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icę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 802539.
zagr
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`° ° BBRADY
„Wchwalenie

budżefu

w

tariu.

I

czy”

4 zł.

Redakcja

dla

rolnictwa,

stwierdza,

że

zarówno
komisja budżetowa,
jak i
rząd odnoszą się z całą
sympatją
15 czerwca 1928. Porządek
dzienny do powiększenia tych
kredytów.
W
podwyżprzewidywał trzecie czytanie prelimi- marcu i kwietniu r.b. rząd
narza budżetowego na okres
о@
1 Szył kapitał Baaku Rolnego o 75 mikwietnia r. b. do 30 marca 1929 ro- ljonów złotych. W kwietniu wydał na
ku oraz nagłość wniosku posłów klu- Bank Rolny dalsze 53 miljony. Jak
bu parlamentarnego Wyzwolenia
w wynika z wtorkowego
oświadczenia
sprawie wykonania ustawy z dnia 17 p. ministra skarbu, działałność kredymarca 1921 roku o wzniesieniu przez towa Banku Rolnego
wkrótce będzie
państwo w Warszawie domu ludowe- wydatnie
powiększona
z
funduszu
Odpowiadając na
go Rzeczypospolitej Polskiej
dla u- listów zastawnych.
przypopamiętnienia dnia uchwalenia Konsty- zarzuty pos. Regera, mówca
Wobec

zapowiedzianego

trzecie-

go czytania
preliminarza wszystkie
kluby stawiły się prawie, że w kompiecie. Ławy rządowe zajęli poszczególni ministrowie i wyżsi urzędnicy.

Beklarazja
Przed

stronniefw.

przystąpieniem

do

Pos. Woźnicki (Wyzw.)

zaznacza,

że w pracach nad budżetem
stronnictwo jego przyszło do przekonania,
że budżet ten ma charakter konsumpcyjny i że nie uwzględnia
interesów
drobnego rolnictwa. Mówca uzależnia
głosowanie nad budżetem od p'zylęcia poprawki o udzielenie
100-miijodla drobnego rolkredytu
nowego
zajął
stanowisko
Podobne
nictwa.
również pos. Dąbski (Str.Chł.), stwierdzając przytem, że stronnictwo jego
zajmowało w czasie obrad komisyjnych

wobec

budżetu

stanowisko

rze-

czowe.
х
Mówca domaga się przyjęcia wniosku i jego klubu
© przyznanie
100
miljonowego kredytu
dla drobnego
. * rolnictwa. Kredyt ten miałby być.udzielany w miarę istnienia zapasów
kasowych.

i

W imieniu

rodowego-zabrał
ski,

Związku.

podkreślając,

stosunku
wisko

Zwierzyń-

że klub

do budżetu

pozytywne,

Ludawo-Na-

głes-pos.

mówcy

zajmuje

dążąc

w

stano-

jedynie

do

wprowadzenia pewnych oszczędności.
Do art. 5 ustawy skarbowej
mówca
wnosi poprawkę, umożliwiającą podwyższenie płac urzędniczych o 25 proc.,
i zaznacza,

że wrazie odrzucenia przez

Izbe tej poprawki

dwa

następne

klub

wnioski

zgłosi

jego

w sprawie płac

Redukując
urzędniczych.
łączną sumę 15 miłjonów,

o
budżet
Naklub

rodowy dąży do ograniczenia wydatków na niektóre inwestycje i fundusze
dyspozycyjne, popierając jednocześnie
wnioski

rządu,

zmierzające

do

Obni-

nas
Sejm
Jeże.
żenia wydatków.
głosować ,
poprze—oświadcza mówca
będziemy za ustawą skarbową, jakkolwiek stosunek polityczny do rządu
Stanowisko
raczej
dyktowałby nam

4

mina, że w przemówieniu swem wyraził życzenie, aby rząd zajął
się losa-

mi emerytów
państw
zaborczychi
stwierdza jednocześnie, że uposażenia
b. skazańców politycznych
nikt nie
zamierza zmnniejzać.

Glosowaniz.

głosowa-

nia w trzeciem czytaniu przedstawicieje poszczególnych
stronnictw złożyli
ostateczne deklaracje
swych klubów.

Z kolei

przystąpiono

do

głoso-

wania nad poprawkami
zgłoszonemi
do budżetu. Wszystkich
poprawek

Sejmu i Sezgłoszono 190. Budżety
natu, Prezydjaum
Rady
Ministrów,
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
oraz Ministerstwa
Spraw
Wojskowych przyjęto bez zmiany w brzmieniu ustalonem
w drugiem
czytaniu,
odrzucając wszystkie wnioski,
zgłoszone do trzeciego czytania.
W budżecie Ministerstwa Spraw Wewnetrzny h przyjęto jedną tylko poprawkę,
zmniejszającą o 2 miljony koszta Samorządów.na utrzymanie policji. Poprawka ta przeszła 185 głosami przeciw 166. Budżet Ministerstwa . Skarbu
przyjęto bez zmian.
Podobnie bez

zmian

przyjęto

budżet

Sprawiedliwości,

rękopisów

Ministerstwa

odrzucając

wszystkie

zgłoszone poprawki. W budżecie Ministerstwa Przemysłu i Handlu przyjeto poprawkę rządową i pos. Korneckiego, aby w zarządzie centralnym
paragraf
„Subwencje*
zmniejszyć o
350-tys.-zł,-Przyjęto również

niezamówionych
co

nie zwraca. Administra- |

do rozmieszczenia

Ф

skiego,

Kwapińskiego

i Wyrzykow-

skiego o upoważnienie ministra skarbu do
udziełania
z zapasów kasowych
kredytów
do wysokości 100
miljonów na termin
niedłuższy, niż
12

miesięcy

na

cele podniesienia

pro-

dukcji drobnego rolnictwa. Pesztę artykułów ustawy
skarbowej
przyjęto
bez zmiany. Celem ustalenia ostatecznych
cyfr oraz
redakcji artykułów
ustawy skarbowej
p. Marszałek įzarządził półgodzinną przerwę.
Po wznowieniu posiedzenia sekretarz odczytał cały tekst ustawy skarbowej. Poprawki, przyjęte w trzeciem
czytaniu, zmieniają cyfry ustawy Skarbowej, jak następuje: kwota
wydatków zwyczajnych wynosi 2.362.073,579

zł. Kwota wydatków
pozostaje
w
146.318.450 zł.
ma
wydatków

nadzwyczajnych

dawnej
wysokości
Łącznie
zatem
suadministracji wynosi

zł.

Dopłaty

da

niektć-

rych
przedsiębiorstw
państwowych,
niepokrytych wypłatami z tychże przedsiębiorstw,
wynoszą ' 19.855.480 zi.
Globalna zatem suma wydatków
wonosi obecnie 2.528.247.509 zł.

przyjęto

Na pokrycie tych wydatków służą dochody
administracjj
w
wysokości
1.575.846.902
zł..
wpłaty
przedsię-

pos.

zycję

Ministerstwa

Michałkiewicza, zwiększającą

dotacyj

naukowych

zł. Przy budżecie
Publicznych

pos.

Rolnictwa

Sochy

po-

0 200 tys.

Ministerstwa Robót

przyjęto

trzy

o zwiększenie

poprawki
budżetu

na

ogłoszęń!

biorstw

państwowych

876.561.800 zł. Łącznie

chody
wynoszą
złotych.

Art. 5-ty został
sposób,

że zamiast

w

kwocie

50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

zatem

do-

— 2.655.009.715

zmieniony

w ten

upoważnienia

mi-

nistra skarbu
do wypłat
zasiłków,
artykuł ten upoważnia
do wypłaty
dodatków miesięcznych
do uposaże-

nia. Drugim

ustępem

tego artykułu

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc. drożej.

Za

kandydaci.

| ITU

TTT

wyborom

senator

Fess ze stanu Ohio. „My, Amerykanie — mówił
- wierni jesteśmy zasadom politycznym i poglądom Jerzego Washingtona.
Wyznajemy
też
doktrynę Monroe'go z roku 1823-go.
To też prezydent Coolidge stał zdale-

ka od waśnień

się i zatargów państw

i ludów Europy, pilnując tylko bacznie, aby w nasze, amerykańskie sprawy nie mieszała się Europa. Nie zna-

czy to

bynajmniej,

aby

kandydatami,

Tak

będziei

w tym roku. Rezultat
będzie wiadomy za dziesięć dni.
Tymczasem odbyły się w Kansas
City (miasto położone nad rzeką Missouri w' jaknajbardziej
centralnym
punkcie państwa) wybory
kandydata
republikańskiego.
Wybiera
go 1100
pełnomocników
(wyborców)
partyjnych; wybór zapada prostą
większością głosów.
Partja
republikańska

dowodowego

20 gr

28.

Zebranie komisji adm. Seimu baz

Podczas desygnowania kandydatury Hoovera w Kansas
City odbyły
się tradycyjne owacje i parady, przypominające z jednej strony kier masz,
z drugiej odpust.
Bo
nawet
przed
rozpoczęciem wyborów nietylko odśpiewano chóralnie hymn narodowy,
leczi psalmy. Wielką mowę wygłosił
przewodniczący

dostarczenie numeru

15,VL.

obojętnem

bylo
dla
nas
to, co się dzieje... w
reszcje Świata. Przeciwnie. I tak oto
np. w zakresie pokoju,
w zakresie
międzynarodowej polityki pokojowej
dobrze, że w ręce swego
prezydenta Stany Zjednoczone
przodują
państskładają na cztery lata—losy Stanów wom i narodom Świata”.
Zjednoczonych.
Zgromadzenie wyborcze republikaPomimo jednak tak wysokiej skali nów.
miało
miejsce w Kansas City
wymagań, pomimo istotnego szukania 12-go b. m.; demokraci wybierać bęna prezydenta kogoś, któryby iaktycz- dą swego kandydata 26-g0
b. m. w
nie przerastał współobywateli i głową mieście Houston w stanie Teksas, w
i charakterem — zdarzało się zawsze stolicy „kraju bawełny”. Desygnowatak, że obejmował
prezydenturę nie nie kandydata odbywa się tyrnże try„demokrata*
(w rozumieniu partyj- bem, co i u republikanów (pełnomocnem), lecz, w temże rozumieniu
„re- ników-wyborców wysyłają
do Houpublikanin*. Od czasów wielkiej woj- stonu demokraci tyluż, co i rępubliny między
Północnemi
a Południo- kanie, tysiąc z okładem).
Tylko, że
wemi Stanami (1865) dwóch tylko pre- kandydat
demokratyczny
wybierany
zydentów
dało
Ameryce Północnej jest większością 2/3 głosów.
stronnictwo demokratyczne: ClevelanStronnictwo demokratyczne ma, włada i Wilsona.
ściwie mówiąc jednego tylko kandydata
Bo w Stanach Ziednoczonych istnie- na prezydenta—i ten niezawodnie bęją dwa tyfko—lecz jakżewielkie i po- dzie desygnowany na tego, który bętężne! — stronnictwa: Republikańskie dzie współzawodniczył
z Fooverem
i Demokratyczne. i(ażde
z nich wy- o prezydenturę. jest nim gubernator
biera, niejdko ze swego łona, kandy- Stanu New-York, dr. Alfred Smith,
data na prezydenta i tym rzeczy skłaDr. Alfred Smith jest osobistością
dem walka:o prezydenturę rozgrywa niezmiernie
w. Ameryce
popularną;
się w Stanach Zjednoczonych między nie ustępuje pod tym względem same-

dwoma

DAS

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz nsilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ei 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o

Dwaj

jedną
poprawkę
pos. Czapskiego i
iKoczary, zwiększającą dotacje na zasiłki i inne wydatki na oświatę poza
szkolną o 350 tysięcy złotych. Pozatem budżet ten przyjęto bez zmian.
Budżet Ministerstwa Oświaty przyjęto
poprawkę
uwzględniając
w całości,

cie

TTD

тусхайтет.

Nie jest bynajmniej rzeczą
małofunkcjonarjuszy państwowych, a to z ważną dla Europy—dla całego Świata
tych mianowicie
powodów,
że nie —kto
będzie
prezydentem
Stanów
można przy sposobności ustawy skar- Zjednoczonych
Ameryki
Północnej,
bowej zmieniać istniejących ustaw, w
najpotężniejszego
dziś
państwa
na
danym
razie
ustawy uposażeniowej
ziemskim:
globie.
Prezydent
Stanów
i sanacyjnej. Po tem oświadczeniu p.
Marszałka Związek Ludowo-Narodo- Zjednoczonych to potentat, wywiewy opuścił salę, nie biorąc udziału rający wpływ na politykę wewnętrzną
w dalszem głosowaniu.
i zagraniczną swojego kraju niemniejDo art. 5 ustawy skarbowej przy- Szy, niż niejeden monarcha za czasów
jęto zaproponowane przez pos. Korneckiego
drobne
zmiany
oraz
na pełnego rozkwitu monarchizmu. Przepremiewniosek pos. Marka, Regera, Pająka dewszystkiem jest własnym
i Roji upoważniono
ministra skarbu rem. To nie prezydent pierwszej lepdo otwierania w czasie od 1-go kwiet- szej europejskiej
republiki... o atrynia 1928 r. do 31 marca 1929 r. w bucjach i funkcjach przeważnie repremiarę uzyskania
pokrycia
kredytów
do wysokości 145 miljonów, zamiast zentacyjnych, wybierany na lat cztery
szefem naczelnym
proponowanych przez rząd
130 mil- —jest faktycznym
Zjednoczonych.
Wiedzą
o
jonów. Równocześnie przyjęto
wnio- Stanów
Sek
pos.
Korneckiego
w
sprawie tem Amerykanie doskonale — i dlatezwiększenia uposażeń urzędniczych o go
wyboru
prezydenta nie traktują
15 proc. Wniosek ten pokrywa się z
bynajmniej
jako
formalność
do załawnioskiem generalnego sprawozdawcy.
twienia.
Chodzi
im
o
to,
aby
prezyWreszcie
do art. 11 ustawy skarbowej przyjęto większością 180 głosów dent był naprawdę osobistością wyprzeciwko 140 wniosek posłów Dąp- bitną, tęgą i niepospolitą. Rozumieją

popraw-_ 2.508.392.029

kę pos. Kalinowskiego, zmniejszającą
koszta przewidziane na legalizowanie
narzędzi
rolniczych o 120 tys. złotych.
Budżet
Ministerstwa i€omunikacji przyjęto bez zmian.
W. budże-

uiszczona
5.

zastrzeżeń

ЗЕМО

WARSZAWA, 15.6 PAT. Sprawozdanie z 24 posiedzenia
Sejmu dnia

tucji.

pocztowa

cja nie uwzględnia

wyjaśnienia i nawiązując do
роргаwek pos. Woźnickiego i Dąbskiego o
kredyty

Opłata

St. Michalskiego.

Wileńska 28,

ŠWIECIANY POW.-—Rynek O,

13.

Ratuszowa

N.-ŚWIĘCIANY—ul.

ndziału kiubu
WARSZAWA,

B. B. W. R.
15.VI. PAT. Sejmo-

wa komisja administracyjna
w dniu
15 b. m. pod
przewodnictwem
pos.
Polakiewicza odbyła posiedzenie, na
którem

w

dalszym

ciągu

rozważano

sprawę powołania nadzwyczajnej komisji do zbadania nadużyć wyborczych. Członkowie BBWR w posiedzeniu
komisji
udziału
nie
wzięli.
Na zapytanie pos. Pragiera (PPS)
czy powzięte przez komisję uchwały
są zgodne z inicjatywą i wytycznemi,
ustalonemi przez
Marszałka Sejmu,
przewodniczący
odczytał
swe
poprzednio złożone w tej mierze oświadczenie, zaznaczając,
że uchwały komisji nie pokrywają się z wytycznemi,
nstalonemi przez Marszałka na podstawie jego rozmów z rządem.
Następnie komisja przyjęła w trzeciem czytaniu projekt uchwały Sejmu
o wyborze nadzwyczajnej
komisji w
składzie
7 członków— przedstawicieli
tych największych klubów sejmowych,
które zmierzają
brać udział w ko-

misji.

|

Przy trzeciem czytaniu
komisja
postanowiła zreasumować
swą
poprzednią

uchwałę,

zakreślając

termin

prac nadzwyczajnej
komisji
do
31
października
r.b. bez
względu
na
przerwę w trwaniu
Sesji
sejmowej.
Jako

termin

dla

składania

zarzutów

na ręce referenta oznaczono dzień 20
czerwca. Po upływie tego czasu
zebrany
materjał
przekazany
będzie
do

wglądu

i oświadczenia

się

mini-

stra spraw wewnętrznych.
Terminu dla złożenia
wyjaśnień
przez rząd nie ustalono.
Większość
komisji stanęła na stanowisku natychmiastowego
wyboru
członków nadzwyczajnej komisji.
Wniosek

pos.

Czyszewskiego

(Ch. D.), o udzia! rządu w komisji
nadzwyczajnej
odrzucono.
Komisja
postanowiła,
aby regulamin komisji
nadzwyczajnej
został włączony
do
uchwały o powołaniu
tejże komisji.

Nazwę

komisji zmieniono

tak,

iż nazywać się ona będzie: „Komisja do
zbadanią zarzutów w
sprawie
nadużyć
wyborczych”.
Referentem na plenum wybrano pos.
Putka (Wyzw.), powierzając mu część
reieratu,
referowanego
dotychczas
Następne
mu Rooseweltowi. Zjednał
sobie tę przez pos. Czyszewskiego.
popularność, rządząc znakomicie
w posiedzenie we środę 20 czerwca.
swoim stanie — przez szesnaście lat.
Nie będzie
zmian w obrządku
Jest wzorowym administratorem. Najlfurgicznym kaściała anglikańwięcej
ma
gorących
sympatyków i
skiego.
zwolenników
w Północnych Stanach.
LONDYN, 15,VI. PAT. Na ostatAle — ale jest przedewszystkiem kaniem posiedzeniu Izby
Gmin,
które
tolikiem. iKatolicy w Ameryce, aczkol- od wczeraj popołudniu
przeciągnęło
wiek nader liczni, nie mogą
przefor- się do wczesnych godzin rannych odsować
go
na
prezydenta. Senator było się w dniu
dzisiejszym
głosozmian
w doHeilin z Alabamy, jeden .z przewód- wanie nad projektem
liturgicznym
ców potężnej mafji,
Ku-Klux-Klanów tychczasowym obrządku
kościoła
anglikańskiego.
W wyniku
już lansował na całe południe . Sta- głosowania projekt odrzucono
266
nów Zjednoczonych „straszliwe*
po- głosami
przeciwko
220. Olbrzymie
dejrzenie, że Smith zostawszy prezy- tłumy publiczności zgromadzone przed
oczekiwały na wynik
dentem będzie otrzymywał rozkazy... parlamentem,
głosowania
w
sprawie
ciągnącej się
z Watykanu! W dodatku
dr. Alfred
od 22 lat. Opactwo Westminsterskie
Smith należy do przeciwników alko- otwarte było przez całą noc dla wierholowego prohibicjonizmu. A tu i mi- nych, którzy zanosili modły o ostanister skarbu Mellon, którego każde teczne rozstrzygnięcie sprawy. Wśród
słowo jest Święte conajmniej dla po- modiących się przeważali członkowie
kościołów _ protestanckich,
łowy obywateli Stanów Zjednoczonych, związku
przeciwni projektowi.
przemawiając temi dniami na bankiecie w New Yorku,
wcale niedwu- Romentarz
„Izwiesfij“ da war

pokrycie szkód żywiołowych o 8 tys. upoważnia się ministra do otwierania
15 miljonów
złotych, pos. Sochy
i. Michałkiewicza kredytów w wysokości
wojennych.
o zwiększenie o 1 miljon złotych fun- na zasiłki dla inwalidów
wybitne.
Oto
powreszcie
Do
ar.
il-go
dodano
nowy
ustęp, obiituje w osobistości
aego,
meljoracyj
duszu
negatywne.
generał
Dawes,
twórca
słynnego
proPos. Griinbaum oświadcza w imie- prawkę pos. Urbańskiego, zwiększa- upowaźniający ministra skarbu do
niu Koła Żydowskiego,że ze wzglę- jącą pozycję zaopatrzenia dla zwol- „udzielania z zapasów kasowych kre- jektu „reparacyjnego“ dla powašniodów rzeczowych Koło Żydowskie gło- nionych dróżników oraz wdów, sierot dytów w wysokości 100 miljonów w nych państw europejskich; oto Frank
O 350 tys. terminie '2-miesięcznym na cele podsować będzie przeciwko całości bud- po zmarłych dróżnikach
Lowden, mający za sobą całe niemal
złotych. Budżet Ministerstwa Pracy i niesienia produkcji drobnego rolnicżetu.
rolnictwo
Stanów Zjednoczonych; oto
swe Opieki Społecznej przyjęto bez zmiany. twa. Inne artykuły pozostają niezmierozpoczyna
Zahidnyj
Pos.
senator Watson;
dalej b. sekretarz
Przy budżecie Ministerstwa Reform nione.
przemówienie od słów: „Wysoka Pa_
.
Przed
przystąpieniem
do
głosowapoprawkę,
jedną
przyjęto
cy
Rolnych
dniczą
stanu
Hughes,
senator
Borah, przedprzewo
czego
wobec
-łata"
cą о 1.250.000 fundusz na nia pos. Niedziałkowski w imieniu PPS stawiciel najmniejszego stanu (Idaho),
Marszałek Daszyński przerywa mu, zwiększają
zaznaczając, że jesteśmy w Sejmie, a meljoracje i plany rezbudowy. Po złożył oświadczenienie, w którem za- ale tęga, co się zowie, głowa. Jest
Mar- znaczył, że klub jego zajmuje stanonie w „Pałacie”. Kiedy pos. Zahidnyj przegłosowaniu 174 poprawek
opozycii zasadniczej
wobec wreszcie w republikańskim obozie seużył wyrażenia „Zachodnia Ukraina“, Szałek zarządził przerwę do godz. 4-ej wisko
nator Curtis, rodowity Indjanin, wnuk
.
obecnego
rządu
i
domaga
się
wzmopopołudniu
Zaże
ł,
Marszałek Daszyński wyjaśni
Po przerwie przystąpiono do dal- cnienia podstaw parlamentaryzmu de- po matce Białego Pióra, wodza
jedchodnia Ukraina jest na wschód
od
wypowie- nego z wielkich plemion
nad
zgloszonemi mokratycznego, za którym
— mówił szego głosowania
Zbrucza. Pierwszy raz: słyszę
indyjskich, znacznie oświadczył, iż, jego zdaniem, szawskiej
wizyfy
ambasadora
popraw- działa się niedwuznacznie woła mas
p. Marszałek — aby Pan był posłem do trzeciego czytania budżetu
a
Francuz
po
mieczu...
Lecz
góruje
powinien
objąć
fotel
prezydjalny
po
bindzaya.
Stamtąd. Ze względu na stosunki na- kami. Wniosek pos. Dąbskiego, Kwa-w pracujących. Z tych względów Polska po nad temi wszystkiemi znakomitoPartja Socjalistyczna wstrzymuje
się
prezydencie Coolidge'u (który za nic
MOSKWA, 15-VI PAT. Komentusze międzynarodowe Z sowiecką Te: pińskiego i Wyrzykowskiego, aby
wa
od
głosowania
nad
całością
budżetu.
ściami
Herbert
(Hoower.
budżecie
Ministerst
Reform
Rolnych
ć
w świecie nie zgodził się kandydo- jąc podróż Lindsaya po Warszawy,
publiką ukrainską nie mogę dopuści
Żywot jego wielokrotnie był opi- wać) tylko i jedynie: Herbert Ho- „łzwiestja'* zaznaczają, że podróż ta
do takiej terminologii. Pos. Palijew fundusz zapomóg i kredytu ulgowego Po złożeniu tej deklaracji posłowie
pozostaje w związku z ogólną aktywi(Kl. Ukr. Biał.) dowodzi, że określe- zwiększono o 12.800.000 zł. odrzuco- socjalistyczni opuścili salę posiedzeń. sywany i komentowany.
Z zawodu over.
Ludowo-Narodozacją
polityki angielskiej w
Europie
nie Małopolski Wschodniej terminem no większością 180 przeciw 154 gło- Posłowie Związku
inżynier (z ubogiej rodziny)
wzniósł
Czy sprawdzi się * przepowiednia
Wschodniej. Dziennik pisze: Jeżeli sir
„Zachodnia Ukraina“ „jest słuszne. Na sów. Budżet Ministerstwa Poczt i Te- wego również byli nieobecni.
Na
wniosek
pos.
Po!akiewicza się aż do przewodniczenia po wojnie „amerykańskiego kanclerza skarbu — Lindsay
przed objęciem swego
noto Marszałek Daszyński z naciskiem legraiow przyjęto bez zmian. W budwniosek
marszałek
zarządził
głosowanie
imien- olbrzymiej komisji,
odrzucono
co uratowała od zobaczymy niebawem.
wego słanowiska uznał za stosowne
Jacz.
odpowiada: „Panowie
mogą tworzyć żecie emerytur
przyjęto w głodu miljony ludzi w Europie. Stąd SBEMIEFUTRAC
odwiedzić właśnie Warszawę. to okoZONA WD SPEE PO
' sobie geograiję polityczną, jaka się pos. Regera, idący w kierunku zwięk- ne. Całość budżetu
imiennem
głosowaniu
219
głoliczność ta dowodzi raz jeszcze speSzenia
paragrafu
emerytur
cywilnych
która
ja,
geograi
ale
Panom podoba,
wszechświatowy
rozgłos
Hoowera,
Sfan zdrowia Gjca Świętego cjalnej uwagi, udzielanej przez dyploPrzy budżecie _ rent sami przeciw 53, przy 3 głosach
Panów o 17 miljonów.
obowiązuję w Polsce, musi
Był potem ministrem handlu w gabiRZYM, 15.6 PAT. Jak
donosi mację angielską sprawie wykorzystanieważnych.
Tem
samem
Sejm
ch:
inwalidzki
i
pensyj
przyjęto
wniosek
:
z
obowiązywać".
w
trzeciem
czytaniu necie prezydenta Coolidge'a. Uchodzi „Brillanti” stan zdrowia Ojca Św. bu- nia Polskiw walce przeciwko Sowieże pos. Pużaka i Regera, zwiększający uchwalił
Pos. Reger (PPS) oświadcza,
w sferach watykańskich poważny tom.
klub jego zgłosił cztery poprawki dział pensyj weteranów powstań na- preliminarz budżetowy, a mar. za człowieka, któremu się wszystko dzi
niepokój.
Papież cierpi na ostrą torszałek
oznajmił,
że
preliminarz
ten
wnio-oraz
udaje. Jako
kandydatowi na prezyPo przemówieniu
antylitewskiem
między innemi do działu 19 budżetu rodowych o 300 tys. zł.,
mę
arterjo-sklerozy,
nie znosi jednak Chamberlaina
sek
tychże
posłów
w
sprawie
zwięw
najkrótszym
czasie
prześle
do
Sew
17 miljonó
w
Genewie
i mowie
w sprawie przeznaczenia
denta, zarzucano mu, że za mało jest
lekarzy i nie chce przerywać stałych antysowieckiej Tompsona
Hicksa
w
złotych do rozporządzenia rządu na kszenia o 7 miljonów złotych działu natu.
przebywał
za- swych zajęć i nużących
codziennych
Pos. Langer (Wyzw.)
uzasadniał politykiem, za długo
polityczLondynie polityczne rokowania Lindzasiłki dla t. zw. emerytów ze służby zaopatrzenia b. skazańców
`
я Saya w Warszawie
ujawniają
obraz
państw zaborczych oraz 15 miljonów nych. Za wnioskiem tym głosowali nagłość wniosku swego klubu w spra- granicą, przeto własny kraj za mało audjencyj.
Podobno Papież sam ustalił swój
wie
wzniesienia
przez
państwo
w
socjaliści,
Wyzwolenie,
Stronnictwo
zaa;
że
ma
we
wszystkich
poglądach
zkich.
inwalid
rent
ogólny
niebezpiecznej
działalności
na podwyższenie
system leczenia, polegający na dłużgabinetu
angielsMówca sprzeciwia się wnioskom refe- Chłopskie, NPR, Ch. D., Piast oraz Warszawie domu ludowego Rzeczypo- „nastawienie ekonomiczne”, co wy- szych, niż dawniej, spacerach po ogro- konserwatywnego
spolitej
Polskiej
dła
upamiętnienia
BBWR.
Tem
samem
ukończono
trzeidą
renta pos. Krzyżanowskiego, które
twarza ciasnotę pojęć. Ma tež Hoower dach watykańskich, gdyż jako dawny kiego.
w kierunku wykreślenia 300 tys. zł. cie czytanie budżetu, przyjmując trzy dnia uchwalenia Konstytucji. Przeciw przeciwko sobie: wielką finansjeręi alpinista jest on zdania, że tylko diuprzeto
z pozycji dla weteranów powstań na- pierwsze artykuły ustawy skarbowej. nagłości nikt nie przemawiał,
na Świeżem powieWszelako — wziął
górę gie przebywanie
Następnie przystąpiono do głoso- nagłość jednomyślnie
została
przez farmerów.
W grypie, kaszlu i bronchicie
rodowych i z 1 miljonów zł., przeznatrzu
może
przywrócić
mu
zdrowie. mineralna SZCZAWNICKA „Józefiwania
nad
poprawkami,
zgłoszonemi
Izbę
uchwalona.
Wniosek
odesłano
wzgląd
na
wielki
rozgłos
Hoovera
e* czonych dla ofiar walk
o
niepodl
do dalszych artykułów ustawy Skar- do komisji budżetowej. Po odczytaniu po świecie całym, na to, że jest, jak Pozatem papież usunął ze swego me- na“ przynosi uigę i przywraca zarogłość.
Inne wie.
że nie wniosków i interpelacyj p. Marszałek to mówią, „człowiekiem* prakżyczne- nu wino, zastępując je piwem.
Choroby żołądka i jelit usuwa
Następnie zabrał głos pos. Krzy- bowej. Marszałek oświadczył,
pisma
nie
powtarzają
tej
wiadomości,
oznajmił,
że
następne
posiedzenie
wniogłosowanie
pod
poddać
SZCZAWNICKA „MAD
może
żanowski (BBWR), który co do wnio82
—6
do art. Sejmu odbędzie się we wtorek 16 go życia oraz osobistością wielkiej której sprawdzenie jest niezmiernie
urzędni- skk pos. Korneckiego (ZLN)
sków, dotyczących uposażeń
utrudnione.
miary.
BORZEFHZU
SZRAPEWEOREZRACE
ZR
Z
EEE
w sprawie zmiany uposazenia czerwca o godz. 3 pp.
czych, przypomina swoje
poprzednie 5;go

Budowa
w

Seminarjum

Nieświeżu.

Nauczyciel-

Seminarjum Nauczy-

Obecnie

oczekujemy

clelskie w Nieświeżu od chwili założenia, tj. energiczną

od 1922 roku mieści się w zamku
ks. Radziwiłła.
Lokal ten
był
udzielony
na
pewien tylko okres przejściowy z tem zastrzeżeniem, że później Seminarjum
przeriesie się do własnego budynku.

Obietnice zostały na papierze, a

sze

władze

porządzenie

szkolne

mimo

nie godziły

wyż-

się na

wy-

naleganią gospodarza. Z

roku na rok ks. Radziwiłł ulega
prośbom
i zgadza się na jednoroczną prolongatę
z

zastrzeżeniem, żeby to było

poraz

ostat-

ni. W ten sposób wytworzył się chroniczny
stan, w którym Seminarjum właściwie
nie
wie, jakie losy czekają
je
w
najbliższej
przyszłości, co, rozumie się dogodną sytuacją nie jest.

Nie można nie przyznać, że w

zatargu

ks. Radziwiłła z kuratorium, ewentualnie z
Ministerstwem Oświaty słuszność leży
po
stronie pierwszego i że jedynie obywatel-

skie stanowisko ordynatą umożliwia
dzieży

naukę

w moźliwych

Z końcem

roku

stja dalszego

minarjum staje

szkolnego

przebywania

się

miło-

warunkach,

znów

kwe-

zamku

Se-

aktualna.

dotychczasowego postępowania
wiłła, można przypuszczać, że w imię dobra młodzieży zgodzi się jeszcze na
ргоlongatę, o ile jednak będzie
widział
ze
strony władz rządowych na serjo dobrą woię, by wreszcie zapocząć budowę nowego
gmachu seminarjalnego, o
którym
'mówi
się bez skutku
od kilku
lat. Najwyższy
czas, by Ministerstwo Oświaty
zdecydowanie i jasno oświadczyło, że do budowy
gmachu seminarjalnego przystępuje
i że w
ukończona.

--

Tego

wy i zresztą powaga

budowa

wymaga

urzędu,

będzie

i dobro spra-

niemogącego

dawać
obietnice
na wiatr,
jak to
dotąd.
Pod budowę całego
kompleksu

było
„ma-

chów seminarialnych potrzeba dużego obszaru. Rada Miejska, chcąc koniecznie zatrzymać Seminarjum w Nieświeżu, ofiarowałą

obszerny

plac przylegający

do miasta.

Przyjeżdżała specjalna Komisja
ministerjalna, która orzekła, iż projektowany plac
jest nieodpowiedni i wybrała inny w środku miasta, o obszarze 8 ha.
;
Miasto

znalazło się

w

bardzo

trudnej

sytuacji, gdyż wybrany teren jest wydzier=
żawiony na szereg lat, zmuszone więc jest
obecnie
wykupić kontrakt dzierźawy za
grube

pieniądze. Ostatecznie

jednak

Rada

Miejska powzięła odpowiednią uchwałę.
Obecnie Kuratorium Wileńskie sprecy-

zowało wszystkie swojeą żądania,
dla miasta
ogromnie cięzkie, jak wybrukowanie pew-

nych ulic, osuszenie łąk okolicznych i td.
Wszystkie stawiane wymagania przyczynią
się

niewątpliwie

do

stworzenia

uczelni, na czem miasto tylko
den tylko warunek dlo dobra

wzorowej

zyska.
miasta

przechodziła ulica. A właśnie, jest to konieczhem dla prawidłowego rozwoju miasta, inaczej bowiem kompleks budynków
szkolnych przeszkadząć
będzie do przeprowadzania

ulicy,

mogącej

nie liczą się
dbają jedynie
Sądzę, że
ży tak jedno,
budynków, a

zupełnie z interesem
miasta,
o dobro uczelni.
jednak w rachubę brać nalejak i drugie. Cały
kompieks
więc szkolny, bursa, mieszka-

magistralę miasta.

stanowić

głó-

Tu władze szkolne

nia i td. dałby się chyba jakoś rozdzielić w
taki sposób, by jedne .stanęły na części
placu północnej, a drugie na południowej;

ręku

dziś w

władz

zupełności

szkolnych.

spoczywa

>

FLORJANOW,
woj.
Staraniem i inicjatywą

—

w

Dom.
Nowogr.
p. Jana Bo-

z trzech

stron

stawami

wienie

więc spraw

spraw

polityki

zagranicznych

za niezbędne.

Belgji

Pragnąłem

z

za wskazane, ale

również

nietylko

zapoznać

związku

konwencji

wzajemne

konsularnej

zrozumienie

minist-

Zz projektem

Kelioga oraz poinformować

niu belgjsko-polskiej
najzupełniejsze

w

się z opinią

wisku rządu w tej tak ważnej sorawie,
Z rozmowy naszej, prowadzonej bezpośrednio

antywojennego

bezpieczeństwa

kierownikiem

wyrobu sera litewskiego uszłachetnionego.
W tutejszej serowni mamy wszystkie urządzenia nowoczesne,
znajduje się ona pod
kontrolą Związku
Serowarów w Polsce, a
organem rewizyjnem
jest Związek
Spół.

paktu

na sprawę

międzynarodowej

uważałem

ra Hymansa

Polskich.
Cieszyć

pokoju

BRUKSELA, 15—VI. Pat. W związku ze swoim
pobytem w
Brukseli
p. minister Zaleski udzielił specjalnemu
korespondentowi Polskiej Agencji Telegraficznej następujących wyjaśnień:
Przybyłem do Belgji—mówił p. minister—z
zadowoleniem
korzystając z zaproszenia, aby nawiązać bliższy kontakt
pomiędzy naszemi rządami. Kontakt ten i Ścisła współpraca, jaka panowała dotychczas pomiędzy Polską a Beleją na
gruncie
Ligi
Narodów osłabły nieco z chwilą, gdy Belgja przestała być członkiem Rady Ligi. Sympatje i wieloletnia przyjaźń polityczna,
łącząca nasze narody zupełnie spontanicznie wymagały,
aby nasze uczucia i myśli znalazły wyraz jakiś bardziej konkretny. Omó-

lewicza zostąłą założona Spółdzielcza Serownia. Spółdzielnia ta idzie w kierunku

swoją

właściwą

organizacją,

jaką

jest To-

warzystwo Rolnicze w woj. Nowogródzkiem, która dla ujednostajnienia pracy spółdzielczo-fachowej
współpracuje z Unią
Związków

Spółdzielczych

w

Polsce.

Miejscowy.

O naszem
Poselstwie
Brazylji.

w

go

o

po

podpisa-

wynikało

celów

stanonietylko

politycznych

i po-

płynąca
zyskałoby

paktu

aby przystąpić
do nadania formalnych ram naszemu
politycznemu porozumieniu. Uważam, że ten nowy akt podkreślił jesz-

cze raz coraz wybitniejsza rolę Polski
wem

Oraz,

numerze

z

dn.

12

i błotami, cała

więc

że

jest

on

nowym

w

wyrazem

życiu

dia

międzynarodo-

tych

Echa

paryskiego

i to licząc

bardzo

skromnie,

mieć dość czasu, aby poczynić odpowiednie przygotowania.
Uderzeni tym niesłychanym faktem
niechlujstwa Urzędu Poselskiego
w
Brazylji, sięgamy do bliższych
informacyj o personalnym składzie jego i
cóż się okazuje?
Postem Nadzwyczajnym i Ministren:
Pełno'nocnym
polskim na Brazylję jest obecnie p.
Dr. T. Grabowski, były poseł polski
w

Bułgarji,

potem

-

Dodge Brothers
najodpowiednieįszych
uliczne

Naczelnik

Trudności ufwarzenia

posiedzenie

związku

z tem

bardzo

frakcją

osttą

koalicji.

sejmu

pruskiego, uchwaliła

notatkę, stwierdzającą,

IO

i

amortyzatory

przy

hydra-

resorach.

stale na składzie posiada

Warszawska

Spólka

Wilenska

2

hamulce

`

Myśliwska
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RESTAURACIA

„DAŁA

Dziś zupełna

programu.

Występy nowozangażowanych
wykonawczyni tańców klasycznych.

Briichel—bosonożka,
E. Klassen,

zmiana

koloraturowa

Śpiewaczka

wiedeńskich

sił.

kabaretów.

Najdionowa,
piosenki aktualne.
Żukiewicz, pełna werwy i temperamentu kuplecistka.
Wińska, wykonawczyni romansów cygańskich.
Kuchnia i bufet pod zarządem pierwszorzędnych sił iachowych.
uzyka.
Dancing.
Gabinety.

знообсавланвовневанавеназововоснеовововавнисвооовавовкава

а
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Administracija dóbr Zoładzkich
dworskiego. Wygodny
ogrodem warzywnym

karza, wolna

poszukuje łekarza

dom
dworski
w miasteczku z
i owocowym do dyspozycji le-

praktyka

zapewniona,

gdyż jak w mia-

steczku Zołudku, tak i okolicznych gminach innego lekarza niema. Warunki do
omówienia.
Oferty uprasza

się skierowywać

do

Boca

Głównego

kich,

Zarządu

dóbr Zołudz-

poczta Żołudek.

kategorycz-

niemiecka

partja

lu-

utworzenia

w sprawie

III

SERA

B

B | FN
M

JEGOm
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GEN,

LO$

że

trudności

poważne

widocznie czynić

dowa zamierza
rządu Rzeszy.

łu Propagandy w Ministerstwie Spraw

Czy jednak taka popularność leży
w programie działalności naszych placówek zagranicznych?
WEG:

z siostrzaną

drogi,

nie rezolucję, stwierdzającą na nowo, jako conditio sine qua non, konieczność natychmiastowego przekształcenia koalicji rządowej w Prusach jednocześnie ze stworzeniem rządu Rzeszy. Stanowiska frakcji
socjalistycznej i
w
zamieszcza
„Vorwarts“
wcale.
więc
się
zbliżyły
nie
ludowej
frakcji

Wydzia-

larnem?

w Niemczech.

BERLIN, 15.VI. PAT. Rokowania o utworzenie koalicji rządowej, które wczoraj popołudniu i wieczorem oceniane były w kołach
Reichstagu
optymistycznie, przybrały późnym wieczorem znowu obrót niepomyślny.
Niemiecka frakcja ludowa Reichstagu, która odbyła wieczorem wspólne

na 4 kola,

Maszyny

2
m
&

na nasze

pokojowych

przemówienia min. Zaleskiego

Dookoła przesilenia rządowego

późno

PRZEDSTAWICIELSTWO
znanych SAMOCHODÓW amerykańskich

maja

wielkąby
bardzo

ekspansja iść może jedynie w kierunku zachodnim, tj. właśnie wzdłuż owej ewentualnej nowej ulicy.

koncylijacyjno-arbitrażowego.

Zarówno min. Hymans—jak
i ja, uważamy
zrealizowanie
tego paktu w prędkim czasie za rzecz wskazaną
i pożyteczną.
To też zaraz po przyjeździe do Warszawy wydam
zarządzenia,

kraje odczuwające
wzajemną
b. r. tendencyj. Polska i Belsja—dwa
-danieraz
i
pokoju
utrzymaniu
w
zainteresowane
są
sympatję,
„Jornal do Commercio“, pisma
brazylijskiego, wychodzącego w Rio de wały dowody swoich tendencyj pokojowych, a w zamierzonym
przez nas pakcie dają jej wyraz raz jeszcze. Wizytę moją w BeiJaneiro, znajdujemy
komunikat
Pogią
należy więc ocenić jako dalszy
ciąg
konsekwentnej
pracy
selstwa Polskiego o Targach Poznańiządu
polskiego
nad
utrwaleniem
pokoju
w
Eutopie.
skich, wydany
oczywiście w celach
propagandowych,
mający
zatem za
zadanie zachęcenie
sfer handlowych
brazylijskich
do
wzięcia udziału
w
w niemicekiej prasie gdańskiej.
targach,
względnie
zwiedzenia ich.
Byłoby wszystko w porządku, gdyby
GDAŃSK, 15 VI. PAT. Tutejsza prasa niemiecka z ogromnem obunie ta mała
okoliczność,
że na ty- rzeniem komentuje przemówienie min. Zaleskiego,
wygłoszone w Paryżu,
dzień przed ogłoszeniem tego komuni- przyczem zaznacza, że min. Zaleski miesza się do spraw, które nie obchokatu
Targi zostały
już
zamknięte, dzą Polski. Polska bowiem nie należy do sygnatarjuszy traktatu locarneńzgodnie
z zapowiedzią
jeszcze
z skiego. Niemcy
nigdy nie pozwolą
na mieszanie
się Polski
do spraw
ubiegłego roku.
|
Nadrenji.
Jeśli się zważy, że podróż z Brazylji
do
Polski wymaga
conajmniej trzy
tygodnie czasu, to komunikat
został
ogłoszony o jeden tylko miesiąc
za
W

Zagranicznych.
Wobec tego zdumiewającego faktu
pragnęlibyśmy
mieć odpowiedź
na
wiele.
© PSądzę, że Rada miejska i Magistrat, jedno jeszcze pytanie: Czy ogłoszenie
dbając o interesy miasta, będą się starały w takich warunkach komunikatu przez
usilnie, by Kuratorjum
zmieniło swoje dzinie było
siejsze stanowisko; z drugiej strony władze Posła p. Dr. Grabowskiego
superproszkolne powinnyby uznać dobre chęci i o- właśnie chytrze pomyślaną
gromny wysiłek finanso :y Nieświeża i zgo- pagandą, dzięki której
nieznane
dodzić się na nietamowanie normalnego wzro- tychczas w tak młodem jak Brazylja
stu miasta, Tem większe znaczenie ma propaństwie imię Polski stanie się popujektowana ulica, że miasto otoczone jest
niedogodność
z tego
nie była,
miasto
zaś

-

minarjum,

Je- gdyż każdy, ktoby się zdecydował na
jest taką podróż, zechciałby
niezawodnie

wprost fatalny oto Kuratorjum nie zgadzą
się, by przez ofiarowany przez miasto plac,

wną

akcję
ze
strony Ministerstwa
Oświaty: mamy nadzieję, iž choć część robót przygotowawczych
wykonana zostanie
w bieżącym sezonie budowlanym. Założenie kamienia węgielnego powitane
będzie
przez
Nieśwież z wielką. radością, —Seminarjum przyniesie tę wielką korzyść, że ks.
Radziwiłł, mając pewność prędkiego wyniesienia się szkoły ze swoich murów, zapewne zgodzi się na jej chwilowe
jeszcze pozostanie.
Decyzja co do pomyślnych
losów Se-

Polska i Belgia pracują nad uirzymaniem

rozumień w ocenie sytuacyj międzynarodowych,
ale również
się naieży, że ziemianie woj.
- Sądząc z
możliwość
i
potrzeba
zawarcia
bliższego
porozumienia
w formie
ks. Radzi- Nowogrodzkiego idą zwartem szeregiem z

na

takim to a takim terminie

z niecierpliwością na

TS

—
skiego

Rada miejska ze swej
strony uczyniło
wszystko, by ułatwić
natychmiastowe rozpoczęcie budowy gmachu
seminarjalnego.

+
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Odnalezienie trzech członków ekspedycji gen.
Nobile.
Kingsbay,

z

WIEDEŃ, 15—VI. Pat. „Mittagsztę” donosi

SPOKOJNE

|

WAKACJI
ZAPEWNIA

że

FLY-TOX

członków
trzech
odnalazł
oddział saneczkowy okrętu Hobby
Zappiego i
ekspedycii gen. Nobile, a mianowicie Marianniego,
Spitzbergu,
; i Malgrema, którzy przez pola lodowe zdążali do

Równocześnie otrzymano iskrowe zawiadomienie od gen. Nobilo, że sytuacja,w jakiej się on znajdował nieco się poprawiła.

Radjostacja „lfalji' jeszcze działa.
PARYŻ,

|

SPĘDZENIE

15. VI. PAT. Agencja Havasa donosi z Rzymu, że okrętowi

Citta di Milano udało się wczoraj o godz. 22 nawiązać komunikację radjotelegraficzną z „ltalją". Gen. Nobile znajduje się obecnie
o 7 mil dalej
stan pogody uniemoZły
na wschód od miejsca, gdzie był poprzednio.
żliwił przeprowadzenie poszukiwań z aeroplanów.

i
|

||

NAJLEPSZY ŚRODEK NISZCZĄCY
NIEZAWODNIE: MUCHY, KOMARY
PLUSKWY, MOLE, ORAZ WSZEL=
KIE INNE SZKODLIWE LUB DO=
KUCZLIWE

OWADY

I ROBACTWO.

„tirasin* wyruszył w kierunku Kingshay.
MOSKWA,

15. VI. Pat. Sowiecki

łamacz

lodów

„Krasin*,

wiozący

przedstawicieli prasy włoskiej, norweskiej i sowieckiej, zaopatrzony
płynął

z Leningradu,

bay, dokąd
w

rękach

udając

się ną poszukiwania

spodziewa się przebyć 25

czerwcą.

sterowca

„Italja" w

Kierownictwo

na pokładzie

w samolot, odkierunku Kings-

ekspedycji

spoczywa

prof. Samojłowicza.

Hydropian szwedzki na rafunek „Ifalji”.

GO
M. NIEMOJEWSKIE90.
NOWY

STOKHOLM,
ludzi odleciał

4WIAT 5.TEL. 504-

CHRONICZN

15.VI, PAT.
o godz.

Pamoc

CHOROBY WĄTROBY - KAMIENIE ZOŁCIOWE.
ч

dziś

Wielki hydroplan szwedzki Upland

5 min. 50 rano

z załogą pięciu

do Spitzbergu.

fińskiego szfabu

generalnego.

HELSINGFORS, 15.VI, PAT. Z polecenia fińskiego sztąbu generalnego samołot
wojskowy systemu junkersa odleciał dzisiaj z Helsingforsu do Kinęsbay, gdzie weź-

E ZAPARCIA.

mie

udział

w akcji, mającej

na celu odnalezienie

członków ekspedycji

gen. Nobile.

|

QUASI UNA FANTASIA...
Lat temu-—sporo.

W

1909

roku.

Ćwiklińska; Bianka, wesoła

wdówka.

bratanica Pandolfa — Honorata Leszczyńska; Fłorio, młodzieniec zakocha-

Lelio.

Dromio.

uroczej
pani
Pandoliowej— Lelio.
Wpadł mi któregoś :dnia w rękę nie- ny w
Dromio.
Juljusz
Osterwa...
Etc...
Macory”:
przekład „Mandrag
miecki
jak
u
oryginał
do
podobny
chiavela;
Cóż to była za koncertowa gra!
pięść de nosa. Treść mocno przeina- Sam p. Lorentowicz podniósł w swej
czona; ciężki wiersz niemiecki, niewie- recenzji stylowość staro-włoską, sztudzieć ilostopowy. Skusiło mię
dobyč ki... Macchiavela! Nikomu z pp. recenz tej niemieckiej parodji
coś: quasi zentów nie wydała
się ta „Mandrawłoskiego z renesansowej,
cudnej gora“ jakoś... podejrzaną. Przeciwnie.
epoki. W ten całkiem
przypadkowy Odrazu
poczuli...
„lwi pazur', ojca
Boże
sposób powstała mojo (broń
nowoczesnej
komedji.
Podkreślono
nie Macchiavela!) „Mandragora“, ktorą jekkość i niewymuszoność przekładu.
Lelio.
6 (19) marca 1910
r. zaryzykował W rzeczy samej:
po «co miałem się
wystawić warszawski Teatr w ogro- wymuszać? Nieboszczyk
Macchiavel
dzie Saskim
czyli
Letni, jako (jak nie stał przecie na karkiem. Niestety!..
stało na afiszach) „Klasyczna kome- Lekka, stylowa komedja była w niedja obyczajowa w 3 aktach
Mikołaja których scenach, a i w
samem załoMacchiavela, w wolnym 'okrutnie wol- żeniu, tak drastyczna, że niebezpiecznym!) przekładzie wierszem, dokona- nie było ją trzymać dłużej na aliszu.
nym przez Ez. J. na podstawie mo- Cenzura, bywało, rosyjska coś puści
dyfikacji (jeszcze jakiej!) Pawła Egera". przeza niedopatrzenie,
lecz władze
Dromio.
Dyrektorem wówczas Teatru Let- strzegły pilnie, aby z takiego przeoniedla
a
i,
niego był Ludwik Śliwińsk
czenia
nie korzystano...
dłużej, niż
go skomponować takie „Objašnienie“ nakazywała przyzwoitość.
Lelio.
- to samo, CO chleb z masłem
'było
|
nadaremdie
byłoby
tłumaczyć,
а
:
przełknąć,
że kardynałowie Leona X-go słuchali
Zafundowano tej mojej quasi una najspokojniej „Mandragory“ , nietylko
ą!
królewsk
:
fantasie obsadę poprostu
nie gorsząc się, lecz przeciwnie, uba- Dromio.
Pandolio, dobrze podtatusiały, „boga: wieni setnie jej « bezceremonjalną pimąż przeiłorencki,
tv mieszczanin
kantnością, całkięm ;w guście Odroślicznej Beatryczy — Edmund Gasin- dzenia.
— Mieczysława

ski; sama

Beatrycza

Niech spytam: gdzie na swoją 'zgubę

Spotkał ją?
:

2

kościele.

A no, zgadnij pan! W

W kościele? Właśnie! Co za płeć obrzydła!
Nawet w kościele zastawia swe sidła!
A nawet Ślepa, kulawa i krzywa
Zabójczym

wzrokiem

mężczyznę

Dromio.

przeszywa.

Jak mnie pan widzisz! Sam ja wiem coś o tem.
Wszystkiem w nas godzi: łzami i chichotem!
A niech no która rączki w małdrzyk złoży,
:
Oczęta spuści jak aniołek Boży,—
Bęc! Amen! Z tobą nie może być gorzej;
Siadasz i piszesz słodkie madrygały.
Właśnie w Palmową było to* Niedzielę.
j
kompanja junacka:
Szliśmy za miasto
znienacka,
Ja, on, trzech jeszcze z nas. Gdy wtem
Porwie za ramię mnie tuż przy kościele...
Stanął jak wryty— nagle się zaszasta
i głosem, który ludzkim nie nazowię,
Belkocze: „Ach ,co... achl... Co za... niewiasta!

Patrz, patrz, z tym starym idzie tam!...“ I mowę,

Straciwszy, stał tak....
Znam to. Kubek w kubek taki
Trzaskać zwykł piorun—w poetów i żaki.
Łecz słucham, słucham!
Ona nic. Oczęta
niewinności,
posąg
istny
Spuściła,
j
| poszła dale
— święta,
wniebowzięta...
On za nią...

>

Owóż nieszczęsny Florio od tej daty
Snuje się jakby cień własnego cienia,
| wciąż przed okna biegnie jej komnaty,
Patrząc z ulicy w okna te jak w tęczę.
A za zasłoną opuszczoną, rĘczę,
Możnaby codzień widzieć piękną panią
Jak zerka chciwie raz po raz w ulicę.
Każda kobieta być kochaną
— lubi.

Hm, hm... Zaręczam

Waszmošci,

Że obejrzała go od stóp do głowy.
Nie patrząc, Świetnie widzą białogłowy.
Taką właściwość niają z przyrodzenia.

| pasja owa najcnotliwsze

"Lelio.
Dremio

gubi.

Więc do zdobycia byłaż-by:i ona?
Nie wiem. W okrutną cnotę uzbrojona.
Lecz kto wie? - Może?.,. Przekonam się wprędce.

Wędka rzucona. Miejmy ufność w wędce.
Haczyk z robaczkiem niech no rybka zdybie,

Ledwie poczuła smak — a już po rybie!
Rozpoczyna się pierwszy akt.
Służący
Są to Dromio

wprowadza
i Lelio.

do

bawialni

Pandolfa

obu

przyjaciół

Floria.

Panowie spocząć raczcie... Wnet
Z przechadzki wrócą pan i pani.
Dromio. Otóż jesteśmy
Lelio (rozglądajac się)

„V
mającemu

(Wychodzi)

-

w przystani,

Gniazdko jak raj od „a“ do „Zet“,
trakcie rozmowy dają obaj folgę zdziwieniu, že
notoryczne

powodzenie

atryczy, tak pilnie przez
A ten cały, drobny

u kobiet,

męża strzeżonej!

epizod

z rze-

komo Macchiavelowską „Mandragora“

czemże jest?
czynkiem

już

do

Ot, strzępkiem — przy”
dziejów

sceny warszawskiej.
Zamajaczył

przedwojennej

jakby widmem

'

gdzieś

zechciało

ich przyjacielowi,
się akurat

pani Be-

na dnie czeczotkowej szkatułki,

przecie, że to lub

owo

nagle

pomni się—ni stąd, ni zowąd.

mu

Bywa

przycz,

o

—

MAYA

5

A
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Przyczynek do niewysfar-

czalności rolniczej w-wa
Wileńskiego.
Ziemniaki

stanowią

w

konsumpcji

iudności kresowej jedną
z ważniejszych pozycyj. Nieurodzaj innych płodów, a zwłaszcza żyta, przyczynia się
zawsze
do
zwiększonego
spożycia
ziemniaków, nieurodzaj ziemniaków—
do spożycia mniej lub więcej szkodliwych surogatów. Przeciętnie, na ostatnie trzy Jata,
na 100 ha wszystkich
upraw
Obszar
pod
ziemniakami w
wwie Wileńskiem wynosił 12 ha. W
roku 1927 ogólny obszar pod
ziemniakami

wyrażał

się

cyirą

90

cy ha.
Przeciętny urodzaj
z
przekracza u nas 80 cent.
uwzględnieniu

kartoili

na

nie
Po

sadzenie,

procentu gnicia i t. p. na wyżywienie
ludności i inwentarza żywego pozostaje
ilość niedostateczna,
co się potwierdza przez zestawienie przywozu—wywozu w poszczególnych latach. Niewystarczalność ta jest poniekąd względna, — bowiem należy przyjąć
pod
uwagę znaczny procent ludności miejskiej
a więc nieprodukującej ziemniaków.
Temniemniej fakt,
że przy
ogólnem
zaludnieniu
przeszło 1250
tysięcy

produkcja

nie jest

winien

wystarcza-

miejscu

przez

tegoż

opierać

nie

na

INFORMACJE.

stawała

się

nierównomiernego

— (n) Cenyw

i około 600

krzywda,

szacowania

dochodów,
Min. Skarbu przypomina
urzędom skarbowym,
aby
dokonywały szacunku dochodu na podstawie
książek
rachunkowych
i dowodów
pieniężnych rolników;
zaś
szacunek
„na oko“ może być robiony wówczas,
gdy gospodarstwo
żadnych rachunków nie prowadzi, przyczem powinno
być przeprowadzone dochodzenie przy
pomocy Świadków,
rzeczoznawcówi
osób wiarogodnych i dopiero na pod-

tonn jako korekta w/g stacyj „różne

przyjmując

»ępostołe”,
ileńskie).

nadwyżka przywozu

1926

roku

W

nad wywozem wzrasta
w

1/3

na w-wo

do 6400 tonn

1%

p.

co winno być

wyczerpująco

tnie 34—,

w

szeregu

poprzednich

PRECZ

mz

z FALSYFIKATAMI!

we:

słoma

wóz

średni.

0 BE OS

SOS IEA

—I
AI

NTN
CY wskazuje

na jej siłę
Żądać
wszędzie.

mm
. >

85—95,

dzona

siano

10—15,

8-10,

Tendencja spokojna. Do-

razowa 60

gryczana

jęczniien-

400—420.

Warzywa:

30 gr.

za

1

litr,

kartofie

15—16

gr. za

1863-4.

Nie dziw, że

kurczęta

1

200

250,.kaczki

żywe

6,00

800,

kg.
tyby:

liny

żywe

380

—

400,

šniete

280 — 300,
szczupaki żywe
350 — 38,
śnięte 200 250, okonie żywe 380 — 400,
Śnięte 240 280, karasie żywe (brak), śnięte (brak), karpie żywe 320—400,
Śnięte
180—220, leszcze żywe 380—400, śnięte
250-280, sielawa 150 180, wąsacze żywe
350 380, śnięte 280 300, sandacze (brak),

sumy 200 — 250

miętuzy

GIEŁGA

WARSZAUSK

15 czerwca
Dewizy

i

5

Tranz.
359 75
43,52

Holandja
Londyn
Nowy-Yurk
Paryž
Praga
Szwajcarja
Stokholm
Wiedeń
Włochy

winny,

traktowaniu

świętości narodowych przez Magistrat, dzie-

ją się tu różne rzeczy, które się dziać

powinny,
daliczne.

rzeczy niesmaczne! wręcz
Ę

Papiery
Dolarowa

Sprz.
360,65
43,63

Kupno
_ 358,85
43,41

8,90
8.92
35,05
35.14
26,415
26.48
171,85
172.28
239.21,
239.81
125,41
125.72
46,925
47,04

8.88
34.96
26.35
171.42
238.61
125.00
46,81

procentowe:
87.25 —, —
—,

A więc widzieliśmy raz, jak hoża dzie-

południe,

około

wewnętrzne

przyjęcie od 5—7 w.

g0-

zdumieniu zauważyliśmy na wspomnianej
już wyżej płycie charakterystycznie wiejskie objekty: dzban gliniany, jakie używają zazwyczaj

do mleka, obwiązany szmatką,

a na dzbanie zawiniątko

16.

NADESŁANE.

Dr. Jūzei Liebeskind
Marjenbad
— Dom Rungarja

w chustce,

przy-

pominające kształtem okrajec chleba. Tru-

dno się domyśleć z pewnością
właściwej
natury tego aktu: być może było to uczczenie dusz zmarłych
ofiarą Z pokarmów

(zwyczaj taki docho*ał się wśród prawosławnej ludności miejscowej po
jeszcze), a być również
może

dziś
że

dzień
jakaś

włościanka, uważając to miejsce za pewne-

go

rodzaju

„tabu*

nietykaine

czalne, pozostawiła te swoje
`

i nieprzekra-

rzeczy

Opad
bę w

]
]

za domm.

Ё

VI

1928

10

proc.

kolejowa

104

8 proc.

przemysłu

polskiego

90

6 proc.

warsz. 61,50

53.50 54,—

gr. kartę

oczekiwać

na

dalszy ciąg

podobnychj„nowości*, zapytujemy Magistrat,
kiedy się skończy

ten bałagan

i kompromi-

tacja miasta.
Wiemy, źe usłyszymy w odpowiedzi, że
to wszystko

„niebawem*
brzymi,

jest

pomnik

chwilowe,

że

stanie

tu

i to jaki jeszcze—ol-

monumentalny,

słowem

8-my

cud

tu taj

otrzymały onegdaj zarządzenie władz centralnych w sprawie
walki
ze sztucznemi

nie większej, no i staranniej wykonanej pły„kamuszek*,

a i nadpis

na

niei winien być mniej lakoniczny, o ile ma
spełniać godnie swe zadanie wychowawcze.
A pro os wario tu jeszcze nadmienić
że z braku ławek na „skwerze* solidne nie-

raz matrony, asystujące zabawom swych
pociech, zmuszone są siadać na niziutkich
na poręcze

ne, okalające płytkę, o co zresztą,

sanych wyżej warunkach,
nich

pretensje.

trudno

czy
adwy-

też po poronieniu. W razić ustalenia, iż choroba wzglę-

drewnia-

w opi-

bez której

chować

Wykdyczne

i po przybyciu

ulgowych,
wyjazdu
dłużny z
Pomoc

do

Nowicz

z miejsc

przed-

bezpłatnych

lub

winny przed otrzymaniem karty
złożyć
w Sekcji Finansowej skrypt
tytułu udzielanego przez Bratnią
świadczenia w postaci pokrycia

częściowego

lub całkowitego

— Bracia mleczni!

ciągiem

ze stącji

sprawa

(x)

:

W

pozytywnym

będzie skierowana

wy-

do Sądu

RZEZ
MIEJSKA.

Naprawa

Po

chodników

zakończeniu

na

uli-

robót

nad

przy ul. Ży-

mtr2

przy

ul. Raduńskiej.

przy

tych robót

przystąpi do

innych

Magistrat

odbędzie

kosztów

u-

W

niedzielę,

dn.

Bezdany.

— (0) Odroczenia
wojskowe dla
akademików. W dniu 20 kwietnia upływa
termin składania podań 0 odroczenie dla
akademików roczników 1904, 1905 i 1906.
Starający się o odroczenie winni do tego
terminu przedstawić władzom
wojskowym
świadectwo uniwersyteckie,
w przeciwnym

razie zostaną natychmiast wcieleni
regów.

do sze-

KOŁEJOWA

zapraszą
wszystkich
sympatyków.

rb. do

ni

58

zamiany nowych

klm.

przystąpi

jeszcze w

szyn ną przestrze-

na szlaku toru kolejowego

Wilno—Białystok

i na

Baranowicze—Stołpce.

robót regulacyj-

przestrzeni 121

kim.

KOMUNIKATY.

ulicach.

—

Naukowe

posiedzeni:

Wil.

T-wa

terminie),

im. Mickiewi-

swych

członków
z

i

RÓŻNE.

— Memoriał białoruski w sprawi*
oświaty. Dn. 15 bm. delegącja Białorusinów

w

składzie

pp. Jakimowicza,

Jarosza,

i Wasilewskiego wręczyła
naczelnikowi wydziału bezpieczeństwa publicznego p. Kirtiklisowi memorjał w sprawach oświaty oraz spoteczno-politycznych.
— 668 szkół. Na terenie djecezji Wileńskiej znajduje się 668 szkół, w których
dla dzieci ludności
prawosławnej wykłada
się religja
syjskim.

w

językach

białoruskim

TEATRY

i ro-

i MUZYKA.

— Koncert Białoruski. W pierws:>
rocznicę założenia Biąłoruskiego
Teatru
IE, Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury w Wilnie, w sobotę 16 b.
m. w lokalu Instytutu (Ostrobramska 85,1)
odbędzie się koncert białoruski.
Program: I „Cham* — dramat

4

E. Orzeszko, Il Chór. Po koncercie

dzie się zabawa

akt

odbę-

taneczna,

ZA
o g. 8.30 wieczór.
—
і'псру Mieczysława
Dowmun-

ta i Heleny
drugi komedja

Kamińskiej.
Dziś
muzyczna W. Kolło

po raż
„Tylko

ty“, urozmaicona licznemi melodjąmi i tańcami, z występami gościnnemi ulubieńca
publiczności wileńskiej Mieczysława Dowmunta

oraz

skich

primadonny

teatrów

warszaw-

Łeleny Kamińskiej,
Wyreżyserował tę nowość K. WyrwiczWichrowski, przy pulpicie Mieczysław Kochanowski.
— Konkurs chórów wileńskich.
Jutro, w niedzielę, 17 bm., staraniem Komitetu Organizacyjnego po
Związku
piewaczego oraz
Wil. T-wa
Muzycznega
„Lutnia* odbędzie sgę w teatrze
Miejskin=
na W.

Pohulance

I-szy konkurs

chórów miejscowych w iłości 9 (7 miesza”
nych i 2 męskich).
Wykonane będą po 2 pieśni przez każdy

chór

łącznie.

W programie

Moniuszko

Żeleński,
Maszyński,
Rzepko, Lachmas.
Kazuro, Różycki, Prosnak i inni.
Przewidziane są 3 nagrody: 1-sza Poi
skiego Radja — робаг wędrowny, oraz £
i 3 Departamentu Kulturyi Sztuki.
Ś
Bilety są do nabycia w biurze „Orbis”

od9
4i pół, a jutro w kasie teatralne;
na W. Pohulance od godz. 9 rano.
Początek o godz. 8 wiecz.

RADJO—WILNO.

‚ — (х) Roboty inwestycyjne na terenie dyrekcii PKP. w wilnie. W związku
z zatwierdzeniem odnośnych kredytów Dy-

rekcja PKP. w Wilnie

drugim

cza, Domikańska 3, Walne Zebranie
Wileńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Krajoziawczego na które Zarząd usilnie

(„Reduta*)

WOJSKOWA.

(w

się w Gimnazjum

jest

stawić Administracji Uzdrowiska. Wykluczone jest przebywanie na terenie UZdrowiska usób chorych na choroby
zakaźne,
w pierwszym rzędzie na gruźlicę, 4) Przy
zapisywaniu się należy przedstawić legitymację uniwersytecką
która jednocześnie
jest legitymacją Bratniej Pomocy, 5) Oso-

dnie zgon nastąpiły po poronieniu, władze
administracyjne będą przeprowadzały skru-

Sobota 16 czerwca 1928 r.
12.00—13.00: Transmisja z Warszawy”
Sygnał

czasu,

hejnał

z

Wieży Marjackie;

w Krakowie, komunikat lotniczo-meteorołogiczny orazi muzyka
Zz płyt gramofonowych.
17.00—17.15. Chwilką litewska.
17.20 17.45: Transmisja z Warszawy:
„Hoene-Wronski“

odczyt

ll-gi

w

150-18

rocznicę urodzin — wygłosi dr. Adam Zieleńczyk.
у
17.50—18.15: Odczyt rolniczy w opracowaniu Zw. Kółek Rolniczych z. Wileń-

Pedjatrycznego. We wtorek dn. |9. bm.
odbędzie się w klinice chórób dziecięcych
ligóry odnośne władze administracyjne zakiej.
rządziły ostatnio zamknięcie przy ulicy Ki- USB o godz. 8 wieczorem naukowe posie18.15 — 19.00: Audycja litewska. W projowskiej trzech
magazynów z sianem, sło- dzenie Wil. Oddz..Polskiego Tow. Pedjatr. ®
porządkiem dziennym:
gramie: odczyt o poezji i pieśni ludowej
mą i tp, których ubikacje w myśl obowią- z następującym
1.
Pokazy
chorych.
lite skiej, ludowe pieśni, recytacje poezji
zujących przepisów przeciwpożarowych za2. Dr. R. Szabad-Gawrońska. O lecze- litewskiej w oryginale.
L
gra”ały bezpieczeństwu publicznemu.
niu Rivanolem ropnych zapaleń opłucnej u
19.00—19.25: „Dokształcanie nauczyZwyżka
cen piwa.
Dowiadujemy
dzieci
do
2
lat.
się, że wobec podniesienia cen surowców,
cielstwa szkół powszechnych* I odczyt wy$. Dr. S. Bagiński. Spostrzeżenia
nad głosi wizytator Zygmunt Szulczyński.
robocizny, węgla i t. d. Związek
Browaant;genu metylowego w gružli19.25—'9.50: „Stanisław Przybyszewski*
rów w Polsce podniósł ceny na piwo w dziataniem
cy u dzieci.
odczyt z dziąłu „Literatura* wygłosi Jerzy
całym kraju, w tej liczbie i w Wilnie, gdzie
4.
Wolne
wnioski.
MAZ
z dniem dzisiejszym ceny piwa również
Goście mile + idziani.
zdrożały.
Komunikaty z Warszawy:
—
Naukowe
posiedzenie
Polskiego koncert popularny.
(x) Delegat m. Wilna na między2
Tow. Przyrodników
im. Kopernika, W
20.15 -22.00: Transmisja z Warszawy:
narodowy zjazd do Paryża. Dowiadujemy niedzielę, dn. 17 bm.
o godz. 4 pp., odbę- sygnał czasu, komunikaty P.A.T., policyjsię, iż na międzynarodowy zjazd przedstadzie się w zakładzie botaniki Il. USB. ny, sportowy i inne.
wicieli rządowych, samorządowych „i pry- Pm
lm. Józefa Piłsudskiego, ul.
22.30 23.30: Transmisja muzyki tanecz*
watnych elektrowni, który się odbędzie w
bjazdowa 2) posiedzenie naukowe Oddzia- nej z Warszawy.
Paryżu w dniu 10 lipca r. b. jako przedstawiciel miejskiej eletrowni w Wilnie, wyde- łu Wileńskiego Polsk. Tow. Przyrodników
legowany

zostanie

x) Zmiana

p. inż.

na

im. Kopernika

Biszewski.

stanowisku

wice-

prezesa miejskiego Komitetu wychowa-

nia fizyczn. ląformują nas,
iż stanowisko
wiceprezesa miejskiego komitetu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego
w Wilnie,
piastowane
dotąd przez
majora Łeskowskiego, powierzono prezesoś członkiem

go

został Starosta

— (x) Nowa

honorowym

komitetu,

p. Strzemińskie-

Grodzki

studnia

ni

artezyjskiej

ku

miejscowej

na

p. Iszora.

artezyjska dla

terenie

dzielnicy

Li-

pówka.
Studnia ta, której głębokość wynosić
będzie 95 metr. oddaną zostanie do uzytludności.

POCZTOWA.
—

Pośpieszne

przesyłki

pocztowe.

Ministerstwo poczt
i telegrafów
nowe rozporządzenie w sprawie

mieć do nia przesyłek pocztowych i paczek

wydało
doręcza-

adresa-

Oczekujemy więc jeszcze: 1) rychłego
ustawienia ławekw centrum skweru i przy
dróżce środkowej od strony ul. Mickiewicza, 2) pomalowania sł .pków i 3) szybsze-

tom.

ny rynku
wobec
ciągłego 'przekraczania
granic skweru przez przekupki i właścicielki straganów.
Frzec odzień,

— (x) Wyjazd Prezesa Dyrekcji Poczt
i Tel. w Wilnie do Nowogródka, Prezes
dyrekcji Poczt i Telegrafów
w Wilnie p.

‚ Paczki pośpieszne wagi do 5 kg. muszą być natychmiast po nadejściu przesyła-

ne do mieszkania odViorcy.
Najwyższa

waga

paczek

go ogrodzenia skweru sztachetami od stro- wynosić ma 20 kilogramów.
inż. Żółtowski

wii

szym do Nowogródka
zanych z reorganizacją

w

pošpiesznych

w dniu

wczoraj

sprawach zwiąsięci telefoniczno-

telegraficznej na przestrzeni
gródek oraz projektowaną

BOONE

nych.*

z referatem

pt.

„O

roślin-

„ Po odczycie zwiedzanie ogrodu
Botanicznego USB. na Zakrecie. Goście mile
widziani.

Ze

—

wolny.
Uroczysta Akademia

Wilno—Nowóbudową nowe-

Bilety od 1 zł. So do

WYPADKI

prof. dr. Józefa

zespołach

ku

czci Ser-

p. ca Jezusowego. W niedzielę 17 bm. o 1ej pp. w Sali Miejskiej.

Krajowego

dzielnicy Lipówka. Magistrat m. Wiina
przystąpił ostatnio do robót budowy stud-

słupkach (tak!), okalających trawniki, inni
zaś z pośród strudzonych przechodniów
siadają bez ceremonji

wyjazdu,

przypadku zgłoszonego zachorowania
zgonu ną zakażenie połogowe, władze
ministracyjne stwierdziły, czy wypadek

b. p. o Komisarza Rządu

szkarądzeństwa

zgło-

17 bm. idziemy na wycieczkę do Niemenczyną. Zbiórka o godz. 8-ej rano (punktualnie)! przed kościołem św. Piotra i Pawła na Antokolu. Wracamy wieczorem po-

się

padki te zdarzają się ostatnio coraz częściej, Ministerstwo poleca, aby przy każdym

niezwłocznego
urzeczywistnienia projektu
minimalnego, ale realnego, mianowicie zasztachetami, oraz ułożenia znacz-

W ciągu

wyjazdu

śmiercią kobiet. Wobec twierdzenia, iż wy-

poronieniami, które częstokroć kończą

wi Banku
Gospodarstwą
Szwajkowskiemu.

ty. niż obecny

terminem

dni przed

trzymania w Uzdrowisku, 6) Opłata za utrzymanie jest pobierana na miejscu przez
|
Uzdrowiska przynajmniej za tydzień
zgóry.

o potędze”, nie stojących w żadnym stosunku do faktycznych możliwości finansowych miasta, rezygnujemy z góry z tych
pięknych
perspektyw, żądając natomiast

żelaznemi

ordynującego

trzech

— (x) Za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Na wniosek komendantą miejskiej straży ogniowej p. Wa-

68,35 68,25

lekarzą

Kasie Chorych, 3)

by korzystające

- (0) W sprawie walki ze sztucznemi poronieniami, Władze administracyjne

nych

Jeszcze gorzej miały się rzeczy z tym
szacownym zabytkiem w dniu wczorajszym,
kiedy to w godzinach popołudniowych zauważyliśmy pozostawioną
na płycie próżną
butelkę!!
х
chcąc

arcybiskupa Teodozjusza.

zabawi do 20 lipcą.

niezwłocznie

czasowo na przechowanie, by napróżno nie
wlec ich wszędzie za sobą.

"Nie

Deszcz.

—AC.

Po zakończeniu

8 pros. Piotrkowa 66.50

do

w Studenckiej
kartę

— (x) Regulacja ruchu autobusowego na Zwierzyńcu. W celu uregulowania
ruchu autobusowego na Zwierzyńcu Magistrat m. Wilna przystąpił w tych dniach do
robót nad regulacją ulicy Zana, która połączoną zostanie z innemi ulicami dzielnicy Zwierzyniec.

62,50

porady

PMA.USB.

godzinach 2—3
kuracjuszy, 2)
za opłatą So

przyjęcie do Uzdrowiska Akademickiegoi
okazać zaświadczenieo stanie zdrowia.
Zaświadczenie powyższe należy prze-

URZĘDOWA.

i 700

89 - 90

Zarząd

sič się do Sekretarjatu Bratniej Pomocy po

Dv. 15 bm. arcybiskup prawosławny Teodozjusz wyjechał na kurację do
Druskie-

nik, gdzie

Uzdrowiska

w Sekretarjacie Bratniej Pomocy

dowskiej, Magistrat m. Wilna przystąpił w
tych dniach do ułożenia
około 1200 mtr2
nowych chodników
przy ul. Kalwaryjskiej

5 proc. warsz. 59,50 60,25
8_ warszawskie 76,-_ 75,75
proc. Łodzi

kiero-

ELOASZEGZEDOTEDZYZ GEPEOEYZROTEZZOEZA SEASTERZRKI
godzinie 12, m. 39

1) Wpisać się Podberezkiego

(ulica Wielka
Nr. 24) w
pp. i 7—9 wiecz. na listę
Przy zapisywaniu się wziąć

regulacją jeźdni i chodników

10 proc. kolejowa 104. 103.75
Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94—

4,5

— Wyjazd

do

Nowiczach.

kiego w Nowiczach, winien:

:
+ 1600.

dobę

w

Każdy członek Bratniej
Pomocy
życzący udać się do Uzdrowiska
Akademic-

в
Maximum na dobę 21>C.
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia.

-

-

pożyczka

4,5 proc, ziemskie

za

p. inż.

Stowarzyszenia
Bratnia
Pomoc
Polsk.
Młodz. Akad. USB. w Wilnie niniejszem
komunikuje, co następuje:

r.

Pół pochmurnie.

Uwagi:
Minimum

powierzono

wyjechać

Akademickiego

6

each miasta.

Dolarówka 90,— 93,-- 91 —
5 proc. konwersyjna 67
Požyczka kolejowa 62
6 proc. pożyczka dolarowa 1920 r. 87.—

nie stąpienia dotychczasowego

skanT

amantem
wucha wiejska wraz ze swym
przelaztszy bez dłuższego namysłu
przez
ogrodzenie (bo niskie!) i schyliwszy SiĘ
mozolnie
"nad kamieniem, odcyfrowywała
niezbyt czytelny nadpis.
Ciekawszą rzecz mogli obserwować
dość liczni przechodnie w dniu feralnym
13-g0 b. m. w samo
dziny 12 — 1-szej.

j
|

15

poczto‚

AKADEMICKA.

753

Okręgowego.

waluty:

zastępstwo

urzędu

czas nieobecności prezesa inż. Żół-

Jak

Temperatura
średnia

padku

a

towskiego

Kowalence.

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakladu fteteoroiogji U. $. B.

pułatne dochodzenie.

1928 r.

dla tamtejszego

|

120 - 150, jażie darzył się po porodzie, czy

bywe 350 380, śnięte 200 « 220, stynka
rak), pioci 120.150, drobne 40- 60,

małemi

przy takiem

Adolfa.

go gmachu
wego.

Na

Zach. sł. o g. 19 m. 48

jutro

1 kgr

bite 400 600, młode 3.00 4.00, gesi żywe
8,00 12,00 bite 7.00 -10.00, indyki żywe
15.00 -1800, bite 12.00 — 15.00 zł., młode
8.00 1200 zł. za sztukę, borówki 5 zł. zą

co rozszerzone:
ni to miejsce dla przywiązywania koni, ni to „zagrodka
dla kóz*,

tabliczce

Benogź

B

cebula 90—100,
młoda
10—15 (pęczek)
marchew 25—30, pietruszka 5—10 (pęczek)
buraki 25 — 30, młode 25 — 30 (pęczek)
brukiew 20 25, szczaw 25 30,sałata 15—
20 (pęczek), ogórki 40—50 gr. za sztukę,
groch 80
100, fasola 80
90, kapusta
świeża 100—120, kwaszona 45—50, grzyby
suszone 18—20 za 1 Kg.
Drób: kury 3,00
6,00 zł. za sztukę,

uzasad-

ducha

| Wschód sł. g. 3 m. 31

Cukier: kryształ 150 (w hurcie), 158 (w
Wiatr
а
detalu), kostka I gat. 180 190, II gat. — przeważający
1J Południowo-Zach
odni.В

niedbalstwo

Bogu

Oz+|

380. szmalec ameiykański | gat. 400—450, Ciśnienie
J
li gat. 380—400, sadia 380—400,
olej ro- średnie w m. ]
25 —

powiadomiły

_

—

serowe 500 — 650.
J ja: 140 -150 za 1 dziesiątek.

Jest pośrodku placu Łukiskiego niskie
ogrodzeńko drewniane, ostatnio nie-

(niejeden,

#6

380—
350—

Śmietana 140—150, twaróg 100 — 120 za 1
kg., ser twarogowy 120 — 150, masło niesolone 450 — 550, solone 400 — 450, de-

Magistratu.
małe

"SOBOTA.

z dnia

ślinny 240—-60.
Nabiałr mieko

prefektom,

murów
po-Bernardyń- wnictwu szkół powszechnych Nr. Nr.1, 22,
skich dla celów wystawy wymaga je- 37 i katechetce p. Karbowskiej wzruszeni
dnak
dla swego
urzeczywistnienia rodzice składają podziękowanie za przygotowanie i urządzenie
tak wzniosłej uroprzedewszystkiem kredytów budow!a- czystości pierwszej Komunji Świętej.
nych, o które pomimo wszystko jest
RODOWE
bardzo trudno wystarać się,
Sprawę tę popiera p. Wojewoda i
Wystawa Artystów Plastyków.
onegdaj
w
towarzystwie
członków
Przypominamy,
że wystawa ArtyKomitetu Wystawy, kanserwatora państów
Plastyków
przedłużona
została do
stwowego prof. Remera i profesorów
Ruszczyca i Kłosa oraz przedstawi- dnia 25 czerwca. Nadchodząca niecieli dyrekcji
robót
publicznych
z dziela będzie więc przedostatnią
niewielkiem
zainteresowaniem
oglądał
dzielą istnienia tej szóstej
dorocznej
wzmiankowane mury. (0)
wystawy obrazów i rzeźb, wśród których znajdują się dzieła
Adamskiej,
ćwiczenia polowe artylerji litewskiej Dawidowskiego, Hoppena, HermanoW sprawie tej wysłane będą specjal- wicza, Jachimowicza, Jamontta, Kulene rozporządzenia, mające
na celu szy, Karnieja, Kwiatkowskiego,
Mięzapewnienie bezpieczeństwa
ludności dzybłockiej, Niesiołowskiego,
Rouby,
osiedli przygranicznych.
Skangiela, Szczepanowiczowej, Słoneckiego oraz
niezrzeszonych artystów.
W jutrzejszą niedzielę zawieszone
też zostaną obrazy Ludomira Ślen dzińskiego, w liczbie trzech, które znakomity artysta niedawno
wykończył.

KRONIRA

65;$kar-

75—85,

tłuszcze: słonina krajowa I gat.
Il gat. 320—380, amerykańska

400,

Mianowicie, ku największemu naszemu

Pergament
Trocka 3, tel. 1151.
W. Z. P. Nr

‚

rynko-

Mięso wołowe 300 — 320 gr. za 1 kg.,
cielęce 250—280, baranie (brak), wieprzowe 300—310, schab 320 -350, boczek 320
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wę-

słowo „1863 rok*; dopiero się domyślamy,
że to miejsce trącenia powstańców w roku

anodowel

POWRÓCIŁ

albo karygodne

małej

Ą w=baterji

choroby

Žy-

Ceny

mieszczuch ma lepszą na Rossie), a ną tej świata, ale wiedząc właściwą cenę tych „snów
cyframi wielkie

Sama NAZWA

Dr.

bro-

litewskie

(za pośrednictwem poselstwa swego
w Paryżu) polskie władze bezpieczeństwa, że w okresie od 16 b. m.
do
10 lipca w okolicy Oran odbędą
się

100--120, przecierana 110--120, perłowa 100—
110, pęczak 75—85, jęczmienna 80—90, jaglana 80—90.

„Wziady” na bukiszkach,

ną płytkę

Bernsztejn,

tyłko w oryginal. opakowaniu.

.

48—,

Kasza manna amerykańska 140—150 gr"
| kig., krajową 110—120, gryczana cała

za

dających owe dziwo (autentyczne).
Przy bliższem przyjrzeniu się daje się
zauważyć pośrodku zagródki jakąs mizer-

»» * ЛС
i „WODA STOKOWA“
Nam sa

49, jęczmień

35

żytnia

13—18.

na 60—65.

jak się domyślało raz jedno z dzieci, ogią-

Žadajcie napoj
tiko orzežwiający
znany

fabryki

48

na kaszę

Władze

arty-

kułów tezę, że wytwórczość roślinna
na terenie w-wa Wileńskiego,
wobec
iej niskiego
poziomu,
nie stwarza
możliwości sź vel norm konsumpcyjdo wymogów arnych odpowiednio
ganizmu,
że przy większych urodzaRA

owies

pszenne

ziemniaki

w
protokule posiedzenia Kodla ziemniaków pod względem nieu- nione
rodzaju był fatalny, a jednak różnica misji Szacunkowej.
Dla zachowania równomierności w
nadwyżki przywozu w 1926 r. w odopodatkowaniu
gospodarstw rolnych
- qiesieniu do roku 1925 wynosiła tyl- Min. Skarbu określiło na podstawie
ko 800 tonn.
urzędowych
danych
statystycznych
Dane te i uwagi wyżej przyto- Średnią cenę za 100 kg. żyta z okreczone potwierdzają wysuniętą
prze- su gospodarczego 1926—21 na 37 zł.,
z roku zaś kalendarzowego 1927 na
zemnie

,

52-53,

„ Wielebnym Książom

usil- staurowania

Świezenia artylerii lifewskiej,

15-g0

otręby

Specjalnej uwadze władz skarbowych
Min. Skarbu poleca gospodarstwa,
dotknięte klęską nieurodzaju
lub klęskami żywiołowemi
(powódź,
pożar,
gradobicie
i t. p.).
W tych
gospodarstwach nie powinny być stosowane ustalone normy dochodowości.
W
gospodarstwach
uprzemysło-

po wprowa(cyfra wypośrodkowana
uwzględnienie
przez
dzeniu korekty
wionych władze winny ustalić rzeczystacyj Dyrekcji Wileńskiej, niewymiewisty dochód, nie stosując norm ogólnionych z nazwy).
nych.
Przytoczone cyfry są w pewnej
W gospodarstwach dzierżawionych
zależności od wzrastającej
zdolności musi być ustalony ogólny dochód, a
nabywczej ludności miejskiej. Tak, na- z niego potrącona tenuta dzierżawna
iiane
Świadczenia
dzierżawne i doprzykład, dowóz ziemniaków” kolejami piero reszta dochodu podlega opodatdo Wilna (ze stacyj tak w-wa Wileń- kowaniu.
skiego, jak innych w-w) wynosił w
W przypadkach stosowania norm
r. 1925—załedwie 3913 tonn, wówczas dochodowych z 1 ha gruntu zasadniczo nie powinna być określona wyżej
gdy w r. 1926—6810 tonn.
4 i pół centn. metr. żyta z wyjątkiem
Pomimo znacznych różnic w uro- drobnych rolników,
o których mowa
dzajach w r. 1923, 24 i 25, nadwyżki w ust. 2 art. 15 ustawy
o
podatku
a dla których norma
przywozu, w !. 1924, 25 i 26 nie wy- dochodowym,
być przekazują
większych
odchyleń
(4500, 4 centn. z 1 ha nie może
kroczona.
Przekroczenie
granicy
(4
Raczej widoczna
6400 tonn).
5600,
i pół centn. metr. żyta) może nastąpić
jako
do wzrostu,
jest tu tendencja
tylko w przypadkach wyjątkowo
ponabywwynik wzrastającej zdolności
gospodarczej,
konjunktury

czej konsumenta miejskiego. Rok:1925

dnia

warowy

żyto 53

:

myślnej

z

kg. przy
st. Wilno:

jąca dla wyżywienia 200 tys. ludności
miejskiej—wiele za siebie mówi.
stawie zebranych
tą
drogą
danych
W roku 1924, za ostatnie 9 mie- można
ustalić
wysokość dochodui
Gdyby jednak
i tą drogą
sięcy
przywóz ziemniaków przewyż- podatku.
nie
można
było
zebrać
potrzebnego
przybliW
szył wywóz o 3400 tonn.
materjału do ustalenia podatku,
to
przyjąć, że nadwyżka dopiero
żeniu można
wówczas władza
skarbowa
przywozu dla całego roku 1924 wyra- może ustalić dochód
przeciętny,
jednak
należy
postępować
bardzo
žala się cytrą 4500 tonn.
W roku 1925 nadwyżka
wywozu ostrożnie, biorąc pod uwagę różne waprzekracza cyfrę 5600 tonn (5100 od- runki, w jakich się znajduje gospodarstwo (jakość gleby, oddalenie od
notowanych: z „Rocznika przewozów kolei, g
dróg, zadłużenie płatnika

kolejowych" w/g stacyj

Wilnie

czerwca r. b.
Ziemiopłody:
Geny
za 100
tranzakcjach wagonowych franco

toflana

bowiem często władze skarbowe szacowały dochód za wysoko. Aby uniknąć

MIEJSCOWA.

82, 70 proc. 75- 78,

Przy określeniu podatku dochodowego z gospodarstw
rolnych
dotąd
rolnikom

KRONIKA

Północnych

nie się stara o pozyskanie dla działu
kulturalnego wystawy murów po-Bernardyńskich, zajmowanych przez wojsko i wydział sztuk pięknych
U.S.B.
Władze wojskowe i uniwersyteckie
są do teso żądania przychylnie usposobione, tembardziej, że Uniwersytet
w Okresie wakacyjnym, na który wyznaczone są Targi Północne, z gmachów swoich nie korzysta,
również i
wojsko w tym czasie udaje
się do
obozu letniego.
Inicjatywa prof. Ruszczyca
odre-

Mąka pszenna krajowa | gat. 0000 A
110—120, 0006 95 105, II gat. 0000 B
90—100, 000 80—90,
žytnia 65 proc. 78—

Podafek dochodowy Z gospodarstw ralnych.
często

Bprawa murów po-Bernardyńskieh.
Komitet Targów

40 zł. Według tych cen ma być przeliczany na złote dochód, określony w
centnarach metrycznych żyta na podstawie norm orientacyjnych. Zastosowanie jednej z podanych cen zależne
powinno być od tego, czy opodatko:
wanie następuje według wyników roku
gospodarczego, czy też według wyni:
ków roku kalendarzowego.
(0)

nadziej

lepszych urodzajów, lecz na uzdolnieniu gleby
do wydawania większych
plonów.
Niewystarczalności rolniczej
kresu nie położą i szeregi pomyślnych
pod względem urodzaju lat.
Z. Horski.

tysię-

1 ha
metr.

na

rolnika, nie
będąc nawet dowożona
do miast.
Dążenie do poprawy
swego bytu
rolnik

vo

Eil JAU

jach rolnik zjada więcej,
przy mniejszych — mniej, kompensując niedojadanie surogatami, że te większe urodzaje nie mogą zaważyć
na naszym
bilansie handlowym, bo nadwyżka jest
spożywana

6-0

40

gr.

—

Zaginięcie

Białoruskiej

Chatki

I KRADZIEŻE.

bibljoteki.

przez

sprawców
została
skradzioną
Straty wynoszą około 5 tys. zł.
duje

W

się

liczbie

skradzionych

Encyklopedja

— Pies policyjny

Z

lokalu

nieustalonyci
bibloteka.
:

książek

Brokhausa

i in.

znaj-

odnalazł sprawców

kradzieży.
W nocy na 14 bm. z mieszkania Adama Markowskiego (w. Markucie)
skradziono chomąty. Pies policyjny „Gniew*

Przemówienie ks. pr. L. Zebrowskie- śladami doprowadził do miejsca, gdzie były
go. Kwartety „Gomółki*
poraz |-szy w zakopane Skradzione chomąty,
е
Wilnie z udziałem Wandy
Hendrichówny, zaś wskazął sprawców kradzieży W. WojJaniny Sielężanki Pławskiej, Adama
Lud(Nowogrodzka 2) i F. Łoszwigai Eugenjusza Olszewskiego. Dekla- ciechowiczaktórych aresztowano.
kiewicza,
macja
Holing
Hohendlingerówny. Trio:
Pożar w fabryce Bergera. Dn. 14
skrzypce, 1iolonczela i fortepjan.
bm. wskutek
nieostrożnego obchodzenia
apo
ln:
dyr. Wł. Szczepań- się z ogniem wybuchł pożar w fabryce wód
skiego.
sodowych Mejera 7 ze
(Rudnicka 18)
— Zebranie Wil. Oddziatu Pol. T-wa Straż ogniowa przez $ minut ogień stłumiKrajoznawczego. W dniu 17 czerwca,
o ła. Straty wynoszą około 300 zł.

4
sbs

-——

4

:4
4

STOCZNIA GDAŃSKA
Gdańsk,
dostarcza wobec

dużego

szego rabatu Silniki

zbytu po cenach najniższych

BIeKfEYCZNE

PRĄDNICE

udzielając najwyż-

prądu stałego i trójfazowego.

PRĄDU

STĄŁEGO.

TRARSFORMATORY.
Informacji

udzielają:

Biuro własne: Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99 18,
Skład nasz: Szloma Rudomiński, Wilno, Zawalna 28/30.

lub bezpośrednio: STOCZNIA GDAŃSKA, GDAŃSK.

>

„p
drogram:

5.

Dziś!

Ke IBUK” |
38.

Największy

sensacyjno

zalonowy

dramat

w

iV aktach,

pełen

e

ocjonujących

przygod

RADJO

Dziś! Wielki

wieczór

tytułowych:

Norma

poezji i piesni!

Na

srebrnym

ekranie

wyświetla
się najyłosniejsze
arcydzieło
erotyczny dramat
w 12 akt.
W

Tolmagde

i Roland

Gilbert. Podczas

artystów

operowych

wyświetlania filmu będą

arje z opery

„Travata”

i in.

wykonane

Rubespiera.

Pocz.

104 vis a vis Dworca

1owery

„Derby*,

domości,

m. Wilna

że w dniu

Pomagam Wam i w b. ciężkich wy*
padkach
sztuczną
błoną
bębenk.
noszonąw małżowinie usznej, a wy-

podaje do wia-

28 czerwca

(czwartek)

konaną wedle
odlewów
gips. Dla
Pań estetyka! Wynalazek inż. cierpią-

b. r. o godzinie lo-ej rano w lokalu D.Tr.
„R. Wojewódzki" przy ul. Wielkiej «6 będzie

sprzedana

dająca się
męskich
tkaniny

ze

z licytacji ruchomość,

sprzętów

cego
na
Udzielam
przyjmuję
19 Siasny

skła-

domowych,

palt

Oraz
warsztatów
tkackich
drzewnej, zasekwestrowanych

do
za

ges dnia 20, 21 i 22 czerwca.

zaległe składki na rzecz Kasy Chorych m.
Wilna.
Bliższych wiadomości można zasięgnąć
w Kasie
Chorych m. Wilna, Oddział Egzekucyjny

(ul. Magdaleny

Nr.

z

=

Dziękuję pani sgcdecznie

w

za dobrą radę

e

jest wyborna
na

w

BD.

ŻÓŁTE

Yu

„Torpedo*.

znanych

Opuny

najlepszej

lop*, oraz wszystkie

fabryki

inne części

„Dunlop*

smaku.

40 złotych przy

ORYGMALNY TYLKO 2 FIRMĄ

аКЕ

kREM

…_—'—

Е Cynkografja „ARS“
MIONA

w zakresie

APT

baterje

anodowe

i

zamówieniu

przy odbiorze

i kosztorysy

Rejestr fandlowy.
wciągnięto

następujące wpisy:

w dniu 26 VI. 1928 roku dodatkowy.
274. 11. B. „ELGOR—spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*.
Zarząd spółki
obecnie stanowią zam. w
Wilnie: Sora Epsztejn—przy ul. Piłsudskiego 26, Dawid-Salomon Frydman
przy ul. Podgórnej 7 i Władysław
Smolski—
przy ul. Nowogródzkiej 93. Wpisano „na mocy aktów zeznanych przed Stefanem Przewłockim, pełniącym obowiązki jóroku za Nr 1696 i przed

józefem

dn. 6 kwietnia

Siewiorkiem,

w Wilnie z dnia 27-go kwietnia 1927 roku

"927

notarjuszem

га Nr 1949.
„481—VI

Dział A w dniu 19 IV. 1928 r.
8085. . A. „Szerman Chaim i Syn- spółka Iniana**
Skup w celu odsprzedaży wewnątrz
Państwa
zboża. Siedziba w Drui, pow. Brasławskiego.

od 1900 roku. Wspólnicy
manowie, Spółka firmowa
I stycznia 1928 roku na
1929 roku. Zarząd i prawo
wszelkich zobowiązań i
i wszelkiej korespondencji

luu, siemienia,
Firma istnieje

zam. w Drui: Chaim i Gabrjel Szerzawarta na mocy umowy z dnia
czasokres do dnią 1-go stycznia
podpisywania w imieniu spółki
innych
dokumentów, jak również
należy do obydwuch MAO":

H. BALFOUR.

się

f

"toki KA O DOKUKENTY
— Ależ, na Boga, czemu nie
aresztowaliście go w takim razie? —
zawola! Ned.
— Bo ani razu nie mieliśmy dowodów jego winy. Jest on genjuszem.
Mam nadzieję, że tym razem popełnił
błąd, atakując Billa.
Nastała chwila ciszy. Strickland,
:
rozważał
wpatrzony w jeden punkt,
sytuację, wreszcie rzekł:
bardzo
będzie
— To wszystko
ciężkiem przejściem dla Izabelli. Nie
powinna się o tem dowiedzieć. Opodlatego,
wiedziałem ci to wszystko
z
przeciwnika,
abyś nie lekceważył
którym mamy do czynienia. Musimy
działać bardzo zręcznie. Jeżeli Bill ma

jest

„Sklep

|zraela

umowy

z

mieć

przy

papiery, o które ci chodzi.
— Nie, nie wziąłby ich

do człowieka, który

giem.

Może

oddał

jest

je

sobą

jego

wro-

Jonahowi,

w zakres

Gdy

handlu

i przemysłu

wchodzących,

— zauważył

pierwszą klasą!
Ned kopnął

Czy złodziej

dobierał

biurka, nietylko

się

dził, że to bardzo
jące!
‚

ciekawe

i poucza-

| Jack nie spuszczał oczu z Jonaha.
—

Czy wspominał

kiedy o powo-

ty zajmować się swojemi
—

Dobrze,

Jonahu,

Wyczuca

Htanisław

PE
°°

w

stanie

—

Jack,

rozważać,

zlituj

się,

i zacznijmy

Swietna myśl!

(Szwarcowy
1

sam

bez

c) Dział

dobrze
żadnej

10

zdejmować

ewentualnie

pokryta

Talerz pokryty aksamitem,

łądnie,

głośno

suma

jak również

Werk

gdyż

są naprawdę

POSADY *j

z migawką

kg.,

skrzynką

POSZUKUJĘ

inne części

ajątku

szwajcarski.

bez

wymiennych

szkół,

lokali publicznych

sub

zagr. fąbryk. Znakomity
Cena

za komplet

na tranformat.

Philipsa

dla odbioru długofalowych

(jak powyżej)

z

z większym

akumulatorem

na naszą odpowiedzialność za całość towaru
gwarancję pisemną ną każdy przedmiot.

drodze.

w

oraz

2-ma

Izrael, zam. tamże.

Nie mógł pisać o podejrzeniach,
ciążących na jej ojcu, a jednocześnie
czuł, że nie potrafiłby uniknąć
tego,

a przytem, gdyby

Jack'

miał

rację,

biedna

dziewczyna musiałaby się i tak
Na samą myśl o
serce Neda šciskalo się z bólu.

Obejrzymy więc prawdy dowiedzieć.

najpierw
zawartość
tej
japońskiej tem
szafeczki!
Wreszcie przezwyciężywszy się, ZaZamek nie był skomplikowany i brał się-do pisania listu.
Jack z łatwością otworzył go przy
„Najukochańsza moja!
Nie mogę jeszcze ci nic zakomupomocy wytrycha,
który miał
przy
nikować, ale obawiam się, że ta sprasobie.
х
Ujrzeli wewnątrz szafki trzy długie wa jest o wiele poważniejsza, aniżeli
istotszuilady. Jack obejrzał je po
kolei, się nam zdawało. Bill zniknął
nie“.
S
ale wszystkie były puste.

naj-

stacyj.

lampkami

neryczne.
Przyjmuje
od godz. 10 д0 1106
5—7 p.p. W. Pohulan-

ka 2,
ro

róg

Zawalnej
—_W.Z.P.
|

DOKTOR |
К. GINSBERE
choroby
syfilis i

weneryczne
skórne. Wiij-

*567.

Przyjm. je

1104
4 409 8.

9?_

Doktór Medycyn
A. CYMBLER
choroby skórne, weneryczne

i

moczo«

płciowe. Elektroterapia,
słońce
górskie
djatermja.
Mickiewi-

czą 12, róg
Tatar
skiej 9 -2i5 8.
W.Z.P 43,

Dr. Ć. WOLFSOŃ
weneryczne,

moczo-

ciowe i skórne, ui.
ileńska 7, tel. 1067.
2 Ł8Ł
Doktór Medycyny
weneryczne.

skórnei płciowe, ul
Mickiewicza 9, wejście

z ul.

Śniadeckich

przyjmuje

od

|.

4

T Dr me:

7.

SEJ

T. WĄSOĆWSKI

POWRÓCIŁ. Choroby
uszu,

gardłą

i nos

12

Przyjmuję

od

świadectwa.

Proszę

zgłaszać

od g. 2

Choroby

serca,

[Lerniska|

Sanatorjum

„Salus“

cia
»YnaigGulLet tnisko 40w maj.

Ordynator
Szpitala
Sawicz, choroby skórne, weneryczne,
_godziny przyjęć 5 —7 ppZamkowa
7—1
Leczenie światłem: Sollux,
lampa
Bacha

się

Wielka 27
2101—0

wość koło Ziolonych
Jezior, las
sosnowy

m.

4 d

Wydz. Zdr. Nr 2 Irv.
isalas

5762 |

Dr.
Kupczyka Kraków, Szujskiego 17.
8г

817&

óż

„ Mieszkanie

| E

ian

potrzebne

3

we,

pożądane

na

daruję
psicę
foksterjera. Biały
Zaułek Nr 8 m. 1. -0

nia

do „Słowa*

pod

Zgłosze-

„Ergo“.

_ Jill

Ча

AKUSZERKA

w. Smiałowska

|

przyjmuje odgodz.
do
46

7.
m.

nym

jest związana

_ Mickiewicza
6. Niezamoż-

© |

ustępstwa.

_P_Nr. 63

z bratem tylom

nićmi. Ze przeczuwa jego myślił * © a
— Ależ to nie jest możliwe, żeby
Jack wierzył w takie brednie!
w tej chwili Ned zdał sobie spra-

słuchawkę.

Hallo!

— Czy p. Crawley powrócił?
— Jestem przy aparacie.
- Ach,
to
ty
Nedzie,
chwała
Bogu, powróciłeś już!
Czy
możesz

-

|

trórz

A

pokojo-

Zwierzyńcu.

wyjazdu

|

EBS

(djatermja)

m"

?

Br Hanusawicz

obok, 5 klm. od Werek.
_Dowiedzieć się:
ul. —
apėjo
3 (sztuczne słońce górskie)i elektrycznością
m. 7.
—

L LOKALE 8

powodu

lefon

о4 8 40

Wileńska

biny, urocza miejsco-

152
zamówienia

Bez entuzjazmu zdjął

wę, że popełnił nigdyskrecję;

wienił się więc pó uszy

i stał

'

"zaczerzmie-

Szany. Molly spojrzała nań badawczo

i rzekła

,—

przyjść do mnie?

po namyśle:

Zapewne pan nie powinien był

głosu.

—
—

będę cie-

l cóż teraz?
Narazie,
nic, —

zresztą

muszę

Wreszcie

Mackiewicz.

odrzekł

powrócić

do

jack,
biura.

Przyjdź jutro do mnie
do
Scotland
Yard, to opowiem ci, jaki będzie dalszy ciąg poszukiwań. Ale, ale, powiedz
mi, czy mógłbyś
spędzić kilka dni u
swego stryja? Byłoby mi
bardzo na
rękę mieć w pobliżu Coombe
kogoś
zainteresowanego
w tei
sprawie, a
mogącego swój pobyt łatwo
upozorować.

Jestem tam zaproszony

na

Boże

Narodzenie.

—

Doskonale. Kiedy miałeś

—

To ode mnie zależy,

Redaktar cepowiedzialny Witold

muszę
odejść.
Przyjdź do mnie jutro o wpół
do
dwunastej.
—

nad tem, jak spędzi resztę dnia. Powinien był napisać do Izabelli, ale nie
wiedział, co miał jej powiedzieć.

Woydylto

mocną, baw się więc dobrze w MiirMolly
ren. Jakżebym pragnął być z tobą i decznie.

jednocześnie

móc

powstrzymać

to

wszystko, co zaszło...*

przywitała go

Domyślasz

się,

bardzo

dlaczego

wezwałam tak gwałtownie?

ser-

cię

-— zapy-

opowiedział
; Dalszy ciąg listu nie przedstawiał tała. _ Chcę, żeoys mi
wszystko, co wiesz o zniknięciu Bjha
już żadnych trudności.
Po przeczytaniu
w pismach
Gdy skończył, zaniósł list do przed- Boyda.
pokoju, gdzie na stole stała taca, na wiadomości o jego Zhiknięciu, udałam
której składano listy do wysłania. się do Jil. Niestety nie mogła mnie

Wróciwszy do

postanowił poinformować, gdyż

bibljoteki

się z wyjątkową

Jack zachowuje

rezerwą,

nie

bym
musiała
pozostawać
niepewności i bezczynności.
że pani
Sądziłem,
Billa raz tylko, — zauważył
wieniem

dalej

|
57

wiele
Szwajcarji,

w

widziała
ze zdzi-

Ned.

f

eciwnie,
spotykaliśmy Się
у po
pana do
wyjeździe

Ach,

zdrzemnąć

się trochę.

tak! Więc, Molly, zróbmy

tak: mam być u Jacka. Jeśli zechcesz
pójść tam ze mną,
postaramy się
wytłumaczyć mu, że powinien przyjąć
cię do pomocy.
Nie mogę czekać do jutra, —

odrzekła

stanowczo, _ Skoro

tała adres,
i szybko

wbiegła

do

swego

pokoju,

zamykając drzwi na klucz. Drżącemi
rękami wyjęła z szuflady dużą kopertę, zaadresowaną do p. Smitha, Gras
street

93,

wsunęła

i z uśmiechem

do

niej

tryumfu

schodów,
Śpiesząc
skrzynki pocztowej.

do

list

zbiegła

Neda

Gdy wyjawiła mi to tak
niespodzfewane przypuszczenie, skoczyłam oburzona,
domagając się
poszlak,
na
których opiera swe zdanie.
Opowiedziała, że nie umiałaby
je logicznie

ze uzasadnić.

najbliższej

-— Przypuszczam,
grę telepatja.

iż wchodzi

Druk.

kojna,
tobyś, tobyś,.,
Głos jej załamał się,
wrócił głowę...

Ned

|

nie

Wileńskie"*

ul. Kwaszelna

od-

*$

DIG

tu w

„Wydawnictwo

a

23.

j

-

ło, niechże mi
pan
już
wszystko
«
opowie! '
Ned milczał przez chwiłę.
— Nie mogę tego zrobić, Molly,

dzielił
chcesz mi nic powiedzieć, pójdę sama
Zaledwie kilka minut minęło, gdy <ję wiadomościami, ani hipotezami natychmiast do Jacka.
O,
gdybyś
mogę w pokojówka przyszła po listy. Przeczy- swemi. [ill jest przekonana, że to lord wiedział, jak bardzo jestem
niesposchowała list do kięszeni Fairleigh uwięził naszego przyjaciela.
tam

Po wyjściu Jacka, Ned.usiadł wyrzekł, godnie w fotelu i zaczął - rozmyślać

jakby do siebie:
widziano
którego
й — Człowiek,
z Coombe,
jechał
odjeżdżającego

się,
znajdując
miłe
*towarzystwo
Molly, którą serdecznie lubił.
Nie. nie mógł pisać.
„Jeśli coś nowego zajdzie, dam ci
Przed wyjściem jednak napisał do
znać, obecnie mogłabyś być nam po- Toma Crawleya.
„Podobno....'*

|
*

—

mi tego mówić, ale skoro to się sta

Kto mówi?
Molly O'Brien.

= Mój Boże, Molly, nie poznałem

twego

Dr. POPILSKI

choroby skórne i we

dziecko do pierwszej
klasy
gimn.
Mam

, Ned tymczasem drzemał przy kominku, nie domyślając się wcale, jaki
los spotkał jego list; gdy nagle dzwonek telefonu zbudził go.

—

poszukuje

E UTP
EEE D SALOS

487 —VI

w dniu 26 IV. 1928 roku dodatkowy.
Bank
325. III. B. Firma: „Poznańsko-Warszawski
Ubezpieczeń—spółka akcyjna w Poznaniu, oddział w Wilnie* zmienia się na: „Poznańsko-Warszawskie Towarzystwo
Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna".
482—VI

szkołą

Oferty
do
„Słowa*
dla
z 6012

do 4 pp.
m. 14.

1 ZACHOWAĆ!

od

teł. 277.

"W. Zdr. Nr. 152:

ŁUKIEWIEZ

ragnąc
spędzić
pewien cząs na
wsi, przygotuję

Wydajemy również kilkulet.
:

18.IV. 1928 r.

istnieje

ul. Mickiewicza 24,

choroby

dł goletnią

posady.
adm.
M. S.

Towary nasze sprzedajemy na dogodnych warunkach osobom odpowiedz.
jak to: stałym urzędnikom państw., gospodarzom i t. d. i przeto przy łask. zamówieniu prosimy uprzejmie o załączeniu zaświadczeń z miejsca pracy lub © posiadaniu realności.

Firma

rosyjską

praktyką,

najpow.

i innych częściąch

-1

leśną,

u-

wszyst-

jak również iskrótkofał.

głośnik. i 2-ma oszczędn. 650 złotych. Płatne w 10 ratach miesięczn.
Wszystkie nąsze artykuły wysyłamy odwrotnie po otrzymaniu

WYCIĄĆ

B Z.

Leśnik,

cewek

podług

Mogę

kaucję

hypoteczną na własną

е
na głośnik

głośnik

silnego na

czyli dla odbioru

polecamy nasz 4 lampowy „Neutrovox*, zbudowany

schematów wiedeńsk.

nowszych

średnie.

posiadłośc.
Łaskawe
oferty proszę składać
w _ admin.
„Słowa*

płatną jest przy odbiorze aparatu.

pierwsza

w 9-ciu ratach miesięcznych, przyczem

w

30 lat.

przedstawić

radjowy.

konstrukcji,

Liczę

jestem
kawalerem.
Posiadam wykształce-

jakości.

Dzwiczki

ziemskiego

mieście.

wszystkie

pierwszorzędnej

dwuspręż.

udoskonalonej

administratora

lub nieruchomości

dębowa,

cm.,

В

BEI

FEE

i słuchawki. Kosztorys:
Aparat 180 zł, 3 lampy Philipsa (1 głosnikowa) 70 zł.,
akumulator 35 zł., baterja anodowa 24 zł., materjał na antenę 15 zł., 1 para słuchawek 20 zł., głośnik 90 zł., przesyłka i opakowanie 16 zł. razem zł. 450 płatne
Dla

legitymacja

:

i wykańcząć

Z
Е
:
‚
zbudowane z pierwszorzędn. części.
Nasz 3 lampowy typ R. L. 3 daje wszystkie stacje europejskie

kich europ. stacyj

r. b. na
0sobo-

mowicza
Kazimierza,
unieważnia się. |-£69Z

Przeszło 1000 radjoodbiorników zainstalowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Mnóstwo listów dziękczynnych, es
przez nas, na každe žyczenie
dostarczyć możemy jako referencje.
Nasze odbiorniki są uznane obecnie jako
jedne z najlepszych i cieszą się powodzeniem nawet u najwytworniejszych radjo-

Mickun

działać!

klu-

po 40 zł. miesięcz.

d) Dział

amatorów,

|

8

urzędniczą, — мубапа
przez
D. О. К
Grodno, na imię Kli-

odbiorze i resz=

płótnem, rozmisru28x28x12

i bez szmerów.

w 5-ciu ratach

na 36, sklep bułek.

przestańmy

wym,

chylają się. W celu przyciszania głosu można pokrywę zamknąć. Cena wraz z lo
płytami 200 zł. łącznie z przesyłką i opak. płatne przy odbiorze 60 zł. resztująca zaś

dnia

czerwcą
dworcu

+

ena wyżej opisanego eufonu łącznie z 5 płytami najlepsz. wytwórni
Syrena, Rekocord lub Actuelle, najnowsz. repertuaru z 200 igłami z przesyłką pocztową w
dobrym opakowaniu — 200 złotych płatne w 5-ciu ratach miesięcznych po 40 zł.
każda. Pierwsza rata płatną jest przy odbiorze. Za dodatkowe płyty dolicza się
po 5 złotych. Eufon szafkowy, koncertowy rozmiaru 40x40X30 cm. UDOWA
Gra
bardzo

o 801

fzę gubioną

przy ra-

DOW
MOCZOW.
od 12--2i od 4--6,

zgubio-

„Siowa“,

części podczas przenoszenia mieszczą się wewnętrz. Nadaje się do używania w
czasię podróży, wycieczek, w domu i t.d. Gra koncertowo, zupełnie normalnie,
dzięki swej membranie, oraz werkowi dwusprężyn. orygin. szwajc., (typ precyzyjny).

Dr. Zelowiczowa

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄ-

no na górze Zam-

nie

pół

w Wilnie, ul. Zawal8089. I. A. „A. Mickun Izrael“ 1912
Właściciel!
roku.

:
głownię,

czerwca

podręcznikom

OE
klisz i błon 9 x 11

wagi 1 i

Kobieta-Lekarz

no, ul. Wileńska 3, e-

opracowanym

pomocy

do

chor. weneryczne,
Syfilis;
narządów
moczowych,
od 9
—l, od 5-8 wiecz.

-0

kowej
_papierośnicę
skórzaną z herbami.
Uczciwy znalazca zechce odnieść
za wynagrodzeniem do adm.

gramofonowy.

Y Ostatnia nowość!! Eufon walizkowy
jasna lub ciemna,

1).

Fotograficzny.
naszym

D.ZELDOWIGZ

—@

daż w „Sklepie Rolniczym*
Wielka
15,

reszta, zaś

umocowana

DOKTOR

Wielucia-

poleca prod. nasion
S. Wilpiszewski.Sprze-

Taki sam komplet z aparatem pierwszorzędnej marki i wyprawą
optyczną,
wysokiego gatunku 210 złotych, płatne 5o złotych przy odbiorze, resztująca zaś
sumą w 4-ch ratach miesięcznych równych. (Za przesyłkę doliczą się 6 złot.).

w dniu

która stoczyła się na brzeg kominka.

sprawamil“ jechać?

nie

p. Boyda.
Jonah oddalił się, a Jack
milczał
Czas jakiś, zapatrzony w ogień, palą-

do cy się na kominku.

do ogniotrwałej kasy?
— Tak, massa.
z
— Ale ta szafka japońska zdaje

w

480 - VI

gwałtownie

zał się we drzwiach, Ned zapytał:
bie więcej wypytywał, pomogłeś nam przyszłym tygodniu.
— Ślicznie! Teraz
— Czy p. Bill wyjeżdżając miał bardzo. Bądż spokojny, odnajdziemy

—

będzie

Dział
Dzięki

BATVAWYAM

‚ & przyjemnością
cię odwiedzę.
Ned przeczytal to zdanie i ušmie— rzekł po namyśle.
ROZDZIAŁ VI.
Kiedy
będziesz w domu?
chnął się ironicznie.
4
:
—
chaj mnie, Nedzie, — г&
W którym Ned zdradza zaufanie
- Zaraz, czekam cię z herbatą. częła Posłu
Tak, nie mogło być wątpliwości,
Molly
poważnie, — chodzi mi
Muszę rozmówić się z tobą, a nie
przyjacieła,
że Bill przepadł bez wieści!
bardz
o
o
Billa
i muszę wiedzieć, co.
mogę
tego
zrobić
przez
telefon.
Przez chwilę obaj stali zamyśleni
„Podobno został przyłapany..."
mu Się stało. Jeśli nie zechcesz mi,
Więc dowidzenia!
przeciąNie, tego nie mógł napisać, gdyż
— Czy pan twój wziął zwykły bi- przed szaiką, Ned gwizdnął
opowiedzieć wszystkiego, zwrócę się
Izabella
mogłaby
pomyśleć,
że
wie
Ned
powiesił słuchawkę; czuł się do Jacka
gle,
w
ten
sposób
dając
wyraz
zawolet, czy też powrotny?
, „gdyż zwarjowałabym, gdy-|
wesełszym i pełnym energji. Ucieszył
coś więcej i prosić go o szczegóły.
dowi, który odczuwał.
— Zwykły.

uka-

przy sobie jakie papiery,
dokumenty
ważne?
й
— ja nie wiedzieć, massa.

na czas nieogra-

1928 roku za Nr. 1174 na czas nieokresłony.

myśleć, i powiedzieć: „Jonah, stary murzynie,

murzyn

roku

iežoną odpowiedzialnością, zawarta na mocy aktu, zeznanego
leksandrem Rożnowskim, Notarjuszem przy Wydziale
przed
Hipotecznym Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 8
marca

-- Nie. Ja pytać, ale on śmiać się

zadzwonił.

1928

wych i kredytowych, listów, przekazów i przesyłek podpisuje w imieniu spółki jeden członek zarządu. Spółka z ogra-

nienaruszona?

dodaje się bezpłatnie: pompka

LEKARZE @

pomidorów,

wszystkie

roweru,

Cena za cały komplet 165 złotyci, płatne: 45 złotych przy
tująca suma w 3-ch ratach miesięcznych po 40 złotych.
|

wane dokumenty winny być podpisywane przez dwuch
którychkolwiek członków zarządu pod stemplem firmowym. Korespondencję zaś zwykłą, poleconą i wartościową, jako
też
przewozopokwitowania z odbioru poczty, kolei, instytucji

-- Dlaczego nie przypuszczasz, że go opuszczenia Anglji?

Ned

17,

wpłacono całkowicie w gotówce, zaś zaniast pozostałej części kapitału
przekazano na rzecz spółki nieruchomości,
oszacowaną ną 18.000 złotych. Zarząd spółki stanowią zam.
w Wilnie: Stanisław Strugalski
przy ul. Beliny
16, Wiera
Jeśmanowa
— przy ul. W. Pohulanka 33, i Franciszek Niedek *
przy ul. Piłsudskiego 24. Wszelkiego rodzaju umowy, weksle,
czeki i żyro na wekslach, akty notarialne i hipoteczne, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne w imieniu spółki wyda-

Jack, wskazując na małą szafkę japońską, Ślicznie inkrustowaną.
— Nie, massa. Ja zabrać ją na
statek. Massa Bill bardzo ją lubić i
kazać zabrać.
у
— Doprawdy? — zawołał Jack.—
Więc to jest własność Billa?
:
—- Tak, - potwierdził Ned, — kupił
||
ją przed dwoma miesiącami.
Jack zbliżył się do szafeczki i zaprzyglądać.
uważnie
czął się jej
Zamknięta była na klucz. Zwrócił się
С
do Jonaha:
Powiedz mi, czy odprowadzałeś
p. Boyda na dworzec, gdy odjeżdżał
do Devonshire?
odrzekł Jonah, który na:
— Tak,
brał nagle odwagi i zaczął traktować
Jacka, jako przyjaciela swego pana.

by

najepiej będzie zapytać Jonaha.

Rudnicka

roku. Kapitał zakładowy 25.000 złotych, fpodzielonych na 1oo
udziałów po 250 złotych
każdy,
przyczem
7.000
złotych

wpadły one w ręce złodziei?

tem

ul.

zegarmi-

szczególności zaś piekarń,
młynów i tartaków, Siedziba w
od 8'! marca 1928
Wilnie ul. Szkaplerna 4. Firma istnieje

dach, które go zmuszają do tak nagłe-

Nie wiem, co o

roku.
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przyborów

Wilnie,

ul. Bo-

1888

w dniu 20. IV, 1928 r.
382. 1. B. „Polska
Ake
Piekarska, spółka z ograniczoną odpowiedzialno cią*. Prowadzenie Pec przed-

zabrał je na pokład yachtu.
—

w

od

tamże.
i

Zangwilla

w Oszmianie,
istnieje

niczony. Zarząd należy do obydwóch wspólników. Do podpisu w imieniu spółki i na odbiór wszelkiej korespondencji
poleconej, pieniężnej, telegraficznej oraz towaru z kolei
uprawniony jest kążdy ze wspólników samodzielnie.
486-V1

sobie klasą, — wtrącił Ned. — Gdyż twier-

ze

zegaró

z dn. 3 stycznia

jakieś ukryte
dokumenty,
dowiemy
się wówczas wielu rzeczy, które nam
może wyjaśnią tajemnicę zniknięcia
— Której klasy?
Boyda.
— Trzeciej.
— Jeżelibyś miał rację, — zaczął
— Dziwna to oszczędność u człowolno Ned,—w co bardzo wątpię... _ wieka, który mógł sobie pozwolić na
— Proszę, mów dalej, — zachęcał najęcie yachtu?
Jack z uśmiechem.
— Bill zawsze podróżował trzecią

— Bill musiał

Firma

8088. 1. A. „Medliński Hirsz i Chaim Olsztejn S-ka".
Sklep żelaza. Siedziba w Żołudku, pow. Lidzkim. Firma jstnieje od 1928 roku. Wspólnicy zam.
w 2. ołudku, pow. Lidzkim: Hirsz Medliński
i Chaim Olsztejn. Prokurentem jest
Naum Medliński, zam. w Żołudku. Spółka firmowa zawarta

siębiorstw

zefa Siewiorka, notarjusza w Wilnie, z

—zra

Dział B.

w Wilnie

Okręgowego

Sądu

Rejestru Handlowego

Ar

485- VI.

na mocy

lub

w

nach.

precyzyjną na czas i momentalne zdjęcia z objektywem pierwszej jakości. Aparat
solidnej i masywnej budowy z całym kompletem przyborów,a mianowicie:
1 stąryw drewniany, 12 klisz, 1 latarka, 1 ramka
do kopjowania, 12 pocz*
| utrwalącz, 1 wywoływacz. |
tówek, 10 arkuszy papieru, 2 kuwety,

roboty

sklep zegarów i przyborów zegarmistrzowskich. Firma istnieje
od 1928 roku. %Właścicieł Zagwilj Izrael, zam. tamze.

radjowe:
żarzenia.

bezpłatnie.
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Właściciel! Szmuelzon Cywja, zam.
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nia dostarczają

szare, oraz

jakości.

wszelkiego rodzaju zdjęcia fotograficzne.
Polecamy aparat fotograficzny
Nr
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Do wszystkich rowerów
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stacji ładowa-
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Fotografujcie

APTEKACHi PERFUMERJACH,

Niezależnie od

lub

BWAWAWE

Wycho-

Flance warzywa i
kwiatów,
wielki wybór pięknych odmian,

Taki sam damski, odznacza się temi samemi załetami, co
męski.
Cena Zł.
350 - płatne w dziesięciu ratach miesięcznych po 35 złotych
każda
(pierwsza
ratą płatną jest przy odbiorze).
Rowery znanej firmy „inventia" bardzo mocnej budowy i eleganckiego
wyglądu, wszystkie części, jak w powyższych rowerach: Cena złotych
320 — Warunki:
przy odbiorze, lub przy zamówieniu 40 złotych, gotówką, reszta zaś
suma
płatną
jest w 8-iu ratach miesięcznych równych po 35 złotych każda.

každy

4521 - 24 1.25
SST 2124.13.50
DO NASYCIA W SKŁADACH APTECZI

lub

mie roweru, dzwonek angielski, torebka pod siodło lub na ramę
z przyrząd.:
cze, reperaturka, oliwiarka. GWARANCJA 3 — letnia.
Ża latarkę karbidową pierwszej jakości dolicza się 14 złotych.

ва 480
//_АХЕ!.А“ MYDŁO

i niezastąpio

czerwone

pierwszorzędnej

CENA 325 Złotych.

prustwar mżaza

PLAMY,

„AXELA“

orygi-

„B. S. A*,

inne części pierwszorzędne.
Taki sam dams«i. Cena zł. 350 (lo rat miesięcznych po 35 złotych).
Również polecamy na najgorsze drogi rower znanej fabryki Austro-Daimler,
marki „Puch*, typ wzmocniony Nr. 120. Rower Nr. 120 odznacza się równocześnie
mocną i precyzyjną budową, pozwala na osiągnięcie szybkiej i lekkiej jazdy.
Opis roweru Nr. 120: Rama na podwójnych łącznikach, przekładnia na klinach 48x18 na wzmocnionych oskach, kierownik źwykły „lub ruchomy z przednim
hamulcem, „Piasty“ „Torpedo“ z automatycznemi hamulcami, Opony orygin, „DunWarunki:

| MEMOBEN

USUWA POR GWARANCJA
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marki

słuch
od
dzieciństwa:
informacyj
bezpłatnie
zamówienia od godz. 9 do
w Wilnie w hotelu
Geor-

GSGRREKOZEZESOWODEE

Kasa Chorych

„kierkules*,

czego

„Bowden*. Rowery te polecamy wszystkim amatorom, życzącym
mieć faktycznie
dobry, silny, lekki i bardzo trwały rower. Rama wysokości 55 — 60 cm. na podwójnych łącznikach, rury gwarant. ze stali bez szwów. Główka niska. Kierownik
ruchomy (na żądanie zwykły). Obręcze: niklowane, czarne lub żółte. Piasty tylne

seansów
o £. 6, w. w niecziele o g. 4.

GŁUCHĄWIE

Głównego.

w cenie zł. 340, płatne w 1o równych ratach miesięcznych,
marek

Zakla-

dzie

nowisko
stolarza.
Zgłaszać się
do Naczelnika Zakładu Wychowawczo - Popraw-

angielskie

najlepszych

przy

wawczo -Poprawczym

WARSZAWA

suma płatną jest w 8-iu ratach miesięcznych.

Ogloszenie

Wałnje

w Wielucianach, poczta Nowa Wilejka, sta-

Polecamy
nalne

Dziś! Wieikie arcydzieło filmowe! p. t. „ARZYWOPRZYSIĘSCA* (Wspomnienia Krwawych
Dni).
Wielki dramat erotyczny w 10 dużych sktąch, osnuty na tle rewolucji francuskiej,
podług
głośnego romansu Baronowej Orczy. W rolach głównych wybitni artyśći francuscy: Flora la
Breton, Pedro de Cordoba, Holmes Herbert. Okropnošci rewolicji francuskiej, rządy Dantonai

Kino
“
Kolejowe
OGNISKO
(obok dworca э kolejowego).

osobiście

a) Dział rowerowy.

"Freda|
rolach

przez

LUBICZ

MARSZAŁKOWSKA
i

Parter od | zł., Balkon 70 gr. Premiera! Przepiękna. czarująca, wyralinowanie elegancka gwiazda Lil Dagover w swej najnowszej kreacji p. t. „TRAGEDJA
TANCERKI"
/
zachwycający,
porywający
Kino-romans
z
życia współczesnego, przepojony czarem poezji i urokiem mi łości. Ostatni seans o vodz. 10.15.

Kia „NANÓA” | Nibla podług powieści Aleksandra Dumasa „DAMA KAMELJÓWA*
Wielka 30.

oferta dla czytelników „Słowa”, którzy nie są .w stanie
przyjeżdżać po zakupy, firmy

Im

Nad

awantur miłosnych p. t. „PERŁY i KOBIETY". W rolach tytułowych: najsłynniejszy akrobata 4 świata Lucjano
Albertini i uroczą Rosjanka Elżbieta Pinajef. Nad program: Arcywesoła bohaterska komedia w 2 akt. p. t.
„Leo, pogromca Lwów”. Początek o g. 5.30, ost. 10.25,

Anos

wiłeńska

Peel.

Specjalna

———

o
Polonia“
A.Mickiewicza 22.

Harry

(Niebezpieczna gra), salonowosensacyjny dramat w 2 serjach,
komedja
„STUDENCKI
KAWAŁ*

w 3 aktach. Orkiestra pod dyrekcją p.Wł. Szczepańskiego. Kasa cz na od g. 5 m. 30, w nieiele i święta od godz, 3-ej m. 30. Początek seansów 0 godz. 6-ej,w niedziele i święta od g. 4.
sa
$
=
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:
Następny
program:
„KARUZELA UDRĘCZEŃ*

SALA MIEJSKA

Ostrobramska

„ad hrzegami Gaugasi“

filmy:
roli głównej:

ч
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