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Wyjątkowe warunki atmosferyczne
roku bieżącym, głównie zaś zimny

czerwieci ciągłe

deszcze

spowodo-

wały zagrożenie poważne
urodzajów
tegorocznych. Jednym
z najbardziej
dotkniętych klęską złej pogody krajów, jest Kowieńszczyzna
i po części
Łotwa.
Kraje
te ucierpiały przedewszystkiem

od

ulewnych

deszczów.

Z Kowna nadchodzą do nas wiado, mości wręcz alarmujące.
W _ wielu
miejscowościach
zgniły zasiewy
doszczętnie,

sianokosy

uniemożliwione

deszczami.
Opozycyjna 'kowienska
„Lietuvos Zinios“ pisze,
že sytuacja
jest wręcz tragiczna. Grożba głodu i
bezrobocia wisi w powietrzu.
W opozycyjnym również „Rytasie'
b. premier i wielokrotnv
minister,
Bistras, pisze co następuje:
„Ulewne deszcze, które wyrządziły
w Łotwie
miljonowe
straty, nie
oszczędziły również
Litwy. Całe wbrzeże kurońskie, stanowiące najurodzajniejszą
połać
kraju,
ogromnie
ucierpiało — о&
dessczu.
Nieco mniej ucierpiał powiat poniewieski i część Żmudzi.
Naogół
nieurodzaj zagraża z całą pewnością
połowie terytorjum litewskiego. Gdzieniegdzie nawet unosi się widmo głodu. Łączy się jeszcze pewne nadzieje
z zasiewem Inu. O ile jednak deszcze
trwać będą do 5 lipca, nadzieje
te
spełzną na niczem.
W

każdym

razie

rok

będzie

dla

kraju ciężki. Niepodobna nawet
marzyć o zwiększeniu eksportu
i zapobieżeniu biernemu bilansowi
handlowemu. Pamiętać zaś trzeba, że
pasywność bilansu
notowana
jest od
marca, Banknoty zaczynają znikać z
obiegu w szybkie
tempie.
Nieurodzaj wpłynie również na zwiększenie
trudności społecznych.
+
W związku z klęską powodzi
na
Łotwie nie można
się spodziewać
odpływu bezrobotnych (z Litwy) podczas zbiorów. Zahamowana
również

zostanie rozbudowa kraju, a

związku z trudnościami

to.

w

finansowemi.-

Jednocześnie wzrastają koszta utrzymania. Dochody skarbowe
zapewne
nie będą zgodne z preliminarzem budżetowym. Luki tej nie da się usunąć
przy pomocy eksportu drzewa, które-

go wyrąb
Sytuacja

przekracza
ta budzi

1.700.000 f. mtr,
refleksje nader

smutne.
Natomiast prasa urzędowa
stara
się osłabić wrażenie w kraju wywołane groźbą głodu, twierdząc, że
alarmujące
pogłoski rozpowszechniane
są głównie przez opozycję,
któraby
nawet za warunki
atmosieryczne gotowa czynić
odpowiedzialnym
rząd
obecny. Urzędowa
„Lietuvos Aidas“
zamieszcza nawet
wywiad
z mini-

strem rolnictwa p. Aleksą, ale

к

nie bardzo

może

zaprzeczyć

i

ten

niepoko-

jącym wiadomościom z prowincji: ulewa

bowiem dotkneła w stopniu
silnym
„tylko“ zgórą 30 gmin na
obszarze
całej Litwy, przeważnie w powiatach
birżańskim, szawelskim
i poniewieskim.
W innych powiatach ucierpiały
tylko poszczególne wsie. Minister sądzi, że urodzaj pszenicy i żyta wyrówna braki z powodu
zniszczenia
zasiewów jarych.
Rząd będzie usiłował zwalczać
nienaturalną
zwyżkę
cen na zboża, gdyż jest go jeszcze—
poddostatkiem
rządu —
zdaniem
Rząd rówrolników.
u
i
na składzie

nież zatrudni bezrobotnych (do 5000)
przy pracach

oszuszania oraz leśnych,

prowadzonych

obecnie

na

szerszą

skalę.
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OGŁOSZEŃ:

50 proc. drożej.

Dhrady Komifefu do Spraw rozjemsiwa i
hezpieczeństwa.

Wiersz milimetrowy

Ogłoszenia

jednoszpałtowy na

stronie

2-ej i 3-ej

30 gr.

cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego

HAGA,
szościowa

unji

20 gr

szościowym

wszystkich

projekt nowej

procedury, zmieniający

żącym większością
obszerny
obecnemu

projekt
i
zjazdowi.

głosów

przyjęto

przedstawiono

ekonomicznej,

ciągu

tranzytowej

sprawy,

i

ko-

znajdujące

Poseł Grecji na audjencji u p. Prezydenia.
WARSZAWA,

5. VII. PAT. W

dniu 5 lipca o godz 12 w południe p.

Jerzy Lagoudakis poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Grecji złożył
p. Prezydentowi
Rzeczypospolitej
listy
uwierzytelniające
na
uroczystej
Na

audjencji

Królewskim.
tej

byli

obecni

wiceminister

Alired Wysocki, szei gabinetu cywilnego
cywilnego i wojskowego p. Prezydenta.

Ziednoczenie

traktaty mniejszościowe.

Delegacja polska zwalcza od 4 lat to
zainierzenie, ale mimo to w roku bie-

komisji

munikacyjnej.
Na posiedzeniu tem omawiano w dalszym
się na porządku dziennym obrad podkomisji.

niewłaściwe zobowiązania państw, które podpisały

polsko-litewskiej

państw, przy- audjencji na Zamku

stąpiła do wnioskówo zmianę procedury mniejszościowej w Lidze
Narodów. Od roku
1924
opracowywano

spraw

zagranicznych

płk. Zahorski,

członkowie

dr.

domu

śle depeszę hołdowniczą do p. Marszałka Piłsudskiego.
,

WARSZAWA,

pującą

5.VII.

PAT. Marszałek

Józef Piłsudski

otrzymał

nastę-

pozytywnej

pracy

depeszę.

Dla wzmocnienia

sprawy,

ten wogóle

nie będzie

na gruncie

że nazwą „Zjednoczenie Pracy wsi i miast", która będzie

przed-

poświęconej
temu
pracy,
że międzynarodowa
unja

stowarzyszeń

Ligi Narodów, nie wcho-

dząc w szczegóły,
stanowień

projektu,

nie przyjmuje poale zwraca uwa-

gę Rady Ligi na celowość
dla dalszych badań.

tej

pracy

inne
endecja.
Więc

wiadu

Dyskusja

się starała

zjednoczenie
Następują

służyć

składa Ci,
podpisy

pre-

Obrady zjazdu Rady Naczelnej Zjednoczenia Młodzieży polskiej,

KRAKOW 5 7 PAT. Dzisiaj rozpoczęły się tu obrady
zjazdu
Rady
Naczelnej
Zjednoczenia Młodzieży Polskiej w obecności ks. metropolity Sapiehy i przedstąwi-

cieli władz przy udziale stu delegatów.

stronnictwa
próba

w pu- wy za rok 1928.

podobnie

sił, będąca

jak
<
istotą wy-

Marszałka Piłsudskiego

z 30

czerwca, próba sił udała się wspaniale. Marszałek Piłsudski, a za nim
i społeczeństwo
polskie
zobaczyło,
że stoi on w pustyni
woli,
pustyni
siły. Człowiek, który nie reaguje, gdy
się go obraża, nie broni się też, gdy

Marszałek

Pił-

sudski stwierdził, skonstatowal,
że
każdy swój
plan
ustrojowy,
który
zechce w Polsce przeprowadzić, przeprowadzi

sił demokracji polskiej

wiernie Twojej, Panie Marszałku, ideologii. Nowe
stawiony
kongresowi i nie _ będzie Panie Marszałku,
wyrazy głębokiego hołdu i czci.
przedmiotem uchwały.
Sprawozdanie
zydjum
Zjednoczenia
Pracy.
komisji mniejszościowej, wspominając
yo długiej
stwierdza,

szałka Piłsudskiego,
jak mysz
dełku.

się na niego nastaje.

pracy wsi i miast

dla rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej
Obecnie delegacja polska przepro- Partji Pracy i Związku Naprawy Rzeczypospolitej dokonaliśmy połączenia
w jedną organizację pod
wadziła takie załatwienie
projekt

Wil. - Rowogr. regjonalne koło jedynki.

Posiedzenie podkomisji polsko-lifewskiej.

międzynaro-

wej stowarzyszeń
Ligi Narodów
po
przyjęciu ogólnej uchwąły, zmierzającej do zrównania zobowiązań mniej-

sił.

Trudności utworzenia gabinetu koncentracyjnego.

5-VII PAT. Komisja mniejkongresu

Próba

Zdaniem naszem, wywiad MarszałGENEWA. 5. 7. Pat. Trzecia sesja Komitetu do spraw rozjemstwa i
Ostre
słowa,
powiedziane przez
bezpieczeństwa zakończyła swe prace.
Uchwalono
w
drugiem czytaniu
ka Piłsudskiego, to gigantyczna próba Marszałka
parlamentowi,
traktujemy
wzory układów w sprawie rozjemstwa, bezpieczeństwa,
koncyljacji,
wzasił. Ludzie, którym się zdaje,
że są nie jako
zasadę,
lecz jako taktykęjemnej pomocy i nieagresji, przekazując te wzory najbliższemu
Zgromaprzemądrzy, ponieważ są przebanalni, Jeśli chodzi o odsunięcie parlamentu,
wstępny
czytaniu
dzeniu Ligi Narodów. Pozatem przyjęto w pierwszem
uważają ten wywiad
za szkaradny, to niewątpliwie chodzi o usunięcie go
projekt układu o środkach zapobiegawczych przeciwko wojnie na podstaze
względu
na
ostre
wyrazy
tam uży- czasowo. T:zeba dzisiejszy parlamenwie propozycji niemieckiej, lecz ze znacznemi zmianami,
te. Może
jednak
te słowa
ostre z taryzm w Polsce złamać, aby popra
Projekt ten odesłano do dałszego zbadania przez rządy oraz . Zgromadzenie Ligi Narodów. Przy tymże projekcie
uchwalono
jako warjant
najostrzejszych mają
sens w swem wiony na jego miejsce
zbudować. Z
Ligi Naropropozycję Polski, domagającą się eiektywnej kontroli Rady
przeznaczeniu? Może jest „metoda w radykalnego jednak tonu
Marszałka
dów nad wykonaniem przeciwwojennych środków zapobiegawczych,
o ile
tem
szaleństwie".
Zdaniem naszem, Piłsudskiego widać,
że zdecydował
Rada je zarządzi.
zj
jest to próba sił. Już nietylko czło- się on na Środki radykalne. PopularNadto Komitet przyjął do wiadomości raport w sprawie iinlandzkiej
inicjatywy o artykule XVI paktu Ligi Narodów o pomocy
iinansowej dla
wiek, lecz i szlachetne zwierzę reaguje ność jego jest ołbrzymia w naszym
państwa, które uległo napaści.
na obrazę. Niereagowanie na obrazę narodzie. Ludzie mu wierzą ślepo i
teWyniki prac sesji Komitetu będą stanowiły niezawodnie główny
może być tylko sprawdzianem bezsiły za nim idą. Ale byłoby źle, gdyby za
mat obrad wrześniowych.
u danej jednostki. O
stronnictwach, ostrością tonu Marszałka
nie nadągrupach społecznych, pocztach sztan- żałaź ideologja
polityczna,
któraby
darowych można powiedzieć to samo. tłumaczyła, że ta ostrość tonu wywoPRAGA 5.VII PAT. „Prager Presse" zamieszcza wywiad swego przedJeśli ktoś słusznie
czy niesłusznie łana jest troską o Państwo, że znabawiącym obecnie
stawiciela z ministrem spraw zagranicznych Beneszem,
oświadBenesz
bezpieczeństwa.
i
obrazi
człowieka
na
ulicy,
aten czło- mionuje tylko wysokośći głębię tych
rozjemstwa
w Genewie na sesji komitetu
czył, że przedmiotem obrad obecnej sesji komitetu nie będą żadne sensawiek nie reaguje na to
w taki czy zmian, przez
którę Polska
przejść
cyjne kwestje.
;
2
į
inny sposób, to można być pewnym, musi. Stoimy przed
kryzysem ustroNa porządku dziennym znajduje się jedynie drugie czytanie projektów
że teń sam człowiek nie
będzie
się jowym bardzo
poważnym,
musimy
traktatów opracowanych w marcu r. b. mimo to jednak komitet ma przed
bronił, gdy się znajdzie nawet w nie- go przeżyć, nie zamykajmy
sobą delikatne zadanie pogodzenia sprzecznych ze sobą wniosków
wysuna to
bezpieczeństwie życia.
wanych w czasie obrad. Przyjęcie wzorów traktatów o wzajemnej gwaranoczu. Cal.
cji o postępowaniu rozjemczem i konwencji o nieagresji stanowi zdaniem
Jak zareagowali na,obrazy, wymieministra szczęśliwy postęp.
rzone przez Marszałka
Piłsudskiego,
Dalej min. Benesz zaznaczył, że z chwilą podpisania paktu o wyrzeci,
których
on
obraził.
jak
zareago- Depesze holdownicze do p. Marczeniu się wojny zaproponowanego przez Kelloga wrace komitetu
bezpiewały partje sejmowe.
Nie zaliczam
czeństwa znajdą pełne zastosowanie praktyczne. Co się tyczy propozycyj
szalka.
delegacji niemieckiej, które wywołały interesującą dyskusję, to prowadziły
tu jedynki, której po pierwsze
MarDepesze
z
wyrazami
czci i hołdu
one
nie do ustanowienia
międzynarodowej
kontroli, lecz do systemu
Szałek nie chciał obrazić, co jest zu- nadesłały w ostatnich czasach
Panu
sankcyj.
pełnie oczywiste, po drugie, która nie Marszałkowi Piłsudskiemu następujądo zaW ostatecznym wyniku komitet w swych decyzjach powrócił
Zjazd: wychowawców
jest klubem sejmowym, lecz specjalną ce instytucje:
sadniczych postanowień protokułu genewskiego z r. 1924,
szkół
polskich
w
Łomży, walny zjazd
organizacją, przeznaczoną dla wypełMałopolskiego
Zw.
Młodzieży w Kranienia na gruncie
sejmowym
zleceń
kowie, walny zjazd Młodzieży Wiejrządu, Ale obrażone są inne stronni- skiej wszystkich
ziem Rzeczypospolictwa,
jak
klub
narodowy,
Wyzwoletej,
walne
zgromadzenie
związku reStojanowicza.
Al.
radykalnej
partji
Oświadczenie prezesa
wizyjnego polskich spółdz. roin. piernie,
p.
Dąbski,
socjaliści.
Wiemy,
że
radypartji
BIAŁOGROD, 5.VII. PAT. Prezes komitetu głównego
lotniRobotnik został skonfiskowany za u- wszy ogólny zjazd inżynierów
kalnej Aleksander Stojanowicz odmówił ze względu na swój wiek i stan
czych w Warszawie,
pierwszy . wojeutworzenia gabinetu
zdrowia przyjęcia ofiarowanej mu przez króla misji
chwały, przeciw wywiadowi skierowane.
wódzki zjazd tow. śpiewaczych w Łokoncentracyjnego, natomiast podjął się pośrednictwa między stronnictwem
Ale doprawdy,
kto się orjentuje
w dzi, zjazd naczelników urzędów
porządowem a opozycją i zobowiązał się zbadać możliwości stworzenia naobecnych
warunkach,
ten
wie,
że
o
cztowycb
z
okręgu
dyrekcji
lubelskiej,
rodowego rządu koncentracyjnego. Dziennikarzom oświadczył Stojanowicz,
ile grożba „oktrojowania praw", wy. I zjazd lekarzy i działaczy samorząDokonana bęże ma nadzieję, iż przesilenie gabinetowe potrwa niedługo.
rażona przez Marszałka, jest groźbą dowych szpitalnych w Łodzi, ogólne
m
na którego czele stanęłapróba utworzenia rządu,
dzie przedewszystkie
zebranie centralnego zwiążku
Kółek
położeniu.
się w .ciężkiem
by osobistość parlamentarna. Kraj znajduje
zupełnie realną, zupełnie możliwą,
o Rolniczych w Warszawie.
się, że podobne zbrodnie więcej
Stała się straszna zbrodnia, spodziewam
tyle protesty Robotnika są tem,
co
a
Należy szukać winowajców,
się nie powtórzą. Państwo nie jest winne.
Prajekfy Rady Minisfrów.
się nazywa „papierowe*. Na tem nie
równocześnie bronić państwa. Na uwagę dziennikarzy, że koalicja chorWARSZAWA.
5.Vil. PAT. W dniu
koniec.
Oto
ton
Robotnika
był
ostry,
odpowieStojanowicz
wacka nie chce pracować z obecnym parlamentem,
5
b.
m.
odbyło
się
pod
przewodlecz
ton
Naprzodu,
drugiego
organu
wiele trudności. Podział: Sprawa konwencji zawartej w Nettuno zawiera
nictwem
premjera
Bartla
posiedzenie
nadto byłaby obecna chwila niekorzystną dla przeprowadzenia nowych wyP. P. S. był już zupełnie
inny,
był
Rady Ministrów, na którem ustalono
borów, ponieważ w kraju panuje wzburzenie.
raczej miękki. Wilk dziki, pełen szału, m. i. projekt
rozporządzenia
Rady
„Politika* donosi, że opozycja chorwacka zajmuje wobec misji Stoi wilk oswojony, pełen zaniepokoje- Ministrów
O organizacji
i zakresie
janowicza stanowisko negatywne.
nia.
Wreszcie
leader
socjalistów działania władz administracji ogólnej
marsz.
Daszyński pośpieszył,
tutaj na obszarze m. stoł. Warszawy, pro»
Ministrów
doskonale nadaje się ten właśnie pol- jekt rozporządzenia Rady
w sprawie zakazu przywozu pszenicy
RZYM. 5.VIl. PAT.
Wczoraj o godz. 20 min. 45 odjechał do Berliski wyraz:
„pośpieszył*
ze
swoim i mąki żytniej oraz szereg projektów
na poseł Knoll, żegnany na stacji przez
ambasadora Skrzyńskiego, przywywiadem, który, mając formę
pro- w sprawach samorządowych w Małojaciół ze sfer włoskich i dyplomatycznych, personel poselstwa i ambasady
Pozatem
Rada
Ministrów
testu czy też. sprostowania,
skiero- polsce.
polskiej oraz licznych przedstawicieli kolonji polskiej w Rzymie.
powzięła uchwałę w sprawie dodatku
wanego
przeciw
Marszałkowi
PiłsudPisma włoskie zamieszczają pożegnalne artykuły z powodu wyjazdu
dla funkcjonarjuszy
skiemu,
temniemniej owiany był jak- do uposażenia
posła Knolla, pisząc m. i., że poseł iKnoll stał się twórcą i realizatorem
państwowych
i osób wojskowych za
zbliżenia Polski dzisiejszej do Włoch
i podkreślając,
że p. Knoll został
najszczerszą
intencją zlikwidowania prace przy budowach. Wreszcie przydziś wysłany na jedno z najtrudniejszych
dla dyplomaty polskiego staowej burzy z powodu tego wywiadu, jęto
szereg
projektów
w sprawie
nowisk oraz że podczas swego pobytu w Rzymie
zdołał on
rozwinąć
burzy,
której,
nawiasem _ mówiąc, ustaw ratyfikacyjnych.
skuteczną działalność, mającą na celu dalszy
rozwój bliskich stosunków
całkiem nie było.
jest
jeszcze,
że
polsko-włoskich. Pisma podkreślają, że zaufanie rządu polskiego powołaDelegacja kupców w Min. Skarku
"marsz.
Daszyński
nie
miał
nic
inneło tego wybitnego i wytrawnego dyplomatę na stanowisko bojowe w BerP. Wiceminister skarbu
Grodyńlinie, gdzie będzie on miał możność
wyróżnić
się i przyczynić się do
go na myśli, udzielając wywiadu, jak
ski
przyjął
w
dniu
wczorajszym
deusunięcia tych ostrych kantów, które istnieja jeszcze w stosunkach potylko jakoś „załatwić ten incydent",
między Polską a Niemcami.
legację centralnego związku
kupców,
jak tylko jakoś go „znormalizować'",
która wręczyła p. wiceministrowi mePoseł Knoll wyjeżdża z Rzymu
dzisiaj o godz. 9-ej wieczorem.
jak tylko jakoś, oczywiście, ale prze- morjał o najaktualniejszych sprawach
cież, no w końcu, i tak dalej.
stanu kupieckiego. W szczególności
sprawę
stosowania
Stronnictwo Narodowe, bo tak się przedstawiono
Магайу w sprawie franzyfu i komunikacji.
l-procentowej
stawki
dodatku
dla
teraz na wakacje
endecja
nazwała,
WARSZAWA, 5. VII. PAT.
hurtowych
przedsiębiorstw, _ dalej
Dzisiaj
o godz. 11
przed południem
zachowało się wobec wywiadu
Mar- kwestję zaliczek na podatek
obrotoodbyło się w gmachu Prezydjum Rady Ministrów posiedzenie
podkomisji
komunikacyjnej

Program komisji mniejszościowej
w Radzie klgi Narodów.

*

243, administracji

4 zł.

|
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Groźka głodu na Lifwie.

ja

redakcji

A. Łaszuk

GRODNO- Ksieg. T-wa „Ruch“,
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IFWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK— Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

WILNO, Piątek 6 lipca 1928 r.
Redakcja

Szeptyckiego

BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“,
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow

z łatwością,

nie przeciwstawi.

że

nikt

mu

się

Urtopy w Min.

Skarbu.

białoruska.

W dniu 4 lipca toczyły się w Wilnie
obrady
koła
Wileńsko-Nowogródzkiego. Było to przedłużenie zebrania tego
koła
w Nowogródku,

które się odbyło kilka

tygodni temu

i gdzie
wygłoszone zostały referaty
sen. Abramowic
Owicza w sprawie białoruskiej © charakterze ogólnym i pos.
Okulicza o szkolnictwie białoruskiem.
Nastąpiły wówczas dwa
przemėwienia pos. Mackiewicząi pos. Kamińskiego również o charakterze
zasadniczym. Przedwczorajw Wiłnie dyskusja już miała charakter bardziej szczegółowy. Charakterystyczne
było,
że
senatorowie i posłowie
- wieśniacy
i
to włościanie, jak ziemianie, wypowiedzieli się skrajnie pesymistycznie co
do ruchu białoruskiego
na
naszej

wsi, twierdząc, że hasła nacjonalistycz-

ne białoruskie nie będą miały na naszej wsi powodzenia
i że ich nie mają
obecnie. Przeciw takiemu
przekonaniu, wypowiadanemu

ze specjalną siłą,

występowali posłowie, zamieszkali w
mieście, utrzymując, że ruch' narodo-

wy białoruski mieści w sobie

jednak

duże siły potencjonalne i że nigdy
masy nie zaczynają ruchu, lecz właśnie garstka inteligencji potrafi czasami wywołać wypadki o charakterze i
masowym i historycznym. W końcu
jednak uchwalono
rezolucje mające
deklaratywny charakter
i które
są

Świadectwem, jak społeczeństwo nasze
żywo interesuje
się ruchem
białoruskim i jak wyciąga do niego bratnią dłoń. Miejmy nadzieję, że te poczynania i na stronie obecnych
polityków białoruskich ocenione zostaną
należycie.

Koło uwaza za potrzebne i wskazane celem uregulowania spraw, dotyczących szkolnictwa białoruskiego,
co

następuje:

1) Upaństwowienie szkolnictwa białoruskiego w granicach uzasadnionych
objektywnie stwierdzonemi
potrzebami ludności białoruskiej.
2) Zmiana ustawy z dn. 31 lipca
1924 r. zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa (Dz.
U. R. P. Nr. 79 poz. 766-z r. 1924)
w kierunku umożliwienia
wykonania
punktu
pierwszego, Oraz usunięcia
walk narodowościowych na tle szkolnictwa przez zaniechanie między
innemi zasady plebiscytów szkolnych i
systemu utrakwistycznego.
3) Niezwłoczne uchylenie zastosowania okólnika ministra Dobruckiego
z dn. 30
marca i927 r. Nr. 1 —
217128 do obwodów bezszkolnych.
4) W związku z uchyleniem
powyższego okólnika poddanie
rewizji
orzeczeń o otwarciu szkół powszechnych, zapadłych na podstawie piebiscytu szkolnego w
1927.
5) Utworzenie z początkiem przyszłego roku szkolnego państwowego
białoruskiego seminarjum nauczycielskiego w Wilnie.

6) do czasu upanstwowienia

gim-

nazjów prywatnych
białoruskich
w
Wilnie i Nowogródku
udzielenie
im
oraz bursom przy nich pomocy finansowej w tej czy innej postaci.
1) Nadanie
tym
gimnazjom
od
początku przyszłego roku szkolnego
praw publiczności.

8) O ile zostaną przyjęte na

etat

państwowy gimnazja
białoruskie
w
Dyrektor
Departamentu Akcyz i Wilnie
i Nowogródku—przekształceMonopolów w Ministerstwie
Skarbu nie prywatnych
gimnazjów
białorup. Gracjan Wojtowicz
rozpoczął
z skich w Radoszkowiczach i Klecku na
dniem 2 bm.
urlop
wypoczynkowy, państwowe białoruskie szkoły
poww czasie którego sprawami tego De- szechne siedmioklasowe
lub szkoły
partamentu kierować będzie naczel- zawodowe.
nik Wydziału 1 p. Witold
Grabow9) Utworzenie
na
Uniwersytecie
ski.
!
Wileńskim
katedry
lub
lektoratów
„ _ Dyrektor Departementu Podatków białor usoznawstwa.
i Opłat p. Wacław Koszko rozpoczął
10) Utworzenie przy Kuratorjum
z dniem 5 bm. urlop wypoczynkowy, wileńskiem referatu szkolnictwa białow czasie którego sprawami tego De- ruskiego oraz komisji dla opracowapartamentu kierować będzie naczelnik nia i wydania programów
nauczania
Wydziału I p. Paweł Michalski.
i podręczników dla szkół białoruskich
udziałem
przedstawicieli ruchu Międzysojusznicza komisja ud- zoświatowego
białoruskiego.
szkodowań
przyznała
Bułgarii
11) Zaopiekowanie
„się przez Pań-

moraforium.

stwo muzeum

białoruskiem w Wilnie

SOFJA, 5 VII. PAT. Bułgarski i udzielenie mu pomocy
materjalnej.
We wczorajszym
artykule stwier12)
Wprowadzenie
samorządu
Prezes
Rady
ministrów
Oznajmił
na
dziliśmy,
że wyrazy
„oktrojowanie
dzisiejszem posiedzeniu
Sobranja, że Szkolnego w województwach północnaszych praw
w Polsce"
stanowią
międzysojusznicza komisja odszkodo- no-wschodnich na wzór samorządu
istotę historycznego znaczenia wywia- wań uznała ciężkie warunki, w jakich szkolnego w województwach
centraldu Marsz.
Piłsudskiego
z dnia 30 po katastrofie trzęsienia
ziemi
zna- nych“.
czerwca.
Dziś
dodajemy,
że owa lazła się znaczna
część Bułgariii
zgodziła
się
przyznać
Bułgarji sze„próba
si!“ z takim,
jak powyżej
ściomiesięczne
moratorium.
Premjer
wskazanym rezultatem, rozstrzygnięta,
Ljapczew oznajmił, że straty skarbu | tępi radykalnie muchy, komary, j
stanowi istotę historycznego
znaczemole, pluskwy, karaluchy, prusabułgarskiego
spowodowane
trzęsienia tych dni, które nas od
dnia wy- niem ziemi wynoszą półtora miljarda
ki i wszelkie inne owady.
wiadu już rozdzielają.
lewów.
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ECHA KRAJOWE

Lodokół Krasin uwiązł w lodach.

ła dwuletnia angielskiej wielkiej rasy maciora z półroczną swinką, własność d-ra Połonisa, ordynatora szpitala w Oszmianie.
Tego rodzaju okazy przynoszą chiubę—
hodowcy.
Pokaz koni w dniu 23 b. m. wykazał duże zainteresowanie
i ze względu na liczne
przybycie z końmi małej własności
rolnej
był wprost inponujący,—widzimy 164
iadnych silnie zbudowanych
reproduktorów
i
sziachetnych matek-klaczy, co już na wstępie
chlubnie zaznaczam.
Z większej własności Ziemskiej zauważyliśmy grupę młodych ładnych koni hr. Czapprezentowane.
ż skiego z Nowosiołek i parę dereszów w zaNajbardziej urozmaicony dział większych przęgu, na których zatrzyma się oko każderozmiarów, przedstawiają wyroby warszta- go amatora ładnego wyjazdu. Pan Łaszkietów żkackich'przy sejmiku pow. oglądamy
wicz z maj. Daukszyszki pokazał parę młoduże kilimy, portyery i serwety, ręczniki i dych koni.
Pan
p.
prokuratorSulkiewicz
iartuchy i inne drobiazg”
starannie
wyko- czworo—od jednej klaczy—matki. Pan Zanane.
Ochronka im. Śniadeckich, daje
horski przybył na
ładnej
wierzchowce ze
urozmaicony dział robót tegoż rodzaju, šwia- źrebięciem.Pan Witoid
Żyliński z maj. Że1... wszystko!
dczący o dużym technicznym rozwoju dzia- rebiszki—parę młodych koni.
twy. Szkoły powszechne w Oszmianie, HolWięc głównym niezaprzeczonym hodowszanach i Smorgoniach
dają nieco skro- cą koni
jest szlachta co od swych pradziamniejsze okazy, naogół odrobione starannie. dów w spadku odziedziczyła
umiłowanie do
Warsztaty stolarskie przy szkole powszech- szłachetnego konia i dziś chociaż działy ronej w Oszmianie i Smorgoniach
przedsta- dzine zmniejszyły
nieraz nawet
znacznie,
wiają wyroby swych uczni — najlepsze zosta tą własność,
niesprzyjające warunki rówły odznaczony listem pochwalnym Sejmiku—
nież jednakże widzimy niezachwianą siłną
lub nagrodzone pieniężnie.
wolę do posiadania wyborowych koni i tylko
Średnia i wyższa własność
ziemska, w jej własność, niesprzyjające warunki
rówdziałe przemysłu domowego, nie dała dowo- łości i tradycjiom! Widzieliśmy imponujące
du żadnego zainteresowania. Ziemianki, nie piękne okazy—z któremi śmiało
pośpieszyć
wykazały nie tylko
żadnej aktywnej dzia- można i na wystawę wszechpolskę do Połalności, lecz nie zauważyliśmy żadnej z Pań znania w roku przyszłym. Na pokaz koni
Ławrynowicz
Nacz.
z powiatu, chociażby zwiedzających wysta- przybyli z Wilna pan
wydz. i delegat Min. Rol. pan Slizień. prezes
wę—-co, tylko ujemnie zaznaczyć wypada.
Szkoda wielka że pokazy przemysłu lu- wydziału hodowlanego Wil. Tow. Rolniczego
p. Opacki i Czerniewski i inspektorowie orga
dowego
bogato exponowane na Targach
Poznańskich, nie są tutaj znane, i nie znaj- nzacj Rolncz. Dużą atrakcyą dna była próba dzielności koni na placu wystawowym -—
diiją naśladowania na ubogich naszych kre
pierwszą nagrodę zdopył ogier przy obciąże
sach.

OSZMIANA.

Powiatowa wystawa przemysłu iudowego, zorganizowana
staraniem Sejmiku Oszmiańskiego,
zgromadziła w dniu 21 b. m.
w teatrze ludowym sporo wystawców i przed
dwunastą otwartą i poświęconą została przez
ks. Dziekana Holaka; Pan starosta Kowolewski, w otoczeniu kiłku ziemian i zebranej publiczności przemówił serdecznie, przeciął taśmę i przy dzwiękach orkiestry wystawa w
ciągu dnia
«icznie
zwiedzaną była
przez
miejscową publiczność, i trwała trzy dni.
Przemys:
ludowy i miejscowy
wyroby
rzemieślnicze przez 64 wystawców były re-

Pod dyrektywą Ziemianek z Wielkopok
ski widzimy materjały, wykonane
w pracowniach dworów, nie ustępujące fabrycznym
a przewyższające trwałością i dużą różnicą
w cenach — są to korty, sukna i lżejsze materjały na ubrania, dla sfer inteligentnych,
—

nie wspominam

już o dywanach

i kilimach,

które już dawno zdobyły zbyt daleko po zagranicami
Wielkopolski. Więc
domowego
przemysłu tak lekceważyć nie nałeży.
Włościanki miały wyroby swej pracy zasługujące na wyróżnienie: Żukowska Emilja,
ze wsi Nowosiołki gm. Polanskiej,
płótno
b. ładne i ciemne. Bukorowa Juljana, wieś

Antonowszczyzna
ty, dywany

Kucewickiej—serwe-

gm.

i ręczniki, b. gustowne

nie wykonane,

i bardzo

i staran-

wiele innych

zasłu-

giwało na wyróżnienie i nagrodę.
Na placu przy szpitalu państwowym

iir-

ma „Zygmunt Nagrodzki w Wilnie" expono-

wała maszyny

i narzędzia rolnicze: pługi po-

jedyńczy i dwuskibowe, brony i kultywatory,
wialnie

żboża

i młynki,

tryjery

czyszczenia

do

<entryfugi i naczynia mleczarskie i ró

żne inne związek z gospodarstwem rolnem
mające.
Pomimo utrudnionej komunikacji z Oszmianą, p, Nagrodzki w zrozumieniu doniosłości wystawy-—wstąpił z pokazem swych
maszyn — okazale
Centrała Współdzielni Rolniczej w Oszmianie wystawiła maszyny rolnicze i tryjery

niu 3160 kil.

Dostrzegliśmy łatwo zadowolenie
przybyłych Gości, ktorzy oglądając pyszne okazy
pod względem budowy, wyglądu i pociągo-

wej siły—odczuwali miłe wrażenie w pełni—
to

też

tylko

gratulować

Kowalewskiemu

p.

staroscie

, że zorganizował

wystawę

można

w swoim powiecie i dał możność oglądać dogaty hodowlany materjał pierwszej klasy, —
czem przecież nie każdy powiat poszc
może! — Organizacje rolnicze już złożyły
panu staroscie Kowalewskiemtu dyplom uznania, za pr acę hodowlaną w powiecie,—a my
ze swej strony, z przyjemnością
życzymy i

dalszego rozwoju i rozkwitu dla dobra caigo kraju!
Ł.G.
—W
sprawie uruchomienia betoniarni w
Wornianach. Worniańska rada gminna na posiedzeniu odbytem w tych dniach, postanowiła uruchomić w Wornianach betoniarnię ce-

lem rozpowszechnienia budownictwa ogniotrwałego i wystąpiła z wnioskiem do wydzia-

łu powiatowego sejmiku Wileńsko - Trockiego o udzielenie na ten cel pożyczki w sumie
6440 zł.
(0.)

— Podziękowanie.

O
—

Wielce Szanównemu

BRREDUSI «PB OTANRE AT TAS T TNTIS TEKSTAI

MEDJOLAN 5-VII PAT. Sowiecki łamacz lodów Krasin
utknął zupełnie w odległości 50 mil od miejsca, gdzie znajdują się rozbitkowie ltalji,
tj. mniej więcej na wysokości przylądka Platen. Specjalny
sprawozdawca
Corriere della Sera, znajdujący się na pokładzie (Krasina donosi, że okręt
przebył ostatnio w ciągu godziny — jadąc pełną parą
tylko jedną milę.
Komendant postanowił wobec tego zatrzymać się do chwili
zmniejszenia
się ilości lodów. Nadzieje pokładane w akcji okrętu „Krasin*
wobec tego
znacznie zmalały. Grupa rozbitków Higlieriego, zmuszona udać się bardziej
2 wschód, znajduje się jeszcze tylko 0 kilka mil od
przylądka
Leigh
mith.

Powiefrzna podróź naokała świafa.
LE

BOURGET

5 7

PAT.

Lotnicy

amerykańscy

Smyer

i Colliers,

dokonać podróży naokoło świata zapomocą komunikacji powietrznej
przeciągu 23 dni, odiecieli dzisiaj o. 18,42 z Le Bourget do Berlina.

Z

aeroplanu..

W

Rozwój Gdyni.
Postęp robót i rozwój Cdyni porwzbudził żywe zaprzez ocean
Allantycki. Od połowy maja tu i Gdyni miasta
w
prasie
niemieckiej.
otrzymujemy
wiadomości
о šniadaniach niepokojenie
Stąd tasiemcowe jeremjady i utyczy to przez p. Ambasadora Chłapowskielub więcej
go, czy to przez kogo innego, na rzecz tak skiwania w formie mniej
artykułów.
odważnych lotników polskich wydawanych. kwaśnych i alarmujących
Nad
jednym
z nich. p. t. „Das
Czekając wsławienia imienia polskiego przez
„Miecz Polski'*
ten lot, wolelibyśmy, mówiąc szczerze
niech Schwert Polens'* czyli
z dnia 1-g0
to nam pp. majorowie Idzikowski i Kubala zastanawia się „Temps*
za złe nie wezmą, wołelibyśmy, aby część b. m.
Dziennik francuski, omawiając zatych
śniadań
odłożona została do czasu,
patrywania
niemieckie
na sprawę
kiedy już
zwycięstwo Atlantyku będzie
Polski do mofaktem dokonanym, a lotnicy będą stali w Gdyni, jako dostępu
aureoli, którą się różni od dzisiejszej tą rza in extenso cytaty z artykułu nieOd połowy maja otrzymujemy depesze
że p.p. majorowie Idzikowski i Kubala lecą

i

którzy

usiłują

morskiej

w

imMarZe.

LILLE, 5-VII PAT. Według otrzymanych
tutaj
wiadomości
pewien
bankier belgijski, lecąc prywatnym samolotem z Londynu do Brukseli, skutkiem

omyłki

zamiast

drzwi

wewnętrznych

otworzył

zewnętrzne

i wypadł

kanału La Manche.
Jak się dalej okazało, bankierem tym jest znany bankier Loewenstein.
Wiadomość o jego nieszczęśliwym wypadku wywołała ogromne
wrażenie
na giełdzie w Brukseli, spowodowała nawet zniżkę kursów papierów, lansowanych przez dom bankowy Loewensteina.
Pani

Loewenstein

udała

się do Calais. Samolot,

mu,

zostały

którym

leciał Loewen-

zatrzymane

w celu

prze-

Nieprzyjemne obudzenie się.
NOWY JORK, 5 VII. PAT.
Dzisiaj rano pod domem
mysłowca Włocha w Brooklinie podłożono
bombę, która

ku i życzyć
dróży.

pewnego bogatego przeeksplodując powybijała

są

trzymane

w

Ścisłej

tajemnicy,

ponieważ

które

w

związku

pozwolą

z ich

policji

a prędkiej

po|

zdrowia

ceniać

naszych

są- >

wartość

tego

nowego

portu

na Bałtyku, który ich zdaniem wkrótce zagrażać
będzie istnieniu nietylko
Gdańska ałe Szczecina i Królewca.
Oczywiście artykuł, cytowany przez
„Temps*, jak to można wnosić już z
samego tytułu, zawiera pozatem sporo bredni o swojowniczych zakusach
Polski i Francji, popierającej
swemi
kapitałami budowę portu Gdyni. Swoją drogą jednak ocena tego
co dokonała
w
przeciągu
lat kilku na
pustem wybrzeżu Bałtyku niezmordowana i wytężona praca państwowości
polskiej, dążącej do
stworzenia pol

ATENY,

(Fėdėration Internationale des Pensionnats Europčens) oudapest, V., Alkotmany Strasse 4. I. (Telephon: Terćz 242—36).

Kurorty i domy

areszto-

dojść

Utyskiwania

Pensjonaty,
internaty dla dziewcząt i skiego portu, winna zasłużoną dumą
dla chłopców.
Cena całego utrzymania
i wykonawców
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich, napełnić inicjatorów
dla dorosłych
150 fr. szw., która jest tego wielkiego zamierzenia.
statą dla czterech uzdrowisk przy tygoduiowej zamianie. Referencje przeszło
tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie.
Nowy rząd Venizelosa.
(Zworotna portorjum).
Eureau
der Pensionnaten
Pestalozzi

Echa napadu Bandyckiego we Lwowie.

chu

szczęśliwej

Świafowej sławy kurorty | damy

LWÓW, 5.VII. PAT. W związku z wczorajszym nieudanym napadem
na filię pocztową przy ul. Głębokiej dzisiejsze pisma poranne donoszą, że
napad ten był dziełem bojówki: ukraińskiej pod kierownictwem ukraińskiej
organizacji wojskowej. W ciągu wczorajszej nocy i dnia przeprowadzono
szereg rewizyj i aresztowań. Właściwi sprawcy napadu są już pod
kluczem. jest ich czterech. Nazwiska ich, jak również inne szczegóły
zamawaniem natrafiono na pewne materjały,
większych jeszcze rezultatów.

im

TAS
AC
ID

wszystkie szyby i rozwaliła część murów. Właściciel domu i członkowie rocziny zostali powyrzucani z łóżek siłą wybuchu, nikt jednak nie doznał poważniejszych obrażeń. W całej włoskiej dzielnicy Brooklinu panowała przez pewien czas panika.

mieckiego.

siadów są wprost
rozbrajające
wookreślenia
roli, którą
Oczywiście z duszy i z serca, wesoło, ser- bec trafnego
decznie,
najserdeczniej
życzymy polskim Gdynia odgrywa i będzie odgrywaćw
zagralotnikom, aby się im lot udał. Ale chyba przyszłości w rozwoju handlu
Trzeba przyznać, że
cały korpus lotniczy polski, a i cała Pol- nicznego Połski.
dopiero 'teraz doska przyzna nam rację,
że gdyby po tych Niemcy zaczynają
wszystkich śniadaniach, zapowiedziach, depeszach, patach i t. d. pp. Idzikowski i Kubala
lot swój
jeszcze chronicznie odkładali, toby
imię
polskiego
lotnika raczej
ośmieszyli, zamiast je wsławić.
Proponowaliśmy te uwagi, które się już wielu czytelnikom
przy czytaniu tych atlantyckich
depesz suo sponfe
nasuwają, telegraficznie
posłać naszym zdobywcom
in spe Atlanty-

w fale

Stejn, jako też osoby towarzyszące
prowadzenia dochodzenia.

różnicą formainą, że lot byłby już dokonany, zamiast tego,
że ma
być dokonany.

Na

do

Węgrzech:

zdrowia:

Budapeszt,

Szwajcarji: Genewa, *)

Siófok.

W

Lozanna, *) Neu-

5.VII, Nowy

gabinet zło-

żył przysięgę, poczem odbyło się natychmiast pod przewodnictwem Venizelosa pierwsze posiedzenie rady ministrów.

chatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *)
| ZB WB OCE EEG RCB KAY (ST) KOKO COW KMB AKA GA
Lugano, St. Moritz, We Francji: Paryż, *)
Deauville, Trouville, Biaritz, Aix-les-Bains,
Grenobie, *) Evian (Genewskie Jezioro),
KATOWICE, 5. VII. Pat. Śląska Rada Wojewódzką na posiedzeniu
w
dniu
5 Chamonix, Na Francuskiej
Tą drogą składam serdeczne
Riwierze: St.
lipca br. na wniosek wojewody Grażyńskiego przyznała znanemu pisarzowi
Włady- Raphael Cannes,Nizza, Juan-les-Pins, Montepodziękowanie
Panu
Profesorowi
sławowi Orkanowi, zamieszkałemu w Niedzwiedziu, w powiecie nowotarskim, z oka- Carlo, Mentona, W Anglii. Londyn *), CamMichejdzie, doktorowi Tymińskiemu,
zji jubiłeuszu literackiego dar honorowy w kwocie 10,000 złotych, w uznaniu
twór- bridge, *) brigthon,
doktorom Žemojtelowi i KarnickieFolkstone, We Włomu oraz siostrom miłosierdzia za tak
czości literackiej.
szech: San-Remo, *) Nerwi,” Wenecja, BorNadmienić należy, że śląska Rada wojewódzka przeznaczyła
w ostątnich
czapieczołowite i skuteczne
leczenie i
dighera, Abbazia, Riccione, Rzym, Neapol, *)
sąch na ogólno polskie cele kulturałne znaczniejsze subwencje jak np. ną Akademię Palermo,
pielęgnowanie
mię w
Klinice ChiMeran. W
Austrji: Wiedeń, *
Umiejętności w Krakowie 50,000 zł., na budowę mauzoleum Kasprowicza w Zako- Zell-am-Zee, Linz,*) Insbruck,*) Salcburg,*) a rurgicznej U. S. B.
panem 15,000 zł., na budowę Domu rękodzielniczego w Krakowie 75,000 zł.
Aleksander Sławiński.
W Niemczech: berlin, *) W Belgji: Ostenda, W Afryce: Algier, Tunis.
En ensmazenassncs zaa a0 m0
W miejscowościach, zaznaczonych gwiazdką, internaty dla chłopców i dziewcząt,
oraz dla dorosłych są otwarte przez cały

Uczczenie Władysława

Orkana.

350-fa rocznica założenia Uniwersyfefu
Baforego.

Panu
Staroście Niedźwieckiemu
w Postawach wyrażamy najżywszą wdzięczność za
okazaną serdeczną opiekę i pomoc wycieczce harcerskiej z Głębokiego nad Narocz w
ostatnich dniach czerwca.
Zainteresowanie oraz łaskawie
wydane
zarządzenie umożliwiły nam wycieczkę, która pozostawiła najmilsze wspomnienie.
|
Równocześnie dziękujemy najuprzejmiej
Szanownym * Kierownikom. Szkół Powszecn=
nych w Postawach i Kobylnikach, za udzie-

Podziękowanie.

Stefana

rok.

lnne pensjonaty

i

kurorty

otwarte są

tylko w ciągu lipca, sierpnia i wrześnią.
Wycieczki mają

zniżki

od

g
Ę

| m. T. GIECOW

25 proc. do

wskutek

wyjazdu

tymczasowo

Z Sekretarjatu Uniwersytetu Stefana Batorego otrzymujemy
następu- 50 próc. oraz pulimanowskie wagony. Ceprzerwał przyjmowanie chorych.
na utrzymania:w ciągu roku szkolnego (od
jące informacje:
15 września) wynosi
110 franków szwajc
Zarówno rok bieżący 1928, jak i rok 1929 może uchodzić za 350-tą miesięcznie.
8—2221
do czyszczenia siemienia Inianego.
rocznicę założenia Uniwersytetu Wileńskiego,
gdyż
w r. 1578
wydane NEZNUDSKONOW WUOCUDZASDAWOBZSUCNNOWNKSSZCZUZNZCZKANNZU uaun
Wyroby betonowe w
postaci studzienzostały pierwsze akty uposażeniowe i fundacyjne,
służące
Akademji Winikówpłyt
chodnikowych,
reprezentowały
leńskiej,
na
rok
zaś
1579
przypada
zatwierdzenie
fundacji
i początek jej
wytwórnię p. Bernata, przedsiębiorcy robót
łenie pomieszczenia w budynkach szkolnych oficjalnego istnienia.
й
budowlanych w Oszmianie.
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiaW dn. 22 b. m. na wystawie żywego in- oraz niezapomnianą gościnność.
bieżący
przyjmuje
sekretarjat
Ze
względów
technicznych
Senat
Uniwersytetu
Steiana
Batorego
podamia,
iż zapisy na Kursa
na rok
wentarza, na płacu przy szpitalu
państwol-sza Głębocka
Drużyna Harcerska
Kursów w godz. 5-1 pp. w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach
stanowił
wyznaczyć
obchód
jubileuszowy
na
rok
1929,
by
związać
go
z
wym, nie ogłądaliśmy krów, buhai. świń
przy Gimnazjum im. „Unji Lubelprzy ul. Mickiewicza 22 m. 5.
lub owiec
ze sredniej lub większej własskiej”.
rocznicą dziezięciolecia istnienia wskrzeszonej
Wszechnicy g$Batorowej
ności ziemskiej, Co też robią ziemianie w
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz.
(1919 — 1929).
Oszmiańskim na swych warsztatach rolnych
Program obejmuje następujące przedmioty:
iw czem widzą dobrobyt i kulturę
kraju,
Ku
upamiętnieniu
obu
tych faktów
projektowane
jest wydanie
`
Ogėlno Handlowa
CZYTANIA,
NAprzeważnie tylko rołniczego, nie umiemy od- KTO MA KSIĄŻKI DO
złożonej z dwu części: Pierwsza ma zawierać
BUCHALTERJA:
( Bankowa
DAJĄCE SIĘ DLA CZYTELNIKÓW WIEJ- Księgi Pamiątkowej,
in-

Tow. Rolniczego w

Oszmianie,

domyśleć

się nie możemy,—i nie znałazł się ziemianin

w całym powiecie, który przykładem doceniał
by znaczenie pokazów wystawowych i za-

$
samem

zanym powyżej dziale—będęc, tem
przykładem dla małorolnych, którzy

przecież „pozbawieni głębszej inicjatywy i

możności,

wyrażali

jednakże

obrazek swej

SKICH A LEŻĄCE W DOMU BEZINTERENIECH JE ZŁOŻY W OFIERZE
SOWNIE,
KSIĄŻEK
TYCH
KTÓRE
WSI,
DLA
BARDZO POTRZEBUJĄ. KSIĄŻKI PRZY|MUJE RADA
OPIEKUŃCZA
KRESOWA,
WILNO ZYGMUNTOWSKA 22 w godz. 4-8

Nieprawdziwe

wiadomości

a5eN-

cji „P. l. D.“

WARSZAWA,

5.VII

Pat.

cznie na summę około 300

ziPonadto wyda-

o
listy pochwalne Sejmiku i organizacyj
niczych.
3
A

rol-

Jedyną okazową sztuką nierogacizny

by-

Ministrów wydało okólnik zmieniający dotychczasowy tryb informowania
Ministerstwa, jest nieprasy przez
prawdziwa.

i działalność

Obchód

dawnej

Wszech-

wskrzeszonego

jubileuszowy

ma

w

r.

się odbyć

1919

)
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Uniwersytetu.

w październiku

r. 1929,

t. į.
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Instytut Nauk: Hondiowo-Gospodarczych
wWilnie.
Wydziały:

1) Ogólno-Handlowy,

2) Rolniczc-Handlowy.

3-letni kurs nauki.

Koedukacyjny zakład naukowy. Wstęp po 6-ciu klasach gimnazjum.
Sekrelarjat czynny codziennie od godz. 8-mej do 14-tej.
Adres: Wilno, ul. Jagiellońska Nr 2, IV piętro (Dom T-wa Akc.
B-cią Jabłkowscy).
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Przemystowa.

Korespondencja
i Biurowość, Nauka O
Arytmetyka Handlowa,
oraz języki:
na Maszynach
Pisania
Nauka
Stenografja,
Handlu,
2898-1
Angielski, Francuski i Niemie.

początkach roku akad. 1929-30.

Polska

Dziennikarskiej* podana w niektórych
dziennikach jakoby Prezydjum
Rady

szkice i studja, związane treścią z dziejami

nicy. Redakcja „Księgi* ma już przeszło dwadzieścia artykułów i prac, do
tej części łaskawie przyobiecanych przez zamiejscowych i zamieszkałych w
Wilnie pracowników naukowych. Część druga
„łsięgi*
ma
zobrazować
życie

upoważniona
Telegraiiczna
żywotności gospodarczej i dostawili na wy- Agencja
że wiadomość
stawę ze dwadzieście krów, cielęt i buhai i jest do stwierdzenia,
# tych niektóre, po przeprowadzeniu
prób prywatnej agencji „Polskiej Informacji

użytkowości mlecznej, odznaczone
zostały
grodami rzeczowemi, od Wil. Tow. Roln. łąużytkowości mlecznej odznaczone zostały na

przyczynki,

JVATAVATA!

nie pok zali na wystawie

IWZATAVAVJ

powiedzieć —

wentarza nic, dosłownie nic.
` Ku czemu zmierza istniejący Związek Zie
mian i jaką jest działalność oddziału Wil.

Roczne Kursa Handiooe © Oilnie. ;

Prosimy
łaskawe

LIPIEC.

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

Konto

В

P.K.O.

Słowa

Czekowe

80259.

W WAY

к

| opowiada jak „panna Clairon“ *) płacz, a jeden z widzów, przejęty jeartystę, który
zawołał w unienieszczęściem,
grając
Kleopatrę,
do tego stopnia go
na dłoń zagry aktorskiej. Teatr pasjami lubi...
sieniu:
łudząco
oddawała
całą
jej
przetryprzypa
się
kładać i palcom swoim
-- Puśćcie go, moi
panówie!
Ja
O tem jacy niezrównani byli daw- Żna literaturę teatralną, więc Osiństatystów-żołdrugiego, który wciąż miał do wrotność, że jeden ze
wać;
'*
Teatru
e
„Dziej
więc
wy,
rozpra
niej aktorowie, a publiczność jak była skiego
za
niego
zapłacę.
Część
jego
należnierzy
nie
wytrzymał
i
w
momencie,
i chusiką
czynienia z kołnierzykiem
niemiłosiernie wraźliwa. — I o tem, Bogusławskiego, i jego „Teatr staroresztę wyliczę
się kiedy mimo niego przechodziła, ude- ności mam na sobie,
gdy
którzy
tacy,
i
Są
szyi.
„O
na
ga
Lessin
i
a
co napisała pewna arystokratka pol- żytny w Polsce",
natychmiast
w
domu!
rzył
ją
kolbą,
wołając
„Idź
do
piekła,
mogą
nie
scenie,
na
fraku
Schlegla ukażą we
ska pewnemu
niemieckiemu poecie, teorji scenicznej” i prelekcje
Możnaż wymagać
wymowniejszej
nie pociągali jędzo przeklęta!* Panna Clairon lubie . 'obejść się aby połów
tyczn
drama
rawy
„Rozp
Tiecka
.
i
gdy ten zdradził przed światem, co
pochwały
dla
sztuki
i
talentu?
Byłem
ła
powtarzać,
że
żadne
owacje
tyle
iej
na scenie wileńsk
na dół! Albo
ich z sobą łączyło.
Sam
tego
uniesienia
się_
publiczności
..W teatrze warszawskim często byjej
nie
sprawiły
rozkoszy
jak
ten...
zawsze
się
ła
trzyma
. Pod jego piórem znaj- była aktorka cąoną, co jej figurę, lu- żywiołowy odruch porwanego jej grą naocznym Świadkiem.
Trwało blisko
Jeden z moich znajomych, - może wał i bywa..
pochył
d
naprzó
toHalper
ko
nietyl
y nazwiska
przez
dziem
Scena
kwadransa.
do
statysty.
3
szpeciło. Są i takie
wolno mi nawet powiedzieć:
przyjaewskiego lecz i arty- bo i nadobną,
Dmusz
lub
zawieszew
wej
czasbyła
xa
Sam
zaś
p.
T.
Ł.
był
Świadkiem
ten
ograciół udzielił mi temi dniami do przejsądzą, że mimika
dramatycznych, co i „na Litwie" aktorki, które
punktach, podobnego — ba, jeszcze większego niu, dopóki odgłosy, łkania i huczrzenia spory rękopis w oprawie, ura- stów yli
na dwóch
może
się
niczyć
zasłuż
jak wyraża się p. Т. ©.
ne oklaski (słusznie oddawane talenrekę tryumiu aktora, w Warszawie.
towany cudem z rozgrabionej
dużej
ciągle trzymać
jest ażeby
na wiekopomną sławę, więc nazwiska to
towi
Owsińskiego) powoli się nie
„Doświadczył
-opowiada
—
teczębibljoteki staroszlacheckiego dworu—
Sercu, powtóre ruchać
Każyńskiego, Skibińskiego, Surewicza prawą na
uśmierzyły.
go
tryumfu
sławny
artysta
Owsiński,
nie
Kładze
(!).
dziś „za czerwonym kordonem*.
siebie
sto głową przed
i innych.
czyli
Owsiński nie posiadał się z ra„Rad'-- występując w sztuce „Bawerlej
ręki na sercu—pisze autor
Zatytułowany
jest ów rękopis:
swoją narację autor
trainie domaga się aby aktor
Gracz
angielski”,
w
roli
Bawerleja.
Jakże
dości,—kończy
wykreślone być powinno raz na zaw„Kilka słów o teatrze czyli Rady porolę swoją
mógł
—zaledwie
Z
tak
zadziwiającą
prawdą
oddał
„Rad“
nietylko własną znał rolę lecz aby i sze z regestru
ruchów
nych
mimicz
święcającym się scenicznemu zawodo- z całej sztuki zdawał sobie dokiadprzetygodni
kiika
Później
charakter
gracza,
z
taką
wiernością
odegrać.
_obojej płci.
artystów dramatycznych
wi“. Skreślił zaś je w roku 1840-tym
nadzwyskutki chorował obłożnie. Radość
sprawę! Aby znał sztukę na wy- Ledwie na to zgodzić się można w umiał przedstawić wszystkie
nie
pewien
wielki wileński
amator
lot i rozumiał ją.
tej zgubnej namiętności... jednem sło- czajna była tego przyczyną.
Operze".
teatru, podpisujący się— niestety tylInnym razein był p. T. Ł. Świadwem, do tego stopnia umiał grę swonatury — pisze —
nie
adowa
„Naśl
y
Dotąd
godzim
się
na
to!
ko inicjałami T. Ł. (Łopaciński?).
kiem
następującego
wydarzenia
na
ją
w
prawdę
zamienić
i
wprawić
słujest
niej
do
zbliżenie, o ile można,
Autor „Rad* przepada za „iluzją”
Opowiada, jak będąc pewnego wie-*
scenie
wileńskiej:
ichaczy
swoich
w
takie
złudzenie,
że
Zapom
.
artysty
iem
zadan
ną.
em
a
scenicz
główn
Wynosi pod niebios dar
czorą w teatrze w Wilnie, wysłuchał
Skibinski, znakomity komik grał
z położenia sztuki,
jednak nie trzeba i o tem, że nie aktora wyciskania łez słuchaczom lub w chwili kiedy,
nać
ubolewania dwóch swoich, na partesierżanta
niemożliwie
uržniętego.
wypada
go
(Bawerleja)
wziąć
do
więbyć
może
wszystko, co jest naturalne,
wywoływania odruchów żywiołowych
rze, sąsiadów, że aktorowie nasi pol:
Za
kulisami
stoi
żołnierz
na warcie.
ść
zienia,
powstał
ma
scenie
powszechny
woito
Przyz
te.
zwoi
i przy
świadczących, że widzowie i słuchascy nie mają gdzie uczyć się biegło- razem
I tak jest przejęty
grą
aktora,
że
zaś może być obrażoną niekoniecznie cze utracili, pod silnym aiektem, pości w swoim kunszcie, a nawet niema
gdy
Skibinski
(zawsze
ledwie
trzyubliżyć czucie, że przecie grający aktor
można
*) Słynna aktorka tragiczna, zmarła w
słowami ale również
nie
w polskiem
piśmiennictwie
książek,
Oczywiście! jest... osobą, którą na scenie odtwa- 1802 r., swojego cząsu chwała i blask te- mający się na nogach, z fajką w zęsceniczną”.
ą
mimik
jej
któreby uczyły aktora jak ma grać.
ość w wyrazach, Sko- rza. Ten aktor— zdaniem p. T. L.— atru francuskiego, u której stóp leżeli — bach) zeszedłszy na chwilę ze sceny,
Uwagi wydały się panu T. Ł. trafne- Np. „dwuznaczn
żołnierz ów
go
powin- jest największym aktorem, który po: po koleil — marszałek de Richelieu i wiel- chce na nią wrócić,
nie
skromności,
ro uwłacza
ki aktor Garrick, przez której salony przemi. Sam był tego zdania, źe aktor nie na być w ustach
za
nic
nie
puszcza!
„ldź
spać!
—
aną;
artysty cierpi
udawa- płynął beau monde Paryża, w której komiędzy
osiągnie tego, co będzie mógł, przy cóż dopiero mówić o gestach, któ- trafi zatrzeć granicę
woła.
Ty
pijany!*
Szamocą
się
—
i
chali
się
najgłośniejsi
Francji
łowelasi,
meniem a rzeczywistością, który wywowrodzonym talencie, z siebie dać „do- rych znaczenie żadnej
scenę
nie
ulega ła „iluzję* górującą, wśród widzów i tresa magnatów i książąt — a która życie Skibinski mimowoli wpada na
zakończyła w ostatecznej nędzy, opuszczo- wraz z przyczepionym
póki nie będzie miał podanych sobie wątpliwości! * Oczywiście, oczywiściel..
do niego żołrozwagę, na, zapomniana.. La Clairon,
wszelką
nad
słuchaczów,
w której
prawideł i środków do zgłębienia scenierzem.
Tableau!
nad przepysznych salonach rączył spędzać wieOto przykłady.
zastanowieniem,
nad wszelkiem
nicznego swego zawodu”.
Е
„Tu dopiero - opowiada p. T. Ł. -czory Ludwik XV-ty!
,
istości
rzeczyw
iem,
iałem
poczuc
„Widz
pisze
autor
„Rad”
-samem
sił
Postanowił tedy p. T. L. wedle

Ze siarych szpargalėw.

napisać

coś w rodzaju podręcznika

jednego dobrego nawet
miał nałóg ciągle dłoń

nastąpiły huczne i rzęsiste oklaski
publiczności i wyprowadziły strwożonego żołnierza z jego złudzenia. Gra
też

Skibińskiego

zasługuje

była

niezrównaną

na sławę, która

trwać bę-

dzie wiecznie".
Takie to były czasy...
ludzie niegdyś bywali.

Tacy

i

to

Nazbyt patetyczny wykrzyknik, jak
na... zbyt małą jeszcze odległość tych
czasów i tych ludzi — od nas? Zgoda. Nic mi nie będzie kosztowało со- ,
inąć

się

Pod

wstecz

o... czterysta

stalową

chrzęszczącą

zbroją

i

lat.

kolczugą

znajdziemy

i

tam

—

wrażliwe dusze, egzaltowane serca.
Czy kto zna łacińskie ody
pewnego wielkiego
uczonego,
biegłego
zwłaszcza
w matematycznych
naukach, wielkiego zarazem humanisty a
w wolnych chwilach i poety? Na imię

mu Konrad

Celtes. Czy kto zna jego

łacińskie ody?
Tu u nas w
Wilnie
jest jeden, jedyny człowiek,
którego
byśmy mogli o to podejrzewać. jest
nim

p. prof.

Jan

Oko.

Słuchaliśmy przecie jak publicznie w auli uniwersytetu
przeinawiał

pio

łacinie

cuza,

a z taką

do

uczonego

swobodą,

dą jakby po łacinie mówił w
nawet dysponując obiad
lub

mując gościa. Ba!
mnazjalny

Franz

Fran-

z taką swa-

domu,
przyj-

Pan proiesor

Palata

w

gi“

Prossnitz

na Morawach tłumaczył wiersze Hejnego na język łaciński
lecz o tem innym razem.

wierszem...

Dość, że w odach łacińskich Kon-

sGbE70
W ©

. KURIER GOSPODARCZY ZEM WoCHODNI.
_Sfan

organizacji

Przemysłu, Samorządu

giwa na Po wszechnei Wystawie

niższe szkolnictwo rolnicze, weterynarja,

Krajowei.

Z reierafu wygłoszonego przez p. dr. Górskiego na posiedzeniu
oryanizacyjnem
Woj. KamitzfuPrzemyst.

stadniny

państwowe

szawie.

łów. co do których

wystąpią

w

nowowybudowanym

pa-

powierzchni
1500
"sobie
dalsze 500

m.*
i rezerwuje
m.2 wolnego
te-

renu.

Pięć największych
reprezentantów
przerzysłu naftowego zajęło
pawilon
| 200: m2.
Przemysł mineralny w połączeniu
| 2 budownictwem
urządza.
wystawę
(ogólną budownictwa.
Stanie tam pa| Wilon przemysłów cegielnianego i cementowego oraz jako
produkty bu„ dowcictwa

wzorowe

wille,

pouczające

0 najbardziej
nowoczesnych
sposobach budownictwa.
Kwestja
eksponatów
przemysłu

graficznegoi meblarskiego nie jest
„iggzcze ostatecznie zadecydowana.
|"
Centralny Zw. Przem. Piwowar-

skiego i Słodowniczego urządza wiel-

(ką wystawę

związkową

dową.

Niezależnie

| browary

urządzają

i propagan-

od

tego

swoje

większe

wystawy

w

restauracjach.
(Rzemiosło buduje
| Zasilone
subwencją
l

przemysłu

w

własny
Min.

wysokości

pawilon
Handlu

3000

Samorzutną akcję organizacyjną rozpo-

spożywczy

i

przerobu

/ produktów Rolnych rozdzielony jest na
| li-cie klas, z których każda przedsta- ,
, Wia

branżę

adrębną

i traktowana jest

| jako samodzielna grupa.
!

oraz

i

opowiedzia-

Tada Celtesa znajdziemy

stosunek z pew-

, ny cały jego miłośny

Dziś

/ ną... Polką.

| kto ona była i jak
naleziono

jej list

dokładnie

wiemy

wszystko

pisany po

do jej wiadomości, že

było.

dojściu

Celtes popel-

, nił tak poetycką lecz zarazem i nie| Piękną — niedyskrecję, list pisany po
, czesku, bo często bardzo
|

,_

,

posługiwa-

domy

polskie

ły się czeską mową
, przy

królewskim

krakow-

dworze

skim.
Bo było tak.
„Konrad

Celtes

z

Niemiec

do

a

Sząc

w powietrze

budki

nych

wyładowania

Szkody powstałe w mieście
Pa
piorunami.

letnich
konary
W
wielkich
W

są bardzo

elektryczne,

duże;

szereg

raz

ludzi

po

parku

Traugutta

120

drzew

złamanyuh

i wywróconych.

W parku Praskim - 6 sztuk 30-letnich drzew.
Na placach miejskich i ulicach dziesiątki poniszczonych drzew i krzewów.
Najwięcej ofiar pociążnęło za sobą uderzenie
pioruna w drzewo na szosie Bielańskiej, pod którem schron:ło się siedmiu robotników. Wszyscy zostali
porażeni piorunem oraz ranienii kontuzjowani padającem drzewem.
Na lotnisku mokoto «skiem w chwili zerwania się burzy, na placu znajdowało się 20 aparatów, Nie zdołano już ukryć ich w handarach. Wiatr uniósł
maszyny

w

powietrze,

zostało mniej lub

przewracając

więcej uszkodzonych,

:

jedną

о sdrugą.

15 aeroplanów

a 3 zupełnie rozbite.

5 VII.

łach, dochodzących
wichura,

PAT.

W

dniu

wczovajszym

do 42 stopni Celsjusza
która

wyrządziła

po

kilkudniowych

zerwała

się

nad

upa-

wieczorem

wielkie
szkody.
Na ulicy Szopena
nowobudowanym domie, a walące się

wicher
zerwał
rusztowanie
przy
belki przygniotły jednego z przechodni. Również zerwana
została
miedziana na dachu kościoła św. Anny.
Huragan
wyrwał wiele

blacha
starych

drzew i zatamował ruch. Znaczne szkody wyrządone zostały
przez
burzę
na plantach. Po wichrze nastąpił krótkotrwały ulewny deszcz.
W mieście

Uległo przerwie połączenie teleioniczne
rawską, Ostrawką i t. d.

z Berl inem,

iii
i
stein* dowiedziała się że Celtes w ła- Nie
cińskich odach swoich całe ich kra- sze
kowskie intermezzo
damore żeli
opisał, nie przymierzając jak d'Annun- ka

zio w powieści „Il Fuoco"

wszystko,

co łączyło go z Eleonorą
napisała do
poety list.

Duse

Przypomina mu w nim
znał

od

niej

dów

głębokiej

ile to za-

dobrodziejstw,

przyjaźni...

za nie oto odpłacił?
z

ile dowo-

i jakże się

Niedawno

Wiednia:

polski magister. Spotkała

u zuajomych. Opowiadał
dniu słychać, co się tam

—

przy-

pewien

się z nim

co w Wiedzieje. Wia-

alarmowych.

Lwowem,

Pragą,

i

ii

dia mnie

przeciež

napisaleš wierO!

dla świata.

—

lecz

O mnie

Mo-

Je-

pozostała ci w duszy choć iskiermiłości dla mnie, ratuj mój honor

póki jeszcze

wycoiaj,
cie nie
mujesz
wiersze

czas! Zniwecz te wiersze,

zrób aby śladu ich na Świebyło. Wiemjak Ślicznie deklai śpiewasz przy lutni. O mnie
swoje recytujesz i śpiewasz...

O! Nie czyń tego — nie czyń. Pamiętaj, coś winien mnie — i sobie.
List datowany

anno

saeculi

1500.

, Tak
wielu

potrafiła czać
stuleci. Głęboko

Polka

z przed

dotknięta,

prze-

t Kea
+

studjować

matematykę.

czystą

się i kształcąc zapamiętale, nie

7zaniedbywał stosunków towarzyskich
| a miał je w sierach elity beau mondu

krakowskiego,

zbliżonych do dwo-

zaprezentować próz Wiednia chcąc
bkę, jak wiedeńscy poeci bezceremonjalnie opisują w swych
wierszach
najpoufniejsze przygody własnego Žycia, dobył z kieszeni Śliczną książecz-

:

I

„Świat

rację

miała

się cały

dyskrzcja

obawiać

dowie".

Celtesa

sie,

nie-

swoje.

Imię

i nazwisko kochanki
poety było
na
wielu, wielu ustach już wówczas gdy

, tu królewskiego. W sferach tych poz- kę i czytając z niej po łacinie jął na rozrywano sobie jego łacińskie ody.
Nał przedziwnej urody damę... zamę- język czeski tłumaczyć najświeższe Dowód najlepszy mamy w liście ucz*па... małżonkę pana z panów: Hasi- ody znakomitego poety Celtesa. Wszy- nia Celtesa, Rhagiusa, donoszącego

linę z Rzytonicz.

mało
„Hasilina! Ładne imię, a tak
218 używane. Kto uszka ma i spo
dziewą się córeczki niech weźmie pod

Uwagel..

stko tam było... do ostatniego szcze- mu w 1497 roku, że imćpani Hasilina
gółu, co przeżyli ze sobą kochankowie... Na szczęście — pisze pani Hasilina — nikt z obecnych
nie domyślił się, nie zrozumiał,
że o mnie

z Rzytonicz — owdowiała.
sami wiedzieli
A i my, czybyśmy
coškolwiek o niej? Gdyby nie te iatalne wiersze łacińskie jej kochanka.

odczujesz...

wiele dowodów: delikatności i subtelności niewieściego serca i paskudnej

_ | Podczas dwuletniego pobytu swe- wiersze te mówiły. Wszelako jakże
go w Krakowie przeżył Konrad Cel- mnie one zasmuciły... Pojmiesz to,

| tes

najpiękniejszy

swego.

sen życia

Siedziałam jak

na rozża-

| Co Było między nimi, między wielką rzonych węglach. Pamiętasz, gdyśmy
, panią a „doktorem“ Celtesem, to by- się rozstawali, coś powiedział? PrzysięJe- gałeś, że chyba życiem całem nie
jakžeby wdzięczysz się... | takeś to się
nam wystarczyć nie miało?
wdzięczył! Za miłość odpłaciłeś
R Po latach... gdy jejmość pani Ha- jadem. Czyś, pisząc,ani chwili nie
10...

КосВай

żeli to im

, silina „von

się i szczęśliwi

wystarczało,

Rzytonicz

und

to

byli.

aui

Kep-

stanowił się, że szarpiesz

moją

Może

dobrze

niewdzięczności

się

się

zacześć?

Nigdy

mężczyzn.

wy-

wy-

stało.

Gži

=

|

PIĄTEK

! 6

AKADEMICKA.
Wschód

Dziś

Izajasza pror!

za-

sł. g, 3 m.

Zach. si. o g. 19 m. 5

nej

Cyryla

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. 5. B,

z dnia

— 5-VIL

Ciśnienie
średnie w m.

J
į

139

Temperatura
średnia

|

+

Opad za dobę w mm.

)
1

|

Wiatr
przewažający

przemówiekrótkiem
Babicki poprzedził
położone przez
niem wymieniając zasługi

przelotne opady

gmachu
Półno-

cnych. W dniu
wczorajszym
na terenie
wystawowym Targów Północnych w Wi!nie
po prawej Stronie przy
zbiegu
ulic Kró-

i Św. Anny przystąpiono do robót

budowy
masywnego
gmachu
pocztowo-telegraficzny.

pod

urząd

budowlanych tego

gmachu dyrekcja P. T. w Wilnie powierzyła w ćrodze przetargu
miejscowej
firmie

Korbusz*.

wystawie
gmach
ten
Magistratowi
na wła-

Przemysłu

z prośbą o utworzenie
przemysłowo-handłowej

i Handlu

w przyszłej
lzbie
w Wilnie
specjal-

nadsyłają

bądź

do

które często

ludność

niewy-

ludność

i po-

bądź

funk-

w

cywilna,

okolicach,

Proces o oszustwo.

Nagrodzkiemu, sekretarzowi
wszystkim

tegoż

podsądnym

zarzuca, iż w okresie od lutego do czerwcą r. ub. za pośrednictwem gazet ogłosili,
iż poszukują pracowników na posady do
różnych przedsiębiorstw i pobierali od nich
kaucje od 50 'do 300 zł.
przedsiębiorstw

miał być

Wołejszo, jako prezes białoruskiej „JednoŚci*, która miała prowadzić klub z grą w
„lotto* w Grodnie
i Druskienikach, zaś
upoważnionym
do skompletowania personelu był Szyszkow i ten od
zgłaszających

się pobierał kaucje.

Umowy

zaangażowania ich” porzucili szkołę.
Przeważnie pastwą padali członkowie
i członkinie Zw. p. Winiarza, gdzie zachęcano do korzystania
z propozycji
Szy-

oszukanych

energiczniejsi

niemożności

zwodzeniach

z pośród

odzyskania

nich,

pieniędzy,

wyłudzonych tytułem kaucji, udali się ze
skargą do policji śledczej, która bandą zaopiekowała się i oddała do rozporządzenia
władz sądowych.
Komplet sądu stanowią: jako
przewodniczący sączia Brzozowski oraz czł. sądu

okr. s. Borejko i sędzia honorowy p. Umiastowski.
:
Oskarża podprokurator Kowarski,
W ciągu dnia wczorajszego przesłuchano
cały Szereg świadków,
którzy,
jako
ofiary oszustów, ustalają niezbicie złą wo-

ię Szyszkowa oraz współdziałanie

innych podsądnych.
Dalszy cią rozprawy
g. 9r. dnia dzisiejszego.

do szefa art)lerji odnośnego
DOK,
gdzie
znajduje się pyrotechnik, którego zadaniem

pocisków

z

nim

wyznączono
о

os.

na

nie-

wyeksplodowanych.

— Komunikat Stowarzyszenia Dowborczyków. Zarząd
okręgu wileńskiego
Stowarzyszenia Dowborczyków niniejszem
odaie

do

wiadomości

wszystkich

człon-

ków Stowarzyszenia, iż na mocy uchwały
Zarządu postanowiono od dnia 1-go lipca
do dnia

letnie.

30-go

września

rb.

ogłosić

ferje

KOLEJOWA.
- (0) Ulgi kolejowe dła
młodzieży
szkolnej. Młodzież szkolna i uniwersytecka

korzysta

na

kolejach

w czasie

cyj z pewnych ulg. W tym roku
munikacyj zgodziło się, by ulgi
gały się również
ciągi pospieszne.

waka-

Min. Kote rozcią-

na klasę drugą i na
poRozporządzenie
jednak

pojawiło się już po wydaniu formularzy
ulgowych, w których wyraźnie jest zazna”

czone,

że ulgi odnoszą

się tylko

trzeciej w pociągach osobowych.
Wobec

licznych

zapytań

do

klasy

ze strony

za-

interesowanych, jak wytłumaczyć tę sprzeczność, Min. Komunikacyj wyjaśniło, że
bez względu
na
pieczątki „klasa
trzecia,
pociąg osobowy”, ulgi są ważne w
klasie
drugiej pociągów pospiesznych
i kasy kolejowe są obowiązane
trzymać
się tych

instrukcyj.

ziemi

na

ilość

człon-

i Organizacyj Rol-

Wileńskiej

organizuje

wy-

13,35.

Po-

przynależnych

do

Związku

у

— (r) Budžet wil. dyr. kolejowej na
1929-30 r. Obecnie odbywają się w dyrekcji wileńskiej PKP konferencje
celem
zestawienia budżetu tej dyrekcjina r. 1929-30.
Budżet ten w połowie miesiąca bieżącego będzie gotowy
i przesłany
zostanie

ziemi

Wileńskiej przejazd koleją z Wilna do Bieniakoń i z powrotem bezpłatny.
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj
Związek Kółek
i Organizacyj Rolniczych
ziemi Wileńskiej, W. Pohulanka 7, tel. 784.

RÓŻNE.
Kwesta

niedzielna.

Mac.

mem,
tucje

W

niedzielę

się kwesta

całem mieście na rzecz

Sz. im.

wszystkim

T.

jest

Kościuszki.

oćdawna

uli-

Koła Pol.

Ponieważ

dobrze

wiado-

jak wielki pożytek przynoszą instyPol. Mac. Sz. naszemu narodowi,

przeto

niech

każdy obywatel

dobrej

woli

poczuje się do odpowiedzialności zą przyszłość narodu i w dn. 8 lipca złoży choć
najmniejszy datek na wychowanie jego młodego

pokolenia.

Dochód

z kwesty

rozszerzenie

przeznacza

przedszkola

dla

możnych rodziców dzielnicy
'

—

TEATR

Teatr

Polski

się

dzieci

która zyskała
równo dzięki

Nowy

Świat.

(sala „Lutnia“).

sobie
swym

na

nieza-

I MUZYKA.

po raz ostatni tragi-farsa życiowa
ogólny
wielkim

Dzis

„Medor*

poklask, zazaletom jak

i doskonałej grze artystó z p. Malinowskim
na czele.
— Jutrzejįsza premjera. „Magdalenki“,
które jutro
po
naszą scenę, to

raz pierwszy przybędą na
przeząbawna farsą. w któ-

rej przedewszystkiem jest ośmieszony Kajzer Wilhelm Il-gi, a pozatem przedstawiciele państwa „Bojaźni Bożej*— Wilhelma
Ił-go.

Gra

po raz pierwszy

na

nie p. Stanisław Dąbrowski

tysta

Sekretarjat podczas feryj letnich będzie
czynny w poniedziałki,
środy i piątki
od
godz. 18 do 19, przy zaułku
św.
Michalskim 2 m. 23.

i tranzakcje

odbywały się w różnych instytucjach, cukierniach i w siedzibie Zw. pracowników
biurowych i handlowych.
Ofiarami stały się liczne rzesze ludzi
najbiedniejszych, bo pozostających bez pracy, a nawet dwaj uczniowie, którzy wobec

kilkatygodniowych

odnalezienia takich pocisków nie ruszano
ich z miejsca, a natomiast zwracano
się
jest uiszczenie na miejscu

— Związek Kółek

niczych

czna w

władz

artyleryjskie

bez względu

obecnych.

—

— (0) Meldunki o znalezionych pociskach armatnich. Zdarzają się wypadki,
pociski

ków

dnia 8 lipca r. b. odbędzie

WOJSKOWA.
policyjne

Towarzystwa o godzinie 7 wieczorem
zaś
w dniu 7 lipca rb. ko godz. 6 wieczorem
odbędzie się doroczne walne zgromadzenie
(gmach Sądów na Łukiszkach
pok. 40 gabinet p. Prezesa Sądu Apelacyjnego),
a w
razie braku quorum następne
walne zgro*
madzenie odbędzie się tegoż dnia o godz.

Dla członków Kółek i Organizacyj Rol-

nej sekcji leśnej, ponieważ dotychczasowy
projekt przewiduje utworzenie tylko dwóch
sekcyj — przemysłowej i handlowej.

że władze

w

U. S$. B.

- Zarząd Towarzystwa Prawniczego im. Ignacego Daniłowicza podaje do
wiadomości pp. Członków, że w dniu 6-go
lipca rb. odbędzie
się posiedzenie
Rady

niczych,

życiu
gospodarczem
Wileńprzemysł
leśny,
postanowiło

zwrócić się do Min.

_Pol-

Pomocy

stąpi dnia 22 lipca rb. o godz.
wrót tegoż dnia o godz. 23,40.

była rozważana

sprawa Kosze
Izby przemysłowo-handlowej w
Wilnie.
:
Zebran e, biorąc pod uwagę rolę, jaką
w

Akademickiej

cieczkę dla zwiedzenia Stacji Doświadczałnej w Bieniakoniach. Wyjazd z Wilna na-

— (0) W
sprawie
przyszłej lzby
przemysłowo-handlowej w Wilnie. Na
ostatriem posiedzeniu związku
przemy-

odgrywa
szczyzny

Bratniej

Zarząd

skiej Młodzieży
Wilnie.

7 wieczorem

4

w Wilnie

ks. biskupem Kazimierzem Michalkiewiczem
Pietraszewskim na
Janem
ip. prezesem

KOMUNIKATY.

scowości.
Ponieważ ruszanie pocisków niewyeksplodowanych jest niebezpieczne i winno się
je niszczyć na miejscu
odnalezienia, władze wojskowe zarządziły, aby. w wypadkach

wiązku.
Akt oskarzenia

wobec

ciśnie-

z JE:

Wykonawczego

Wydziału

członkowie
czele oraz

50:
wzrost

— (x) Rozpoczęcie budowy
pocztowego na terenie Targów

po skończonej
przekazany zostanie

za

powyższe uznanie p. wojewoda Raczkiewicz.
W uroczystości powyższej uczęstniczyli pp.

MIEJSKA.

leśnych

pomocy młodzieży akademickiej.
dziękował
serdecznych słowach

sienia
W
>

zi

słowców

Wł. Raczkiewicza ną polu nie-

p. wojewodę

robót

Akade-

mickiej w grudniu ub. r. w Zakopanem.
Wręczenie powyższej odznaki p. Wł.

barometryczna:

„Wojewódzki

Wojewódzkiego

Młodzieży

Pomocy

Bratnich

zku

4

Wykonanie

Konferencyj-

Wojewódzkiego

Przyjaciół Akademika nadaną przez X Sesię Rady Delegatów Ogólnopolskiego Zwią-

Uwagi:
pochmurno
wichura
Minimum za dobę — OC.
Maximum na dobę 14?C.

lewskiei

Sali

Urzędu

Polskiej
Pomocy
Wilenskiego
Akademick. złotą odznakę Koła

Komiteiu
Młodzieży

>
i
1J Zachodai

Tendencja

Małej

Raczkiewiczowi prezesowi

1928 r.

1200
i

у

rb. w

Wileńskiego

prezes Bratniej Pomocy
Młodzieży AkadeBap. Władysław
mickiej USB. w Wilnie
bicki wręczył p. wojewodzie Władysławowi

Z SĄDÓW.

- Józefowi Winiarzowi, prezesowi
Zw.
pracowników
biurowych i handlowych i Lon-

szkowa.
Po

26 czerwca

jutro

a które

znanym na bruku wileńskim:
Sergjuszowi
Szyszkowowi, Stanisławowi Wołejszy, kierownikowi Stow. inteligencji białoruskiej,
inowi

—
S
p. wojewodzie Władysławowi
Raczkiewiczowi złotej odznaki Koła Przyjaciół Akademika.
W dniu

30

cjonarjusze
policji często przywożą
lub
przynoszą nieraz z bardzo oddalonych miej-

Wczoraj w godzinach poobiednich I-szy
wydział karny Sądu
Okręgowego
przystą
pił do
rozpatrywania
procesu
przeciwko

ZARZĄD.

zawiadamia

|

naszej

doskonały

i reżyser.

sce-

ar-

RADJO.
Piątek dn. 6 lipca 1928 r.

13,00 —

„: Transmisja z Warszawy:

sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w
w Krakowie, komunikaty.
16,55 —17,10: Chwilka litewska.
17.10-17.25: Muzyka
z płyt gramofonowych.
;
17,25—17,50:
Transmisja Zz Krakowa:

„Muzyka

jako odzwierciedlenie

duszy

na-

rodu“ odczyt wyglosi dr. J. Reiss.
17,50 - 18,15: „Parę
słów
O wycieczkach szkolnych* odczyt wygłosi Insp. Ka-

zimierz Bocewicz.
18,15-19.00:

Transmisja

kiej z Ogrodu
Kawiarni
Wilnie.
19,00—19,25: Audycja
szakaliku

sprycielku“

В.

muzyki

Sztrała

lek-

dla dzieci:

bajkę

opowie

w

„O
Zula

Minkiewiczówna.
19,25—19,50: „Skrzynka pocztowa* wygłosi Kierownik programowy -P. R. w Wilnie Witold Hulewicz.
19,50 —
: Komunikaty.
20,15—22.00: Transmisja z Warszawy:
WYPADKI I KRADZIEŻE.
Tajemnicze morderstwo w lesie.
Przed kilku dniami mieszkaniec wsi Szawie
gm.

mejszagolskiej

Olkręcki

wyprowadził

na pastwisko s*oje i sąsiada Bakuna konie.
do ministerstwa komunikacji.
Od tej pory wszelki śład
za
O.
za" —- (r) Wice prezes Cywiński ustępu2
je. jak się dowiadujemy,
wiceprezes
wi- sinął.
Zaniepokojony Bakun wyruszyt na poleńskiej dyrekcji PKP p. inż.
Bohdan Cywiński w najbliższym czasie ustępuje ze szukiwanie zaginionego. +rzechodząc przez
co uswego stanowiska, by przejść na posadę las, znalazł chodzące luzem konie,
pewniło Bakuna, że Olkręckiezo spotkało
prywatną w Warszawie.
jakieś nieszczęście.

że

Niestety,

zrobiła

O czem

KRONIKA

wojskowych

Kierownikiem

W Krakowie.

KRAKÓW,
gwałtowna

i rozbijając

nawiedziły

nabożeństwo żałobne
za wszystkich
ofiarodawców i dobroczyńców
tegoż

sterinkowi policji odnajdują

poranio- :

ogrodzie Saskim huragan wyrwał z korzeniami sześć olbrzymich 100drzew, które padając wywróciły jeszcze około 10 mniejszych.
iPadając
i odłamki drzew raniły 4 osob,
ogrodzie Krasińskich wicher
zniszczył 14 drzew, łamiąc
kilkanaście
konarów

T-wa.

eksplodowane,

raz biły

zostało

które

14-ej 200).

i stragany.

Burza obfitowała w wielkie
pioruny.

burze,

wczoraj w południe
środek
Polski.
Nad Warszawą przeszła
krótkotrwała, lecz silna burza. w godzinach
między 1 a 2-gą popołudniu,
przyczem nastąpił raptowny
spadek temperatury (0 godz. 13-ej 310 a o godz.

Wczoraj około g. l-ej popoł. przeciągnęła nad Warszawą wielka burza połączona z huraganowym wiatrem.
Około godz. 1-ej niebo zasłoniły ciężkie czarne chmary, na ulicach miasta zaległa ciemność. PoRp we
kroplach
deszczu, który rychło zamienił
się w wielką ulewę zerw: się potężny wiatr. Przechodnie w popłochu zaczęli
chronić się do bram i sieni.
i. panika powstała w parkach
i ogrodach, gdzie trudno było
gdziekolwie
ukryć się. Siła wiatru była tak wielka, że przewracała ludzi uno-

, Krakowa aby na tamtejszym uniwer- domo, wszyscy takich nowinek łako- rażona ujawnieniem najskrytszej, najsze- mi. Podczas swych opowiadań gość intymniejszej jej tajemnicy,
, sytecie, słynącym już wówczas

-)TOKO,

wywołało

Warszawie.

W

był do Krakowa

NPóźną jesienią roku 1487-go przy-

był

kościoła,

przerwana została komunikacja telefoniczna oraz automatów

Rząd.
Komunikacji

Ministerstwo

dominujacego

nie zaopatrzonego w piorunochron, poczem wpadł do wnętrza kościoła zabijając na miejscu żonę inżyniera z Warszawy Pagowską,
oraz pewną włościankę z okolic
ruskienik, przyczem ciężkiemu poparzeniu
uległa jeszcze jedna
kobieta obecna w kościele. Wypadek ten zaszedł o godzinie 9-ej rano.

zł.

:
Przemysł ludowy organizują repre, zentacje towarzystw przem. ludowego.
„ Częło Wilno.
Przemysł

miasteczkiem

rano

nie zapadły jeszcze

Strasziiow burza przeciągnęła nad Polską.

sobotę dnia 7 lipca r. b., o godz. 7 m. 30
odbędzie się w kaplicy Wil. T-wa
Dobro-

czynności
zmarłych

^

Na odbytem ostatnio
posiedzeniu Poczt i Telegrafów budują już własne
wyraźne decyzje.
W tym ostatniem znajdzie
organizacyjnem Woj. Komitetu PWK. pawiljony.
Akcja propagandy prowadzona szedelegat Rady Głównej i Zarządu
p. miejsce pięć oddziałów pocztowych dla
roko w kraju i zagranicą pozwala przydr. Górski wygłosił referat,
w
któ- obsługi publiczności oraz krótkofalowa
puszczać, że P. W. K. pokaże światu
rym omówił stan prac przygotowaw- stacja radjonadawcza Transatlantycka.
wszystko to, co mamy do pokazania i,
Wystawa pozostałych Ministerstw
czych Wystawy oraz stan organizacji
co nie jest bez
znaczenia, zamknięta
przemysłu,
samorządu
oraz ima znaleźć pomieszczenie w budynku
zostanie bez deficytu.
Chemji, mającym 9.400 mtr. powierzrolnictwa.
Czasu jest jeszcze dużo, a już znamiesiące) utrudnia należyte przedstapodajemy go chni. Min. Oświaty zajmie 5 — 7000
«Dla braku miejsca
czna
część prac została ukończona.
wienie
eksponatów.
Trzeba
wziąść
pod
m. kw. Min. Spr. Wewnętrznych miętu w streszczeniu.
W. T.
uwagę,
że
eksponaty
rolnicze
w
przeTak więc podstawą
organizacji dzy innemi da plastyczny obraz życia
ważającej
mierze
rośliny
żywe
będą
KOP'u
ze
strażnicą,
Min.
Sprawiedliprzemysłu
na PWK.
jest zasada
KRONIKA
MIEJSCOWA.
branżowości. Dwadzieścia cztery gru- wości wystąpi pokaźnie z działem wię- musiały być co piewien czas zmieniane
np.
w
dziale
ogrodnictwa.
Gdy
cho— (0) Wydawanie kart rzemieślnipy podzielone na klasy dadzą
cato- ziennictwa.
dzi Q dział zwierzęcy, to przysposobie- czych. Władze miejscowe
otrzymały
wykształt naszej produkcji
przemysłoSamorząd.
nie zwierząt na wystawę
dość wiele iaśnienie Min. Przemysłu i Handlu, iż karwej.
ty rzemieślnicze, uprawniające
do trzymaW myśl uchwały Zw. Miast powo- hodowców kosztuje.
Galkowity teren, zajęty pod prze- łany on został do zorganizowania
nia uczniów i terminatorów i dające prawo
wyDla organizacji ogólno-rolniczych wyborcze do Izby rzemieślniczej, otrzymać
mysł (41,750 m.kw.) podzielony zos- stawy miast P. W. K. Pertraktacje
z za- postawiony będzie specjalnie pawiłon mogą bez ograniczenia ci, którzy udowotał pomiędzy różne działy przemysłu sządem Wystawy nie
zostały jeszcze „Organizacji Rolnictwa". Hodowcy ro- dnią,iż przed dniem 15 XII 1927 r. prowadzili
według logicznych
i gospodarczych zakończone, a tymczasem:
Warszawa, slin i firmy nasienne zamówiły dotąd samoistnie warsztat oraz przedłożą świazasad.
Kraków, Lwów i Łódź budują własne 2000 m. kw. Pawilon „Produkcji Ro- dectwo przemysłowe za rok 1927 względnie zaświadczenie izby
Skarbowej, iż byli
Przemysł
metalowy
zajmie
naj pawiłony.
slinneį“ obejmie
doświadczalnictwo. zwolnieni od przymusu posiądania tych
większą przestrzeń Wystawy, łącznie
Jeżeli chodzi o samorządy powiato- Po zatem powstaną pawilony: ogrod- świadectw.
11.000 m2 użytkowych, niezależnie od we to
podpisana już została umową nictwa, meljoracji rolnych, leśnictwa i
Jak się dowiadujemy,
w najbliższym
tego przemysł
maszyn
rolniczych i mocą
kontrola
której sam. pow. Poznańskie bie. łowiectwa, nie licząc terenów na wol- czasie będzie przeprowadzoną
młyńskich umieszczony został w swoprzedsiębiorstw rzemieślniczych, która bęrą 600 m. kw., a samorząda wojew. nem polu:
dzie Miała na celu stwierdzenie
prawa do
ich pawiljonach.
Poznańskiego,
Pomor i Sląskiego wyMin. Rolnictwa jako wystawca wy- trzymania uczniów i terminatorów.
Przemysł elektrotechniczny wystąwiają własny pawilon o 1700 m. kw.
stąpi z następującemi eksponatami:
pi łącznie
o 4.400 m2 powierzchni.
|
Przemysł chemiczny zorganizowaia
Aa
a
ZZOZ
RRS
TO AEEREAOOATYCZCŃ
B przez Zw. Przem. Chem.
Rzplitej
-,Zająt dwa skrzydła
w nowej hali o
wierzchni 1200 m2. Pozatem Biuro
porad rolnych buduje pawiljon nawoNiezwykła burza, która przeciągnęła onegdaj nad Polską, powodując
zów sztucznych
Przyczyny burzy.
wiele strat i
ES
REM
Przemysł szklany buduje własny paoC,
dała się nam
również
we
znaki,
j
a
k
w
innych
dzielnicach
państwa.
Skutkiem
burzy
wilon ze szkła w Parku Wilsona. OrgaPolski Instytut Meterologiczny kodzone zostały połączenia telefoniczne u 146 abonentów na terenie Wilna. uszkoPonizacją Wystawy przemysłu włókiennizatem znacznych szkód nie zanotowan 0, poza wypadkami wybicia szyb. Nato- munikuje:
czego z całej Polski zajął się Związek.
miast uległy uszkodzeniu nieomal wszystkie trasy telefoniczne
W dniu 4 lipca wskutek
silnego
,na terenie wileńskiej dyrekcji poczt i tclegrafów.
©О wspaniałości wystąpienia przeTak naprzykład
na linji Wołkowysk-An- spadku ciśnienia, utworzyła
się nad
drzejewo
straszliwy
huragan kładł formalnie pokotem
drzewa, gktóre ze swej Polską płytka zatoka niżowa, przesumysłu papierniczego wnioskować mostrony wywracały słupy telegraficzne. BC
silna burza szalała również
Żna choćby z kwoty 60.000 zł. przew obrębie Nowogródka,a Baranowicz i łonima'
ю wając się od zachodu ku wschodowi.
znaczonej na dekoracje hali.
otychczas brak jeszcze dokładnych
wiadomości
z prowincji
o szko- W przednim froncie tej zatoki panodach wyrządzonych huraganem. Otrzymano jedynie wiadomości, że na pogra- wała pogoda upalna (Pińsk 290, LubWe własnym pawiljonie
cukrowniczu sowieckim nawałnica połączona wichurą
i piorunami dokonała wielkie- lin 320), Tarnopol 300 (natomiast od
/nictwa przedstawione będą wszystkie
go Aaaa
gw postaci pożarów, złamanych
drzew,
pozrywanych
dachów
| kwestje związane z produkcją,
z byit
Około Iwieńca oberwała się chmura, która zalała większe połacie zbóz północnego zachodu nasuwały się nad
tem i konsumcją cukru.
powodując olbrzymie szkody. Pola
masy
chłodnego
powietrza
zalane jeszcze częściowo ;znajdują
się Polską
pod wodą.
Monopole państwowe:
tytoniowy,
(Puck 130, Gdynia 150). Zetknięcie się
wstrząsająca katastrofa zdarzyła się natomiast w Druskienikach.
Spirytusowy,
solny
i _ zapałczany
Piorun ciepłych mas powietrza
z chlodami
uderzył w żelazny krzyż, wysoko nad

wilonie monopolów.
Rada Naczelna
Zw. Drzewnych
buduje pawilon o

w

oraz

Tak, w ogėlnych zarysach przedstawiał by się stan zainteresowań wystawy, w chwili obecnej. Niewątpliwie
nastąpią jeszcze znaczne uzupełnienia,
gdyż w wyliczeniu powyższym nie braliśmy pod uwagę całego szeregu dzia-

Rolnictwo.
Zarząd P. W. K. zdając sobie dokładnie sprawę, że w kraju tak wybitnie rolniczym, jak Polska, dział rolnictwa musi być nałeżycie przedstawiony, przeznaczył dla tego działu jeden
z największych
terenów
Wystawy
przestrzeni około 110 morgów.
Wystawa rolnicza jest najtrudniejsza do zorganizowania z tego względu,
że rolnik niema żadnego prawie interesu z wystawy, trudno go więc do uczestnictwa w wystawie przyciągnąć.
Ponadto
długotrwałość
wystawy (4

i Rolni-

lasy,

państwowe instytuty gosp. wiejskiej w
Puławach i metereologiczny w War-

Z życia dypiomatów.
Otrzymaliśmy

pismo

Consulado

De

następujące:

Honduras

POCZTOWA.
PKO.

—

(o)

Ułatwienia

Pocztowa

Kasa

dla

klijentów

w

Oszczędności wpro-

wadza dalsze udogodnienia dla klijenteli,a
mianowicie znosi przerwę w _ urzędowaniu

Po skrupulatniejszem
prrzetrzęśnięciu
lasu odnaleziono ciało Olkręckiego z roztrzaskaną głową. Padł on niezawodnie o0fiarą skrytobójczego mordercy.
Uwiadomiona
0
wypadku
policja
wszczęłą dochodzenie.
— (r) Wykroczenia

w

ciągu

czerw-

między godz. 2-3 po połud. Tak więc ka- ca r.b. Z poszczególnych
komisarjatów
sy PKO będą czynne dla 1) wpłat czeko- policji m. Wilna w
ciągu
miesiąca
ubieg8.30
Wilno dn. 5-go lipca 1928 r. wych i oszczędnościowych od godz.
łego
wpłynęło
do
Starostwa
Grodzkiego
2) wypłat ogółem 1749
Teatralna 4 m. 7.
do godz. 7 wiecz; bez przerwy,
protokułów karnych o przeczekowych i oszczędnościowych od godz. kroczenie przepisów administracyjnych.
Do Redakcji „SŁOWA*
8.30 do godz. 3 po poł. bez przerwy. Wy„„ М tej pokaźnej liczbie sporządzono zą
płaty oszczędnościowe doraźne będą usku- pijaństwo - 337 protokułów, sanitarnych —
w Wilnie.
teczniane bez przerwy od godz. 8.30 rano 219, za tamowanie ruchu —196, za wykroW. dzisiejszym numerze „Słowa" zaszła do godz. 7 wiecz.
Е
czenia
przeciw przepisom
0 ruchu kołoomyłka co do mojej osoby, a mianowicie:
Zmiany powyższe wchodzą w życie od wym -201, samochodowe
1-3, za prowanie jestem synem
bankiera wileńskiego, dnia to lipca rb.
я
dzenie psów bez kagańców i nie na uwięlecz jestem synem właściciela Olkienickiej
zi 102, meldunkowe
69, wojskowe
79,
TOWARZYSKA.
Tekiurowni i Tartaku Sp. Akc. p. Jakčba
za handel w godzinach zakazanych—55, za
Szeskina
i uprzejmie
proszę
powyższe
— Zaślubiny. Dn. 5 bm. JE. ks. bi- nielegalne posiadanie bróni--23, za speku=
sprostować.
skup
Władysław
Bandurski
w _ prywatnej lację—16, nierząd—8, asenizącyjne--45, za
Z poważaniem
swej kaplicy pobłogosławił związek
mał- niezamykanie bram - 4, nieoświetlanie klatInż. Miron J. Szeskin
żeński między p. Paulinem Stołyhwą, sy- ki schodowej —1, nieoświetlanie latarni nuVarsovia, Polonia

Konsul

Republiki

Honduras

Ameryka Centralna.

nem

Władysława

i Marji-Franciszki

z Lis-

Makarskich, a panną Janiną Moczulakówną,
córką jana i Antoninyze Zwolda-Meyerów.
Młodej parze, szczęść Boże!

meracyjnej -4,

za

rozklejanie

ogłoszeń

w

miejscąch niedozwolonych—2, za grę hazardową 2, na dorożkarzy
104 i z różnych

innych

powodów

99 protokołów.

SŁO
w O

jak i w niedzielę

artykułami o treści społeczno-filozoficznej,
historozoficznej, potrącających o aktualność
od jej strony, aby się tak wyrazić, ideowej.
P. Kazimierz

Leczycki,

mający za sobą

stu-

dja uniwersyteckie w Wilnie i kawał pracy
pedagogicznej wileńskiej, po
paroletnim
pobycie zagranicą objął wysoce odpowiedziałne

i zaszczytne

stanowisko naczelnego

redaktora dziennika „Dzwon*, wychodzącego na Łotwie,
w byłym Dyneburgu, obecnie noszącym nazwę Daugawpils. P. Leczycki, rodem z b. Inflant Polskich jest jaknajbardziej

powołanym

do

podtrzymywa-

nia ducha narodowego wśród
łonji u granic
Na pole

broszury

pełnym

politycznej

metr.

nawznak

Polska“

wieku.

sał — odrazu - powieść, która

Specjalna

wojną.

Maluje

dalej

wypad-

oraz czasy odzyskiwania

przez

Polskę

i wyrobiony ma o wydarzeniach sąd
trzeźwy
a tolerancyjny. Pisze wybornie.
Po-

wieść toczy się żywo; jest w wysokim stopniu interesująca. jako debiut powieściopisarski — powtarzamy -le niepospolitą twórczość

zapowiąda wcabelletrystyczną

dostąpi

Memel“.
Frage.

ekranie

z Malicką

„Jawnogrzesznica*

w

Betrachtungen ūber die

Taki sam

Wilnogbis

litauische

wydanie. Str. 22, Danzig, 1828.

pisał w

styczniu r. b.

Również

zł. 5—

Złobek im. Maryi
nędzę wyjątkową

zł. 5—
zł. 5—

"EET
KORE
OTAOAEOCOTA O
BIEŁDA WARSZAWSKA
8,87

Belgja

124.46

Kopenhaga

Holandja

Kupno

lop“, oraz

CENA

358,45

43,515

43,36

8.88
34.92
26.36
171.42
238.58
126.
46,74
— 82,50

85,75

Pożyczka kolejowa konwersyjna 61,75
6 proc. pożyczka dolarowa 190 r. 87.—
10 proc. pożyczka kolejowa
104—
104.

Listy i obl.Banku Gosp. Kraj. 94-Listy zast. T. K. P. P. Il em. 817
8 proc. przemysłu polskiego
88

inne części

325 Złotych.

pierwszorzędnej

suma

Ża latarkę karbidową

klu-

Cena

tująca suma

za całv

w 3-ch

komplet

złotych,

ratach miesięcznych

komplet

sam

165

płatne:

po

40

złotych.

marki

pierwszorzędnej

z aparatem

przy

45 złotych

odbiorze

|

i resz-

optyczną,

i wyprawą

gramotonowy.

1! Ostątnia nowość!! Eufon walizkowy wagi 1 i pół kg., skrzynka dębowa,
jasna lub ciemna, ewentualnie pokryta płótnem, rozmiaru28x28x12 cm., wszystkie

części podczas przenoszenia mieszczą się wewnętrz. Nadaje się dó używania w
normalnie,
zupełnie
koncertowo,
czasie podróży, wycieczek, w domu i t.d. Gra

dzięki swej membranie, oraz werkowi

(typ precyzyj-

dwusprężyn. orygin. szwajc.,

jakości.
ny). Talerz pokryty aksamitem, jak również inne części pierwszorzędnej
Syreną, ReCena wyżej opisanego eufonu łącznie z 5 płytami najlepsz. wytwórni
Pierwsza

bardzo

ładnie,

dodatkowe

rata płatną jest przy odbiorze. Za

głośno

i bez szmerów.

Werk

płytami 200 zł. łącznie

z przesyłką

dwuspręż.

i opak. płat

płyty

doliczą

40x40x30 cm. dębowy.

po 5 złotych. Eufon szafkowy, koncertowy rozmiaru

szwajcarski.

zamknąć. Cena

e przy

93,—

odbiorze

u-

Dzwiczki

60 zł.

wraz

z 10

resztują-

jedne z najlepszych i cieszą się powodzeniem nawet u. najwytworniejszych radjobez wymiennych cewek
amatorów, gdyż są naprawdę udoskonalonej konstrukcji,
o
A
1
у
:
zbudowane z pierwszorzędn. części,

Nasz 3 lampowy typ R. L. 3 daje wszystkie stacje europejskie na głośnik
i słuchawki. Kosztorys: Aparat 180 zł, 3 lampy Philipsa (1 głosnikowa) 70 zł.
akumulator 35 zł., baterja anodowa 24 zł., materjał na antenę 15 zł., 1 para słu-

Dla szkół, lokali publicznych czyli dla odbioru silnego na głośnik wszystkich europ. stacyj polecamy nasz 4 lampowy „Neutrovox*, zbudowany podług naj| nowszych schematów wiedeńsk. na tranformat. Philipsa i innych częściach najpow.
zagr. fabryk. Znakomity dla odbioru długofalowych jak również iikrótkofal. stacyj.
Cena za komplet (jak powyżej) z większym akumulatorem oraz 2-ma lampkami
BE
głośnik. i 2-ma oszczędn. 650 złotych. Płatne w 10 ratach miesięczn.

po otrzymaniu zamówienia
odwrotnie
Wszystkie nasze artykuły wysyłamy
towaru w drodze. Wydajemy również kilkulet.
naszą odpowiedzialność za CA

66.50

pisemną

na każdy

przedmiot.

ь

osobom odpowiedz.
„warunkach
i t. @ i przeto przy łask. zamó-

wieniu prosimy uprzejmie o załączeniu zaświadczeń
daniu realności.

z miejsca

pracy lub o posia-

WYCIĄĆ I ZACHOWAĆ!

nadzieję, by się coś jącem sercem posuwała się naprzód,
czyna straciła
przyświecając sobie latarką. Pod schodnia tego mogło jej udać.
dami ciągnął się wąski korytarz barsię,
ła
dowiedzia
Podczas Śniadania
dzo długi, najwidoczniej
wykuty
w
domu
z
wyjechać
ma
zamku
pan
że
nieskale,
na
której
stał
zamek.
jego
z
ąc
korzystaj
służba,
że
i
XVIII.
ROZDZIAŁ
Szła jaż dosyć długo, gdy nagle
obecności, postanowiła urządzić wieUkryte przejście.
znalazła
się pomiędzy dwoma rozga'
.
Molly czorek tancujący
Przez cały następny ranek
łęzieniami
korytarza.
Jedno jego rawśród
się
„odbyła
ica
Wieczorn
niespobyła zdenerwowana i trochę
mię ciągnęło się dalej, drugie tworzydopisy„humory
,
wesołości
ogólnej
a
mijał,
czas
jak
miarę,
w
lecz
kojna,
dzięsi nieobecności ło kąt prosty i ginęło wśród murów.
nikt nie zwracał się do niej z pyta- wały wszystkim
Molly zawahała się przez chwilę
też projekt
To
Osborna.
groźnego
uspasię
niem ani uwagami, zaczęła
Lecz po
kajać i rozmyślać nad sposobem pro- Molly zabawienia się w chowanego poczem ruszyła na prawo.
kilku
krokach
stanęła
przed
dużemi
Pogaszo.
został przyjęty z aplauzem
wadzenia dalszych poszukiwań.
ciężkiemi
drzwiami,
okutemi
želaWSZyze
wybiegła
Molly
i
Światła
no
po powroW nocy, natychmiast
zem.
się
Wśliznęła
się.
ukryć
aby
stkimi,
bardzo
tak
po
pokoju,
cie do swego
Czyżby tutaj mieściło się więzienie
emocjonującem
spotkaniu z Osbor- do swego pokoiku, zmieniła pantofle
Billa?
Molly nadsłuchiwała,
lecz najna
miękkie
i
z
latarką
elektryczną
w
nem, Molly zredagowała szczegółowy
zweopis zajścia i odkrycia, którego do- ręku udała się do gabinetu. Była do- mniejszy szmer nie dołatywał
konała. List ten schowała w umówio- piero dziewiąta, a Fairleigha nie nale- wnątrz. Usiłowała otworzyć drzwi, ale
żało się spodziewać wcześniej, jak o napróżno. Zapukała ostrożnie—odponem miejscu w bibljotece.
Wreszcie
nachyliła
Ned
miał
przybyć
dopiero za dziesiątej, Osborne zaś mógł wrócić wiedzi nie było.
trzy dni, jednak uważała, że
należy o jedenastej. Molly miała więc godzi- się i, przykładając usta do zamku, zawołała Billa, i znów cisza była jedymieć przygotowane sprawozdanie na nę czasu na swe poszukiwania.
ną odpowiedzią.
Do
gabinetu
dostała
się
bez
przewypadek jakichś konsekwencyj zajścia
' Rozczarowana zawróciła i poszła
szkód, nie spotkała nikogo.
Zapaliła
nocnego.
w
przeciwnym kierunku. Tutaj czuła,
Radość ogarnęła ją na myśl, że elektryczność i skierowała się prosto
ze
grunt zniża
się stopniowo,
na
do
półek
ruchomych
i
wyjęła
dwa
może zdoła odnaleźć więzienie Billa,
schody,
postanowiła koniecznie dostać się do grube tomy, które zapamiętała wczo- końcu korytarza były znów
niemi głuchy
mur.
Bacznie
zna- a pod
ukrytego
przejścia, ale narazie nie raj; po długich poszukiwaniach
przyglądała
mu
się
czas
jakiś,
aż
lazła
sprężynkę
i
przycisnęła
ią.
było o tem
mowy,
gdy
Fairleighi
wreszcie
dostrzegła
żelazne
kółko,
Półka
odsunęła
się,
a
za
nią
ukazamku.
w
byli
Osborne
na wysokości
dwuch
Następnego dnia Osborne
wyje- zały się drzwi, wiodące na kamienne wbite w mur
łokci
mniejwięcej.
Spróbowała
poruschody.
Molly
upewniła
się,
że
będzie
chał do Exbear pociągiem rannymi
szyć
kółko
i,
ku
najwyższej
swej
ramogła
otworzyć
drzwi
od
wewnątrz
późnie mógł wrócić wcześniej, jak
nym wieczorem. — O jednego mniej przy pomocy sprężyny, poczem, zga- dości, udało się jej tego dokonać.
Najwidoczniej poruszało
ono
jakiś
mamy, pomyślała uradowana Molly. siwszy Światło w gabinecie, wśliznęła
mechanizm
o
niezwykłej
Sile,
gdyż
się
na
schody,
ukryte
za
półką.
Zamracały
spędził
Ale lord Fairleigh
nagle
ciężka
masa
kamienna
poruszać
knąła
za
sobą
starannie
drzwi
i;z
bidziewmłoda
i
gabinecie
nek w swym
H. BALFOUR.

"YALKA O DOKUKEŃTY

Wydawca Stenisław %sckłewicz.

Redaktoręodpowiedzajny Witold woydyłło. |,

lv aktach,

Początek

skazanej

Tytuł

Szereszewie

Wychodź.

niniejszy

оо

Sąd

Sprawę

į 1957чеа

Nr.

202,

ręką

ZA

Mała

w

Pohulanka

12.
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Perimufiera

УЕ

Ulframaryna

jest bezwzględnie
wydatniejszą farbą

najlepszą i najdo bieliznyi ce

lów malarskich. Odznaczona
na wy:
stawach
w
Brukseli
i Medjolanie

złotemi

Fabryki

Lwów,

Wszędzie

Ch.

Perlmuttera,

do nabycia.

Polskiej. W

dn.

na

uiszczenie

dziesięciu

opłat

sądowych.

skazanej

leńskim*

książkę,

zawierającą

WSCHODNIEJ,

złotych

ogłosić

dwukrotnie

na

w gazetach: „Dzienniku

Wi-

i „Słowie*, wychodzących w Wil-

nie, oraz sentencję tegoż wyroku
wywiesić na drzwiach sklepu skazanej
przy
ul.

Mickiewicza

7 grudnia

1927

roku

postanowił:

podpisy. Pieczęć okrągła
Polska
Sąd
Pokoju
w

RzeczSzere-

szewie.

NA

DREWNO

brem

śmiennych
1928

odbędzie

r. e godz.

kiej w Nowych
Landwarów, skąd

10-ej

lokalu

a za nią

się

weszła

szczając

z

ręki

kółka,

PAR

[dia

ИЕ

ka-

wydaje

Lekarz-Dentyst

23

Dżyńska-Smolska

e

z. a Poreelanowe

аАаа

о

z.
У.

EEE

i kostjumy,
płaszcze
według ostatniej mody. Mistrzyni
cecho-

wa „WŁADYSŁAWA:BB AKUSZERKI B6
Skopówka 7—8.
OPIERA

LOKALE

sama

@ — kuszERKA

8 W. Smiaiowska

przyįmuje od godz. 9
do
Mickiewicza
46 m. 6. Niezamoż-

Pokój

nym

ilości do wynajęcia

ustępstwa.

P

przeszkód

wydostała

Nr. 63

BEROSNA
ZGUBY

Troc-

Szkoły

Przemysłowo—kiandlowej

Wilnie,

mającą

chorego

syna

DM zi a.

składać do
zonc

datki

uprasza

adm: „Stowa“
Szkoły.

b.

larach.

<żnąa w

DO DRUSKIENIK

Rawa

namo,

firmy

Leitner

z lampką-dyszosowy, bar-

Wileńskie
Komisowo-

Handlowe, Mickie- ;
wicza 21, tel. 152- i

10; 7—9. Z-0862

stanie

okazyjnie

sprzedania.

do

Obejrzeć RÓŻ

Moc

kilo 6 zł.

TOS

a

(konwersacji)

ti

T
i drzwi

przy-

ATA

Popieraj

Dr. Zeldowiczoga

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOÓW.

nie-

od 12--2i od 4--6,

wszyst-

o amin

przedmiotów.
4

į

ou ząwi

PAP

Kobieta-Lekarz

do nižszych

klas gimnaz.

I muje
ną okna

—l, od 5—8 wiecz.

lekcji

mieckiego oraz

na surowo gotowuje

poleca

E

germa-

udziela

niowe oraz
szafy,
stoły jadalne, materace i t. d. Przyj-

|

|

meble
„Jakob” i.
francuskie, maho- j A
į“

D.ZELDOWIEŻ | 26

Rufynowany

nista

BZTAWAM

j

chor. weneryczne, |; nych
domów
po
syfilis,
narządów
i niskich cenach.
оке
moczowych, od 9

RZE

Ę (AU

SZYNKI
do ыužytku

B

5 LEKARZE @

materace, antyczne

DOKTOR

dzo mocny, w dobrym przy szmasuceome

od por.
© 6862

Placówka Polska
Meblowa S. MAKOWSKI Zawalna
15. Okazyjnie łóżka mahoniowe
i

ośrodek
mwawawaj ladny
| MWAWAWE
S
A
r
za
A
ED
RZ
SP
I
KUPKA
wszej klasy, sprze-

momOw

21 Warszawskim puł- |

wawczyni (freblanka)
do dziecka 7 lat. Wilno, Suwalska 7 m. 6,

#

od8

damy
Biuro

Odebrač

Warszawie

potrzebna zaraz oso-ku piechoty
ba poważna, wycho- Tomasika.

się

dla

ž obligację pożyczki do-

EMI

w

i nie

|

mą znaleziono:
bilet
ARES
BO ABA oteiny
Iš Hay,

8

m. 9,

L.0.P.P

|

W. Zdr. Nr: T52.
3
ЗАЛАЫ,
SAM
орн

OS6Zod 5 do 7 wieczorem

wiedzieć

ciem-

Ned

i gdzie mogli się

Nagle zatrzymała

się,

|

czy nie należałoby zaczekać tutaj

siła

się

nad

|

niepew na.

Neda.

„ W miejscu tem

В

|
spot- |

kač niepostrzeženie,

na.
|

duża skała wzno-

drogą,

rzucając

cień

na.

nią.
W
tem
człowiek jakiś stanął
przed nią i zanim zdążyła zorjentować się w sytuacji,. zarzucił na jej.
głowę ciężkie futro,w którem zaczęła
ich się spotkały,
ale żadne z nich się dusić.
|
nie zdradziło
najmniejszym gestem,
Zaczęła wyrywać się gwałtownie,
że się znają. Pomiędzy
poszczegól- lecz wkrótce zorjentowała się,
że Wy-

nemi występami

sali,

jedni

powstał

wchodzili,

inni

ruch

na sitki jej są

wycho- nad

b

dziej

2

bi deda

—

Czy

panienka

Usłyszała
ы
pójdzie

sama,

Molly czy też będę zmuszony ją nieść? Jeswej
żeli panienka

ma

zamiar

być

dłoni zwinięty papierek, szybko Zza- szną, proszę podnieść ręk
do gabinetu, a stamtąd do swegogpo- cisnęła rękę. Był to urwany kawałek
Molly
dał
i :
na którym charakterem żądał.
2
koju, by umyć
ręce i oporządzić programu,
bez

I die

S maži
zęojskowym, u-

m, 5, Przyjmuje: od
j metody. Ceny przy. -8—1i od 4 7.
к
й stępne. Przyjmuje się
Wydz. Zdr. Nr. 3
obstalunki
i suknie,
r

serca poleca
pracowniczkę

Po zwiedzeniu dziedzińca i przyj- dzili.
rzeniu się studni Molli spojrzała na
Nagle ktoś „potrącił krzesło
uczuła w
zegarek i pośpieszyła z powrotem. I i młoda dziewczyna

znów

ВЕИ

EMI ECZIBE

i drogiemi

12,

Z-0662

zrachowała

RW.
a KRVPOWI
E 5 „sę

1- 1866

gm.

|

SEBEBNE

Opiece ludzi dobrego
się biedną wdowę,
b.

Z

pozostałe;
to które trzymała
było
trzecie zrzędu, ogółem naliczyła osiem
kółek. Poszukiwania dalsze nie przyniosły jej nic nowego.

i |

Kursų CRY i SZY-rzędnikomm i zaa
СА _ według sję zniżka. Ofiarna 4
praktycznej i lekkiej

ukazało

do

i
AS

życzki na zastaw zło- horoby jamy
2 Mia. ustnej.
anie i usuwa
ta, srebra, brylantów, Plombow
!.
>
_nie zębów bez
bólu.

nich rzędów i z radością rozmyślała
o tem,
jak się jej udały
obie wynej wieży, którą
poznała
z
opisu cieczki.
;
Neda. Próbowała zamknąć skałę za
Dowiodła
słusznośći swej
hiposobą, lecz kamienny blok nie drgął tezy i może w znacznej mierze przynawet. Obejrzała się i ujrzała
kilka czyni się do odnalezienia Billa.
kółek w ścianie. I znów, gdy pokręJutro już Ned miał zamieszkać w
ciła jedno z nich, ciężka masa poru- Coombe.'
szyła się i zapadła na miejsce,
nie
„Widziała go teraz, siedzącego w
pozostawiając najmniejszej
szczeliny, pierwszym rzędzie, w gronie rodziny.
jednolita i zwarta. Molly, nie wypu- W pewnej chwili odwrócił się i oczy
Molly

6^

BNS

ud Zaraz, frontowy, pierwpomocą
ofert pi- sze piętro, Zygmunsię w dniu 23 lipca towska 4 m, 3.
w

S Bs

Trokach (dojazd do st.
РОН
autobusem do N. Trok). do wynajęcia
& 050Wykaz jednostek licytacyjnych i warun- bnem wejściem,
stoki przetargowe są do przejrzenia w Dyrek- neczny, ze wszelkienia 1-go b. m.o
cji Lasów Państwowych w Wilnie i w kan- mi wygodami, ul. Dągodz. 21 w Wilcelarji
Nadleśnictwą w godzinąch urzędobrowskiego 7 10. -a
nie obok Dworwych.
ca, przed Ostrą BraNadleśnictwa Trockie.

Н

się zaczęła zwolna,

I

В С°

DEDE SALA

ogólnej

й

LONBARO aż SE o MA BTA

pia

Landwarów) sprzedaje z przetargu kloce i
dłużyce, przeważni
sosnowe,
wyrobione
0

|

у

a

NADLEŚNICTWO TROCKIE (st. kol.

J. Zwiedryński | Szkakich

EO BARAK KS

:

mieniami.

UŻYTKOWE.

sposobem gospodarczym
са 1570 т.3,
Przetarg uStny i za

y

Hery

ka twoja jest zabezpieczoną złotem, sre-

ulica

Wileńska 28, tel. 1224 Arsenalska

—o

przejście.

iagiczny

aa UT

PRZETARG

wy-

rok Sądu Pokoju w Szereszewie z dnia 13
stycznia 1926 roku zatwierdzić i pobrać od
skazanej tytułem opłaty sądowej za drugą
instancję pięć (5) złotych. Na oryginale
właściwe
pospolita

treść.
bez&

:

Озгслейпо$с:

4—6.

w S iaiale meu
Mostowej Nr 12 na przeciąg dwuch tygo- nicznym
mejlisa,
dni. Sąd Okręgowy w Grodnie wyrokiem z Dominikańska 13.
dnia

УЕЕ МО

radyi

Wilno,

nędzy. Łaskawe

i

koszt

EAST

posiadającą żadnych
środków
do
Życia, znajdującą się w ostątecznej

sumy na miesiąc aresztu
(10)

SRITIS ONTT

Do nabycia we wszystkich księgarniach
oraz w AJENCJI

e

Słoneczna 20.

imieniu Rzeczypospolitej

niniejszy

i

jakości E

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6.

medalami

13 stycznia 1926 roku Sąd Pokoju w Szereszewie, rozpoznawszy Sprawę
Sary
Poźniak, zamieszkałej w Szereszewie przy ul.
Mostowej Nr 12, oskarżonej
o nadmierne
pobieranie
cen
za artykuły
spożywcze
codziennej potrzeby, postanawia: Sarę Poźniak c. Matysa l. 19, za pobieranie rzeczywiście nadmiernej zapłaty
za cukier, skazač na sto (1oo) złotych grzywny
Z zamianą w razie niemożności
zapłacenia tej

Wyrok

о8

w IU aKt., osnuty
na tle
o stręczycielstwo i handel

pąbrowsku

Poradnik dla Radjoamatorów

bieglego # В

Spo-

i,

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

ZIE CO IB

Wyrok
w

dramat
procesu

GWARANTOWANEJ

PORARNIK DLA RADJOAMATORÓW, praca zbiorowa wy-

ce-

R. Z. P. Oddział

ВО СЕ ЕНО

Biura

*

PIANINA i FISHARMONJE
Zagranicznych
i Krajowych B

wskazówki, jak defekt taki usunąć

1928 r.

przesyła

Spółdzielni

Wilnie,

lo

Gibcon.
iibcon Ž Ząchwycająca
peak

Świato
/
Hela odzwiercią
Moja
i
a
2 nanaa H Hela NOMojatakom
i znal
i
10.25,
:
PAR

wstrząsający
sensacyjnego

'

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

1926 r,

dużą praktyką biurową poszukuje dla pracy czasowej
żywców

w

sezonu

łównsch:

5.30, ostatni

TYLKO

ОНЕ ЗОНЕ

na prze-

Spr.

Pokoju

8 ое о

Związek

dramat

wielkiego

2

AC
V ivian
IS

na tle wojny

W E

SPRZEDAŽ
i WYNAJĘCIE

lem wykońania do Posterunku Pol. Państw.
w Szereszewie. Dziennik Posterunku P. P.
Szereszów. Wpłyn. dn. 6. VI 1928 r. L. 954.

Цр и

osnuty

Grzesznice

Poko-

w gazetach:

w Szereszewie

w

Nr. K. 55K.

у

PpIESONIE
Rad iojo
pikantna
c
|i cz.

O godz.

łabryk

tułem opłat sądowych za I instancję pięć
(5) złotych. Na oryginale właściwe podpisy. Pieczęć okrągła: Rzeczpospolita Polska

Gra

Przeszło 1000 radjoodbiorników zainstalowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy. Mnóstwo listów dziękczynnych, posiadanych przez nas, na każde życzenie
dostarczyć możemy jako referencje. Nasze odbiorniki są uznane obecnie jako

na dogodnych
Towary saa PAS
s»
jak to: stałym urzędnikom państw., gospodarzom

76.
69,

ul. Kamienieckiej

Pokoju

wspaniały

aktach z

program: „BOHATER DZIKIEJ KANADY",

fil

FORTEPIANY,
pierwszorzędnych

ciąg dni czternastu. Sąd Okręgowy w Grodnie wyrokiem z dn. 7 grudnia 1927 r. postanowił wyrok Sądu Pokoju
w Szereszewie zatwierdzić i pobrać Od skazanej ty-

Sąd

p

||

в

„Dzienniku Wileńskim*
i „Słowie, wychodzących w Wilnie, oraz sentencję
wyroku
wywiesić na drzwiąch sklepu Skazanej przy

się

d) Dział radjowy.

arancję

w

ZAPOMNIENIA“.

„Diewinne

sądowych, jak
rówyroku
niniejszego

na koszt

kocord lub Actuelle, najnowsz. repertuaru z 200 igłami z przesyłką pocztową w
dobrym opakowaniu — 200 złotych płatne w 5-ciu ratach miesięcznych po 40 zł.
każda.

r. Sąd

Szereszewie, rozpoznawszy

@ — ВасЫп!5га

solidnej i masywnej budowy z całym kompletem przyborów,a mianowicie:
1 statyw drewniany, 12 klisz, 1 latarka, 1 ramka do kopjowania, 12 poczй
tówek, 10 arkuszy papieru, 2 kuwety, | utrwalacz, | wywoływacz. |

—

pros. Piotrkowa

z przyrząd.:

ч
AS
klisz i błon 9 x 11 z migawką
do
10
z objektywem pierwszej jakości. Aparat

4,5 proc. warsz, 54
5 ргос. warsz. 59,

Rado mia 80
10 pr. Siedlec 78,50

jakości.

Fotograficzny.

wszelkiego rodzaju zdjęcia fotograficzne.
Polecamy aparat fotograficzny Nr
precyzyjną na czas i momentalne zdjęcia

926

Nęchy Berensztejinowej, zamieszkałej
w
Szereszewie, przy
ul. Ostrowieckiej
111,
oskarżonej 0 lichwę żywnościową,
postanawia:
Nechę Berensziejnową, córkę Mowszy,
1. 30, uznając winną rozmyślnego przyjęcia
ząpłaty nadmiernej za cukier, Skązać
na

dwukrotnie

sami. Dzięki naszym dobrze opracowanym podręcznikom
Fotografujcie
czytelnik będzie w stanie sam bez żadnej pomocy zdejmować i wykańczać

każdy

13 stycznia

ciu (10) złotych opłat
wnież ogłosić
treść

pierwszej jakości dolicza się 14 złotych.

b) Dział

aniu

wszystkie

po 35 złotych).

mie roweru, dzwonek angielski, torebka pod siodło lub ną ramę
cze, reperaturka, oliwiarka. GWARANCJA 3 — letnia.

na

8

oraz

tylne

350 _ płatne w dziesięciu ratach miesięcznych po 35 złotych kaźda
(pierwsza
rata płat: ą jest przy odbiorze).
i
ё
у
Rowery znanej firmy „Inventia“ bardzo mocnej budowy i eleganckiego „wyglądu, wszystkie części, jak w powyższych rowerach: Cena złotych 320 — Warunki:
przy odbiorze, lub przy zamówieniu 40 złotych, gotówką, reszta zaś suma płatną
jest w 8-iu ratach miesięcznych równych po 35 złotych każda.
Do wszystkich rowerów dodaje się bezpłatnie: pompka umocowana przy ra-

53.30 53,10

warszawskie
proc. Łodzi

szare,

Piasty

Warunki: 40 złotych przy zamówieniu lub przy odbiorze roweru, reszta, zaś
płatną jest w 8-iu ratach miesięcznych.
й
š
Taki sam damski, odznacza się temi samemi zaletami, co
męski. Cena z:

4,5 proc, ziemskie
8
8

lub

W

OWE

U

żywym towarem. W rolach głównych Werner Krau 5 ! uroczą Viviaa Gibson.

sto (100) złotych grzywny
z zamianą
w razie niemożności zapłacenia na jeden
miesiąc aresztu i na uiszczenie dziesię-

chawek 20 zł., głośnik 90 zł., przesyłka i opakowanie 16 zł. razem zł. 450 płatne
w 9-ciu ratach miesięcznych, przyczem pierwsza płatną jest przy odbiorze aparatu.

5 proc. konwersyjna 67 69,15

10 proc. kolejowa

wszystkie

Dzis! Nowa sensacja!

Kierownik

|
i precyzyjną budową, pozwala na osiągnięcie szybkiej i lekkiej jazdy.
Opis roweru Nr. 120: Rama na podwójnych łącznikach, przekładnia na klinach 48x18 na wzmocnionych oskach, kierownik zwykły lub ruchomy z przednim
hamulcem, „Piasty* „Torpedo* z automatycznemi hamulcami, Opony orygin. „Dun-

ca zaś suma w 5-ciu ratach po 40 zł. miesięcz.

Papiery
procentowe:
5 proc. pożyczką dolarowa 83—82,

niska.

mocną

238,15

8,90
8.92
35,01
3510
26,42
26,48
171,85
172.28
239.18
239.78
125,57 125,88
4686 _ 46,98

Głównego.

znanej fabryki Austro-Daimler,

239,35

124,15

360,25

Dolarowa 86,50
Dolarówka 87, 85,50

rower

chylają się. W celu przyciszania głosu można pokrywę

43,46

Nowy-Yurk
Paryž
Praga
Szwajcarja
Stokholm
Wiedeń
Włochy

drogi

:8,85

359 35

Londyn

na najgorsze

dramat

EEEE SEBBEERESE
Wyrok
ju w

Główka

czerwone

8,89

124.77

238,75

„Dunlop*

c) Dział

Bezimiennie złożono:
na Kom. Chleb Dzieciom

Dolary

polecamy

Kino-

|

wysokiego gatunku 210 złotych, płatne 5o złotych przy odbiorze, resztująca zaś
suma w 4-ch ratach miesięcznych równych. (Za przesyłkę dolicza się 6 złot.).

Diiary.

5 lipca 1928 r.
i waluty:
Tranz. _ Sprz.

szwów.

wielki

bisamji p. tt „DROGA

Stuart.

Teatr „Vanda“
Wielka 30.

i

marki „Puch“, typ wzmocniony Nr. 120. Rower Nr. 120 odznacza się równocześnie

Taki

Dewizy

ze stali bez

fabryki

A.Mickiewicza 22.

WARSZAWA

104 vis a vis Dworca

probiemat

Balkon 70 gr. Porywający

kino-romans . Ww rolach
O głownych:
Mi
ways:

humorem

Parter od 80 gr. Dziś

R

wyśti

Parter 80gr., Balkon 40 gr. Następny

w imieniu Rzeczypospolitej:

damski. Cena zł. 350 (lo rat miesięcznych

ty-

Jest to broszura wielkiego (naszego
przyjaciela sędziwego historyka, Duńczyka.
Dr. Bógholm, który z piórem publicysty
ma często do czynienia, bawił parokrotnie
w Wilnie w powojennych już:czasach. Broszurę swoją

rury gwarant.

„Torpedo*. Opuny najlepszej
inne części pierwszorzędne.

niewątpliwie

równego zaszczytu.
Dr. Karl Bógholm: „Von
Drugie

roli

osobiście

w stanie

ruchomy (na żądanie zwykły). Obręcze: niklowane, czarne lub żółte.

go

człowiekowi.
Ireny Zarzyckiej
poprzednia powieść
„Dzikuska* _ doznała wielkiego powodzenia. Znalazł się też w przeróbce filmowej

łącznikąch,

Tecis „POIODJ

а
skający

Mios

jęczmien-

75--85,

gryczana

85—93,
toilana
na 60—65.

a) Dział rowerowy.

podszytą tęgą ideologją najszlachetniejsze-

KAZ
— Irena Zarzycka: „Jawnogrzesznica".
Powieść, Warszawa. Tow. Wyd. „Rój*. 1928.
Dzieje
uroczego dziewczęcia, wygnanego z domu w odmęty życia. Wynurza się
z nich słynną artystkę kabaretową, ulubienicą Warszawy. Bohaterka
przechodzi, jak
to mówią, przez ogień i wodę, aby w końcu dać szczęście dożywotnie
ukochanemu

z

5.

jqc* | Premjera! Parter od 1 zł.,

mo„Kelios
ь
Teatr

105, H gat. 0000 B
żytnia 65 proc. 18—
razowa 60—65, kar82, 70 proc. 75 — 78,
36 . Ceny rynkotnie 34
35,pszenne

Polecamy w cenie zł. 340, płatne w 1o równych ratach miesięcznych, oryginalne angielskie 1owery najlepszych marek „Derby“, „Herkules“, „B. S. A“, lub
„Bowden“, Rowery te polecamy wszystkim amatorom, życzącym
mieć faktycznie
dobry, silny, lekki i bardzo trwały rower. Rama wysokości 55 — 60 cm. na podwójnych

Kino-

|

110—120, 0000 95
90—100, 000 80—90,

LUBICZ

MARSZAŁKOWSKA

nie-

podległości. Autor wiele widziął, wiele wie

4) skoki

RADJO

z pewno-

ki wojenne, wybuch rewolucji bolszewickiej

mtr. stylem
6) sztafeta

SALA MIEJSKA
Ostrobramska

rolach głównych:
powstają skrzypce"

„Krdlowa
tor)
Gertruda

Astor, L Farrell Mc „Donald i Henry Walthall. Nad
w 1 akcie. t
Sie
SE
w 2 akt. Ostatni
seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcją p.
. Szczepańskiego.
Kasa czynną od
g. 5
m.
30,
w niedzielę
i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od BÓG w niedzielę ч i święta Тр
el
od g. 4-ej.

Ceny_miejsc:

mocna,
dla reszty
spokojna.
Dowóz
średni.
Mąka
pszenna krajowa
| gat. 0000 A

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

w

Powieść „Państewko* ma za tło przygotowania do akcji powstańczej młodzieży
na tak zwanych Kresąch Wschodnich jesz-

na srebrnym

panów,

ul.

inie 34-35 słoma żytnias - 10, siano 10 —15,
ziemniaki 13—10.
Tendencja
dla owsa

trampoliny dla pań, 5) bieg 1500 mtr. stylem dowolnym
dla
panów, 6) bieg 400

| napi-

sprawozdawcą „Słowa*, oto jaką
informację pośpieszamy dać naszym
czytelnikom:

tułowej.

dla

(r)

żyto 51
52, owies
50—52, jęczmień browarowy 53-54, na kaszę 49—50, otręby Ży-

Drugi dzień zawodów wypełnią 1) bieg
200 mtr. styl klasyczny dlą panów, 2) bieg
100 mtr. nawznąk
dia pań,
3) bieg 100

polskiej ko-

„Trzecia

rozkwicie męskiego

przed

dowolnym dla pań, 5) bieg 400
dowolnym
dla panów
oraz
4 х 50 mtr. dla pań.

oznaczono na godz. 4 pp.

— (n) Ceny w Wilnie
z dnia 3-go
lipca r. b.
Ziemiopłody: Ceny za 100
kg. przy
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno:

4) bieg 100 mtr. stylem

naszej Rzeczypospolitej.
beletrystyki wstąpił autor

ścią nie przeminie niepostrzeżona. Zanim
obszerną da o niej recenzję stały literacki

cze

poliny dla panów,

wyscigowego.
W
program: 1) „jak

EO ow OGONEM

na jeziorze

wieść
-— osnuta na tle przeżyć
polskich na
Trockiem.
Kresach z czasów wojny i rewolucji bolszewickiej, na tle dziejów Korpusu Dowbora
Wileński okręgowy
Związek Pływacki
Mušnicsiego i polskich organizacyj
z tego organizuje w dn. 7 i 8 bm. zawody
płyokresu czasu. Str. 330. Warszawa. Gebethner i wackie
na malowniczem jeziorze TrocWolff. 1928.
kiem.
Nowość najzupełniejsza. Debiut belleW pierwszym dniu zawodów program
trystyczny pisarza, którego
podpis
nieraz przewiduje: 1) bieg
100 mtr. stylem dojuż figurował na łamach polskiej prasy wi- wolnym dla panów, 2) bieg 200 mrt. styleńskiej, specjalnie „Słowa”, wszelako pod lem klasycznym dla pań, 3) skoki z tram-

Od dnia 5 do 8 lipca 1928 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Kulturalno-Ošwiatowyj

п---

pływackie

ta 4x50 mtr. dla panów.
Początek zawodów
zarówno
-w sobotę

поннниизнининиининанивия

Zawody

— Kazimierz Leczycki: „Państewko". Po-

Biejski Kinematograi

mtr. stylem dowolnym ;dla pań i 7) sztaie-

LL

"SPORT.

Nowości wydawnicze.

się

postui ĄG

4

którego

pisma Neda, lecz bez
podpisu, były
— Więc chodźmy,
ja idę z tyłu.
napisane następujące zdania:
Jeżeli panienka zacznie krzyczeć, albo“
„Dokonałem
odkrycia.
Musimy spróbuje uciekać, będę
tłumaczyła swą nieobecność tem,
že
strzelał. Zro-.
Proszę
wyjść zaraz i zumiano?
w ciemności uderzyła
się w głowę i się zobaczyć,
|
iść Ścieżką wśród skał".
musiała poleżeć, by ból minął.
Molly podniosła rękę poraz drugi,
Następnego
dnia drugi
raport
Molly zmięła papier i wsunęła do była przekonana, że nie były to czcze.
szczegółowy dokonanych odkryć zo- kieszeni.
pogróżki.
W tej że chwili Światło zgasło i „ — Widzę z przyjemnością, że pastał złożony za oprawionym
tonem
kurtyna się podniosła. Sąsiedzi Molly nienka jest bardzo
„Punchu“.
rozsądna,
|
Dnia tego miał się odbyć koncert zajęci byli tem, co się działo na sce- rzekł Osborne, zdejmując futro z jej
nie, mogła więc wysunąć się niezna- głowy.
doroczny w pobliskiem miasteczku.
|
Sir Tomasz Crawley i lord Fair- cznie z Sali.
Molly ujrzała w jego ręku rewolZamieč,
która szalała
już od wer i zrozumiała,
leigh byli zazwyczaj honorowymi goże o ucieczce nie
śćmi i przybywali wraz z całą służbą. dwuch dni, ucichła nagle i mróz był było mowy.
Tym razem brakło
tylko
Osborna. silniejszy. Molly szła szybko, rozmy=:
Molly
siedziała w jednym
z ostat- šlając nad tem, co też chciał jej poubranie. Gdy zbiegła do do
pokoju,
gdzie zebrała się reszta służby, wy-

D-ik.

„Wydawni:two

Wileūskie“

ul. Kwaszelna

23.

1

