostwa 

dla sprzedaży chemicznych artysułów 
powszechnego zastosowania w rol- 
nictwie, nieznanych jeszcze w Polsce, 

a używanych zagranicą z nebywałym 

rezultatem. Wysoka prowizja. Oferty 
odpowiedzialnych fachowców, dobrze 
wprowadzonych w sferach rolniczych 
nadsyłać: Dom Нап@!. - Przem. 
Andrzej _Kowieski, Warszawa, 

Wolska 66. 0-8992 

    

(RER ORAZ 

HERBATA i 

| 
|] ОР 

wszędzie do nabycia. 
Vai ra S zez 

ZAKŁAD SZTUCZNYCH WÓD į 
MINERALNYCH i NAPOJÓW 
CHŁODZĄCYCH pod firmą: 

„E. TROMSZCZYŃSKI" 
w Wilnie 

pod kierownictwem współwłaśc! 

prow. W. Wrześniowskiego 
poleca 

„ih sztuczne wody mineralne” 
4 (Vichy, Ems, Karlsbad i inne) 

i napoje chłodzące, przyrzą- 
X) dzane wyłącznie na cukrze. 

4 ZAKŁAD: Piwna 7. 
j 126 - 20 MAGAZYN: Wielka 50: 

2—8P97 

Ah Specia' vista od uruchamiania tarta- gy 
ków, kalkulacji przemysłu drzewne-. 

Wg, elploatacji leśnej. Duża praktyka! JB 

    
  

A Referencje. Natychmiastowy wyjazd 
ną prowa arszawa, Karowa 5 

Em 2/, M, Wedernikow. 1—og0z W 

CZES 

Zwycięzcy otrzymują nagrody: 1) Auto- 
mobilklubu Polski, 2) Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, 3) Ministerstwa Robót Pu- 
bliczuych, 4) Komisji Sportowej А. Р., 5) 
Prezesa Automobilklubu Polski, 1) 'Pań- 
stwowej Fabryki Olejów Mineralnych „Pol- 
min“. 

Raid ten budzi szerokie Zainteresowa- 
nie wśród automobilistów zagranicznych. 

Wileński Automobilklub czyni przygo- 
towania do licznego udziału w powitaniu 
Raidu na pierwszym punkcie wypoczynko- 
wym w Druskienikach, dokąd samochody 
raidowe przybywają w niedzielę 17 b. m 
wieczorem i po noclegu wyruszają w SE 
szą drogę w poniedziałek 18-go czerwca 

° в całej Polski. 
— Przed kongresem eucharysty- 

cznym we Lwowie. Zapowiedziany na 
dzień 16 i 17 b. m. kongres Eucharysty- 
czny we Lwowie zapowiada: się imponują- 
co. Do tej pory zgłosiło udział w kongre- 
sie 32.000 osób z poza Lwowa. Przybędzie 
cały szereg pielgrzymek z Małopolski, Po- 
morza i t.d. Na kongres przybędzie do Lwo- 

  

Od dnia 9 do 14 czerwca 1928 r. 
włącznie będzie wyświetlany film: 
udziałem marynarki wojennej i handlowej oraz lotnictwa morskiego. 
Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od godz, 3-ej m. 30. 
czątek seansów o godz. 6-ej, w niedziele i święta od godz. 4. Następny program: „PASIERBICA“, 

„Low Nora“ 

в 
@ ©» a 
B : Zawiadomienie. 
R Niniejszem podaje się do ogólnej wiadomości, 
B r. b. zostaje uruchomiona reklama 
E Wilnie we wszystkich kierunkach miasta oraz okolicy. 

в Każda firma ma możność umieścić 
a nimalną oplatą. 
Ę Szczegółowe informacje udziela wyłączna Reprezentacja Rekla- 
s my Autobu:owej Biuro Reklamowe "STEFANA GRABOWSKIEGO 
а w Wilnie, Garbarska 1, tel. 

Ei! 

  

według powieści Stefana Kiedrzyńskiego w 
12 aktach. W roli łównej: Marja Malicka z 

rkiestra pod R p. 
о- 

že z dn. 15 czerwca 
w Autobusach, kursujących w 

swe ogloszenie za bardzo mi- 

82. 

  

2647-0 

  

  

  

  

  

  
  

  

Nauczycielka Doktór Medyc: m 
muzyki i francuskie- ŁUKIEWIE 
go, pojedzie na lato.choroby wene 
W domu od g. 3-ejskórne i płciow 
do 4- sę Ludwisarska Mickiewicza 9, v 
7 m. o O8SZZ ul. iso 

—-——-- przyjmuje 

Gotówkę : ’\п 
PRZYJMUJEMY. DE "pr. POPE? 
na wysokie Opro-choroby skórne . 
centowanie zabezpie- p neryczne. Przyjnit I 
czoną złotem i sreb- gd godz. 10 do Ti » 

     

3 Bi 

ry. 

  

  

rem, odbiór lokat 5—7 p.p. W. Po? 1О 
natychmiastowyka 2, róg Za swa. i 
LOMB e S +0 al Sk 

ralny,Bisku- У. 2551 
pia 1, tel. 1410, wy- DOKTUR_ оМАЫ 

K. GINSBER: 0 daje bez ograniczenia 
pożyczki na zastaw choroby wWenery*  U2qmumx: 
złota, srebra, brylan- syfijis 7 skórne Я 
tów, obrazów, forte- ng, ul, Wileńsk 52 
pianów i różnych to-jefon '567. Pr. PT" уе 
warów. @ 0°5% ой 8 40 11044 с 

"WARSZAWIANKA S£— ' 
wychowawczyni пац- 
czycielka poszukuje 

ho Badszych BOKfór-Medycyn WARS 
ES loan A. GYMBLER nz w 
opieką. Posiąda doS- choroby skórne, * zwaćby 

ob 

konałe świadectwa, neryczne i mocz % 
francuski i _ metodę płciowe. Elektrot” %rnki 
Froebler.  Przygoto- pia, słońce gi-xy 
wuje do gimnazjum. djatermja. Mickie €,2ż. | 
Wyjedzie na wieS.cza 12, róg Tat da nad: 

  
  

    

  

  

  

  

Adres: Wielka 27 m. 2 
EE ETATY ROREZANE WY DZIAŁ i JĄ 268 92 ж o „zystkie 

Ё Otwarty został NOWY DZIAŁ folia 2 "e sns = 
dobrym я zenia. 

| KONFEKCJI MĘSKIEJ (koszule, krawaty) i sianie, zagr. Bim „BŚ SOW | 
0; azyjnie sprzedam r 

8 i towarów białych sprzedaż na ratyl natychmiast. Zawalna te, fa" M ow jed 
O Przyjmuje od 4 do ŻW 

Wojskowe Zjednoczenie Spożywcze Wydz. Zdr. Nr 110. Spółnyt 
8 ul. Mickiewicza 13, tel. 476. В Że wi sa jczną 

ba 0—8462 Sprzedaż dla wszystkich! daną przez P.K. Br, G. WgLFggzyjacć 
|AZKTEGI SAS CGIENZE CZ ЕЕЕ СО ЕЛ ОБ OSOWO KTW OBO Е POZDR DO Palka AI na imię weneryczne, moczewicowe 

eliksa Skipora, unie- płciowe i skórn = 

Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytuniowe- |] „placówka. ojska ważnia się. z _2_ BozlWileńska 7 7, tel. 106 OdSIEC 
go ogłasza przetarg na dostawę 310.000 kg. 4 ski, Zawalna 15. Oka- « 280 Sk zynskie 
tektury białej maszynowej do wyrobu pu- Iš zyjnie, irancuski 2a- K A $ SĘ| Ch b serca POSÓD 
dełek na papie:osy. kob antyczne tanio, oroby astmfrąmpc: 

Szczegółowe warunki przetargu zostały a E Sanatorjum „29 nowie 
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczy- > Ua, panceiną, Už EDF Kufczykaa Kr е 

dalne, szaf, arde- K ы 
pospolitej Polskiej Monitor Polski Nr. i29 roby i A do i 2192 tylko my r „A> do 
z d. 9У| 1928 r: 2645- - = | Wilno, Mickiewi- ЕЙ zystą, | 

naiątku z] cza 24 3, Józef 5 

- a Korolec. 2640 0 Ё ka 
> odłu. — las, rzeka ogród " "7 ] 177 

B —^ UBRANIA AdiRowkzych WZORÓW OWOCOWY. Informacje: OSTRE 1 LEKARZE DENT st Wez 

® na zamówienia i gotowe poleca Z B sklep jubilerski T. Majątek : 

в© © H Filipski, Wilno, Zam- BEBE: Belu 

3 A. BRW LiIŃKGGW э kowa 6. —o; 136 dziesięcin, zie- zyńskić 

Ė 54 1. Ad, Micki Nr. 33: o 7 | mia pszenna, las| Lekarz-Dentysta ; 

B Dužy DG a anja Ta = в z utrzyma maa ki S MARYA apisan: 
"(w <ompie ‚ 

' д Wykonanie pierwszorzędne. 2635 1] Letniska niem w ma-- Strzedzini: | łazi Ożyńska-Sinplsio p. 1 

ч = jatkach | ziemskich.| za 11.000 dolarėw | Choroby jamy  ustnėislaw | 

E I dn Informacje po D. H.-K. „Zachęta* ai Peja dpowi 

ska 8 m. „ Biuro * nie zębów bez 

Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w, Wilnie Techniczne, tel. 560 ROSE Z Porcelanowe i złopesymi: 

na powiat Postawski na mocy art. 348 U. P. K. е - 6972 +2 korony. Sztuczne zi 
podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 b. m-ca A Pokój by. 2 poBkówym, iego ne 

w lesie w pobliżu folw. Brzostowica, gm. i pow. pomidorów, dla pań, elektrycz- rzędnikom I ySzacypowsze 

Postawskiego znaleziono zwłoki mężczyzny, w wie- De Warzywa i Roś, do, „wynajęci gcia, sę A A any "ię ona 
e wiatów, wielki wy- latarska = 

ku lat 30—40, ubranego w kurtkę czarną na wacie, bór pięknych odmian, sce liod4 7. szych 

marynarkę z materjału samodziałowego, 
szule, na szyi zawiązany krawat, 
wierzchniej koszuli agratką, 
z podkówkami (koszule w znacznej 
łe). Na jednym z palców ręki lewej 
oczkiem ze szkła. W kieszeniach u 
no: scyzoryk, grzebień, portmonetkę 
Szy i miękki kołnierzyk. Przy zwłokach laska ro- 
boty domowej. Znaków szczególnych twarzy podać 
nie można z powodu zupełnego ogołocenia twarzy 
z części mięśniowych. Według opinii lekarza przy- 

denata z powodu daleko posunię- czynę Śmierci 
tych zmian gnilnych i 
zwłok stwierdzić trudno. 
wiadomo imię i 
inne szczegóły, 

stoczenia 
Każdy, 

dotyczące osoby 
wiązany jest natychmiast zawiadomić o tem Sędzie- 

  

czarne spodnie i buty 

komu może być 
nazwisko, miejsce zamieszkania i 

trzy ko- l 
Śpięty u gorsu is 

prod. nasion 

czym* Wielka B częšci zbutwia- (Szyźrcowy i. 
j pierścionek z 
brania znalezio- 
„ w niej 5 gro- 

    

POTRZEBNY 
spólnik (-ka), posia- 
dający 10.000 zł. go- 
tówką. Pośrednicy 
zbyteczni się fatygo- 
wać. W. Pohulanka 7, 
Biuro Informator op 
8.104. 9 6192 

Kai Gó- 
Gdynia r 3 aa 
willa, GOSIA" wszel- 
kie wygody. Kuchnia 

przez robactwo 

zmarłego, Obo- 

S. Wilpiszewski. Rom B 
daž W „Sklepie Rolni- B 

     

   
    

   

   

Wydz. Zdr. Nr. 
: EM warsza! 

Ze LEKARZE I 
AWAWABE В 
    

  

A "Na 
DOKTOR 

śm 

D. ZELDGWIEŻ AKUSZERKA | :skus 
chor. weneryczne, į W. Smiałows >cbrawi 

syfilis, narządów | PrZYJmuje od godz Aiec, 

"moczowych, od 9 1. _ Mickiew żonni 

—1, od 5—8 wiecz, 46 m. 6. Niezar & 

-— nym ustępstwa. + yść 

Kobieta-Lekarz Z. P "u. 6oświac 

Br. Zeldowiczowa Bora. 
) AKUSZERKA Po 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- OKUSZKO dóckie 

: i 7 ła jizwoler 

wa szereg dostojników kościelnych. Kar- į go Śledczego na powiat Postawski w Postawach. Da RA O a 
dynał Prymas ks. Hlond ma przybyć 15 C. Sadowski. Bi Warszawa. | ul. Mickiewicza24, | Mostowa 23_ m. Uorusii 

WER Gie оо оо Ва ощ Sędzia Śledczy. |] Marszałkowska 19 m.| || 277 3 Hramė 
Że. SZR LLA a , — 

ob rządku grecko-katolickiego. Z: z man WaW EKCE W. Zdr. Nr. 152. białor 

shire, gdyż tam, oprócz innych 0so- Doone, uklęknął i podał obie ręce, decznych uczuć zawiązują się pomię- brze, że pra, w 
RZA ; > : А Am › n 

bliwości, pośród opuszczonych dwo- składając hołd. Podobno ukazywał dzy nimi. jeśli nie Rze okchaś, oi praw 

rów i pustych grot, można spotkać się on wszystkim prawym dziedzicom Tymczasem Ned dokuczał Jac- temu. AR WK icz, 

duchów, o których wiemy z prasta- 
rych legend. 

— Pan jest bardzo uprzejmy, lor- 
Fairleigh, byłbym niezmiernie 

rad. 
— Jadę w przyszły czwartek, od- 

wiedzi nas pan, kiedy będzie miał 
ochotę. 

Izabella była zdumiona, ojciec jej 
howiem nigdy nie był zbyt pochopny 
do zaprosin. Ciekawość Molly rosła 
coraz bardziej. 

Rozmowa potoczyła się dokoła 
starych pałaców i zamczysk, a prze- 
dewszystkiem duchów, które w nich 
zamieszkują. 

„ —Musi być zachwycające.. posiada- 
nie własnego rodzinnego ducha,— za- 
śmiał się Bill. 

-— Państwo posiadają go również? 
— zapytał Jack Strickland lorda Fa- 
irleigha. 

— Podobno. 
- Proszę nam o nim opowiedzieć! 

— prosił Bill. 
— Nazywał się Walter Doone i 

był majordomusem naszych przodków 
w w. XIV. Pan jego sir Krzysztof 
Fairleish został zabity na polowaniu, 

a pięcioletni syn jego jedyny został 

znaleziony nazajutrz martwy w łóże- 

czku. W ten sposób tytuł i fortunę 
odziedziczył po nim brat jego Piotr. 

Stary Walter Doone twierdził, że Piotr 

zabił brata i bratanka i odmówił mu 

pałacu pierwszego dnia objęcia przez 
nich władzy. 

— To ciekawe, 
któż po 
ducha? 

— Mój dziad, od tego czasu nie 
ukazał się więcej. 

— A ojciec pański? 
— Dziedzictwo to ominęło mego 

ojca, był on młodszym synem i do- 

syć lekkomyślnym i dziad mój wy- 
słał go do Kanady, brat starszy prze- 

żył go i dopiero po jego Śmierci ja 
stałem się dziedzicem lordów Fair- 

leigh. ч 

- Walter Doone nie powitał pa- 

na — zapytał Ned. 
Nie, zdaje mi się, że nasza 

materjalistyczna epoka nie sprzyja ©- 

żywianiu legend i duchów. 

— Więc nie mogę mieć nadziei 

ujrzenia go. — zapytał Bill, zwraca- 

jąc się do lorda Fairleigh. 
Lord spojrzał nań badawczo, po- 

czem uśmiechnął się i potrząsnął 
głową: 

— Nie ukazuje się on nigdy w in- 

nych okolicznościach, jak te, © К- 

rych mówiłem. Może, gdyby wiedział, 
że cudzoziemiec tyle uwagi mu po- 

święca, odstąpiłby od zwyczaju, 

Raz jeszcze Molly odniosła dziw- 
ne wrażenie, które jednak momental- 
nie zniknęło. Bill roześmiał się, mó- 
wiąc: 

— rzekł Bill, — 
raz ostatni widział tego 

kowi: 
— Kradzież w Harpington przy- 

czyniła ci, jak się zdaje, dużo kłopo: 

tu. Scotland Yard nie, może sobie dać 

rady z tą sprawą. aden z trzech 

wielkich złodziei, którzy ostatnio uka- 

zali się, nie został przyłapany. 
— Dajcie nam trochę czasu, - 0д- 

rzekł detektyw, — musimy walczyć 

z bandą bardzo silną, a kradziez w 
Harpington była mistrzowsko zorga- 
nizowana. Trzy ostatnie wielkie kra- 
dzieże zorganizowane były przez jed- 
nego człowieka o wybitnej inteligencji. 

— Czy podejrzewa pan kogo? 
- To niema znaczenia, gdyż w 

al kilka nie wolno areszto- 
С OS na wię 8 zasadzie podejrzeń 

— Uważam, że p. Trickland  naj- 
lepiej czułby się w Ameryce, — za- 

uważył lord Fairleigh — gdzie czło- 
wieka linczują na zasadzie najmniej- 

szych podejrzeń, nieprawdaż, panie 
Boyd? 

— Nie, tak nie jest, czasy się 

zmieniły, Ameryka cała cywilizuje się! 
— _ Przepraszam pana, uśmiech- 

nął się lord my, wyśpiarze, jesteś- 
my zupelaymi gignorantami, co do 
obyczai panujących w innych krajach. 

Izabella wstała, dając sygnał do 
przejścia do salonu. Po kawie ojciec 
jej przeprosił, że musi śpieszyć do 

pracy i opuścił towarzystwo. Żegna: 

dza Si Czemu miałabym się sprzec istot wiać? Zresztą Murren nie jest 2 
własnością! : ! i lė — Nie bądź złośliwą, lzo. Wiesiża >, dobrze, dlaczego chcę tam jechać! zt 

— Bo lubisz narty, — Odrzekłź stany 
rumieniąc się. , minis 

— To nie jest jedyny powód. !а 
— Nie przesadzaj Nedzie, gdybyr rżyb 

zostawała w Londynie, nie powstrzy Pr 2 
matoby to ciebie Od wyjazdu. nistra 

— Ale nie byłaby to radość kom zr 
pletna. > A 

Izabella roześmiała się. "2 
— Strasznie cię lubię, Nedzie, „“ se 

żarty na bok, jestem bardzo radą, į Beni 
jedziesz do Murren. Będziemy dosk ŠE 
nale się bawić. | zie. d 

Gdy się goście rozeszli, Jack, @ —р 
o autem z siostrą do domu, zapy Hpięzi 

— Jakież wrażenie odniosłaś? = 
To wszystko jest bardzo nie ości 

wyraźne, ale niepocieszające. E 

— Rozumiem cię, mów dalej, k 

— Kiedy lord Fairleigh i p. Boy p: 
spojrzeli na siebie, przestraszyłam sk 
Czy nie myślisz, że oni się już znę” 

- Nie wiem nic, ale postaram. 
odkryć tę tajemnicę. Chciałbym “7, 
dzo znaleźć się w Coombe, gdy A 
tam będzie. į 

— O, i ja rowniež; zawotala sił 
stra z takim zapałem, że Jack 

rzał na nią poważnie, gdyż przyzw) 

i 1dZ 
Ke 

Mini 
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dłoń i rzekł: —- Prawdopodobnie. Czasem zda- posłuszeństwa. Rozgniewany Piotr ka- Będę więc pocieszał sie na- jąc się z Billem zaprosił ! ; ' ‹ 

— Rad jestem, że pana poznaję, rzają się tak łudzące podobieństwa. zał go powiesić! dzieją! B GO AR e do Coombe. р go raz jesz a: przywiązywać wagę do „M ч 

panie Boyd; wszyscy przyjaciele mo- Izabella mowila mi,.že pan interesuje — Czy rzeczywišcie zamordowal Rozmowa potoczyła się innym Boyd przez chwilę pozostał po- piźęc: 5 dzis 4 cie tey 

jej córki są w mym daomu miłymi się dawnemi budowlami? on swego brata? | : 8 torem. grążony w zamyśleniu, poczem zbli- dzie miało następ: zd to zaj s, SRA 

po — W istocie. Naležę do'rasy no- „=> Mie dowiedziano sie lego nigdy. Boyd zwrócił się do Molly: żył się do Molly i Jacka, - Nie nie wiem. i ц 
Mówił to tonem spokojnym, tyl- wej, BA pociąga wszystko, co ma Krysztof miał córkę Joan, która wy- — Ned twierdzi, że pani jest Ned skorzystał ze sposobności — Nie możem jednak ® ‘а 

ko lekki akcent na słowie, „przyjacie- na sobie patynę czasu i przeszłość szła zamąż i miała syna, który po dziennikarką, czy to prawda? porozmmawiama z Izabellą: wprosić, musim Lo e się! | art 

le“, zwrócił uwagę bystrej dzienni- historyczną. śmierci Piotra, zmarłego bezdzietnie, Tak jest. — Izo, — rzekt do niej, — Bill Se pliwość y p uzbr CA in 

karki. — Trzeba, żeby pan odwiedził nas odziedziczył dobra i tytuł swego dzia- — Proszę, mi opowiedzieć o swej Pasje mi miesiąc urlopu. › A 2 e 

Bill opanował się również, odpo- w Coombe. Nie można poznać dob- da, którego imię nosił. Gdy nowy pan pracy, CAŁ żanóD uczynić? Z 

wiedział banalnym frazesem izamilkł. rze Anglji, nie zwiedziwszy Devon- przybył do pałacu, ukazał się Walter W rozmowie czuli, że węzły ser- — Nie żartuj ze mnie, wiesz do- = a: tea 
BA 1 
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