SŁOWO
WILNO,
Redakcja

i Adrninistracja

PRENUMERATA
W

MA

VW

|

ul. Ad. Mickiewicza

sprzedaży

detalicznej

redakcji 243, administracji

lub z przesyłką pocztowa 4 zł.

czekowe w PKO. Nr 80239.

cena

pojedyńczego

BARANOWICZE—
ul. Szeptyckiego

BRASŁAW—Księg.
DUKSZTY—ul.

N-ru 20 groszy.

Opłata
Redakcja

pocztowa

rękopisów

T-wa „Lot'

Gen.

Berbeckiego

A. Łaszuk
W. Surwiłło.

GŁĘBOKIE—u!l. Zamkowa, W. Włodzimierow'
GRODNO--Ksieg. T-wa „Ruch“.

HORODZIEJ—K.

Smarzyński.

IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

Piątek Z2 czerwca 1928 r.

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

miesięczna z odniesieniem do domu

zagranicę 7 zł. Konto

PRZEDSTAWICIELSTWA

228, drukarni
uiszczona

niezamówionych

262
ryczałtem.

NIEŚWIEŻ—ul.
_

nie zwraca. Administra-

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Ratuszowa |

NOWOGRÓDEK—Kiosk

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ul.

Wileńska 28.

OSZMIANA—Spółdz.

Księg. Nauczyc.

WARSZAWA—T-wo

Księg. Kol. „Ruch“.

. PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch”.
ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9.
WIL
KA POW.—ui. Mickiewicza 24.
WOŁKOWYSK—Kiosk

B. Gołembiowskiego,

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

drożej.

Ogłoszenia

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc. drożej.

Za dostarczenie numeru

dowodowego

20 gr

Przemówienie Ministra Aleksandra Meysztowicza
=

wygłoszone na posiedzeniu lzky Poselskiej podczas dyskusji nad kudżefem

zmienić su i dlatego nie trzeba się śpieszyć z
Mówili Panowie wreszcie o okre- widziała go i Komisja Kodyfikacyjna że Sejm obecny jest władny
zawieszenia
nieusuwalności Sę- w swóim projekcie.
Okres taki jest Konstytucję, i że w razie zmian usta- umarzaniem śledztw. Śledztwa w spra‚
dziowskiej. Ale proszę Panów, taki więc teoretycznie całkiem uzasadniony. wy wykonawcze trzeba będzie do tych wach, o których Panowie zechcieli tu
Ale zmian dostosować.
okres był stosowany
w wielu pań- Wszystko zależy od wykonania.
wspomnieć, nie są umorzone. Co do
Dlaczego nie zostały
zanulowane mnie mogę powiedzieć
stwach przy zmianie praw: i w Austrji, zarzut, że będzie źle wykonany, może
z zupełnym
Uposażenie sędziów.
ustawy zaborcze niezgodne z Konsty- spokojem, że robiłem wszystko, ażei we Francji, i w Rosji. Okres taki być sęierowany do każdej ustawy.
Przedewszystkiem więc kilka słów
Przeciążenie sędziów jest nadmier- przewiduje ert. 78 Konstytucji:
tucją? Praca ta jest w toku.
Wyda- by te Śledztwa wzmocnić.
przeOo uposażeniach.
Są One istotnie nie- ne. Mamy sędziów mniej,
niż mieliś" dišmy juž ustawę o zmianie
9 tomu
Mówiąc o gen. Zagórskim wspomUnifikacja usfawożzwstwa.
wystarczające. Panowie sędziowie są my przed wojną, a spraw więcej, a
praw rosyjskich. Mamy
opracowane niał P. Marszałek Trąmpczyński, że
Panowie twierdzą,
że unifikacja
O Komisji Kodyiikacyinej słysza* zmiany 10-go tomu. Przygotowujemy
w gorszej sytuacji, niż”pp. urzędnicy przybędą nam jeszcze sprawy karnoMussolini złożył piękne oświadczenie
że nareszcie
odnośnych klas, choćby
dlatego,
że administracyjne.
Praca
pp. sędziów idzie bardzo powoli. Wszyscy jesteš- łem uwagi w komisji sejmowej,
do
anulacji cały szereg w sprawie Matteotiego. Tak jest, ale
indywiduali- ustaw niezgodnych z konkordatem.
nie mają dodatkowych prac ani w Sa* jest nader intensywna, a jednak
za- my za unilikacją, bo wspolne usta- powinia ona przejść na
po tem oświadczeniu okazało się, że
wyrabia
wspólne zacje prac. Wiem, że Komisja Kodymorzadach, ani w instytucjach — Нпап- ległości są duże i wymiar sprawiedli- wodawstwo
Draczego nie wykrywa się spraw- było zabójstwo, że był trup.
Rząd
pewnej
mierze ców kilku przestępstw, któremi Panocha- fikacyjąa przeszła w
sowych i nie otrzymują dodatkowych wości byłby się już zachwiał, gdybyś- przyzwyczajenia i wykuwa
nasz
żadnych
oświadczeń
nie
składał,
płac za dokonane prace.
Ciężka jest my nie uzyskali w roku zeszłym
55 rakter.1arodu, ale Zz drugieį stro- na taką indywidualizację, a jeżeli bę- wie się interesują? . Odpowiem na to,
ale nie widzimy ani „zabójstwa,
ani
być
zastoso- dzie potrzeba jakiejś reformy w pra: że jest cały szereg przestępstw © niepozycja kierowników sądów.
Otrzy- nowych etatów, a w roku
obecnym ny ustawy winny
trupa.
do
narodowego
chara- cach Komisji Kodytikacyjnej to są- wykrytych sprawcach i to nie bacząc
mują oni: od
100 punktów dla na- 150 etatów. Potrzeba iam jeszcze 157 wane
Dlaczego Pan regaktor Stpiczyński
| trzeba pamiętać,
że wpro- dzę, że projekt takiej reformy wyjdzie na postępy techniki Śledczej. Tak jest
czelników sądu powiatowego do 500 etatów, nie wliczając w to pomnoże- kteru.
chodzi,
jak ongi Leszcz, w płaszczu
z
jej
tona.
wadzenie
każdej
nowej
ustawy
jest
które
może okazać się
punktów dla pierwszego prezesa Sądu nia etatów,
iu nas, tak jest zagranicą. Tak np. podbitym
wyrokami
sądowemi?
ldzie więc o to, aby
Najwyższego. To nie wystarcza.
Pa- niezbędnem przy wprowadzeniu nowe- wstrząsem.
Ca do taks
notarjalnych, zazna- w
zeszłym
roku
zamelOświadczam,
że
pan
redaktor
Stpiwstrząs był jeden, a nie kilka wstrzą- czam, że opracowaliśmy w
nowie
urzędnicy sądowi podzielają go ustroju sądowego.
zeszłym dowano u nas 182 rabunków w banczyński
miał
cały
szereg
Spraw,
że
sów,
aby
nie
było
ciągłych
zmian
w
losy innych urzędników, ale mamy w
Aby ulżyć pp. sędziom, wzięliśmy
roku ustawę
o taksach notarjalnych w dzie, a wykryto 108.
Dlaczego
wy- prosił o łączny
wyrok, do
czego
wymiarze sprawiedliwości bardzo ma- się,do
nowego
wydania
Dziennika ustawach. A na to trzeba ustawy pi- Małopolsce.
Obniżyliśmy tam
tak kryto tak mało przestępców? Oto dlamiał najzupełniejsze prawo. Kiedy zaś
dużo taksy notarjalne, jak i taksy
|
ło etatów VII i VIH klasy i żadnego Ustaw.
Dziennik'Ustaw jest wieloto- sać przezornie, co pochłania
adwo- tego, że dane dostarczone przez
po- ten łączny wyrok otrzymał, udał się
czasu.
Możemy
się
jednak
poszczycić
|
etatu VI klasy. Jakiež są tego skutki? mowy i trudno się w nim orjentować.
kackić, a było tam tego wielka po- szkodowanych były niewystarczające do łaski Prezydenta, a p. Prezydent
Pp.
urzędnicy
nie'wierzą
w lepszą W nowem wydaniu ominiemy ustawy całym szeregiem ustaw unifikacyjnych, trzeba, bo taksy były daleko
wyższe i dlatego, że zeznania świadków były
pełnomocnictw, od taxs przedwojennych. W b. Kon- błędne. Przestępstwa wykrywa się al- raczył go ułaskawić na mocy art. 47
przyszłość; pp. aplikanci unikają po- uchylone,a ustawy zmienione zamie- wydanych za czasów
Konstytucji.
a więc: ustrój sądowy, procedura kar- gresówce i na Kresach
sad sądowych; pp. Sędziowie uciekają ścimy w zmienionym tekscie.
obowiązują bo po pewnym dłuższym okresie czana luktratywniejsze posady,
a "kiedy
Zabudowania sądowe są w Stanie na, przedterminowe zwolnienia, areszt taksy przedwojenne.
Opracowaliśmy
Sądownicfwo jesf niezależne.
idzie o mianowanie kogoś na kierow- fatalnym, zwłaszcza w b. Kongresów- domowy, warunkowe zawieszenie kar, ustawę o obniżeniu tych taks,
musiO
sądownictwie
naszem
słyszę rze wyznaniowym, czy narodowošcionadzór
sądowy
nad
upadłościami
i
t.
p.
nicze stanowisko,
mamy
z tem cały ce i na Kresach. Nie idzie tu o pałamy jė jednak
sprawdzić
z danemi
głosy,
że
jest
ono
powolnem
пагле- wym, wszystko jedno, czy polskim,
ce, o których mówił p. poseł Bitner,
szereg trudności.
ń
Departament Ustawodawczy pra- statystycznemi. Trzeba to zrobić doA jednak Państwo polskie łoży na idzie tylko o możność spokojnej pra- cuje do późna w nocy. Opracował on kładnie, bo pewien umiar jest potrzeb- dziem w rękach władz administracyj- czy niepolskim.
Pan Wice-Marszałek Zahajkiewicz
sądownictwo mniej, niż inne państwa. cy. W tym roku uzyskaliśmy 12.200.000 w Okresie pełnomocnictw
80 ustaw, ny, bo chodzi o to z drugiej strony, nych. Twierdzę, że tak nie jest. BaWedług wyliczeń b. senatora
Buzka zł. To już jest coś. Żałujemy bardzo, brał czynny udział w opracowaniu 56, ażeby pp. notarjusze, którzy mają do dając sprawy, natrafiłem, naprzykład, wystąpił z całym szeregiem zarzutów
wiele zajęć pism przeciw apelacji lwowskiej,
w której
łoży ono na 1 mieszkańca 1/3 tego, że w preliminarzu tegorocznym nie mo- a przeanalizował 469 ustaw, Była to czynienia z bardzo trudnemi sprawa- na to, że bardzo
dużo sędziów rusinów.
potrzeb wielka praca. Ażeby
co Niemcy. Z tego stanu trzeba wyjść, gliśmy uwzględnić palących
dokonać
takiej mi, nie wpadli w taką sytuację, w ja- zostało uchylonych przez władze są- jest bardzo
dowe. A jeżeli idzie o procesy poli- Cyfry mogę Panom
przytoczyć. Sąd
ale na to, ażeby wyjść, trzeba odna- Warszawy i Krakowa. Ale nieodrazu pracy trzeba
pomocy
zzewnątrz, kiej znaleźli się dziś pp. sędziowie.
przeważ- okręgowy
we
Lwowie
ma sędziów
łeźć nowe źródła dochodów państwo- Kraków zbudowano.
trzeba pracy indywidualnej.
SkreśleJeszcze kilka
słów
Oo unifikacji tyczne, to rozstrzygają tam
policji, czy kon- Rusinów
26,1 proc., sąd okręgowy
|
wych.
nie 100.000 na ustawodawstwo nie adwokatury, o której mówił p. refe- nie nie wskazania
w Brzeżanach Rusinów 40 proc., sąd
może sie więć przyczynić
do
przy- rent. Projekt ustawy unifikacyjnej
о- fidentów, ale dowody rzeczowe.
Sfan więzienniefwa
Zarzucają sędziom,
że powodują okręgowy w Czortkowie 40 proc., sąd
śpieszenia unifikacji.
pracowany przez Komisję
KodytikaW wieziennictwie naszem jest du- dowego Czerwonego Krzyża, członek
poglądami
polityczne- okręgowy
w Kołomyi
40 proc., w
przesłany
bodaj się własnemi
Rada Prawnicza pomagała nam cyjną, został nam
Guilnomme poważnie,
žo do zrobienia, tak, jak we wszy- parlamentu francuskiego
mi
przy
ierowaniu
wyroków.
Byłoby
Przemyślu
20
proc.,
w
Samborze
35
ale bezpłatnie i te 100.000 ostatniego dnia naszych
pelnomoc_ stkich dziedzinach życia, ale twierdzę, delegat Międzynarodowego Czerwonezeszłorocząe, zużyliśmy przeważnie na nictyei teraz przystąpimy do analizy to źle, bardzo źle, ale tak nie jest. 1 ргос., w Sanoku 25 proc,, w Stanisła"że nasze więzienia nie są” gorsze od go Krzyża Brunėliė, v.
Dracheriels prace indywidualne.
nawet elementy, _nieodznaczające się wowie 43-proc., w Stryju 36 proc., w
tego projektu.
więzień w wielu państwach
Europy. iinni. Wszyscy zostawili w księgach
sympatją
do
Państwa . Polskiego, Tarnopolu 30 proc., w Złoczowie 34
Budžet ministerstwa.
Mamy
kursy
dla instruktorów i więziennych bardzo pochlebne wzmianodzywają się z ufnością
© naszych proc. Średnio przypada 32,9 proc.
!
kursy dla dozorców więziennych, któ- ki o swoich wrażeniach.
Przechodzę
do
spraw
budžeto- tym dziale poza uposażeniami 540.000 sądach. Była np. ankieta wśród kupA ilu jest sędziów Polaków?
Za!
rzy umieją nieraz na posterunku žyNieprawdą jest, ażeby w kwietniu towych.
zł.— 182.000 na 540.000 to bardzo ро- ców hamburskich, którzy stwierdzili, znaczam, że oprócz Polaków i Rusi|
cie poświęcić.
Szkoły
w więzieniach r.b. osiągnięto największą cyfrę zaluW
preliminarzu naszym
zeszło- ważne skreślenie. | gdyby
się utrzy- że na sądach polskich polegać można, nów
są i inne narodowości.
Sąd
funkcjonują sprawnie.
Dział
pracy dnienia więzień. Cyfra ta była istotnie rocznym obliczono dochody nasze na mało, to nie moglibyśmy
funkcjono- że wyroki ich są bezstronne i że są- Okręgowy w Brzeżanach ma Polaków
rozwija się pomyślnie. Śmiertelność większą w kwietniu r.b., niż w kwie- 34—35 miljonów. W preliminarzu na wać prawidłowo. Skreślenia te by- dy nasze odznaczają się bardzo po- 46 proc., w Czortkowie — 46 proc.,
|
nie duża, bo wyniosła w roku ze- tniu roku przeszłego i zaprzeszłego, rok bieżący cyirę tę podnieśllśmy o łyby pałkami,
wrzuconemi
w ważąem badaniem spraw. Wobec te- w Kołomyji — 50 proc, w Samboszłym zaledwie 1 proc., co dowodzi, ale mniejsza, niż w roku 1924 i 1925. 2 mijony. Ponieważ jednak
zeszło- koła wozu ministerialnego, który go dziwią mnie głosy Panów z koła rze — 47 proc, w Stanisławowie —
wypadła na roczny nasz dochód był większy od jednak posuwać się musi.
że stan sanitarny więzień jest niezły. Rekordowa cyira 34.234
niemieckiego.
Opinja * niemiecka.
w 50 proc., w Stryju — 52 proc. it. d.
Do 11
szpitali przybył nam
jeden marzec r. 1925.
preliminowanej cyfry, celowem
jest
Ze skreśleń Panów
w dziale wy- tej sprawie nie jest snać _ uzgodnioCo do
sądów
powiatowych:
w
Korzystamy szeroko z ustawy
O podniesienie tego dochodu o 500.000 miaru sprawiedliwości zwracam uwa- na. Opinja
Szpital w Wiśniczu.
Urządzamy
zata zresztą w tej chwili Rymanowie
naczelnik sądu
Rusin,
kład dla umysłowo chorych w
Gru- przedterminowem zwalnianiu, zwalnia- i użycie tej sumy na hipoteki
włoś- gę na
to, że gdyby
te skreślenia zajętą
jest innemi
sprawami. (p. w Żabinie również Rusin, w Drohodziądzu i projektujemy drugi taki za- jąc miesięcznie koło 300 więźniów. ciańskie przy sądach powiatowych.
przeszły, to musielibyśmy zmniej- Polakiewicz: Zamordowanie Jakóbow- byczu 10 sędziów
Rusinów,w
WiW roku zeszłym mogliśmy wydać szyć sumę zapomóg dla sędziów skiego).
kład w Grodzisku.
(Głos na ławach To jest więcej, niż 1 proc. miesięczSądy
sądzą według ustaw, šniowcu tylko Rusini.
Wiceprezesem
mniejszości: Panie Ministrze,
a jak z nie, a zatem więcej, niż 12 proc. rocz- 102 miłjony, wydaliśmy 100, a to nie i pozbawić herbaty urzędników a nasz kodeks karny przewiduje kary Sądu Okręgowego w Czortkowie jest
tą sprawą Św. Krzyża,
który
Sejm nie. Na recydywistów zwrócimy bacz- dla tego, ażeby nam zabrakło wydat- sądowych. Panowie sędziowie
po- za przestępstwa antypaństwowe. Tak Rusin, wiceprezesem sądu okręgowerecydywistów ków, ale dlatego, że są t. zw.
uchwalił skasować?) Znajduję, że św. ną uwagę, ale procent
limity trzebują zapomóg.
Są to przeważnie jest w naszym kodeksie, tak jest we go w
Stryju — Rusin i t..d. PodKrzyż to więzienie wzorowe tak pod w Polsce nie jest zastraszający, 10,5 miesięczne. Kredyty asygnują na mie- zapomogi na pogrzeby
i na kuracje. wszystkich kodeksach i tak rnusi być kreślam więc, że zarzuty P, Wiwzględem sanitarnym, jak pod innemi proc., a 7,3 proc., jeżeli chodzi o po- siąc, a o ile ich się nie wyczerpie, Suma zapomóg wynosi 1 proc. upo- u nas, bo bardziej od innych jesteś- ce-Marszałka
Zahajkiewicza
w
względami. Sfery katolickie starały się nowne dokonanie przestępstw już raz traci się prawo do pozostałości. Pre- sażeń sędziowskich. Taki sam procent my zagrożeni. Szanuję
prawa innych stronę polskiego
sądownictwa
o zwrot św. Krzyża.
Muszę
jednak dokonanych. Nie mam cyfr
pewnych. liminarz tegoroczny
wynosi
108 mil- przyjęty jest we wszystkich minister- narodowości,
znajduję
jednak,
że spadają w znacznej mierze
i na
powiedzieć, że moglibyśmy
pójść na Słyszę jednak, że w Niemczech i Szwe- jonów, jest to 4,4 proc. w porówna- stwach. Zmniejszenie tej sumy byłoby niekarność za zbrodnie politycz- panów sędziów rusinów.
to nie inaczej, jak zdobywając
sobie cji proc. recydywistów
jest daleko niu do ogólnych wydatków
Państwa. bardzo
ciężkie w swoich
skutkach. ne nie może
być
przywilejem
Pan Wice-Marszałek
twierdzi, I że
jakie inne pomieszczenia.
(Przerywa- większy.
Tak twierdził p. Referent. Jeżeli jed- Zdawałoby się również, że nie można mniejszości narodowych
i znaj- procesy lwowskie
i inne są tendenPrewencyjnych jest dużo. Ale zwró- nak dodać do naszej cyfry 12.200.000, pozbawiać urzędników herbaty. Czyż- duję jeszcze, że komunistyczna akcja cyjne i że niema przestępstw antypańnia.) W zeszłym roku zmarło na Św.
Krzyżu 13 więźniów, nie jest to cyfra cę uwagę Panów na to, że na środek Które Otrzymamy na zabudowania, i by pp. urzędnicy mieli przychodzić antypaństwowa
musi
być
šcigana, stwowych. Ale pozwolę sobie zazaśtraszająca.
zapobiegawczy jest skarga do sądu i do cyfry ogólnych
wydatków
pań- na pracę ze swoimi termosami?
wszystko jedno, czy działa pod firmą pytać się
Pana Wice-Marszałka, „. W więzieniach niema głodu. 2.400 że wielka część (więcej niż 1/4) pre- stwowych 91 miljonów na inwestycje,
W
rezultacie proszę
Panów
o własną, czy
pod
płaszczem
jakiejś czy wczorajsze jego przemówie- -——
kalorji to norma
ustakóna naukowo, wencyjnych to ci, którzy już mająfwy- to okaże się, że stosunek jednej cy- przywrócenie
cyfr preliminowanych ianej organizacji,
czy to o charakte- nie było propaństwowe?
2Ё
»
a przy pracy więźniowie otrzymują O rok I instancji. Idzie więc o przyśpie- fry do drugiej wynosi 4,7 proc., t. j. przez nasze Ministerstwo. Temu MiProczs
Kromady.
_„Ф
600 kaloryj więcej. Tak samo niepeł- szenie spraw sądowych, a więc o wię- że się ten stosunek nie zmienił od nisterstwu zarzucano nieraz, że jest
Proces Hromady i inne
pro- wi Polskiemu, ale i przeciwko
pol- *
noletni. W więzieniach niema chłodu. cej etatów sędziowskich.
kilku lat.
zbyt oszczędne.
Istotnie, analizowaprze- skim stronnictwom, mówiąc np. o fa*
Chcę zwrócić uwagę na sprawę
Norma 8 klg. węgla albo 16 drzewa
W pierwszym dziale zarządu cen- liśmy każdą cyfrę, a każdą z nich cesy nie byly skierowane
ciwko
mniejszościom
narodoszystowskim
rządzie
i
o
bojówkarzach
W aresztach
na 13 m. jest wystarczająca.
Więzie- aresztów.
osadza
się tralnego
skreśliła
Komisja 182.000 dodatkowo przeanalizował p. Minister
wym. Wiedzą Panowie, że jednocze- z P.P.S. Proszę Panów! Nie tędy dronia opalają się w ciągu
150 dni w ludzi skazanych
nawet nie za prze- złotych, a wszystkie preliminowane w Skarbu.
Śnie z procesem Hromady toczyło się ga. Czasy przedrozbiorowe
mistępstwa, ale za wykroczenia, a w b.
roku.
;
Biparcie
zarzufów.
nęly,
Polska
jest
suwerenna
i „..
i
toczy
się
śledztwo
przeciwko
polTwierdzenie, jakoby z więźniami zaborze rosyjskim areszty
Są takie,
Przechodzę
teraz
do zarzutów, żadnej ingerencji, a tam
gdzie
ją skiej organizacji,
pod
której firmą żadnym obcym organizacjom niei
naszymi
postępowano
niehumanita- że łatwo stracić w nich zdrowie. Trzedo Ministra
Sprawie- ma, odpowiada, czy to z innymi działali pp. komuniści. Czy
įeį we-““
można wolno się mieszać do
rnie, odpieram z całą stanowczością. ba temu zaradzić. Budując nowe są- skierowanych
fńinistrami,
czy
indywidualnie
dliwości,
Ministerstwa
i
wymiaru
sprawnętrznych
spraw.
Cały
szereg ©
powiedzieć,
że
Śledztwo
to
jest
;
skiedy
na
Kresach,
budujemy
przy
nich
Twierdzenie to dyktuje albo nieprzeciwko
narodowi
pol- aspiracyj mniejszościowych może być -*
świadomość, albo chęć awanso- areszty, aczkolwiek dotychczas nie wiedliwości. Nie będę mówił o zarzu- i gotów jest ponieść tę odpo- rowane
Ja się wiedziałlność indywidualnie,
nie skiemu?
uwzględniony w Polsce, gdzie żadnewania przestępców na męczenni- jest jeszcze postanowionem, kto ma tach co do mojej przeszłości.
mojej
przeszłości
nie
boję.
Nie
boję
bacząc
na
to,
że
większość
zaBolesnem jest istotnie,
że
część go prześladowania narodowościowego
temi aresztami w b.
ków. (Oklaski na ławach B.B.). Wię- zawiadywać
że patrjotyczny rzutów skierowuje się poprzez inteligencji białoruskiej dała się por- niema, ale może być uwzględniony
zienia nasze zwiedzali: p.p. Projesor Kongresówce i na Kresach. W Mało- się jej tembardziej,
prądom komunistycznym
i że bez wpływów obcych i nie pod groźbą
Teodorescu z Bukaresztu,
adwokat polsce i Wielkopolsce zawiadują nie- element kresowy darzył mnie nieraz głowę Ministra Sprawiedliwości wać
swojem zautaniem, a znał moją prze- w
stronę
Rządu
pierwszego chciała zaszczepić te prądy spokojne- antypaństwowych knowań.
Maurice Garcon, delegat międzynaro- mi naczelnicy sądów.
szłość.
:
Marszałka Polski.
mu i oddanemu Polsce ludowi białoMówią, że komunizm, to idea. Jest
3
Nowy ustrėj sądowy.
Przechodzę więc do pytania,
@аDlaczego Ministerstwo nie opraco- ruskiemu, który niedawno
jeszcze w to teza wygodna, bo każdy ideowiec
Przechodzę
do
ustawodawsįwa. chodnich mianowanie sędziego odby- czego Minister nie ingerował do całe- wało w okresie pełnomocnictw całego Wiłeńszczyźnie głosował Świadomie znajdzie zawsze w Polsce
uczucioustroju wa się na całkiem innych podstawach. go szeregu aktów, jako stróż pie- szeregu ustaw wykonawczych
do za Polską w Sejmie wileńskim. Bole- wych protektorów. Ale są idee twórKilka słów tylko o nowym
Mówi się u nas o militaryzacji częci?
sądowym, ponieważ
Panowie mówili
Konstytucji,
ustaw,
które w ciągu snem jest, że Hromada występowała cze i są idee
destrukcyjne, a z de-,
Otóż zauważę, jak już zauważy- dłuższego czasu nie zostały
tu o niem. Kilka słów tylko, bo ustrój Sądów. Nie jest ono groźnem, bo pp.
opraco- jako ekspozytura obca i że nawoły- strukcją trzeba
walczyć. Rozumiem,
ten będzie prawdopodobnie przedmio- sędziowie wojskowi mają daleko wię- łem, że Minister w Polsce nie ma u- wane przez poprzednie sejmy i rzą- wała do ederwania ziemi ipolskiej od że dla tej walki nie wystarczą Środki
{
tem dłuższych obrad Sejmu. W. no- ksze uposażenie, niż sędziowie cywil- uprawnień francuskiego ministra, i że dy? Dlatego, że byliśmy ostatnio za- Polski. Ale równie bolesnem jest to, policyjne i sądowe. Na propagandę
nie ma waleni pracą ustawodawczą i dlatego, że są Polacy, którzy się oddają
an- trzeba propagandy, na idee destrukwem prawie zachowaliśmy zasadę ni i nie zechcą przechodzić do sądów są akty, do których Minister
R
|
wyboru sędziów przez sędziów. cywilnych. Ale trzeba „pamiętać, że URI5> SANT
typaństwowej 'robocie, nie bacząc na cyjne —ideji twórczych. I trzeba wznieTE E TTT
CG OWOCOW OZ ZTE AOR
być miJest to zasada, wprowadzona w Ro- żyjemy w kraju, który musi
tó, że tak niedawno jeszcze odzyskali cić w narodzie iodporność i poczucie
sji łącznie z liberalną reformą roku litarnym i w którym urzędów wojwłasne państwo.
odpowiedzialności za własną przysznieraz skowych od urzędów cywilnych
się
Głosy prasy hukareszfeńskiej.
Charakterystycznem jest, że w spra- łość. Ałe i sądy i administracja
1864, na którą 'powołują
nie
odBUKARESZT, 21 VI. PAT. Prasa rumuńska zamieszcza obszerne
wie Białoruskiej Hromady
otrzyma- mogą tolerować destrukcji.
nasi wybitni prawnicy i powołują się nie wolno chińskim murem
słusznie. Ale według
ustawy
roSyj- gradzać. | trzeba jeszcze powiedzieć, komentarze w związku z konierencją Małej Ententy, podkreślając jej znaliśmy w czasie rozprawy sądowej caKomunizm
grozi kulturze europrzedsta- że mamy cały szereg
sędziów w b. czenie dla spraw pokoju centralnej Ententy.
ły szereg protestów,
podpisanych pejskiej i Polsce, która jest jej przedskiej minister miał prawo
°
chciał, poza zaborze rosyjskim bez wykształcenia
„Curentul* pisze, że obrady obecnej konierencji
wzmocnją
zaufanie
przez Polaków i przez nie Połaków, murzem. Polska, jak to mówił jeden
wiać do nominacji kogo
prawniczego. Spełniają oni wcale nie- w niewzruszoną solidarność państw należących do Małej Ententy. Dziennik
wybranymi.
z Francji, z Niemiec,
z Austrji,
ze z przedmówców, jeżeli się z komuNieraz można kończy uwagą, że Benesz, który weźmie udział w pracach komisji rozbroCo innego, że korzystał: rzadko Z źle swoje obowiązki.
Stanów Zjednoczonychi z Kanady. nizmu nie otrząšnie, to stręki własną
ы
tych uprawnień, ale je miał.
A we- się od nich dużo dowiedzieć, ale wiul- jeniowej w Genewie,
Niektóre z tych protestów
twierdzą, indywidualność. PP. Komuniści
będzie
poparty
przez wypróbowaną i wzmocnioną
Nie są
dług naszego .prawa
minister
może ka ich ilość nie jest zjawiskiem nor- solidarność państw
Małej
Ententy w żądaniach
koniecznych gwarancyj,
że oskarżonych w procesie Hromady sentymentalni. Dali tego niejednokrotbyło 500, a było ich wszystkich
56, nie dowody. I z naszej strony niema
poza wybranymi tylko 20 malnem. Pociągnięcie do sądownictwa ażeby zapobiec możliwości potajemnych zbrojeń.
mianować
4
proc. w stosunku do zeszłorocznych cywilnego sędziów wojskowych o wy„Universul*, powołując się na oświadczenie
Benesza
wobec
przedz których skazano 37. Niektóre z tych tu miejsca na zbytnią
uczuciowość.
mianowań. Pod tym względem prawo kształceniu prawniczem, aczkolwiek są stawiciela „Petit Parisien* mówi, że podczas obecnej konierencji poruszona
protestów powołują się na Świadectwo Poczucie samozachowawcze każe nam
nasze poszło o wiele dalej, niż liberal- przeważnie karnikami, mogłoby więc będzie sprawa porozumienia ekonomicznego
państw
Europy Środkowej,
zbiegłego b. posła Ballina, inne skie- się bronić. (Oklaski).
na ustawa rosyjska. W państwach za- dać tylko dodatnie rezultaty.
posiadających wspólne interesy.
rowują się nietylko przeciwko Rządosie,
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Wysoka lzbo!
Panie
Marszałku! zarzutach, skierowanych w stronę miZacznę
od
kilku
zasadniczych nistra, w stronę ministerstwa
i wyuwag Panów Posłów, przejdę
potem miaru sprawiedliwości.
do spraw budżetowych, a skończę na

Ministerstwa Sprawiedliwości.

Konierencja Małej Enfenty.

“4044
Kondolencje króla Aleksandra. Zachwiane stanowisko rządu. bos

siewów, należących

miejscowej ludności.

PIKTUSZA,

pow.

Straty,

zostało

zowanej

przy

Roln.

Wil.

nowo-

instruktorki ROK

Kierowniczka

mleczarni

rządowy,

pp. Inspektor

Agronom

Sejmiku

po-

Agronom

Wszystkie

Wil. Towarzystwa Roln.
O godz. 6-tei popoł.
ks. proboszcz J.
Krzywicki dokonał uroczystego
poświęce-

zmiernie

Emisja 4

Roln.,

na skutek

czego

nie organizacyjne, na
łoniony zarząd

skład

się

pp.

T. Chmielewska,

którem to został wyw których

J. Bujwid, J. Kundzicz,

J. Bortkiewicz

nad

zebra-

i in.

uruchomieniem

mleczarni,

postępowaływ szybkim tempie dzięki sprę
żystości Zarządu oraz moralnemu i materjalaemu poparciu tej akcji przez p. A. Chmie-

przyczem

z

— 3
po-

po-

lokal, lodawnię

i mieszkanie

niczych.

dniach

Jednoczęśnie zaznacza się że w
myśl
regulaminu
kwalifikacyjnego
naczelnicy

oddziapowinnaj-

mniej 6 miesięcy po wyborze złożyć egzamin przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną.
Wszyscy

kursiści

przywiozą

ze

prześcieradło, poduszkę i koc.
Zgłoszenie

kandydatów

na

podlega

nale-

mendzie

8-ej rano.

kursistę

kursu w duiu 1 lipca

ŁATYHOŁ

o

3

gm.

Norzycką

pow.

w

ko-

godzinie

Postąwski.

— Kurs kroju i szycia. W maju roku
bieżącego został zakończony kurs kroju i
szycia w Łatyhołu, zorganizowany
przez

miejscowe koło

sowej.
Uroczyste

Domu

ludowym

dzono

wystawę

Rady

Opiekuńczej

zakończenie

ROK,

odbyło

Kre-

się

w

w którego sali urzą-

robót.

Garść luźnych wrażeń.
Rzym,

raj wieczór

17 czerwco.

zdjęć.

Jadąc do Rzymu po raz pierwszy,
wyobraża « sobie
człowiek,
że to
miasto musi być od wszystkich inne,
że jego kościoły i pałace
z miejsca
muszą wywrzeć wrażęnie
przygniatające, a ludzie powinni :tam być jacyś
niezwykli, boscy... Pierwsze zetknięcie
się z rzeczywistością wywołuje uczu-

cie zawodu.

„Jest tu

podobnie jak

gdzieindziej" — myśli sobie przybysz,
który już nieco
podróżował po Europie.
į Aldtza:zyna

zwiedzač

dzić do kościołów
dać

ruiny i pomniki,

i

Rzym, wcho-

muzeów,
urządzać

w

Izbie

czasie

wyszedł

Raczicz

dalszych

ilagi,

między

innemi

na

i na

Pracy,

nie

uległ

żadnej

zmianie.

Temperatura

wynosi

wy-

czevicza jest zachwiane
nastąpić

rządu

ma

za kilka

i ustąpienie jego jest

dni.

podali się do dymisji.

wszyscy

Rada

kwietnia

i

1

seryj, które podlegać będą w

na każdą

serję

przypada

od

3 premij. W ostatnich zaś 6 losowa-

niach na każde trzy sierje ot 1 do 3
premij. Pierwsze losowanie premjowe
odbędzie
1 października 1928.
Premie
podlegają
wypłacie
bez
żadnych potrąceń. Premje do tysiąca
złotych w złocie płatne
są
natychmiast, premje ponad
000 zł. w złocie płatne są w terminie nieprzekraczającym
trzech
miesięcy
od daty
przedstawienia obligacji.
Obligacje 4
proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej mają wszelkie
prawa
papierów
pupilarnych i mogą być używane dla
lokaty' kapitałów pupilarnych,
funda:
cyjnych, kaucyji t. p.

cza,
że ubogie
może być hojne,

ogląwy-

a

Są na
doskonale

Świecie
się

miejsca,

w których

zachowały

pomniki

Świata antycznego; są miasta,
które
niewiele się zmieniły od śŚredniowie-

wiecza;

są

wreszcie

wielkie

państw

nowożytnych stolice od Rzymu
rozleglejsze i w których
żywiej, niż tu,
bije tętno życią.
Ale
jeden
tylko
Świecie całym łączy w
na
Rzym
swych murach te wszystkie trzy epoki; on jeden jest żywym
pomiędzy
niemi łącznikiem; tylko w jego muminut _ pieszej
rach w ciągu kilku
można ruiny
obejrzeć
przechadzki
wspaniałych „bazylik”* starorzymskich,
_Surowem
swem
w
nienaruszone
z epoki renesansu
pałace
pięknie
zjednoczenia
pomnik
i wspaniały
Włoch... Stojąc na Kapitolu pod statuą cesarza Marka Aureljusza, wystarczy rzucić okiem
dokoła siebie, aby
te „trzy Rzymy* zobaczyć.

cieczki poza miasto i przyglądać się
stolicy
Włoch
i świata chrześcijań„Trzy Rzymy*?
Niepodobna
ich
skiego ze wzgórz Gianicolo i Pincio, rozdzielić ani w przestrzeni,
ani 'naRzym go podbija coraz bardziej. Z wet w czasie. Najwspanialsze budowkażdym
dniem
odkrywa
tu nowe le „pierwszego Rzymu”, Romy Cezaskarby i nowe piękno.
Zaczyna ro- rów, jak olbrzymi
cyrk Cołosseum,

łuk tryumfalny Tytusa, łaźnie Karakalli, pałace cesarskie na Palatynie i
bazylika
Konstantyna
pochodzą z
okresu od 1-go do IV-go
wieku
po
Chr.,
a więc z okresu upadku potężnego imperjum...
Od
połowy |-g0
stulecia szerzył się w Rzymie chrześcjanizm: od tego czasu
wypada
za"tem datować okres
„drugiego Rzymu*, Rzymu Papieży, okres przebogaty w wypadki historyczne. Najazdy

Gotów i Wandalów

w

V-ym wieku

zniszczyły miasto, a liczba jego mieszkańców, która za czasów Świetności pierwszej ery dochodziła do miljona (w czem trzy czwarte niewolników),

Świata

do

у

rczej

са

towski,

SpraKlub

do

POE iż
działa, A
iżująco na czynności

Towarzy

a

Zdrowia.

kredytu

na

Nocznicki

ności złożenia
rzeniem

30

przed

południem

sejmowego

posła

Co

przemówienia

biebermana w
skiej

`

prasie

:

wło-

:

RZYM, 21-VI PAT.
W prasie włoSkiej
wielkie wrażenie
wywołało
wystąpienie w sejmie polskim posła
socjalistycznego Liebermana,
który,
wykazywał niebezpieczeństwo militarne, grożące Polsce ze

strony

Rosji.

że Dzienniki zamieszczają przekonywują-

Liebermana,

kreślając, iż aczkolwiek jest

poświęcił

sprawie

°

mawiał
agent niemiecki Kauiman, którego wywody zajmą dwa dni.

wojny ga-

(Wyzw.)

przed

on

pod-

so-

cjalistą, lecz wypowiadał
jęciem budżetu. Pozatem

się za przyprasa poda-

je wyniki

Sejmie,

głosowania

koniecz--symptomatycznie

w

dowodzące,

jako

że jedy-

wysiłków nad rozsze- nie komuniści są w Polsce przeciwni

oświaty

przytem,

min.

Międzynarodowym Stałym
Trybunałem Sprawiedliwości
rozpoczęła
się
rozprawa chorzowska. Pierwszy prze-

ludności

przed niebezpieczeństwem
zowej.
"Sen.

chorzowska.

przewidzianego ce dowody posła

zabezpieczenie

Komitetu

HAGĄ, 21-VI PAT. Dziś o godz.
10

Kelles-Krauz Echa

Mówca podnosi jednak,

swe przemówienie

=

Bogatkowski.

Major. Sekretarzem

Sprawa

w

sobiona.

niema

wołan

wojewódzkiego jest dyrektor inżynier ZuS
Po posiedzeniu plenarnem obra-

jest zupełnie szczerze pokojowo uspo-

budżecie

i
GOŃCZE

ono

ną zastępcę Starosta

sekretarzem

nie

powodów

w

J

woje-

Ną przewodniczącego sekcji rolnej Taurogiński, na zastępcę naczelnik Bokun, na

do pierwszego budżetu, aczkolwiek
jako specjalista chciałby, ażeby ten
budżet był jaknajmniejszy, to jednak
stwierdza z przyjemnością, że niema
w nim dążeń agresywnych
i że Polska

Vuki-

rzyj

na wniosek

budżetu sekretarza Tendziagolski. Przewodniczącym
sekcji kulturglno-oświatowej
został senator Kamieniecki, zastępcą starosta Henzel,

rzekomo Z

częściowo departamentu

!

wody zostali powołani przewodniczący po-

(Piast) przyzna-

Kolejny mówca В

ludowej,

że olbrzymi

zaznaczając

rozdział,

wzmocnieniu

się państwa.

jaki

istnieje między inteligencjąa włościań- Międzynarodowy konyres Penkiustwem, o którym nadmieniał
jeszcze
hów w Ośle.
Sienkiewicz w listach z Ameryki, od
tego czasu do
dzisiaj nie zmniejszył

ke

OSLO, 20.VI. PAT. Od dwóch dni
obraddiie Gi międzynarodowy kongres

Penklubów.

Po przerwie przemawiał sen. Ma-

kuch

(Ukr.),

następnie

sen.

towane

Kopciński

gacji

(PPS) omawiał specjalnie szkolnictwo,
w którem, zdaniem jego, brak jedno-

RA

Na

są 22

kongresie
narody.

W

polskiej wchodzą

reprezenskład

Wacław

dele-

Siero-

szewski, Ferdynand Goetel i dr. Emil
Breiter. Delegacja polska po dłuższej

se mnie Gudai, rave stano,
para ie
(ZEN

omawiał

dyskusji przeprowadziła

uchwałę
w

ch a
o preddea inne mu
polskie zostały przyjęte.
Rzeczypospolitej red. Stpiczyńskiego, RAD A) w
Penklubów odbęWiedniu, przyczem zgodzow
na co dał mu należytą odprawę wice- no121° się51е jednomyślnie
na to, aby namin. Car.
Kozicki stępny z kolei kongres miał miejsce
Przemawiali jeszcze sen.
Kozicki w'twarszawie.

+Wyrok

w

Scala dusze włoskie i usiłuje z „trzeciego Rzymu” zrobić moralną i polistolicę

RA

Społeczeństwo

nastąpiło

(Selrob),
Tatomir (Ukr.),
Radomski
(ChD), Ciastek (Wyzw.), Sokołowski
(PPS),
Iżycki (Wyzw.), Gruszczyński
(PPS),
poczem
na wniosek
Kłuszczyńskiej (PPS)
42 głosami przeciw 38 posiedzenie
odroczono.
Następne

odbędzie

śródziemnomor-

skiego...
Dnia 21 kwietnia r. b., w
domniemaną rocznicę założenia Rzymu, kombatanci
włoscy
złożyli na
Forum Romanum, przed ruinami domu Juljusza Cezara, wieniec
z napisem: „Założycielowi pierwszego imperjum rzymskiego
wojenni ochotnicy
włoscy"...

się jutro

o

L]

Kafastrofa lofnicza.
TORUN,
m.

ы

z

godz.

10

* Wysockiego

U

i

WiGE-BIN,

Wizyta

Marszałków

Sejmu i Senafu.

21 Vi. PAT.

o godz.

1

min.

30

jąc

wyprowadzić

cit go na plecy.

godzinach

przedpołudniowych

zło-

żył
wizytę
marszałkom
sejmu
i senatu nowomianowany podsekretarz

stanu

socki, b.
domu

poseł

Nerona,

wynieść, aby

poprzedniku.
Stwu
niałe

M.S.Z.

zresztą
rzeźby

dr.

Alfred

Rzeczypospolitej

nie" pozwolili
zatrzeć

Widząc,

Dzięki

zeń

Pawlicki

ratował

Ście nie

zawiódł

w bez żadnych

nic

pamięć

ich

barbarzyń

się

o

i pilot

obrażeń,

zupełnemu

rozbiciu.

przemiału,

co zresztą

że

niema

maszyny,

przy

Spadochronu, wyskakując
Kości 300 m. Spadochron

Wy-

nawet

chorąży

aparat przewró-

zeń

WARSZAWA, 21-VI PAT. Dzisiaj, możności wyprostowania

w

Dnia 21 b.

rano

pilot 4 pułku lotniczego
w Toruniu
Pawlicki w czasie wykonywania
na
aparacie
Spad
świczeń akrobatycznych dostat się w korkociąg i usiłu-

rano.

Stokho mie.

tyczną

(KI.

dy:

planu, poczem

szczególnych sekcji.
EZ

(PPS) omawiał specjalnie budżety Ministerstwa Spraw Wojskowych
oraz

członkowie

za rozwiązane.

wszystkich

o ile chodzi ©-upourzędników. Wstrzymanie subdla „towarzystwa Rolniczego,

które

a ze

się od decyzji trybunału

we

Į

ogólnego

Uskarżając się na nadmierne rozbu- 40Y20Y Sekcje.

BUKARESZT, 21 VI. PAT. Trybunał wydał wyrok w
sprawie rozwodowej ks. Heleny przeciw b. następcy tromałżeństwo

o

to budżet

dowanie administracji, mówca oświad-

Wyrok na korzyść ks. Heleny.
uznając

który

Średniawski

sażenie
wencyj

W dniu

promie zagaił wojewoda Beczkowicz, poczem przyjęto statut „i podzielono prace
Komitetu na trzy sekcje: ogólno-gospodarczą, WADA Sakai
a
a,

>

że jest

Fałuszczyński

Sen.

. BUKARESZT, 21-VI PAT. Dzisiaj o godz. 13 w Sądzie Apelacyjnym
rozpoczął się proces w sprawie rozwodowej
przeciw ks. Karolowi. Przewodniczył podczas obrad pierwszy prezes sądu Hagiopol.
Rozprawy
są
tajne, a wyrok będzie odczytany na posiedzeniu publicznem.
Imieniem żony ks. Karola występuje adw.
Rosentał,
a ks. Karola
"zastępuje adw. rumuński
praw rumuńskich
Tantali, ponieważ według
adwokat Vanleinsale, jako obcy poddany nie może występować
przed sądem rumuńskim. Strony
przedstawiły dzisiaj swe
wnioski,
które będą
przedmiotem obrad sądu.

przewiduje prawo odwołania
terminie 5-dniowym.

NOWOGRÓDEK, 21.VI, PAT.

je, że rząd obecny dba więcej o drobne rolnictwo,
niż rządy poprzednie.

LOS GER. NOBILE I JEGO ZAŁOGI.

nu Karolowi,

>

budżet przyprzemawiała
która
0OmaMinisterstwa

ustosunkowuje się
tywnie.
BE
negatywnie,
$
8"
:

PROLES ROZWODOWY Ks. KAROLA.
1

wywo-

zastrzeżenia dzisiejszym pod przewodnictwem wojewomiano- dy, : Seczkowicza
odbyło
się! posiedzenie
wniosku,
ю
ё
i
5
„ wojewódzkiego Komitetu Regjonalnego. Ze-

jego

OSLO, 21. Vi. Pat. Z wielkim zaniepokojeniem oczekują tu wiadomości od
Amundsena. Mjr. Maddalena otrzymał polecenie zorganizowania lotu
w celu
wyszukania Amundsena.
:

danymn terminie
amortyzacji,
przyczem
przy
pierwszych
13
losowa-

z

łe swe przemówienie poświęcił
wie szkólnictwa
ukraińskiego.

go się dzieje z Amundsenem?

października

się

SCE;

jeszcze

obradowala

{

Przy- wtedy o ile pretensja oparta jest na

jednak

zaznaczając,

Sen,

prawdopodobnie,

demokratyczni

ministrów

mówców.

państwowych
musi w ciężkiej walce
zdobywać sobie odpowiednią pozycję.

rady

38,4,

25

ma

nowożytny,

>

Następstwa zamachu.

komisja

й

wekslu, lub na innem zobowiązaniu.
Nowogródzki Komifef Regjonalny.

głosu

co do ostatecznego
НАРЕ
wicie, że Senat powinien
jąć bez zmian. Następnie
sen. Kłuszyńska (PPS),
wiała
giównie - budżet
Ki

swych zezna-

prezydjum

*

jęto wniosek zamknięcia listy mówców. Zabrał głos Sen. Thulie, zaznaSzarskiego,

oddał się w ręce władz.

parlamencie

do

wnioskowi

Komija przyjęła następnie poprawki, zaproponowane do projektu

dami goneralnego sprawozdawcy sen.

nie-

zgłosił

względu na to, że Stefan Radicz cierpi na chorobę cukrową mogą,
wyniknąć rozmaite komplikacje.
W kołach politycznych słychać, że staaowiko
rządu

zumieć wyrażenie „wiecznego miasta"
i powtarza za Goethem: „O, Rzymie,
zaprawdę jesteś całym Światem..."

Po czterech tygodniach zwiedzania
„wiecznego miasta“
spróbuję:
nieco
uporządkować zgiełk moich wrażeń. Są
one tak różne,tak wielkie, że nie odważę
się jeszcze na próbę syntezy.
Zadowolę się szeregiem uwag i migawkowych

1

wanych

do

ży przesłać pod adresem
Związku Wojewódzkiego, Wilno Mickiewicza 9, najpóź=
niej do dnia 27 czerwca, lub po tym terminie bezpośrednio przez

czarne

;

każdego toku.
Premje rozlosowuje się pomiędzy
obligacje wchodzące w skład wyloso-

niach

sobą

kurs

zapanowała

Po pewnym

ministrów. Dzienniki zamieszczają obszerne
życiorysy i fotografje
ofiar
zajścia. Dzienniki zagrzebskie.wyszły w czarnych obwódkach: Po otrzymaniu w Zagrzebiu wiadomości o krwawem posiedzeniu Skupczyny wszystkie
sklepy zostały zamknięte, wywieszono wszędzie
flagi żałobne i 0 godz.
16 ej ustał prawie całkowicie ruch na ulicach.
Trumay ze zwłokami ofiar zajść w Skupszczynie przewiezione zostały
dziś popołudniu do Zagrzebia, gdzie w sobotę nastąpi pogrzeb.
W stanie zdrowia Stefana
Radicza nie ma dotąd komplikacyj.
Stan
zdrowia pos. Permara jest zadawalający. Kula nie uszkodziła aorty,
gdyż
utkwiła pod arterją. Złamanie ręki u posła Grandina nie jest niebezpieczne,

a

czególnych miejscowości, w których projek-

iich zastępcy oraz dowódcy

jaka

ni
po-

temu

z

egzekucja przeciwko związkom
komunalnym
jest dopuszczalna tylko

czając m. i., że zgadza

po dokonaniu zbro-

późnej nocy.
Potem rozeszły się pogłoski, że rada ministrów postanowiła
przyjąć
dymisję ministrow demokratycznych. Na miejsce obecnego rządu
ma
zo-,
stać mianowany rząd koncentracyjny, na którego czele będzie stał jeden z
generałów. Do rządu tego należeć ma również Stefan Radzicz. W
całym
kraju panuje spokój,
tyłko w Zagrzebiu
powtórzyły się demonstracje
gacje wypuszczone
będą z kuponem uliczne.
3
4,
półrocznym N. 2 płatnym 1. X. 1928
Pogłoski w prasie o rzekomych manifestacjach
separatystycznych w
roku. Wszystkie obligacje uczestniczą Chorwacji są nieprawdziwe. W całym kraju panuje zupełny spokój. Wiaw losowaniach
premjowych,
rozpo- comości zagraniczne o ogłoszeniu w Białogrodzie
stanu wyjątczynając od :1 październia 1928 roku kowego są nieprawdziwe. Wczoraj władze skoniiskowały organ samot. į. od najbliższego terminu losowa- istnych demokratów „Riecz,,.
nia, podlega rozłosowaniu
9 _ premij
po 200 tys. złotych w złocie, 30 premji po 50 tys. złotych w złocie,
15
premij po 25 tys. złotych
w złocie,
Pozytywne wyniki poszukiwań majora Maddalena.
95 premij po 10 tys złotych w złocie,
610 premji po 1 tys. złotych
w złoRZYM, 21—6. Pat. Urzędowo donoszą, że system sygnalizacie, 2.909 premji po 500 zł. w złocie, cyjny, zaprojektowany przez gen. Nobile celem umożliwienia na10.002
premje
po 250 zł, w złocie, wiązania łączności z lotnikami, wydał doskonałe wyniki.
Major
razem 13.730 premij na ogólną sumę Maddalena oznajmił, że zdołał zaopatrzyć grupę gen. Nobile
w
9.250.000 złotych w złocie.
Losowa- 300 kg. artykułów żywności, broni i medykamentów. Maddalena
nie premij
odbywać się będzie
w powrócił do Kingsbay o godz. !2 min. 30.

tuje się założenie straży.
Kursiści będą całkowicie skoszarowani
i zaprówiantowani bezpłatnie.
Kursiści winni przybyć w miarę
możności w pełnem bojowem
umundurowaniu
i uzbrojeniu (kask, mundur,
pas,
zatrzaśnik, topór, linka).
Kurs będzie przeprowadzony
w
myśl
programu 8-mio dniowych kursów
pożar-

łowi, niemający ukończonych kursów
żarniczych z wynikiem dostatecznym,
ni przed zatwierdzeniem w
przeciągu

Raczicz niezwłocznie

konsternacji,

A

komisji

mański
oświadczył,
że
dyskusji
budżetowej
zapisanych jest
jesz-

cze do

BIALOGROD, 21 VI, PAT. Agencja Avala stwierdza,
że informacje
szeregu dzienników zagranicznych
0 rzekomem
pogorszeniu się stanu
zdrowia Stefana Radicza na skutek otrzymanych ran nie odpowiada rzecżywistemu stanowi rzeczy. Stan zdrowia przywódcy
Chorwatów po dokonanej operacji znacznie się poprawił.
Według dalszych wiadomości stan zdrowia Stefana Radicza od wczo-

dla

cerów poszczególnych straży i stworzenia
nowych pionerów pożarnictwa na powiecie
Brasławskim zostaje zorganizowany 8-miodniowy kurs pożarniczy w dniach od 1 do
8 lipca rb. (włącznie) w Brasławiu.
Zarządy straży
pożarnych obowiązkowo delegują przynajmniej po 2 oficerów na
powyższy kurs
względnie kandydató*
na
oficerów, bez różnicy szarży. Urzędy gminne w tych miejscowościach gdzie niema straży, mogą delegować kandydatów z posz-

straży

depitowanych.

grado-

i

rządku dziennego, t. j. do dalszej ustawy, dotyczącej procedury egzekudyskusji nad
preliminarzem budżetu Cyjnej w stosunku do związków kona rok 1928—29. Marszałek Szy- munalnych. W myśl tych poprawek,

króla Aleksandra

powoduje tylko dotkliwe bóle,

„Me-

losowaniu 500 seryj.
Pierwszych 500 seryj zostało
zakierownika mleczarni.
trzymanych i anulowanych
tytułem
Mleczarnia została uruchomiona w dniu pierwszej raty umorzenia,
przypada21 maja rb., rozwój jej jest zapewniony. jącej w myśl
rozporządzenia
PrezySpodziewać
się należy, że w najbliższej
Rzeczypospolitej
z 14.1ll. 1928
przyszłości, dzienna
przeróbka
sięgniełdo denta
1000. litrów mieka.
E. Dembiński.
na dzień 15 czerwca 1928 roku.
Obligacje przynoszą odsetki w wyBRASŁAW.
sokości
4 proc. rocznie i są
wolne
— Przeszkolenie
pežarnicze.
Ze
wzgłędu na konieczność przeszkolenia ofi- od podatku od kapitału i rent. Obliużytku

popo-

gdzie dowiadywał się o sta-

poniesie karę za swą zbrodnię.W

wieszono

lewskiego, który bezinteresownie ofiarował

do

się wczoraj

klęską

skarbowa
bidłelane
Następnie przystąpiono

po-

zarządzeń.

żałoka i przygotowanie do pogrzebu ofiar.
BIAŁOGRÓD, 21. VI. PAT. Na znak żałoby na wielu gmachach wy-

dumą

21.VI, PAT.

każdorazowo

udał

i powiadomił

la, napisał kilka listów, a następnie

uradowa-

proc. premjowej

WARSZAWA.

ministrów

niach oświadczył, że nie wiedział, w jakim kierunku strzela.
Po
zamachu odjechał samochodem do mieszkania
swego przyjacie-

nitor Polski*
ogłasza
obwieszczenie
Ministerstwa Skarbu w sprawie
emisji 4 proc. premjowej pożyczki inwestycyjnej w sumie 50 miljonów złotych w złocie. Obligacje
rozdzielone
są na 10 tys. seryj po50 obligacyj w
każdej serji i podlegają
umorzeniu
do dnia 1 października
1937
drogą
losowań
w terminach
półrocznych,

Towarzystwa

i kom. rewizyjna,

weszłi:

Prace

Wil.

odbyło

a niemniej

wśród

chętnie

byty nie-

spoglądający

rannych

Sprawca zamachu

postrzeżenie z parlamentu,

podkrei korzy-

życzki inwestycyjnej.

podejmo-

Jeszcze kilka słów chciałbym skreślić
historji powstania tej mleczarni.
Przygotowaniem terenu zajął Agronom

Sejmiku oraz Instruktor

dni

na pracę swych córek.
Zaznaczyć należy, że
kursy
kroju
i
szycia, organizowane przez Rądę Opiekuńczą Kresową, są bezpłatne i trwają 6 tyKoi
J -na.

wopowstałej
płacówki, a uwieczniając ten
pamiętny dzień, zostąło dokonane wspólne
zdjęcie
z p.
starostą
Kowalewskim na
czele.
Po odbytej uroczystości
licznie zebra-

z

zadowolone,

ni byliich rodzice,

nia mleczarni. Następnie na ręce zebranych
członków Spółdzielni, zostały złożone życzenia pomyślnego i rychłego rozwoju no-

nych gości iście po staropolsku.
wał p. A. Chmielewski.

Ludowego

uczestniczki kursu

Vukiczevicz

królewskiego

rada

wyjątkowych

ici

się do ministerstwa spraw wewnętrznych,
oddając się dyspozycji władz. Został on osadzony w więzieniu. Przesłuchiwany przez
p. H. sędziego śledczego Raczicz
oświadczył, że nie chciał uciec i że

oceny robót i rozdania nagród.
I nagroda
5 zł, It
421,
Ш
zi, IV-— 2 zł, V
- 1 zł. i 2 listy
chwalne.
:

Samo-

i

nie zdrowia

ści, jakie z niego odniosły
uczęszczające
dziewczęta.
Następnie dwóch sędziów,
wybranych
przez Zarząd koła ROK,
przystąpiło do

branych. Dodać muszę, że p. Starosta cieszv się u nas. wielkim
uznaniem
za swą
gorliwą pracę nad podniesieniem dobrobyświęcenie

było żywe zausilnej
pracy

Modejówna w krótkich
stowach
śliła znaczenie powyższego kursu

ministrów

się osobiście do kliniki szpitalnej,

p. Anny Gibowskiej, ro-

Domu

rady

do pałacu

wiadomości

żadnych

skiego, nawiedzonych

kondolencyjnego

o tragicznych wypadkach,
których widownią stał się parlament
przy zakończeniu
rannego
posiedzenia.
Głęboko
wzruszony
sprawozdaniem premiera król kazał natychmiast
złożyć w jego
imieniu kondolencję rodzinom deputowanych,
którzy
ponieśli
śmierć przy pełnieniu swych obowiązków. O godz. 13 król udał

bótki były naprawdę ładne, a sukienki gustownie uszyte i starannie wykończone.
Q godz. 7 m. 30 przystąpiono do zamknięcia wystawy i wyznaczenia
nagród
za
najlepiej wykończone prace.

niesprzyjającej pogody, p. starosta Z. Kowalewski, z entuzjązmem witany przez ze-

na

tej burzy,

tysięcy zł.

Wśród zebranych widać
interesowanie, gdyż dzięki

Towarzystwa

przybyli

Prezes

łudniu

stawy.

Pogoda tego dnia
nie sprzyjała,
gdyż
ponure
chmury
od
rana
zalegały niebo
i mżył chłodny deszcz. Dopiero popołudniu
zaczęło się wypogadzaći podczas
samej
uroczystości wyjrzało słonko,
jako zapowiedź pomyślnego
rozwoju mleczarni.
Swą
obecnością
zaszczycił,
pomimo

tu w powiecie. Ponadto

wskutek

biednej

napływać
ludność miejscowa i z dwóch
okolicznych wiosek celem
zwiedzenia wy-

spółdzielczej, zorgani-

pomocy

do

Już od godz. 4-ej po południu zaczęła

Oszmiańskiego.

wyznaczone poświęcenie

powstałej mleczarni

wyrządzene

oblicza się na kilkanaście

— Poświęcenie mleczarni spółdzielczej. Dnia 3-go czerwca rb. odbyła w naszej okolicy doniosła uroczystość. Na dzień
ten

przeważnie

stanowiła nie przedsiębrać

pisma

pomocy

na wysona szczę-

wylądował

aparat

uległ

nakazał

rząd

w celach oszczędzania zboża (Włochy
produkują

tylko trzy czwarte swej
masło
wygląda ślicznie,
chemiczna
wykazałby w
niem sporo.. łoju; win jest dużo, ale
są zbyt mocne i naogół nieumiejętnie
produkowane;
jeśli w dodatku kto
ma wstręt do kuchni na oliwie — to
może być we Włoszech
nieszczęśli-

zachowały się tak wspa- żywności);
jak Śmierć Laokoona i ale analiza

Apollo belwederski, które gruzy cudem przysypały, nie krusząc ich zupełnie... A w okresie renesansu (tak!),
ruiny starego
Rzymu
wynajęto kamieniarzom,
którzy łupili cenne zabytki i sprzedawali pochodzące stamtąd materiały i dzieła sztuki
budowniczym kościołów i palaców... Z tego

wym...

m

faszystowski?
porządek
A nowy
Nie bez pewnego uczucia melan- to czasu pochodzi powiedzenie,
że
Muszę
się
o
nim
odezwać
cholji zwiedza się Rzym. Nigdzie nie- to, czego
z całkowinie zniszczyli
„barbari*—
czuje się żaNie
uznaniem.
tem
ma tylu wspaniałych pomników sztu- zniszczyli Barberini.
ani żadnej uciążliwej
ucisku,
dnego
zaczęła szybko spadać. W XIV-ym ki, tylu wymownych
ruin, tyle harGi
się ludzi
widzi
urzędach
W
kontroli.
co na szczupłem
wieku Rzym liczył ich tylko 20.000. monji i tyle nastroju,
Nieraz już słyszałem
poza graniterytorjum
„wiecznego cami
Ale
przyszedł
okres
renesansu, a stosunkowo
Włoch
zdanie,
że Rzym jest przeważnie młodych, sympatycznych i
udzielających. Pomądra polityka Papieży
wydźwignęła miasta". A jednak ile tu popełniono piękny, ale brudny. Brud, jak wszy- chętnie informacyj
faktów w
barbarzyństwa!
Nie myśle o stkie rzeczy, jest pojęciem względnem. bieżne choćby zestawienie
znów Rzym do poziomu stolicy Świa- aktów
ta cywilizowanego.
Alaryka i Genzeryka,
ani W porównaniu z miastami
W _ początkach najazdach
szwajcar- roku 1922 z tem, co się widzi dzisiaj,
wieku XVI-go
organizuje
się osta- o walkach domowych baronów rzym- skiemi Rzym jest brudny, ale napew- wykazuje, że Włochy dziś mają mocny rząd, kiedy go wówczas nie miatecznie
państwo
papieskie, które skich, ani nawet o „sacco di Roma* no nie brudniejszy od Paryża.
Rząd
upadło dopiero 20 września 1870 ro- w r. 1527 przez wojska
Burbona... obecny dużo już zrobił dla upiększe- ły, że sytuacja gospodarcza jest dziś»
ku,
kiedy
wojska
włoskie zajęły To była wojna z jej okrutnemi pra- nia i hygjeny miasta. Obecnie władze niewątpliwie lepsza od ówczesnej; że
znaczenie
międzynarodowe
„wieczne miasto* i kiedy
Włoch
stało
się wami.
przystępują
do
burzenia
starych i
bardzo
wzrosło
i
że
na
polu
reform
ono stolicą
zjednoczonych
Włoch.
Ale o innych „barbarjach* mówię. bezwartościowych domów
w sąsiedpolityczno-społecznych przedsięwzięte
Zaczyna się okres „trzeciego Rzymu”. Zwrócił mi na nie uwagę p. Bolesław twie Kapitolu.
tu
inicjatywy doniosłe Są nietylko z
Giuseppe Sacconi uwiecznił tę datęswym Mikulski, łączący w sobie fachowość
Gorzej jest z kuchnią.
Pod
tym
ogromnym iharmonijnym pomnikiem, radcy handlowego z wiedzą amatora względem Rzym z Paryżem porówny- włoskiego punktu widzenia.
wzniesionym na Kapitolu na cześć zje- archeologa. Kiedy Tytus i Trajan bu- wać nie można. Chleb jest niedobry,
Kozimierz Smogorzewski.
dnoczenia Włoch.
Benito
Mussolini dowali
swoje
„termy*
na
ruinach bo
z mieszanej
mąki
i z grubego
a

4
NU55 ) R3

na pograniczu polsko-sowiec-

nie przyjmuje

ostatnich

н о ме

Onegdaj

kiem
około
Iwieńca panująca
tej nocy
burza,
połączona z deszczem gradowym,
zniszczyła większą ilość
tegorocznych za-

że klub

Według

от
© с

urzą gradowa niszczy tegoroczne zasiewy.

premjera.

er

od

jednoizbowych.
delegata rządu

Ba

oświadczeniem,

senatorów
Bezpartyjnego
Bloku
o nego
dla mieszkań
pomoc dla siedmiu gmin
pow. Brze- Po oświadczeniu się

Nn

kową.

komor-

Szego wstrzymania podwyżki

nagłym

wnioskiem

nad

głosowania

m

tvs. zło6 czer-

mokratycznej.
Premjer Vukiczevicz wystosował do klubu
posłów koalicji
chłopsko-demokratycznej pismo kondolencyjne. Sekretarz klubu
list ten otworzył i po przeczytaniu
zwrócił go
premjerowi
z

ar

Straty wynoszą przeszło 200
tych. Należy zaznaczyć, że już

posiedzenie Senatu rozpoczęło się od wniosek swego klubu w sprawie dal-

z

gospodarczych.

5te

Na

|—

zabudowań

PAT.

PAT.

E
pozę.
(PPS) reierowa

e —ч

42

WARSZAWA.
21. VI.

posiedzeniu
oe
niczej pos. Ciolkosz

£

m

i

dyskusji nad bud-

żelem.

BIAŁOGRÓD, 2!.VI. PAT. Zwłoki zamordowanych
posłów
wystawiono na widok publiczny w budynku partji chłopsko-de-

wca b. r. w tejże samej wsi spłonęło
33 domy i 20 zabudowań
gospodarczych. Zupełny brak narzędzi ratowniczych utrudniał wszelką akcję
ratun-

ciąg

komisji

prawniczej.
WARSZAWA, 21 VI.

ай; ab ans kd Ligos Ža

NOWOGRODEK, 21. VI. Pat. Wieś
Poniemuńce w pow. Lidzkim nawiedził
wczoraj pożar, który zniszczył 26 domów

Dalszy

_Sprawcy zbrodni posła Raczicza.

Powfórny pożar

Posiedzenie sejmowej

OBRADY SENATU.

Po sfrasznej zbrodni w Skupczynie.

—
D Tėbai
ks A a
e
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RADA MIEJSKA,

Nadanie obywatelstwa
honorowego
m. Wilna J. E. ks. biskupowi Bandurskiemu- — Sprawy budżetu miejskiegoi zryczałtowania podatku hotelowego.
Na wczorajszem posiedzeniu Rady
Wobec tego, iż dotychczasowy syPIĄTEK
Miejskiej w którem
wziął
również stem pobierania podatku hotelowego
Dzis
Wschód sł. g. 3 m. 30
udział radny m. Wilna minister
Sta- okazał się niedogodnym, tak dla Maniewicz, jako pierwszy punkt porząd- gistratu, jak i poszczególnych przedPaulius,
Zach. sł. o g. 19 m. 51
jutro
„Ku dziennego
rozpatrzono
wniosek siębiorców,
którzy muszą prowadzić
Agrypiny.
Komitetu obchodu 40-lecia kapłańst- szczegółowe księgi rachunkowe,
wa J.E. ks. biskupa Bandurskiego o
Rada Miejska
na wniosek Magimeteorologiczne
nadanie ostatniemu obywatelstwa ho- stratu uchwaliła jednogłośnie zryczał- Spostrzeżenia
Zakładu
Meteorologji
0. 5. В.
norowego m. Wilna.
}
towanie
go
na okres
budżetowy
z
dnia
—
21
Vi
1928
r.
Po zgłoszeniu sprzeciwu
przez 3 1928—29 w sumie 61,930 zł., co jest
radnych bundowców wniosek ten bez zupełnie
zadawalniające,
jeżeli się Ciśnienie
J
=
dyskusji został przez wszystkich rad- wezmie pod uwagę,
że wpływy tego średnie w m. | 196

nych przyjęty.

podatku

Następnym punktem
posiedzenia
było odczytanie pisma Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
zatwierdzenia

preliminarza budżetowego
na rok

1928-29.

Aronowicz,

Radni

którym

m.

niosły

Wygodzki

udzieldno

głosu,

za

okres

59,196

roku ubiegłego

przepisów

w

plakatów,

ogłoszeń,

i przekazano

wy-

zł.

Projekt znowelizowania

Wilna

Temperatura
średnia

miejskich

przedmiocie

szyldów,

reklam

do opracowania

i t. d.

specjal-

nie do tego wybranej Komisji radziec-

zasiłek

dla

U.S. B.i uporządkowanie

gów Północnych.

Następnie
Rada
uchwaliła odro<zyč do czasu otrzymania pożyczki z
Banku
osp.
Krajowego
sprawę
zwrotu
zużytych
przez
Magistrat
100.000 zł., która to kwota
przezna<zona była na roboty wodociągowe

Uchwalono

również

jednorazowy

zasiłek dla Uniwersytetu
Stefana Batorego w wysokości 110,009 zł., uza' leżniając jednak faktyczne wyasygno-

/ wanie tej sumy od Ściągnięcia
/ głości za lata

Wybory

!

ubiegłe

za

zaleg-

elektrycz-

terenów

| żowskiego,

Tar-

3

powołania

=

ność, wodę i kanalizację

ISTAT IST

cyj państwowych i wojskowych.
W związku z organizacją Targów,
Północnych

i zachodzącą

dniu wczorajszym przybył do Wilna Minister Reform Rolnych prof. W. Staniewicz.
W przeciągu dnia p. Minister wyjeżdżał na

konieczno-

muszą być obecnie zaprotestowane i oddane do Sądu przed 30 b. m., o ile są żyranci. Weksle 5ez Żyra protestować nie trzeba.

podatku dochodowego.
miejskiego Aronicza w sprawie wymiaru emerytury i wniosek Magistratu o przeniesienie kredytów
z jednego paragrafu budżetu 1928—29 r. do
innego.

Do całej sumy weksłowej dolicza się
procent za 5 lat, wysokość zaś waloryzacji
sumy przedwojennej zależy od uznania Sądu.
Weksle,
pracy, które

zadzieckiej

komisji

RITA

aż do 20 proc.
westycje

staje

to

przez

tworzenie

nowych

organiza-

stanu

ludności

/

przez

niego zastępca, człon-

ków Komitetu mianuje względnie powołuje Wojewoda.
Mandaty
członków są honorowe.
Zarząd WKR.
stanowią: Wojewoda jako przewodniczący, przewodniczący poszczególnych
sekcyj,
osoby powołanedo zarządu
osobiście przez Wojewodę oraz sekre-

tarza. Pełny Komitet

,gwany

przynajmniej

będzie

raz

na

zwoły-

kwartał,

kultury estetycznej,

3)

a w

miarę

tego zjazdu w liczbie

Wczoraj

dowych

Sekcji będzie

w

wysunęła

monografji
„jewództwa

możliwie

gospodarczej
z

szczegółowej

terenu

uwzględnieniem

przedwojennego, okresu
kresu niepodległości.

wojny

wo-

okresu

i

о-

historycznych

polegać będą

Województwa

nich

i t. p.,

zadania

na skierowaniu na teren

organizacyj

działalności

przybyli do Wil-

odpowied-

ceatralnychi udziela-

niu poparcia powstałym na terenie WoW | okresie przedwojennym
mono- jewództwa organom tych organizacyj.
graija ta zawierać będzie opis
i zoSekcja: oŚwiatowo-kulturalna
pobrazowanie w liczbach:
winna objąć ponadto prócz dziedziny
a) głównych gałęzi wytwórczości, oświaty, popieranie kultury estetycznej
b)handłu, c) rynków zakupu i zbytu, i konserwowanie
kultury regjonalnej,
d) surowce, gotowe fabrykaty, e) bi- również i dziedzinę społeczną w szer-

gen.

kurs dla

KOP.

pow.

W

Dąb-

zawo-

myśl osta-

Wil. Trockiego

postulat

kowski, W. Limanowski,

j. Strumiłło,

nie zadań

wśród

malne?* odczyt

poszczególnych

członków

O.

Monczulewicz i J. Stamierowski.
|
Wreszcie do komisji
balotującej
wybrano pp.. J. Bońkowskiego,
W. Borkow-

ul.

szego, doskonalszego
społecznego,

zorganizowania

podniesienia

stro-

Na tem tle

wywiązała

się

wych.
Charakter

:
prac, wyszczególnionych

i wyżej dla każdej sekcji

zgóry,

prze-

sądza o składzie Komitetu. Niewątpliwie do Komitetu winni wejść
ludzie,
posiadający osobiste kwalifikacje bez

wzgledu na zajmowane

stanowiska w

administracji i społeczeństwie,

a prze-

dewszystkiem ludzie miejscowi, reprezentujący dokładną znajomość praktyczną miejscowych
warunków
oraz
chęć współpracy z czynnikami rządowemi w tym kierunku.
Pierwsze posiedzenie . organizacyjne Komitetu
Regjonalnego
odbędzie
się w

poniedziałek

sty tuowaniu.

r.

Pamiętam

Ministerstwa

Rodzice lub

opiekunowie

Celem

zebrania

Których

liczba będzie

r.
—

(x)

zwłoki

j

Znaleziono

nieznanego

zostanie

przeprowadzony

zna został

przez

zostaną pociągnięci dó odpowiedzialności
za niedokonanie obowiązku
szkolnego na
mocy

artykułów

40,

41

i

42

dekretu

obowiazku szkolnym z dnia 7 lutego 1919
r. Oraz art. 139 KK.
я
Szkoła Koszykarska przy Związku S. M.P. Związek
Młodzieży Polskiej

Straty

zamierza otworzyć
„Szkołę Koszykarską*
iw tym celu przyjmuje kandydatów z ukończeniem 7 kl. szkoły powszechnej.
Zgłaszać
się od godz. 9-ej do 3 ppł.
Wilno, Metropolitalna 1.

— Zabawa w noc
z tradycyjną

wana

nisławę

nek

w

zywają

mówi

uroczym
się tak

dlatego,

uchylić

rąbka

niezwykłe

że

tajemnicy.

popisy

się o nich

ale pozwolimy

nie

Na scenieujrzymy

baletowe,

w

rodzaju

i

a w

głębi

parku

zapierające

oddech w

Dn. 21 bm.
Nr. 71,

—

Promocje.

przez

W sobotę, dnia 23 czerw-

ca o godzinie 1l-ej przed poł. w Auli Kolumnowei odbędzie się uroczysty akt pierw=
szych
na
Wydziale
Teologicznym
USB
promocyj doktorskich. Na
doktorów
św.

Teologii promowani będą X. Paweł Nowicki, Doktór Fiłozofji, zast. profesora
i X.
Leon Rychter, Licencjat Teologii. Wstęp
wolny.

„da się świetnie. Sprzedaż

biletów

kurencyj zawodnikow

na

która

której

rodzina

pochodzi

ze

Zmudzi,

niejsze chwiłe

na w lotnym

życia. W czasie

oddziale

wojny

wolnej

była

kobietą

Polsce

samarytańskim,

pierwszą

na

noży*,

„Modlitwa

do śmierci",

„Do Wilna*,

„Wiersze miłosne*, „Cykl siły*, „Krzysztof
w służbie u djabła* i „Głos w sprawie Li-

kich Stowarzyszeń
Związku Wileńskiego,
około

tysiąca

Młodzieży
Polskiej
na który przybywa

młodzieży

z

wojew.

Wileń-

skiego, Nowogródzkiego i Białostockiego.
Przewiduje się następujący program
uroczystości: niedziela —nabozeństwo w Ba-

zylice, celebrowane
cję ks. Arcybiskupa

przez jego EkscelenRomualda Jałbrzykow-

skiego, pochód
z defiladą, akademja w
Sali Miejskiej i przedstawienie w Teatrze
Miejskim, poniedziałek —pielgrzymka
do

warji, Konkurs chórów
czornica, która

z

Kal'

prowincji i wie-

zakończy

cały zlot.

biegłych

Wileńskie

Zwyczajem

Towarzystwo

skie urządza w sobotę 23
rzece Wilji.

TEATRY
Teatr
Dzisiejsza

Polski

premiera.

lat u-

Wioślar-

bm. Wianki

na

i MUZYKA.
(sala

„Lutnia“).

Pozyskawszy

na

występy gościnne Mieczysława Dowmunta,
Helenę Kamińską, kapelmistrzą Mieczysława Kochanowskiego oraz Stefaną Mari:>

ćwiczeń

oraz

licząc

młodzieży

szkolnej

200 mtr. o mistrzostwo hutców szkolnych,
zwyciężył zespół gimn. im. Lelewela zdobywając

199

pkt. na 300

możliwych.

W strzelaniu z broni długiej o mistro-

się

są-

stwo

stowarzyszeń

p. w. zwyciężył

zespół

Zw. Strzeleckiego Wilno.
W

strzelaniu

z

broni

małokalibrowej

stwo

stow.

p. w.

—

zespół

harcerzy

Wilno. O mistrzostwo hufców
w. na tejże odległości, zespół
kiego.
Trójbój

lekkoatletyczny.

—

żeńskich p.
gim. CzacKategorja huf-

WKS. 3 p. Sap. co było zgóry do przewidzenia wobec udziału
tej miary zawodników, co: Wieczorek, Gniech i Nawojczyk.
Marszobieg na dyst. 4 klm. wygrał ze-

niezdrenowaniu

tego

terenu,

są

były

zupełnie

dla na-

o

której

będzie

POZO

porządku.

niżej,

jaknajlepszym

Okoliczność ta jest następująca:

właściciele części tego terenu, kopiąc glinę,
względnie zezwalając na jej branie
innym,
spowodowali powstanie
głębokich
dołów
na powierzchni góry. Na skutek deszczów

doły te zamieniały się

w obszerne

мобпе

woda

i ta to

właśnie

Podjęte

obecnie

na

przez

założeniu

poprzedniemi drenów
do których w kilku

baseny

_przy-

Magistrat robo-

połączonych

z

w górnej części ulicy,
miejscach
dochodzą

takież dreny boczne (te ostatnie pójdą po-

dobno na koszt właścicieli pokopanego terenu, jako spowodowane
przez ich
nie-

dbalstwo). Ponadto zostaną uporządkowane : powstałe
osunięcia i znów okryte
darnią.
к
Ž
Roboty

gu tygodnia.

te mają

być

ukończone

T. zw. „Górka Kalwaryjska”

lonym Mostem

od

strony

ściowa

ul.

została

w

cią-

Kalwatuż za Zie-

częściowo skopaną

Kalwaryjskiej bez jakiegoś

sylwetki, natomiast ta jej czę-

„redukcja*

szerzenie chodnika.
Inowacja

taż

umożliwiła
posiada

znączne

roz-

pierwszorzędne

znaczenie, ponieważ ruch tu jest znaczny,
zaś dzięki wąskiej w tem miejscu ulicy
ułożenie chodnika z drugiej strony jest nie-

możliwe.

3

naucz.

w

Borunach

W . kategorji

odbyło

p. Oszmiań-

p. w.

klubów

spół harcerzy. |
Po południu

— Zespół

sportowych

się

też masowe

współzawodnictwo imłodzieży w skokach
biegu

Le

Co prawda Magistrat
projektuje
usunięcie szpecących ulicę nasypów ziemnych
z prawej strony z jednoczesnem pogłębieniem fundamentów
wzniesionych na nich

przybycie gen.

Burhardt-Bukackiego.

Do-

wódca całości mjr. Engiel zdaje raport, poczem
Oddziały
wchodzą
do Katedy, ahy
wysłuchać Mszy św., celebrowanej przez ks.
Lubiańca.
Za presbiterjum p. Wojewoda Raczkiewicz
w towarzystwie
Gen.
Burhardt-Bukąckiego oraz
Kuratora Okr. Szk. p. Pogorzelskiego.

Mszy

Św.

odbyła

się

defiląda

wszystkich uczęstników. Przy
dźwiękach
orkiestry idą karne szeregi młodzieży.
Aparat filmowy „łapie* zdjęcia.
Po południu odbyły się pokazy
gier
ruchowych oraz zawody.
Pięknie położone
boisko
sportowe 6
pp. Leg. nie było w stanie
pomieścić pu-

bliczności, przybyłej w rekordowej
Obserwowano

ilości.

więc z równem

zainte-

resowaniem przebieg gry w piłkę koszykową, szczypiorniaka i hazeny jak i wyników
biegów
powodzeniem

ki i boksu.

sztafetowych.- Niemniejszem
cieszyly się pokazy szermier-

ukończonych

zawodach

odbyta

się

defilada zwycięzców przed Woj.
Komitetem, poczem w obecności członków Woj.
K-tu odbyło się uroczyste rozdanie naród.
Ё

Było

ich bardzo

dużo,

samych

prze-

chodnich trzynąście.
3
Zbyt mato mam
mieįsca, aby można
było wyszczególnić
wszystkie zwycięskie
drużyny i iadywidualnych zwycięzców.

Święto wykazało dobitnie,

że

zrozu-

mienie potrzeby obudzenią
tężyzny duchowej i fizycznej społeczeństwa już jest i
obecne pokolenie przygotowanem będzie, w
razie potrzeby,
do
do obrony
granic

niem

moc wytrwania.

wykazania
gotowości
Państwa. Czuje się w

W. T.

Bardzo poważna Gdańska F-maf

domów, co umożliwiłoby ułożenie chodników również i z drugiej strony ulicy, jed-

nakże ze wzgiędu na większe koszta, które te prace pociągną, oraz szereg bardziej
pilnych robót realizację tego projektu odłeżono na później i nie można się jej spodziewać wcześniej, niż jesienią r. b.
ж

Poza rozszerzeniem chodnika, w miejsce istniejących dotychczas schodów drewnianych,

prowadzących

przez

„Górkę*

do

schodami
zostaną
ukończone
w
dniach
najbliższych.
Podczas robót tych natraliono na szkopuł w postąci olbrzymiego kamienia;
obecnie
rozłupano olbrzyma na
części, które
wywożą specjalne furmanki.
Całe zbocze „.Górki" wyłożono akurat-

nie kamieniami,
połowy

których

iej wysokości.

poziom

i

przy b. licznym udziale zawodników.
Drugi
dzień święta rozpoczęty został

Po

Uporządkowanie „Górki
ryiskiej".

popsucia jej

sem.

Po

przesączając

się przez zbocza, w głównej mierze
czyniła się do katastrofy.
ty polegają

са

na placu Katedralnym, gdzie uszykowanew
słuszne i ordynku hufce
i oddziały oczekiwały na

mowa

w

_

na odl. 50 mtr. o mistrzostwo hufców
szkolnych zespół gim. Lelewela, o mistrzo-

zgoła
mylne, ponieważ
dreny
kamienne,
biegnące środkiem ulicy, były wówczas założone
od
połowy
góry
i włączone do

urządza się obecnie
kościoła św. Rafała,
solidne schody betonowe.
Prace nad temi

RÓŻNE.
— Wianki na Wilji:

pokazów,

skiego. W kategorji stow.
Zw. Strzeleckiego
— Wilno.

liczność

w

Dziśnieński
— 13,
Postayski 31, nie

narzekania na niedbałe wykonanie roboty
przez stary Magistrat, polegające
na
rze-

wszystko

czyn-

uczestników

reprezen-

Święciański

niestowarzyszonej w hufcach.
Pierwszy dzień święta (sobota 16 bm.)
poświęcony został konkursom strzeleckim.
W strzelaniu z broni długiej na
odległość

gdyby nie ulewne deszcze oraz pewna jeszcze, zgoła niedająca
się przewidzieć. oko-

uro-

licząc

888 osób,

ców szkolnych z udziałem siedmiu powiatów. Pierwsze miejsce
zdobył zespół huf-

Rachuby te

dziła się w Wilnie i tu przeżyła najtragicz-

wyniosła

Wileńsko-Trocki

54, oszmiański — 29,
Mołodeczański — 18,

wodników,nie

te, nie: mając ujścia

na powierzchnię źródeł,
wystarczy
leżytego odwodnienia tej okolicy.

poetka,

pow.

hufców szkolnych, 4 stowarzyszenia p: w.,
5 klubów sportowych wysłały swoich
za-

bBro-

w
ostatnich
osunęłą się w

ulicę, poczęły

tem:

organizatorów, sędziów i t. p. Dwadzieścia

(Ost-

44),

Po raz pierwszy

tpwany był przez 77 osób,

Sieci kanalizacyjnej przy ul. Portowej. Przypuszczano, że takie zdrenowanie niżejpołożonej i bardziej nasyconej wodami podskórnemi części góry,
oraz zlikwidowanie
w ten sposób licznych, wybijających się

odbywa

się w szybkiem tempie. Znakomita

Ogórkiewicz.

czyć przez zbocza, podmywając darnię i powodując jej osunięcie się.
Dajace się słyszeć w związku z tem
komem

KOMUNIKATY.

ćwiekach.

Wojewódzkie święfo sporfu i wych. fizycznego.

a w

aresztowano.

zabrukowaną

na

w Polsce odrodzonej, w podobnem
święcie wzięło udział
całe województwo,
to
też liczba zgłoszonych do wszystkich kon-

kiero-

80-letnią

(Piaski

dzięki deszczom;'wody

UNIWERSYTECKA.

Antoni

spodziewanie imponująco.

nej przed rokiem przez Magistrat.
Katastrofę tę spowodowały wody podskórne,
nagromadzone w większej
ilości

cuda,

i zawieszone

ki Komitet PW i WF ze względu na ilość
uczestników, tak miejscowych, jak przybyłych z terenu województwa, wypadło nad-

piersiach zdumionych wilnian. Warto pójść
przekonać się, czy tożwszystko prawda.

zbójnickiego”,

Nie
na-

Tegoroczne święto sportu i wych. #zycznego, zorganizowane przez Wojewódz-

zabezpieczowładz śled-

bę-

„tańca

w ramy

Nemezjusz

kilku miejscach ziemia na zboczach gliniastych ulicy Góra Bouffałowa, uporządkowa-

dą się działy

ram

nieznanego

napadnięty

W związku z wypadłemi
czasach ulewnemi deszczami

zaźdrośnem

szerokich

Wieczorem byłem w teatrze polskim. Och!
co zą tragedja! Byłem w teatrze w Lutni!

Remont ul. Bouffałowej.

sobie

swych

specjalnych.

wione

Z robót miejskich.

niespodzia-

i artyści

Mnóstwo
akwarelek
naokoło
sali,
obrazy olejne i temperą są wszystkie opra-

w

parku. „Niespodzianki“ na-

przedwcześnie,

dów

Onegdaj

Kędziarskiego

Morozowicz

też

zwisko tylko Hermanowicza, a to ze wzglę-

W

urządzaną

gości cały szereg

Wiktora

Kędziarskiego

noc świętojańską w ogrodzie. po Bernardyńskim zawiadamiamy, iż P. Ż. P. szyku-

je dla miłych

przez

Więc

na sztalugi i chwyta palcami sztyletu.
miałem katalogu, więc też zapamiętam

5 tys. zł.

robramska 20) przejechała
natychmiast zmarła.

Świętojańską.
zabawą,

około

ul. Antokolskiej taksówka

ZABAWY.
związku

wynoszą

— Ofiary taksówki.

od

i żydowsku.

twarzy

okiem spogląda ze

czy się ambulans weterynaryjny 4-go pułku ułanów. Za pół godziny pastwą ognia stało 7 koni.
Straż ogniowa w przeciągu 2 i pół
godzin pożar stłumiła.

o

się „młodymi*.

naśladowców.
Pan
o martwej

pułku
ułanów. W nocy na 21 bm. prawdobnie wskutek nieostroźnego obchodzenia się z ogniem zapalił się gmach w
którym
miesz-

sem do szkoły oraz uchylający się od udzielanią informacyj komisarzom spisowym,

anglicy po-

i Wilno do tego przymiotnika się przyzwyczaili. Obrazy na sztalugach pośrodku sali
przypomniały mi Zachód i jego kulturę.
Autor tych obrazów jest mistrzem, w którego aureoli kryje się mnóstwo nieudolnych

w

zmasakrowane

prawdopodobnie

się wileńscy

pi-

Zwiedziłem wczoraj po południu wystawę artystów, którzy od 15 lat podobno na-

Blejch man,

mężczyzny.

elida,

sobą do godziny 22 po polsku,

22 zaś do 24 po rosyjsku

mężczyzny, którego nazwisko wobec braku
jakichkolwiek dokumentów
nie dało się
ustalić.
Zachodzi podejrzenie, iz ów mężczy-

uro-

Szopen).
Porozumiewają

między

I KRADZIEŻE.

zamordowany.
komisarzy spisowych, rekrutujących się z
Zwłoki zamordowanego
nauczycieli szkół powszechnych m. Wilna, no do dyspozycji odnośnych.
oraz przedstawicieli samorządu miejskiego. czych.
Rodzice, ukrywające dziecko przed spi— Pożar w stajni 4-go
Spis

wo
-

na drodze wiodącej z Wilejki do Mołodepublicznego

szkolnej,
czerwca

1928 r. ogólny spis dzieci m. Wilna,
dzonych w latach 1915 - 1925.

indian crepe shoe, mydło cadum

zywają

Verdi, Wieniawski.

WYPADKI

stanowiła

sieci
podstawę do opracowania
zarządza się w dniach
21 — 23

Anglików w Wilnie więcej jak
w Londynie (szerokie
krótkie spodnie, pończochy w kraty z pomponikami, pantofle
the

PR. w Wil-

Rubinsztein,

i

okulary
po mie-

kawiarnia nazywa się Sztrall.

w Wil-

wieczorny:

subtelne

Skonstatowatem, že: Wilno jest mniejsze jak Paryż; Willa węższa
jak Tamiza;
pogoda stale w stanie opłakanym;
każda

Kółeki

pocztowa*

dzie- „czna
władze bezpieczeństwa
młodszych znalazły zmasakrowane zwłoki

ci w wieku szkolnym, a także
dzieci,

„Skrzynka

„trzeba

cie.

wyt-

przy-

pisał z Ameryki:

mądre zdania, wkładając
różowe
ea wyjściem na dłuższy spacer

22.00 - 22.30: Transmisja
z Warszawy:
sygnał czasu, komunikaty: PAT. policyiny,
sportowy i inne.

dzieci, uro-

o liczbie

Zw.

poeta,

niemniej kochany

Watermans

kochać swoje miasto rodzinne*.
Powtarzałem sobie te dwa

przed-

z ogrodu cukierni B. Sztralla

Sobolewska,

de-

Sk

danych

Komunikat

ski, Saint-Saens,

do najbliżej poożonych od miejsca swego zamieszkania publicznych
szkół
powszech-

nych m. Wilna.

jaciel

wykonaniu Niny Pekertówny (śpiew), Z.Janowskiej (śpiew), i Eugenjusza Olszewskiego (śpiew), W. Handrichówny, (akomp)
W programie: Chopin, Gall, Gounod,
Grieg, Moniuszko, £Nowakowski, Noskow-

W.

1928

Voice".

19.55 — Komunikaty.
20.30 22.00:
Koncert

dzonych w roku 1921, t.j. dzieci
siedmioletnich bezwzględnie muszą zapisąć takowe

w dniach 28, 29, 30i 31 sierpnia

jeneralne

wygłosi kierownik programowy
nie Witold Hulewicz.

R.i O.P. z dnia 14 maja 1928 r. wprowadza się z dniem 1 września 1928 r. na
terenie m. Wilna w całej rozciągłości
kret o obowiązku szkolnym.
2

Masters

19.30—19,55:

szkolny w Wilnie.

zarządzenia

bre i złe strony*.
Inny znowuż

normalne*

angielskiej

znany

wypowiedział głęboką sentencję
o
treści
następującej: „każde miasto ma swoje
do-

19.05—19.30: Audycja dla dzieci: ciekawą powiastkę opowie Halina Korkozowiczówna.

(v)

— (о) Obowiązek

132.

razu pewnego

a mój serdeczny przyjaciel Koźma Prutkow,

Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska
18.15—19.00: Transmisja muzyki
lek-

kiej
nie.

SZKOLNA.

25 czerwca o godz.

17 w Pałacu Reprezentacyjnym.
Skład
Wojewódzkiego
Komitetu
Regjonalnego będzie podany po ukon-

Moje pierwsze wrażenia
w Wilnie.

z

17.45—18.10: „Błędytutejsze* odczyt wy-

głosi

obszerna

skiego.

„His

Org. Rolniczych.

ny wychowawczej młodego pokołenia, twy'. Słowo wstępne wypowie W. Huleprzyzwyczajenia ludzi
starszych
do wicz. Bilety od 50 gr. do 3 zł. w Księgarżycia zbiorowego, do wspólnego roz- ni Stow. Naucz. Polskiego, Królewska 1.
— Zlot Stowarzyszeń Młodzieźy polstrzygania zadań
gospodarczych
i skiej Zw. Wileńskiego.
W nadchodzącą
harmonijnego
współżycia
pomimo niedzielę odbędzie się pierwszy złot wszysti wyznanio-

1928

„Życie

na Polskę

17.30 _ 17.45:

Rolickiego i Rusieckiego.
W wolnych wnioskach została poruszona sprawa składek członkowskich,
nastęrezerw.

Marszałkowską

wórni

skiego, j. Cybulskiego, M. Grzybowskiego,
J. Jankowskiego,
W. Limanowskiego, T.

w przysposobieniu

z cyklu

stawicielstwo

wzajemnej pomocy. i stanowisku urzędnika dyplomatycznego
w
współpracy stowarzyszonych na niwie spo- MSZ, póki Marszałek Piłsudski w r. 1926
łecznej.
я
nie powołał jej na stanowisko Sekretarza
Sprawozdanie z prac ustępującego zaktóry to urząd Iłłakowiczówna
rządu złożył p. ]. Bońkowski, w imieniu Osobistego,
piastuje do dziś dnia. Autorka 13 tomów
zaś komisji rewizyjnej p. F. Rusiecki.
poezji umie w swych
wierszach
potrącać
Po przerwie dokonano wyboru nowestruny najsilniejszych tęsknot narodowych
go zarządu w kład którego weszli pp. Br. i najsubtelniejszych wzruszeń
ludzkich.
Program sobotniego wieczoru, który
się punktualnie o godz. 8-ej w
szem tego słowa znaczeniu, która prze- rozpocznie
sali Gimnazjum im. Mickiewicza (Dominidewszystkiem uzupełnia pracę kultu- kańska 5), zawiera
następujące
cykle:
ralno-oświatową należy rozumieć jako „Śmierć Feniksa*, „Rymy dziecięce, „Dziszereg zagadnień, zdążających do lep- wadła i straszydlaki*, „Z Księgi siedmiu

życia

dziś

ь

wygłosi architekt Witold Małkowski.
17.00 17.15: Chwilka litewska.
17.15—17.20: Muzyka z płyt gramofonowych firmy Józef Weksler w Warszawie

6 mie-

zjednoczenia się wszyst-

celu różnic narodowościowych

sekcji

zamie-

kich b. wojskowych i rezerwistów.
Aczkolwiek w
ostatnich
miesiącach
tempo prac organizacyjnych Stowarzyszenia nieco się zmniejszyło,
jednakowoż
stwierdzić należy coraz lepsze zrozumie-

posiedzenia zaś
zarządu
odbywać zakładanie towarzystw
muzycznych i
się będą raz na miesiąc lub cześciej w chórów Śpiewaczych, teatrów
ludomiarę potrzeby.
wych, wystaw obrazów, zadrzewienia
W myśl ułożonego projektu pro- miast i wsi i t p. Również gdy chogramu prac
Sekcja
Ogólno-Ciospo- dzi 0 dziedzinę
konserwacji
kultury
darcza przedewszystkiem
zajmie
się regjonalnej i sztuki ludowej, zabytków

opracowaniem

rannym

podoticerów

Olkienikach

zarządowi.
Wybór
komisji rewizyjnej dokonany
zosłał przez aklamację, skład jej stanowią:
pp. Borkowski, M. Grzybowski,
A. Kwiat-

— Zarząd
Koła Rolników
studensięczny kurs dla podoficerów zawodowych, tów U.S. B., składa p. Prof. Reicherowi
wchodzących w skład tej brygady.
serdeczne podziękowanie za ofiarowanie
Doroczne walne zebranie Koła na rzecz bibljoteki Koła 174 złotych.
Wileńskiego Stowarzyszenia Rezerwis— Ku czci 100-letniego jubileuszu
tów ib. Wojskowych, W niedzielę dnia Ossolineum. Dzis o godz. 7 wieczorem
17 bm4odbyło się trzecie doroczne walne odbędzie się w auli kolumnowej U. S. B
zebranie członków koła wileńskiego Sto- uroczyste posiedzenie Towarzystwa Przywarzyszenia Rezerwistów ji b. Wojsko-=. jaciór Nauk, urządzone wespół
z innemi
wych.
Ё
zrzeszeniami nąukowemi w Wilnie ku czci
Zebranie zagaił prezes zarządu koła 100-letniego jubileuszu Ossolineum.
mec. Bronisław Krasowski
na którego
Goście mile widziani.
wniosek przewodniczącym zebraniu wybraPo posiedzeniu odbędzie się zebranie
no przez aklamację p. Wilhelma Janotę.
przedstawicieli zrzeszeń naukowychz reteNastępnie prezes Krasowski
wygłosił ratem prof. Czeżowskiego w sprawie załotreściwe przemówienie na temat celów i żenia Związku Zrzeszeń.
:
#
zadań Stowarzyszenia, jako tej organizacji
Wielki Wieczór Poezji K. Itłab. wojskowych, Która pierwsze w kraju kowiczówny w najbliższą sobotę zapowia-

bezpośrednio

popieranie

200

tniego zarządzenia dowództwa
6 Brygady
KOP z dniem jutrzejszym rozpocznie się

po- co wyraża się we

podnoszenie poziomu
kultury
estetycznej najszerszych mas.
Glėwnem

zadaniem

pociągiem

Biernacki.
ZE
— (x) 6 miesięczny

konserwowa-

na

około

na: gen. Burhardt-Bukacki oraz

2) popierania

mającą

Rzeczypos-

WOJSKOWA.
— Powrót gen. Burhardt-Bukackiego-

rolniczej wo-

możności

zjazdu cukrowników

rzają
wziąć
również udział w wystawie
Targów Północnych. W związku z tem Magistrat m. Wilna nosi się z zamiarem
zorganizowania
specjalnego
komietu
celem
którego będzie spracowanie programu przyjęcia uczestników zjazdu.

nia kultury regjonalnej i 4) społeczną.
Poza zagadnieniami oświaty sekcja
kulturalno-ošwiatowa popierać będzie,
organizować akcję,

pozo-

politej, mającego się w czasie od 13-do 15
września r. b. odbyć w Wilnie. Uczęstnicy

jewództwa i wszelkich
dziedzin miejscowego gospodarstwa rolnego łącznie z obrotem produktami
rolnictwa,

znaczeniu tego wyrazu,

domu, który

dotychczas w rękach dłużników.

komitetu

cyj, bądź
też przez
wpływanie na 2) troska o postęp miejscowego goistniejące w Województwach organi- spodarstwa
rolnego i podniesienie
zacje społeczne w kierunku propago- produkcyj rolnych oraz
zagadnienia
wania idei regjonalistycznej
i zabar- * kredytowe.
wianie ideą powyższą prac tych orgaSekcja oświatowo-kulturalna sierą
nizacyj.
swoich zainteresowań obejmować bęW myśl statutu przewodniczącym dzie następujące dziedziny: 1) oświaKomitetu jest Wojewoda
względnie ty i wychowania publicznego w Ścisłym
wskazany

kupno

prowadzania badań
wszelkich produktów
żywnościowych.
(x)
Wszechpolski zjazd cukrowników w Wilnie. W dniu wczorajszym zgłosiła się do Magistratu m, Wilna delegacja

SBARSRREK LTS

1) dokładne

na

tralne biuro adresowe oraz urząd rozjemczy,
mieszczące się obecnie przy
ul. Hetmańskiej przeniesione zostaną do nowo
przez
Magistrat wynajętego lokalu
przy
ul. WiJeńskiej róg zaułka Dobroczynnego. W lokalu zaś przy ul. Hetmańskiej umieszczoną
zostanie miejska stacja analityczną dla prze-

Województwa i ujęcia tych zagadnień
w wojewódzki program gospodarczy.
Program sekcji rolnej przewiduje

prace następujące:

lub

- (x) Miejska stacja analityczna. W
pierwszych dniach lipca r. b. miejskie cen-

opracowania gospodarczych zagadnień

znawanie

sumy wystawionej.

MIEJSKA.

W celu
wyczerpującej
charakte- lansu handlowego, e) składu ludnoś/ rystyki województwa, jako
jednostki ci pod względem
zawodowym
i i)
regjonałnej, powołany zostaje
przez emigracja i imigracja.
p. Wojewodę Raczkiewicza Wojewód„okresie wojennym wpływ wojzki Komitet Regjonalny
jako. insty- ny z jednej strony i powstanie
Polski niepodległej
tycja społeczna.
z drugiej
ujemnie
Charakterystyka ta konieczną jest oddziałał
na
strukturę
gospoprzedewszystkiem dla władz państwo- darczą
Województwa.
Okres
zaś
wych, które w
swych
zarządzeniach niepodległości
podzielony
będzie
winny
kierować
się
jaknajgłębszą według
etapów,
które
życie
goznajomością
danego
terenu,
jego spodarcze Województwa przeszło aż
istotnych, leżących na linji przyrodzo- do chwili obecnej.
nego rozwoju potrzeb.
Po przeprowadzeniu
gruntownych
Poza ta pracą podstawową W.K.R. studjów nad rozwojem
historycznym
będzie
posiadał charakter
organu gospodarstwa
wojewódzkiego
we
opinjodawczego przy
Województwie. wszystkich jego formach na podstaNa zlecenie Wojewody bądźza inicja- wie szczegółowej a rzeczowej analizy
tywą własną Komitet opracowywać istotnego stanu naturalnych podstaw
będzie szereg aktualnych zagadnień w wytwórczości, sił wytwórczych,
przecelu dostarczania Rządowi
materjału widywanych możliwości
wytwórczych
dla mających się ukazać
zarządzeń. i wreszcie ogólno-krajowych tendecyj
Poza
wskazanem
zadaniem, t. j. i konjunktur
gospodarczych
sekcja
zadaniem leżącem całkowićie w
gra- następnie przystąpi do syntetycznego
posiada cechy pomocniczego aparatu
wojewódzkiego,
zadaniem
drugiem
Komitetu będzie praca organizacyjna
jako instytucji społecznej.
W danym wypadku WIR. podejmie prace organizacji społeczeństwa
w myśl idei regjonalistycznych
bądź

do
się

Do twięcej uprzywilejowanych należą
weksle, wystawione na sumy wzięte na in-

opiniodaw-

DTS T TASK

wydane za kupno maszyn
jeszcze obecnie znajdują

u dłużnika, Sąd zalicza do pełnowartościowych (100 proc.) a inne liczy się mniej,

Z kolei wysłuchano złożone przez

mu

Na podstawie

w Wilnie. W

występuje

RADJO-WiLNO

Zebranie zamknął krótkiem
przemówieniem p. Janota, który
złożywszy życzenia nowemu zarządowi wzniósł
okrzyk
na cześć Twórcy Armji Marsząłka Piłsud-

URZĘDOWA.

Polski

Piątek dn. 22 czerwca

dyskusja, zakończona uchwał,
upoważniającą zarząd do wykonania wniosków.

Ścią uporządkowania terenów,
pizy- terea województwa.
legających do placu wystawowego, a
— (t) Termin moratorium dła weksli
przedewszystkiem
zniesienia stajni i przedwojennych kończy się 31 b. m. Z
31 b. m. kończy się moratorjum na
ustępów znajdujących się po prawej dniem
weksle przedwojenne, o ile nie zostanie
stronie od wejścia do ogrodu
Ber- termin ten przedłużony. Wszystkie weksle
nardynskiego;
na
uporządkowanie przedwojenne
nawet
nieząprotestowane,
tych terenów Rada
uchwaliła sumę uważane są za nieprzedawnione.
Weksle dotychczas
niezaprotestowane
15,000 zł.

TSRS

WKR.

C

Minister Staniewicz

Waiewėdzki Komiiei Regionalny.

nicach funkcji rządzenia, gdzie

4

od instytu-

czej w sprawach
podatkowych.
Najdłuższą
dyskusję
wywołała wniosek został odrzucony.
sprawa powołania radzieckiej komisji
W końcu uchwalono
robotnikom
opinjiodawczej w sprawie podań o ul- zatrudnionym przy miejskich robotach
gi podatkowe.
kanalizacyjnych, podwyższenie dotychPo
szerszych _ przemówieniach czasowych płac o 35 proc.
, Spiro, Ra'esa,żKorolca,
Piłsudskiego
Na tem posiedzenie zakończono.
| i Zaksa głosami radnych z 12, 1012
(S D ARTIST IATA

mm.

am

na interpelacje
mec. Smilga, inż.
Wojciechowskiego, w sprawie zabrukowania
placu LuJózefa Godwoda,
Bogusławskiego i kiskiego,
plaży na Zwierzyńcu i u| Eljasza Abramowicza, jako przedsta- porządkowania chodników
w rejonie
wicieli poszczególnych związków
za- pomiędzy ulicami Wielką i Zawalną.
' wodowych i społecznych. Zaś do ko- W czasie dyskusji nad ostatnią inter, misji szacunkowych do spraw
pan- pelacją radny Zaks rzeczowo ale i w
słwowego podatku dochodowego po- ostrym tonie zaatakował miejski wy| woółano do 4-ch urzędów skarbowych dział techniczny,
podkreślając
nieupo 6 członków i 6 zastępców.
dolną pracę kierowników tegoż
wy:
Pozatem
przyjęto
bez
dyskusji działu.
podanie
zredukowanego
referenta

wniosku

za do- J

bę w

Teatr

Krasowski, J. Bońkowski, J. Kurczyn, K.
13.00 — Transmisja z Warszawy: sygWieliczko, W. Kejzik, S. Bońkowski i T. nat czasu, hejnał z
Wieży Marjackiej w
Rolicki. Dwuch pozostałych w myśl statu- Krakowie.
Е
tu członków polecono dokoopiować nowe16.30
- 16.55: „Co to jest życie nor-

ków

Maximum na dobę 12:C.
Tendencja barometryczna: wzrast ciśnienia

Zasztowta i Zaksa i p.p. Magistrat odpowiedzi

| Odrzucenie

Opad

skiego,

premjerą „Król się bawi”.

pnie delegacji do Warszawy na Walny Zjazd
Kół Stowarzyszenia, oraz ćwiczeń człon-

TAG

U w ag i: Pochmurno, deszcz.
Minimum za dobę —0C.

członków do KomitetuRozbudowy m. Wilnai Komisyj

Szacunkowych
państwowego
|
Po
kilkuminutowej
przerwie, zużytej na narady konwentu
seniorów,
w myś! obowiązującej ust. wyborów
wybrano
10 nowych czł. do Komitetu Rozbudowy m. Wilna, a mianowicie radnych: Korolca, Jensza,
Stą-

J
l

Wiatr
|
J
Południowo-zachodni.
przewažający 1

prócz znanych wszystkim z ich stro- kiej, w skład której
powołano
radny stałych oklepanych sprzeciwów do- nych: Piłsudskiego, Korolca, Stążowtyczących szkolnictwa żydowskiego nic skiego, Czernichowa i Koźmę-Kruka.
nowego do sprawy nie wnieśli.
Jednorazowy

wo

sięga do

* rzechodzień.

zdolnej, miłej powierzchowności

propogandystki

i Warunki
a

znajomość
języka polskiego i niemieckiego. Zgłoszenia OSOBISTE w

bardzo

dobre, wymagana

Ė

godzinach

przedpołudniowych

między

10.30 — 11.30 do biura firmy

A. REISAPFEL i I. AKSELROD
Wilno, ul. Mickiewicza 11
W 22a WEG PER GS) ZD. TE SA GE Z

W

grypie,

kaszlu

9.

CZ SRR GB SA

i bronchicie

mineralna SZCZAWNICKA

„Józefi-

na' przynosi utgę i przywraca zdrowie.
Choroby żołądka i jelit usuwa

SZCZAWNICKA

ZEN:
382
-3

BP

SŁOWO
Ū

Bilans
8

wyścig
`

h
W

SPOR

konnye
>

że olawie wyst zorganizowanprzeże Cydowanej przewag to leż ойО
cdi ni typa Goin Wprawdzie wadi kon R GÓRA
erai
я

sj

ciężki

tytuł)

wypadły

pierwsze dwa dni gonitw

świetnie.

prawdz

nie-

miały swoje

dociągnięcia natury administracyjnej, jednak

ogólne wrażenie wypadło najzupełniej pomyślnie. Zasługa tu w pierwszym rzędzie
prezesa T-wa p. Alexandrowicza, na którego terenach powstał pląc, oraz pp. hr. Breza i inspektora
Ławrynowicza,
dzących swych trudów.
Sportowe wyścigi
wypadły

Takiego doboru koni

nieszczędoskonale.

i jeźdźców

nie mie-

liśmy jeszcze w Wilnie po wojnie,
to też
cały szereg gonitw przyniósł nielada emo-

cję, a totalizator
zapamiętania.

Ogółem

stępujących

niespodzianki.
Grona

na9

p.

rowskiego, ppłk. K. Rómmla, mjr. Falewicza,
rtm. Kapiszewskiego, rtm. Malsaga, 14 p. uł.
rtm. Pilawitza, 14 p. uł. rtm. Cierpickiego,
4 p. uł. por. Ignaczaka, 3 p. szwol. K. K.
Ważyńskich, por. Alexandrowicza, por. Abramowicza, por. Jankowskiego i p. J. M. Fa-

reprezentowane

były

stajnie: Gr. Ofic. 9 p. S. K., p. S. Bronikowskiego i S-ki Lubelskiej.
Przyjrzyjmy się teraz
rezultatom
poszczególnych stajni, w sensie ilości wygra-

nych gonitw i sumy nagród, uzyskanych z
tej racji. Na pierwszem miejscu stoi bez-

Ślarskie

pięć

nagród,

łem

8,190 zł.

Po 2,800 zł. wygrały konie stajnic, S-ki
Lubelskiej i 4 p. uł. przyczem najproduktywniejszymi koniem tej ostatniej okazała się

a w tem

Herold, zdo-

trzy

pierwsze.

Pex-Ball rtm. Pilawitza startował w dwóch

biegach i oba wygrał, dwa
razy też była
pierwszą u mety Monte Catini rtm. Kapi-

szewskiego,
no i historyczny Derwisz—
obecnie własność p. Ławrynowiczowej.
Nieszczęście dotknęło stajnię Gr. Ofic.
9 p. S. K., gdyż konie jej To-Oor i Groźny zostały

poważnie

skaleczone,

Delicieux.

upadków,
z

a prócz

Pozatem

poszczególnemi

cielami

stajnii jeźdźcami

możną

było, że tor wileński

przyjazd jesienią, to też

Ppłk. Rómmel na Signorina Romanelli
zdobył 2-gie miejsce w dużym
Steeplechase

i pierwsze

gonitwę na
wyniosła

w

Wileńskim

oraz

Caraibe. Ogólna suma

3,800

wygrał

wygraną

zł.

Po dwa tysiące wygrały: Pex-Ball rtm.
Pilawitza i Derwisz
p. J. M. Falewicza.

Ten ostatni, sprzedany towarzystwu, pierwszą gonitwę wygrał niespodziewanie, czego dowodem wypłata
totalizatora,
wyno-

szącą 268 zł.
Konie rtm. Dowgiałło i por. Juścińskiego po tryumfach w Baranowiczach i tu
przyniosły

1860 zł.,

zajmując

szereg

stłuczenie

będzie

MACIKOJACYEJC PAM TI ACO TUEMKTS TTK

GIELOA

Nowy-Yurk

124.545.
359.65
43,50

8,90

RotmistrzowiĘKapiszewskiemu

Sprz.
8,91

Kupno
8,87

124.86
360,55
43,61

124.23.
358,75
43,39

35.12
26.48
172.30
239.80

34.95
26.35
171.45
238.60

grana

1700

Mir.

i jedno

zł.

Falewicz

na

drugie,

Umizgu

14 p. uł.

i

dnego

tylko

Karatiejewa,

sam

że

nową

tworzy

ze

8
Śnia-

daniem i podczas gdy Jack pił kawę,
rozpoz trudnością ją przełykając,
czął

opowiadanie:

— Musiałem przezwyciężyć nielado
da trudności, by zmusić Jonaha
z
łem
usłysza
mówienia, ale wreszcie
danie.
„opowia
dziwne
to
ust
jego
— Pierwszą moją czynnością po
do bibljoteki było związapowrocie,
i nóg sznurami od porrąk
nie mu
tjer. Potem cbmyłem jego ranę i obodlałem twarz winem. Natychmiast

zyskał przytomność, Kiedy

zrozumieć

co

mówię

Szmuela

|

umorzenie
ES
W razie nie stawienia2
weksli zaginionych, będzie
wiednia co do tych weksli
Za

wspomnianych
я
r
się posiądaczy
powzięta odpodecyzja.
zgodność
Sekretarz;

DRUSKIENIKI. Pensjonat „Orle Gniazdo"
Teresy Jundziłł, Poganka 5. Willa świeżo
odremontowana,
nością. Pokoje

z ogrodem, z €lektryczsłoneczne z oddzielnemi

werandami. Kuchnią wykwintna. Cena wraz
z utrzymaniem 10 zł. dziennie. Zgłaszać się:

už.

Portowa

rano

26, tel. 11-40, od g. 9—11

i od 3-5-ej

pp. ałbo

Druskieniki.

-o

już mógł

powiedziałem

mu, że gdybyś był nawet zabił własnemi rękami jego pana, to jeszcze najednopaść jego byłaby nonsensem,
że uczynię
mu,
cześnie obiecałem
mocy
w mojej
wszystko, co będzie
twami
następs
przed
obronić
go
aby
jednak,
tego kroku, pod warunkiem

Stenisław

przy

Smorgoniach.
budynku
gospodar! czego

domu

potrzebne
we,

Do

4

proc.

z

sum

przy

ofertach

na

į

robotę.

Oferty mogą

być składane

jekty, jak i na grupy

tak

na

w Kan-

i w wyso-

od

objektów.

ob-

Nie będą rozpatrywane oferty niesporządzone na rządowych blankietach ślepych koszto; rysów iub zawierające
zastrzeżenia.
Ogólne warunki przetargu i ślepe kosztorysy można
otrzymać w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój

Prosimy

Sz. Sz. Abonentów o
m-c
wnoszenie przedpłaty za

pytał

Jack.

а

— Nie, gdyż w post- scriptum
przeczytał rozkaz
natychmiastowego
spalenia listu, co też uczynił. Trzeba
sprawiedliwość, że
oddać Jonahowi
z początku miał pewne*xpodejrzenia,
się poradzić
ale nie mogąc nikogo
wedzdecydował się pójść do baru,
z listu. Samochód
ług wskazówek
nim
a przy
stał już przed bramą,
dwuch ludzi; kazali .mu wsiadać i auto pomknęło. Jonah nie zaa Londyw
nu nie mógł więc wytłumaczyć,
którą stronę jechali. Jeden z nieznajomych oświadczył mu,że Bill pragnie
się z nim rozmówić, ale wymaga ślepego posłuszeństwa przy wykonaniu
wszelkich rozkazów, wydanych za ich wróg jego polecił tobie sprawę odnaPo chwili zawiązano lezienia Boyda, dla oddania go w rępośrednictwem.
tak dalece
mu chustę na oczach,
twierdząc,
iż ce policji i że ja jestem
zachowanie tajemnicy leży w interesie pod twoim wpływem, że nie można
mi zaufać, Jonah usłyszał rozkaz Odjego pana.

Jonah

wciąż

jeszcze

pełen

był nalezienia papierów w szufladzie

ja-

Mackiewicz.

Redaktor

odpowiedzialny

Witold

Woydyłło.

po-

kolwiek

pracy

szkoły

powszechnej.

Wil.

jakiej

Wiadomość
„Słowa*

E. N.

przetargach,

Urząd Wojewódzki zastrzega

które

sobie prawo wyboru

ofe-

do nabycia.

—0

pierwszy raz się zdarza w
sprawie,
kierowanej przez Fairleigha. Zdaje mi
się, Nedzie, że widzę
sposób
wyjaŚnienia tej tajemniczej zagadki.
— Więc jesteś przekonany, że to
nie Boyd telefonował?
— Przeciwnie, jestem
pewien, że
murzyn się nie myli.
się
— W takim razie
mieszamy
do tego, co do nas nie należy.

—

tem.

Gdzie tam. Pomyśl dobrze nad

Gdyby

Boyd

s

ukrywał się

mieście.

Liczę

30 lat.

średnie.

Mogę

nie

_ kawalerem.

posiadłośc.

Łaskawe

м

admin.

Dr. Zaldowiczowa

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄrw

аа

SBE

MARYA

Bżyńska-Smolska

Gdańska 6, tel-9-05
7“ Raz

Choroby jamy ustnej.
Plombowanie i usuwa
nie zębó:
l

lokaty

korony:

kapitałów |

sub B. Z.

Biuro

Ko- | się zniżka.
21 | 8-1i

—1 | tel. 152

41414

—0

EACH
się
'wczynek

Maszyny myńskie przyjmę

Troskliwa
Francuska

Jekybiny, Sacja.

ma

stancję. gg
opieka.
konwer-

Fortepian

SRR

od4

od

7.

Wydz. Zdr. Nr. 3
LN

ZNISZERKI

BB

SPEC "CZES

na

Alis

Ofiarna4

BARACH

УУа

AKUSZERKA
W.

Smiałowska

nek), Zapisy od 2 -4 Przyjmuje od godz. 9
s, codziennie prócz d9
Mickiewicza

—9

MÓWNA.

zrozumiałem, że nie grotej
strony niebezpieczeń-

Ned patrzał
nań nie rozumiejąc.
— Powtórz
mi raz jeszcze, jak
opowiedział Jonah, co Się działo: po
;

zdjął słuchawkę

zę-

Przyjmuje:

z

Tornės, miejscu, ul Zakreto-

gazowe,

Sztuczne

ko- | by. Wojskowym, urzędnikom i uczącym

„Słowa" 4 Mickiewicza

47.

Nieznajomy

Kobieta-Lekarz

ulokujemy SEBA
B
dogodnie | Lekarz-Dentysta

Wil.

Może
moglibyśmy
odnaleźć
skąd telefonowano.
. Czyż Fairleigh byłby tak nieostrożny?
— Właśnie to mnie
zastanowiło
Odrazu, ale kiedy opowiedziałeś mi

—

ar
Е
syfilis,
narząoddów9
moczowych,
—1, od 5—8 wiecz.

oferty proszę składać | misowo-Hadlowe, | m. 5.

na pół- wejściu jego do pokoju?

nocy, gdyby lord
Fairleigh nie był
zamieszany do tej sprawy, w
jakim
celu przedstawionoby
mnie w
tem
świetle? Czy sądzisz, że. Bill mówił to,
co istotnie myślał?
i nie
-— Teraz już nie rozumiem
wiem, czemu wierzyć.
A

n.zELDow

PETE

EN

niczno-Handlowe i robót inżynieryjnych nfedzieli świąt) LEST. STOSERSKI, Wilno, Mickiewicza 27, ONJA
KONTRY-

stwo.

ū

Posiadam wyksztace. | NAJNOWNIEJSIE | porcełanowe+ złote

Diesla,

z

#812)

tel. 271.

hipoteczne
lub inne
D .H.-K. „Zacheta“

transmisje, pasy, gurty, gazę, siatki, olejarnie poleca na dogodne spłaty: Biuro Tech-

to wszystko,

o

pod zabezpieczenie

administratora

majątku
ziemskiego
lub nieruchomości w

hotórj

"ziło mu

na imię Oszera Jaszunera unieważnia się.

B

70

tówki
bardzo

PRSZUKUJĘ
pracy

via

tel. 12

przez
P, K. U.
rocznik 1904,

ul. Mickiewicza 24,

a:

adm.

literami

walce,, kaspry, kaienie,
javielniki,

=

Wilno;

Każdą sumę go-|

i

Ulframaryna

gubioną
książkę
wojskową
wyd.

RÓŻNE — W Zaw

chętny.

w

Ko-

21

tel. 152.

referencje.

pod

Biuro

Mickiewicza

lub w mieście. Skończył
7 _ oddziałów
Posiąda-

2912

ZGUBY
ТБ ЕНЕ
НО Е2

misowo-Hadlowe,

na wsi

Jest uczciwy,

sprzeda-

degodnie

są obowiązujące.

Wszędzie

wydać rozkaz przez telefon, wskazując miejsce, gdzie były
papiery.
Po
tem przemówieniu zdjął on słuchawkę z wiszącego przy Ścianie
aparatu
telefonicznego.
— Hallo, — rzekł, — tak, już jest
tutaj! — To mówiąc, podał słuchawkę
Jonahowi.
Murzyn twierdzi, że niema wątpliwości co do tego, słyszał
głos swego pana; ten ostatni wydał rozkazy i
następujące
wyjaśnienia: Człowiek,
którego miał spotkać w Devonshire
nie stawił się, lecz Bill dowiedział się,
iż mieszka on na północy Anglji, powrócił więc do Londynu i wsiadł do
pociągu, idącego na północ. Nie mówiąc nazwiska tajemniczego pana, Bill
oświadczył tylko krótko, że udało mu
się go znaleźć. Jednak nie mógł nic
przedsięwziąć bez tych papierów. Pozatem
oznajmił
on Jonahowi,
że

chtopiec

my

przedstawić
kaucję | załatwia bez
hypoteczną na własną
sztów

o

EBREUERKKZENZNNKAENUZNZZNUNA

jedzie autem i którego rozkazom bęPrzytem zadzie się musiał poddać.
nie powiznaczonem było, że Jonah
nien nic tobie o tem mówić.
— Czy widziałeś ten list? — za-

ziemskie

dla oferenta

Publicznych

stawach
w Brukseli i Medjolanie
ы
złotemi medalami
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera,
Lwów, Słoneczna 20.

Nr. 80269.

Jankowski.

lorców, pro-

jest
bezwzględnie
najlepszą
i najwydatniejszą farbą do bieliznyi celów malarskich. Odznaczona
na wy-

łaskawe
CZERWIEC. Konto Czekowe Słowa P.K.O.

Bt

jestem

Perimuttera

naszych

2 Hard] ześće o |

1926, stan doskonały,

т° РОЗАОУ "; Malgtki
ERA
szukuje

po-

+

MAWAWAEB

—0

tel. 152

Nr. 78 za zwrotem kosztów wykonania. Tam również można
codziennie od godz. 12-ej do l3-ej przejrzeć ogólne i techmiczne warunki wykonania robót przez przedsiębiorców, projekt robót, projekt umowy,
oraz ogólne
przepisy Minister-

stwa Robót

21

anio s
й
BN
зи\ча.і?і'‹’)::у-аа:іа( 68,

14"

poleca

dni

Mickiewicza

do2812

оана

14-rodzin.

[poszczególne

u
2

-1

misowo-Fiadlowe,

zacja.
Zwierzyniec,
Witoldowa
5
Do-

100.006 —500.000 zł.
„W ofercie winien byč podany minimalny termin, w który firma podejmuje się wykonać objętą niniejszem przetargiem

d

*" kuchnia,
służbowy,
piwnica,
skład
na
opał,
woda,
kanalisię

„Ireny“,

wi. ES x. B LEKARZE &

do wynajęcia od 1-g0
lipca b. r. pięć pokoi,

wiedzieć
zorcy.

12.

„Birutę“,

ul. Mickiewicza 3, pod
zarządem
dawnej

niskoprocentowe |
załatwia szybkoi

Mieszkanie

dla

domie

sumę

0—€0Ł2

dla

4-ro rodzinnym.

ogólną

ul. Garbar-

7-5.

nie przy-

Jasna

Druskieniki
Pensjonat

koje.

BSAWAWA
KOPNA | SPRZEDAŹ
WAWAAWA
Pożyczki

2 ume-

lub

Tomasza
©
cg/2

komendęcyj

chodzić.

wynajęcia

1 pokój

celarįi Oddziału Budowlanego Dyrekcji
pokój Nr. 92 łącznie
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum prze*
targowe w wysokości 5 proc. zaoferowanej jsumy przy oier-

kości

utraty

=

służąca do wszystkiego. Bez solidnych re-

na

3й

blowane,

domie

winny b, ć złożone w tymże dniu do godz. 9-ej i pół

o

|

10 aktach.
la Plante.
pod dyrekcją p. Wł.
o godz, 6-ej.

Potrzebna

pokojo-

„Ergo*.

G. B.

do 100. 000 zł.

3

pożądane

Zwierzyńcu. Zgłoszenia do „Słowa* pod

domie

przy

dla

motnego,
Zana 3 —7.

Mieszkanie

domie

|

z:

REWJA
NAD
najpiękniejsze

Bergeres“ i in.

luteligentna osoba
poszukuję
posady
6 gospodyni
(do
sa-

Le"

daleny 2 pokój Nr. 78* Pismienne oferty w zapieczętowan ych
lakową pieczęcią kopertach z napisem: „Oferta na .....

na ogólną sumę

„Folies

Orkiestra
Kasa czynna od g. 5 m. 30, , Początek seansów
Następny program: „COHN i COOGAN*,

Przetarg odbędzie się w dniu 2-go lipca 1928 roku o
godz. 12-ej w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, ul. Mag-

tach opiewających

zazdrosnego

Baker t. zw. Czarną Venus.
Sceny
balowe
wykonały

Rouge“,

Kolonji

przy

gospodarczego

mieszkałnego

ma!

10.25,

ilustruje m

wstrząsający
dramat w
„Narazola
Udręczeń
W roli głównej:
Laura
MŁODOŚĆ” komedja w 2 aktach.

Za Wojewodę (—) Dyrektor Inżynier (podpis).
in
#

nieufności, ale gotów był na wszyst- pońskiej szatki i wydanie ich do rąk
ko, w nadziei, że ujrzy ukochanego właściciela samochodu, który miał je
Popana. Po dłuższym czasie auto
za- odwieźć do Boyda. Na tem skończyła
wie.
co
,
że opowie mi wszystko
jest trzymało się i kazano
mu
wysiąśćą się rozmowa i murzyna odprowadzowiedziałem mu, że twe zdrowie
do
wciąż
jeszcze
miał no do samochodu i odwieziono
w niebezpeczeństwie, że wywieziono cię Oczy
w
czekać
go
miał
tam
baru;
bramy
umzewiązane,
ale
zdawał
sobie
jeżeli
że
w karetce pogotowia i
gdyby do tego
pół godziny,
rzesz, on nie uniknie kary przez po- sprawę z tego, że prowadzono go po ciągu
a potem czasu nie udało się Jonahowi powrówdół,
wieszenie. Ten argument wywarł na kilku
schodkach
naPotem cić z papierami, miał się stawić
korytarza,
zaczął
długiego
wzdłuż
nim olbrzymie wrażenie, więc
wprowadzono go na schodyi, gdy stępnego dnia o tej samej porze. Cóż
mówić.
:
— Oto co mi opowiedział:
zdjęto z jego oczu chustę, znałązł się myślisz o tem wszystkiem?
w
rozjaśniać
się
mi
ujZaczyna
—
którym
w
— Wczoraj wieczorem, około dzie- w obszernym pokoju,
któgłowie!
—
rzekł
Jack.
„Człowiek,
okno.
przez
go
siątej ktoś zadzwonił do drzwi. Jo- rzałeś
A mnie jest coraz ciemniej!
oświadczył,
nah poszedł otworzyć, jakiś człowiek, ry go tu przyprowadził,
—
Oczywista
rzecz, że tylko
Jodom
że
i
podał że jest przyjacielem Boyda
którego ledwie że zauważył,
nah
mógł
być
tak
naiwnym,
żeby
dotego
prócz
niego,
do
mu Jist i zniknął. Murzyn spojrzał na ten należy
uwierzyćw tę historyjkę fantastyczną.
kopertę i stwierdził ze zdumieniem, że dał, że Bill jest w bezpiecznem miejAle
przyznać muszę, że dosyć
zręgo
zaadresowana była do niego. Otwo- scu, ale wobec tego, że policja
cznie
się
do
tego
zabrali,
gdyż
gdyjeże
i
ukryć
się
rzył i, jak twierdzi, poznał charakter poszukuje, musiał
uniewinnienia go by papiery były istotnie w szufladzie
sposobem
Wyczytał tam dynym
pana.
pisma swego
po pół- było oddanie pewnych papierów, któ- i gdybym ja nie podsłuchał tej rozmorozkaz udania się na drugą
już jew
mieszkaniu wy, wrogowie Billa mieliby
w jego
nocy do baru, leżącego za przystan- re były ukryte
swoich
rękach.
Zdaje
mi
się,
że dziaprzy
Green
Street.
Żeby
zaś
Jonah
się
spotkać
kiem de Marble Arch;
łają oni pod wpływem
strachu, a to
miał
Bill
wszystko,
to
w
wątpił
nie
przyktóry
miał tam z człowiekiem,

wydawca

12. Wybudowanie

I

a

filmy:

ska

gospodarczego przy

budynku

józefiną
12
akt.

kabaretów „Moutin

urzędniczych.

4-rv rodzinnym.
11. Wybudowanie łodowni przy domie
w Mołodecznie.

walka

Xil.

hipotezę.
Ned przyniósł sam tacę

10. Wybudowanie

w

terenu

w Wilejce.
domu 4-10 rodzinnego typu
w Swięcianach.

9. Wykończenie

wem

RUE

o 8. 5.30, ostatni

8 LOKALE

gospodarczego

Pa

а

Początek seansów

i Szrkowszczyźnie

dziśnieński).

budynku

8) Wybudowanie

niniej-

Zalesiu

budynku

dla 4-ch rodzin.

wzywa

OCE

W rolach głównych:—
KOCHA".—T———----—

czerwca 1928 r.

wyświetlane

dla įodwodnienia

parkany przy domach
w Oszmianie.

w

się
do

"ALKA 0 DOKUMENTŲ
Jack

w Warszawie o
weksli.

będą

5.

1. Wykończenie

27. 1: 25 r. 4-ty 29. l. 25 r. i 5-ty 31. 1. 25
r. w sprawie z podanią F-my Majde i S-ka

Wilna |

jeździć,

H. BALFOUR.

którym

przez

zmysłów mężczyzny.

Nad program: „BEZTROSKA

Hermanowiczach,

6. Wykończenie

00 ADMINISTRACJI.

zł.

co w pewnej mierze
musiało odezwać
na sprawności
koni, przyzwyczajonych
niego—jako jeźdźca.

W

wysta-ione

sia

renta, uzaleźniając to od fachowych i finansowych
wych zdolności
przedsiębiorstwa, Oraz prawo
zredukowani; a ilości robót lub
nawet zupełnego ich zaniechania.

Jaki i Mista umiały dać sobie radę z kunkurentami,
przyniosły
one
właścicielowi
1330 zł. Konie por. Alexandrowicza
13 p.
uł., ną ten raz nie odegrały
dużej
roli.
Por. Alexandrowicz
wskutek silnego usz-

ROZDZIAŁ

zł. każdy,

de

Szczepańskiego.

Starosty.

ażeby

E

dnia 19 do 22

włącznie

sączków

4-ch rodzin.

ulica

dnia

S E aaa

Bag о,

t. „KIEDY

ow:

dramat

т

da

(powiat

Fajnberga na zlecenie Calela Genzela płatne jeden
25.125 r.i 2-gi 26. 1. 25 r. 3-ci

93, —

—

mając je-

Z zestawienia tego widzimy,

210

wy-

tylko . Byle

kodzenia obojczyka nie mógł

od

A

-

R

PRZETARG.

5. Zągruntować

Xalapie

konia—Herburta—
1470

Ż koni płk.

zaginionych,

dniowym

,

r

Wieczór upojenia miłości i tańca z egzotyczną tancerką
REWJAMI czyli „Pary ż w letargu* erotyczny dramat w

SALA MIEJSKA
ul. Ostrobramska

OORRKCEZEE WOZSEZKA

weksli

|

a

dziewczęta świata słynnych

4. Założenie
urzędniczej.

m. Wilna zgodnie z art. 94

60-cio

kobiety.

„Włanda”

w Plisie,

||

Ostatni

ten szlagier.

daje widzowi

jaką

Loch

udzielić

następujących budowli:
w Brasławiu
1. Wykończenie domu 2-rodzinnego typu Z-4.
2. Wykończenie budynku gospodarczego typu G—2.
w Głębokiem,
3. Wykończenie domu 8-rodzinnego typu Z-1.

szego obwieszczenia stawili się w Sądzie
Pokoju m. Wilna przy ul. Mickiewicza 36
i okazali zaginione weksle:5 weksli
po

80—

wygrał 1680 zł.
Por. Bobiński
15 p. uł. wywiózł 1480
zł., a por. Ignaczak,
cieszący
się ogólną

sympatją, jako świetny jeździec,

posiadaczy
terminie

o

Kulturalno-Ošwiatowy,

4—6.

Ust, Weksl. z dnia 21.XI, 24 roku

= Bik on 70 gr.
gr. Sensacja
Sensacja doby
doby obecnej!
obecnej! N;Najaktualniejszy
dramat erokoja
Szesnastoletnej
Dziewczyny*. Film, Ę ebdstawiającć
w wysopełne nerwowego
napięcia i żądzy rozkoszy erotyczne
przeżycia młodzież

Wiłeński
Urząd Wojewódzki
(Dyrekcja Robót Publicznych)
ogłasza piśmienny przetarg ofertowy па wykonanie

Ozwieszczenie

76—

okolicach

TESTAI

Sąd Pokoju

a

Kiejski Kinematograf

bieg na

Wilno,

Mickiewicza

89,50

w uroczej miejscowości w pobliżu Zielonych jezior w folwarku,
dogodne pokoje lub mieszkanie
z całodziennem
utrzymaniem.
Las, ogród owocowy, warzywny,
komunikacja dogodna. Informacje
dokładne dowiedzieć
się Lubelska 3 m. 2, od godz. 9—11 rano i 5—1 p.p.

i pę-

Suma

WSCHODNIEJ,

8 pros. Piotrkowa 66.50

LETNISKO w

defiladę,

bitnych fachowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest
niezbędne
dla każdego Radjoamatora.
Cena egz. brosz. 3.50 z., oprawionego 5. — zł

Va

A

Wielką 30.

PORARNIK DLA 'RADJOAMATORÓW, praca zbiorowa wy-

8.88

Listy zast. T. K.P. P. Il em. 8175
8 proc. przemysłu polskiego
89—
4,5 proc, ziemskie
53.20353,30
6 proc. warsz. 61,50
62,50

4,5 proc. Łodzi

kolarskie.
Program przewiduje:

Do nabycia we wszystkich księ| garniach
oraz w
AJENCJI

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

5.proc. warsz. 58,75
8 warszawskie 75,50

na Antokolu.

Poradnik dla Radjoamatorów

12519
46,73

Fm

wskazówki, jak deiekt taki usunąć

1928 r.

6 proc. požyczka dolarowa 1920 r. 87.—

dosiadającemu dwóch koni, Monte Catini i
Bianka przypadły w udziale trzy
miejsca:

dwa pierwsze

na

IIS

8.92

35,035
26,415
171,875
239.20

kolarskie

er TTod.
E
obecne,

...

KAŻDY Radjoamator wie, czem
jest defekt w aparacie odbiorczym
KAŻDY
deiekt psuje odbióri
. denerwuje słuchacza.
KAŻDY więc winien mieć pod
ręką książkę, zawierającą radyi

WARSZAWSKA

21 czerwca
i waluty:
Tranz.
8,89

Paryż
Praga
Szwajcaria
Stokholm

URI

AMiekiewicza 22

nr

le braków.

dru-

ręki

wody

r

Polonia“

o

regaty wio-

4000 mtr., bieg toru—kwalifikacyjny,
bieg
główny 15 klm., bieg
z przeszkodami —
2 okr. toru i bieg pocieszenia
3 okr. toru.

znacznie

W.

W niedzielę 24 b. m. odbędą się na torze boiska 6 p.p. Leg. międzyklubowe za-

Pośpieszce już w pierwszych dniach września. Prace nad doprowadzeniem
toru
do
stanu należytego
prowadzone
są obecnie,
a jak się dowiadujemy,
ruchliwy
Zarząd
T-wa projektuje powiększyć
ilość kas totalizatora.
Oby się nie rozmyślił—bo, naprawdę powiedziawszy, totalizator miał wie-

gich miejsc. Sama Bajeczna potrafiła być w
sześciu gonitwach z miejsc. Konietpor. Donnera i Gr. Ofic. 21:p. uł. zdobyły po 1570
zł. Przypuszczač należy, że wynik
byłby
lepszy, gdyby nie wypadek, jaki spotkał
por. Sucheckiego (złamanie obojczyka)i
por. Donnera (silne
knięcie szczęki).

Zawody

oraz

Part

SB Zda Bosnegą bsko4e proc, Wro kłówaci zaroja, Ord Oerdt Pysłącnę artykuły pray
=
|

przez przystań Wil. Tow.

Wioslarskiego.

Wszyscy chwalii zapowiedzieli

rojno

łodzi

pływackie.

łodzią

zj
Dzis!
| gey
S
ce artyst. spo

całego świata nie mogły

Po uroczystości od-

właści-

lepszy od wielu innychw Polsce i po przebudowaniu kilku przeszkód, nic nie będzie
pozostawiać do życzenia.
li sobie pobyt
w
Wilnie

i zawody

kn

dyst. 2300 metr, bieg de deun fondt —
4600 mtr., bieg australijski, bieg junjorów

wywnioskować
jest

łodzi.

będzie się defilada
Dojazd

wioślarskiej

konie

wszystkie

Wiedeń
125,50 125.81
46,85
46,97
Alba, znana zresztą
ze swej
niechęci do Włochy
brania przeszkód, co nie mogło pozostać Papiery procentowe:
bez znaczenia.
5 proc. pożyczka dolarowa 91—
Liczna stajnia p. S* Bronikowskiego Dolarowa
67 —,
—,
zdobyła właścicielowi 2,270 zł. i... rekord Dołarówka 81,—
82,50
w zajmowaniu trzecich miejsc (8). Jedynie 5 proc. konwersyjna 67
St. Bronchit zdobył dwa razy pierwsze na- Požyczka kolejowa 62

grody.

po-

przystani

uroczystość podniesienia

był

towarzysz z tej samej stajni

spornie rtm. Cierpicki, zdobywca pierwszego miejsca w. Wielkim Steeple-chase - oraz Dewizy
jednej pierwszej : dwóch trzecich nagród,
w łącznej sumie 8,280 zł.
Podkreślić
tu
należy, że p. rtm. Cierpicki dosiadał jedne- Dolary
Belgja
go tylko konia — „Bostona*.
Na ŚTASJA miejscu stanęła stajnia
Gr. Holandja
Ofic. 9 p. Ś. K., rozporządzająca dziewię- Londyn

cioma końmi. Zdobyła ona lo pierwszych,
6 — drugich i 4— trzecie nagrody, ogó-

się na

dery i chrztu

koni

Oficerów

odbędzie

K. S$. Pogoń

a

i
Test „BIS
ska

*

„Fog

zdobywca czterech pierwszych nagród. Jego

mimo licznych
wyszły cało.
Z rozmów

wa, 4 p. uł., rtm. Dowgiałło i por. Juścińskiego, por. Donnera 26 p. uł., płk. Kozie-

Najliczniej

n

tego zachorował

S. K. (Wołkowysk), p. S. Bronikowskiego,
S-ki Lubelskiej, Grona Ofic. 21 p. uł., Gr.
Ofic. 15 p. uł. Poznańskich, płk. Karatieje-

lewicza.

›

Grano do

biegało przeszło 60
stajni:

wa

ч

:

miejscu stanie Magnat (Gr. Ofic. 9 p. 5. K.),

Kino-

T.

ЧЕО goń
M
aka at zystwł dode PE

3

т

A

3

Konii nagrodami.

Hodowli

Towarzystwo

Wileńskie

WH

|

z

Z—09pLZ

46 m. 6. Niezamożnym ustępstwa.
Z. P

Nr. 63

słuszne,
co ułatwiłoby nam znacznie
zadanie.
— Dobrze,
ale jakże to uskutecznić.
:
R. Mógłbym w tym celu skorzystać z pomocy Scotland Yardu, ale
gdyby mi się nie powiodło, przełożeni moi byliby niezadowoleni, a poza-!
tem ty byś nie mógł tam się dostać. |

Wyrzyśliłem więc coś lepszego. Ci.
słyszałeś kiedy o doktorze Mac Doi.

ваш?

Ned

*

potrząsnął

przecząco

głową.

— Jest to badacz
fal radjowych,
aparatu, wiszącego na Ścianie. Ach, uczony, który się poświęcił pracy
rozumiem już O co ci chodzi,
że też naukowej nad falami eteru.
odrazu o tem nie pomyślałem! PrzeMa on-całą stację doświadczalną,
cież telefon nie dzwonił!
zdaje się, że to on pierwszy uzyskał
— Właśnie.
Jak myślisz,
dla- połączenie. z Australją.
czego?
Jeśli ktokolwiek
mógłby
odkryć
Ned zastanowił się.
— Słowa jego mają jedno tylko
długość fali, z której korzysta lord
wytłumaczenie: chodziło mi o to, że— Może było to połączenie miej- Fairleigh, to przedewszystkiem można
by Jonah
działał bez mojej wiedzy. Scowe, może mówiono z tego same- liczyć na niego. Oczywiście nię będzie
Znają oni Jonaha i jego przywiąza- go domu?
to rzecz łatwa.
Fairleighowi chodzi
nie do ciebie, domyślają się, że ty
— Fairleigh
nie zdecydował
się bardzo o te papiery, których tak piljesteś
niespokojny
o
przyjaciela. - przywieźć Billa do Londynu.
nie poszukuje i jeśli popełnimy jeden
Gdyby Bill powiedział tylko: „jestem
— W takim razie nie wiem.
nieostrożny krok, Bill znajdzie się w
zdrów i cały, nie życzę sobie narazie,
— A radjo?
niebezpieczeństwie. Otóżmój plan po”
by wiedziano, gdzie jestem": Jonah
— Czyż to możliwe?
lega na tem, że przedewszystkiem ponatychmiast powtórzyłby tobie te sło— Telefon często zmienia głos, wiesz Jonahowi, że chcesz upewnić
wa, by cię uspokoić, ty zaś,
gdybyś lecz radjo oddaje wiernie. Nie jest się, czy Bill nie mówił tego wszystkieuwierzył w to,
poprosiłbyś
mnie o zbyt trudno urządzić stację nadawczą go pod groźbą śmierci.
zaniechanie poszukiwań,
nie wierząc ukrytą, pod tym jednak
warunkiem,
W tym celu murzyn oznajmi człozaś, również dałbyś mi znać o wszy- że korzystać z niej można tylko wte- wiekowi, z którym ma się spotkać w
stkiem. W ten sposób byłby o wszy- dy, gdy wszystkie
inne nie działają. nocy,
że nie może znaleźć papierów,
Jestem przekonany, że to, co Jo- bez powtórnego
stkiem poinformowany.
Tutaj
tkwi
porozumienia się Z
nah wziął za telefon, nie było niczem Billem.
przyczyna tej mistyfikacji.
|
Mam nadzieję, że oni się na
jak mikrofonem.
Teraz spojrzymy z drugiej strony innem,
Przy odro- to zgodzą.
Wówczas
trzeba,
żeby
na tę sprawę: papierów
w szufladzie
nie było, może Bill wiedział,
że
są

ukryte gdzieindziej. Gdyby istotnie ich
potrzebował,
wskazałby
Jonahowi
prawdziwą skrytkę.
— A, jednak jesteś zdania, że to
Bil! mówił?
— Bez wątpienia. Jonah nie może
się mylić
pod tym
względem,
ale
mógł on być zmuszonym
do powiedzenia tego czego nie myślał.
— Więc przypuszczasz, że Bill nie
jest tam, gdzie mówił?
— Naturalnie.

binie sprytu powinniśmy wyzyskać to. Jonah znalazł sposób dania

do zi0-

Przedewszystkiem musimy teraz zmu- zumienia Billowi, że jesteśmy na trosić pomocników Fairleigha do zain- pie i że szukamy go. A teraz odcho”
scenizowania drugiej rozmowy pomię- dzę, bo mam dziś dużo pracy.
dzy Billem a Jonahem. To jest spra— Ale, zatrzymał go Ned, — nie.
wa zasadnicza, Jeśli to się nam uda, ustaliliśmy jeszcze płanów na dzisiej”
dowiemy się z jakiej długości fali ko- szy wieczór i nie zdecydowaliśmy:
rzystają nasi wrogowie, podsłuchamy co zrobimy ze służącą?
tę rozmowę,
i może
uda
się nam
— „Teraz nie będziemy się nią zaj”
przesłać parę słów Billowi,
porozu- mowali.
jeśli jest ona szpiegiem, le”
mieć się z nim.
piej jest, żeby myślała, że niczego się
Moglibyśmy w ten sposób dodać nie domyślamy.
Rozmów się z mu”
mu otuchy
i dowieść
jednocześnie rzynem i przyjdź do mnie popołudniu:
Jonahowi,
że nasze
podejrzenia są Dowidzenia.
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