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Wo-

zadnego

Za

poprzedniej
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delegacja

pozytywnego

wyniku.

bytności

Warsza-

w

litewska

dyskutowala

nad polskim projektem
komunikacji
kolejowej oraz
pocztowo-telegraficznej między Polską a Litwą i aczkolwiek uznała go za nie do
przyjęcia,
zgodziła się na przedłożenie
swego
kontrprojektu.
Logicznie

rozumując,

można

się

było spodziewać pewnej zmiany stanowiska litewskiego, stanowiska, które zresztą nie było poparte żadnemi
względami rzeczowemi.
Tymczasem wbrew przypuszczeniu
prezes delegacji litewskiej przybył tym
razem do Waiszawy z projektem, który proponuje komunikację pośrednią
via Prusy i Łotwę.
To
sianowisko
litewskie, jako sprzeczne z samą istotą komunikacji, domagającą się otwierania dróg bezpośrednich, najkrótszych
i najtańszych, zostało
przez
stronę
polską uchylone.
Delegacja
litewska nie
umiala
przytoczyć żadnych innych
argunientów, prócz argumentów natury
politycznej, jednostronnych, godzących w

zamknięcie rokowań w Warszawie.
WARSZAWA, 14—7. Pat. Dziś o godz. 22-ej odbyło się w pałacu
Prezydjum Rady Ministrów posiedzenie plenarne komisji
polsko-litewskiej
do spraw komunikacji i tranzytu oraz ekonomicznych. Na porządku dziennym posiedzenia znajdowały się: 1) sprawozdanie podkomisji,
a)
kolejowej, b) pocztowo:telegraficznej, c) ekonomicznej; 2) sprawozdanie
komisji
dlu konierencji polsko-litewskiej, 3) deklaracja delegacji polskiej, 4) deklaracja delegacji litewskiej, 1) odpowiedź na deklaracje,
6) zamknięcie sesji.
Przyjęte zostały sprawozdania podkomisyj
oraz
sprawozdania
dla
konierencji ogólnej. Po podpisaniu protokułu posiedzenie zostało zamkniętę.
Delegacja litewska opuściła Warszawę o godz. 23 min.
50, żegnana
na dworcu przez przedstawiciela Min. Komunikacji Kleśniowskiegoi przedstawiciela MSZ Marczyńskiego.

Znamienny komentarz niemiegki

do

Sokala.

nofy

min.

kami

zwraca

uwagę

na

szczególne

znaczenie

pisma

przedstawiciela

rządu

polskiego.
Jeżeli nawet — oświadcza korespondent „Vossische Ztg.* — Polska
całość
terytorium
Rzeczypospolitej narazie nie odwołuje się do paktu Ligi Narodów, ani też nie żąda od RaPolskiej.
A dy Ligi decyzji, to niewątpliwie oczekiwać należy takiego apelu
polskiego
Pozwolę sobie zauważyć, że nado
Rady
Ligi
z
powołaniem
się
naart.
11
paktu
Ligi,
o
ile
rząd
litewski
wet te motywy
polityczne! logicznie
nie wytrzymują krytyki.
Gdy Litwini wbrew oczekiwaniu nie zmieni swej taktyki.
twierdzą, że jeżeli
prze”
wagon
przejdzie
Omawiając następnie zarzuty, podniesione przez stronę polską
przez terytorjum według ich własnego ciwko'litewskiemu projektowi paktu © nieagresji — korespondent
„Vossi”
— „Brzekonaaia, sporne drogą najkrótszą,
che: Zty:* oświadcza: Pozaznajomieniu się choćby tylko. ' powierzchowaem
np. przez. Wilno-Orany na Litwę, to
nie może być dopuszczony. Natomiast z projektem litewskim musi się przyznać, że podniesione przeciwko niemu
nie są
pozbą.
tenże sam wągon może przejść przez przez rząd polski zarzuty z punktu widzenia rzeczowego
to samo Wilno, a potem przez Łot- wione uzasadnienia.
:

wę do Litwy i wówczas wszystko jest

w porządku.
Jeszcze bardziej
drastycznie wyglądać będzie
przykład z rejonu suwalskiego, gdzie istnieje odcinek granicy nawet w pojęciu litewskiem bezsporny. Wówczas
wagon i w pierwszym i drugim wypadku (t j. gdyby
szedł wprost przez Suwałki, czy też
przez Prusy)
musiałby
przechodzić
przez Grodno.
, Wobec tego, że projekty litewskie
nie wniosły
nowych elementów
do
dyskusji delegacja polska
pozostała
nadal przy poprzedniem swem stanowisku, a mianowicie, że jedynie i wyłącznie winna być otwarta bezpośrednia komunikacja, gdyż jest to zgodne
z duchem wszystkich konwencyj mię=dzynarodowych,
odnoszących się do
Spraw komunikacyjnych
i tranzytowych. Tego wymagają
żywotne interesy obu krajów.
W ten sposób tylko może być za-
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pokojowe

współ-

państwami.

pośrednich

:

dróg
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terytoriów sąsiednich, dróg, uzależnionych od zgody państw trzecich, strona

polska

uważa za

dencją zalecenia Rady
z dnia

10 grudnia

sprzeczne

Ligi

z ten-

Narodów

1927.

Tembardziej jasnem jest, że

Amnesfja z powodu 10-lecia Niepodleglości Polski.
WARSZAWA, 14 7. Pat. W
„Monitorze
Polskim''
została
dzisiaj ogłoszona ustawa z dnia 22 czerwza 1928 roku о атпе5# 1ірошоац 10-lecia odzyskania Niepodległości przez Państwo

Polskie.

Kiedy zostanie podpisany traktat, potępiający

wojnę.

NOWY YORK. 14.7. (PAT). Według wiadomości nadesłanych przez
waszyngtońskiego korespondenta „New York Timesa*
siery dyplomatyczne
informują, że traktat potępiający woinę podpisany zostanie w Paryżu w październiku b.r. 0 ile tyłko rokowania w tej sprawie postępować będą normalnie
Nie jest jeszcze zdecydowane czy sekretarz stanu Keliog będzie mógł osobiście wziąć udział w podpisaniu paktu.
Gi af AGE

Przesilenie rządowe w Jugosławii.
„
WIEDEN,

powody natu-

ry politycznej strony
ne są w zupełności

polskiej
z

rządu polskiego na notę
dnia 23 czerwca

zgod-

odpowiedzią

br.

litewską

z

Jaki był przebieg prac podkomisji

ekonomicznej
w
gospodarczych?

dziedzinie
3

spraw

Delegacja polska, opierając się na

oświadczeniu

przewodniczącego

gacji litewskiej, że rząd litewski

mierza z dniem
podnieść

stawki

1

października

celne

na

dele-

zabr.

towary

pochodzące z krajów, z któremi

Lit-

wa nie ma kontraktów handlowych
Oraz, że nie chciałby, ażeby zarządzenie to było
rowane

komentowane

specjalnie

przeciw

jako

polskim, złożyła odpowiedni

umowy

Koła białogrodzkie przypuszczają, że zamach na Łazicza spawoduje
trudności w pertraktacjach politycznych.
Wczoraj popołudniu wezwano do Białogrodu posła jugosłowiańskiego w Londynie Giuricza, który, jak wiadomo, ma objąć w nowym gabinecie tekę ministra spraw zagranicznych.

Szczegóły krwawego zamachu w jugosławiańskiem ministerstwie spraw wewnęirznych.

tymczasowej

o

4

BIAŁOGRÓD. 14.7. (PAT). Nadzwyczajne dodatki dzienników podają szczegóły
zamachu przeciw szefowi bezpieczeństwa publicznego Łaziczowi.
O godz. 12 min. 20 w chwili gdy urzędnicy zaczęli opuszczać biura, nieznany człowiek ubrany bardzo starannie, wyglądający na lat 30 zgłosił się w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych

i twierdząc,

iż ma

ważną

domagał

się by

pierów, które nióst w ręku, udając, że zamierza przedłożyć je Łaziczowi wyjął rewolwer
i strzelił do Łazicza raniąc go powyżej prawego ucha, poczem strzelił dwukrotnie sobie
w

usta.

R

2

Strzały ściągnęły na miejsce wypadku urzędników, którzy jeszcze pozostali w Ministerstwie i żandarmów.
| |.
Е
zzsk:
Przybyli znaleźli na ziemi leżących w kałużach krwi ofiarę zamachu i napastnika.
są szerokie | ecz kuPo tymczasowem zbadaniu okazało się, że rany Łazicza

la nie uszkodziła powaźnie

śmiertelne.

Lazicza

przeniesiono

ani czaszki, ani mózgu.

у

do

szpitala,

gdzie

Według

dokonano

na

opinji łekarzy

rany

te nie są

nim

która

powiod- ‚

{

operacji,

:
ła się. Stan zabójcy był oceniany jako beznadziejny.
Sprawca zamachu ina być nacjonalista bułgarski, który zamieszkiwał

w Bulgarji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało komunikat, który w ogólnych zarysach pokrywa się z powyższą relacją dzienników. Komiunikat wymienia jedynie nazwisko sprawcy zamachu, które brzmi Montilo Ivanov.

Zderzenie się parowozów na stacji w Biatym-

stoku.

uderzyły zę na stacji w Białymstoku dwa
zarjuszy

kolejowych

doznał uszkodzeń

doznało

i przeszkody

obrażeń,

w ruchu

parowozy, przyczem sześciu funkcjo-

jeden

z nich

nie było.

jest ciężej

ranny.

Tor

nie

Ofiarą padło 8 dzieći z wycieczki
BERLIN, 14 7. PAT.
którym

jechała

niosło ciężkie rany.

Na

jednej z ulic

wycieczka

szkolna.

szkolnej.

podmiejskich

Dwoje

dzieci

wywrócił

zostało

ps

zabitych,

13.

się

ATS DIIRKTUNUATTKIEATS
T
7а tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych eraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
OGŁOSZEŃ:

50 proc.

drożej.

Wiersz

Ogłoszenia

jubileusz

dziesięciolet-

przeszłości,
letniej
o prawa do 300
przekreślonej
niebacznie
w
dniach
wyzwolenia Ojczyzny— jubileusz zmagań z rządami niepodległej Łotwy o
ziemię przodków, wywłaszczoną bez
odszkodowania po dzień
dzisiejszy,
na której to ziemi byliśmy stokrotnie
autochtonami,
obecnych władców

niż
nie-

podległej Łotwy.
Jeżeli pozwalam sobie dzisiaj poruszyć sprawę naszą, to nietylko ze
względu na zbliżające się dnie jubileuszowe, lecz i dlatego, że w dniu 22
czerwca r.b. w Dynaburgu, a dnia 8
lipca w Krasławiu odbyły się w
obecności Prezydenta
łotewskiego
i
posła
Rzeczypospolitej
Polskiej
P.
Łukasiewicza
uroczystości
odsłonięcia pomników poległych
w walce
o
niepodległość Łotwy żołnierzy
polskich. Prezydent Rzeczypospolitej Łotewskiej w swojem przemówieniu zaznaczył: „żołnierze, którzy tu spoczyprzyszli

tu z ziem

polskich,

milimetrowy
cyfrowe

jednoszpałtowy

i tabełowe

auto-

6 od-

na stronie

o 25 proc.

drożej.

2-ej

Za

inflanckie.

b. Inilant
nich zmagań b. ziemian
Łotwie)
na
Polskich (obecnie Latgalja

większymi
mnogie rzesze

WARSZAWA—T-wo Księg. Kot. „Ruch*.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego.

ja-

ko sprzymierzeńcy w walce
o wolność. W chwili, kiedy to
się stało,
Łotwa
przeżywała
niezmiernie
krytyczny okres swojej historji, walcząc

na terenach b. Inflant Polskich.
Ziemię, której nie ważył się sprzedać ziemianin za czasów niewoli, wydarto nam przemocą, szykanując wydzielenie 50 ha resztówek (częstokroć
nie centrum),
niejednokrotnie
określając linję graniczną przez podwórze

przed domem

wdzięcz-

mieszkalnym

b. Inilant Polskich,

było

b.

uzyskać zabezpieczenie praw naszych.
r.
Było to nam obiecane w końcu
w
memorjał
składali
1919, gdyśmy
sprawach naszych w Wilnie w dniach
otwarcia Uniwersytetu Stefana Batopopierali
rego, gdyśmy jednocześnie
prosząłotewskich,
posłów
prośbę
Dyterenie
na
i
cych orężnej pomocy
przez
go
po wyzwoleniu
naburga
w r.
bolszewików
od
polskie
wojska
spraw
orbicie
w
nasze
1920, sprawy

do załatwienia nie egzystowały.
Dalej następują dzieje długoletnie
u wszystkich / Ministrów
zabiegów
Spraw
Zagranicznych.
Sprawa
tak
łatwa do ujęcia w pierwszych latach
porastała mchem niechęci,
trudności
i ciągłego

odkładania

ze

względu

na

ko Ś. p. Prezydent Narutowicz otwarcie nam
powiedział: „was
pošwięcają'.

dostarczenie numeru

dowodowego

Vila

20 gr

28.

Gałkowife pokrycie 4 prog. premjowej pożyczki inwestycyjnej.
WARSZAWA,
premjowa

14.VII. PAT. 4 proc.

pożyczka

inwestycyjna

zo-

stała pokryta drogą publicznej
subSkrybcji z ogromną nadwyżką. Zgłoszenia ga obligacje pożyczki przewyższają

znacznie

ilość,

wyłożoną

do

tym
pawszyst-

pierem jest powszechne i we
kich sferach społecznych.

Dzisiaj

Gstafnie efany oficjalnej podróży

ta walka

o

prawa

nasze

na

tej ziemi, niepoparta przez rządy polp. Prezydenia Mościckiego.
skie z biegiem czasu i wobec faktyczOZORKÓW. 14.7. (PAT). Po wynie przeprowadzonej parcelacji i obujeździe z Suchodębia
Pan Prezydent
dowania resztówek przekształciła się
Rzeczypospolitej Mościcki wraz z toi przeinaczyła w materjalne tylko za- warzyszącemi mu osobistościami i orgadnienie — odszkodowania
za wy- szakiem przyjechał o godz. 9 min. 20
właszczone mienie. Stało się to pomi- przez Krośniewice i udał się do Ozormo naszej woli i zostało
dokonane kowa.
Na granicy wojew. Warszawskiego
nie przez nas, lecz przez te nieodpo- pożegnał Pana Prezydenta wojewoda
wiednie czynniki,
co
Sprawę
naszą warszawski Twardo, a powitał wojewo
da łódzki jaszczołt.
%
pogrzebały.
O godz. 10 nastąpił wyjazd do wsi
Rozparcelowana Łotwa, władająca
nie tylko naszą ziemią orną, lecz i Topola Królewska, skąd Pan Prezydent
udał się do Sielca. Dostojny gość udał
lasami, stanowiącemi, niestety, teren się do miejscowego kościoła, gdzie był
wypraw myśliwskich nietylko nemro- powitany. przez proboszcza, który oddów niepodległej Łotwy, lecz i mini- prawił modły za Polskę i Pana Prezystra pełnomocnego
Rzeczypospolitej denta.
W. toku dalszej podróży zatrzymyPolskiej w Rydze p.Łukasiewicza,="któ-

rego wizerunek z dwoma

głuszcami,

Rzeczpospolita

Polska 'nie miała

krew,

łatwem

gr.

i czyniąc sprzedaży. Zainteresowanie

prawa
robić
z.
nas
prezent
ność niepodległej Łotwy
Łotwie.
Jeżeli
sprawa,
o
którą
walwolnośc.
jej
O
przelaną w walce
czyliśmy,
została
przez
nas
przegraPo_ dziesięcioletniej niemal walce
na i przeinaczona w zagadnienie tylprzyznać musimy— my, Inflantczycy, ko materjalnego odszkodowania įįza
žešmy
żeśmy przegrali. 1 niedlatego,
ziemie wywłaszczone, to odszkodosię nie bronili, bośmy byli wszędzie,
że wanie takie powinno być przez Łotwę
gdzie być należało, lecz diatego,
wypłacone. Jeżeli zaś Łotwa nie pobronić nas nikt nie chciał, ani rządy
siada na wypłatę
sum
pieniężnych,
społeczeńpolskie od r. 1919, ani
to
powinny
być
nam
zwrócone
lasy,
sercem
stwo, co przeszło z lekkiem
żeby
głuszce,
upolowane
w
naszych
obok naszej tragedji. Tem smutniejlasach, trafiały na stół prawnych ich
sza jest przegrana, że nie była ona właścicieli, co w r. 1562 poddali się
wywołana koniecznościami państwo
qwolnej
Rzeczypospolitej",
i „wolnie
wemi, dła których gotowi jesteśmy
zaś
w
r.
1928
zostali
zgnieceni przez
gotowi byliśmy przekreślić 300 letnią
Łotwę,
wyzwoloną
przy
pomocy oręża
matedobra
przeszłość i postradać
polskiego „NIE WOŁNIE*.
rjalne. I nie była ona wywołana nie`
Waclaw Szadurski.
Łotmożliwością, bo wszak okazując
pomoc w walce o niepodległość
wie
właśnie na terenach
--pomoc orężną
za

30

wszelkie wstręty, aby zmusić nas do
porzucenia tej ziemi, skąd nasz ród.

zabitemi pewnego ranka,
znajdziemy
w numerze „Łowca Polskiego" z dnia
z Niemcami i bolszewikami, i nie 9 czerwca r. b. -ma przeżyć rok ciężwiadomo, coby się stało z tą częścią ki - powodzie i nieurodzaj. Być może,
Łotwy, w której się znajdujemy, gdy- głód. W związku z tem w jednym z
tą czę- numerów
„Kurjera Warszawskiego”
by nie pomoc polska". Otóż
podjęta
została
myśl przyjścia z pocością Łotwy, z którą nie wiadomo,
Łotwie.
by się stało, są b. Inflanty Polskiej mocą materialną głodującej
Polska
ma
zawsze
czułe
serce
dla
faktycznie
się
co
jest,
Wiadomem
obcych.
Nas
nikt
się
nie
pytał,
czyśzo”
stało z b. lnflantami Polskiemi
nas
i
z my.nie głodni,a. są. pośród
stały oddane- Łotwie, . natomiast
ziemskimi, tacy. | nikt się nie pyta, czy nie jest
b. właścicielami
nami,
się sta- przyczyną możliwego głodu na Łotwie
co
wiadomo,
rzeczywiście nie
wyg
nie Owa bezmyślna parcelacja, owe
bronić
nikt nas
ło, ponieważ
właszcenie
majątków
o
wysokiej
kulha polskiej ziemi
chciał i 250000
bez odszko- turze na rzecz tych, którzy, władając
łotewskie
ręce
przeszło w
sie- obecnie tą ziemią, nie umieją ani dać
swoich
ze
dowania. Wyrzuceni
jej, co jej się należy, ani wziąć od
iniepodlegdzib weszliśmy w granice
niej.
wielw
łej Ojczyzny, „jako exulanci,

kiem ubóstwie”. Taką była

i 3-ej

14,

brace Wojewódzkiego Komitet RegjoNAlNEgO.

W dniu 13 b.m. w
urzędzie wojewódzkim w Wilnie pod przewodnictwem dyrektora
Banku Gospodarstwa Krajowego p. L. Szwykowskiego

odbyło się posiedzenie sekcji ogólnogospodarczej W.K.R.
Na posiedzeniu tem

mitetu p. Leon

Rogulski

członek

Ko-

przedłożył

wał

się

Pan

Z Leśniewa

Prezydent

udał

się

w

Leśniewie.

Pan

Prezydent

przez Łęczycę do wsi Tum

na zwiedze

nie historycznej
skiej.
W

słynnej katedry tum-

katedrze po „Te Deum'*

powitał

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej od
ołtarza biskup łódzki Tymieniecki.
O godz. 17-ej przybył Pan Prezydent do Wartkowic. Tu na otwartem.
powietrzu przed mleczarnią spółdzieł
czą odbyło się przyjęcie gospodarcze,

składające się z młeka pod wszelkiemi
postaciami i owoców.
Prezes Centralnego Tow. Rolnicze
go w przemówieniu złożył Panu Prezydentowi Mościckiemu serdeczne podziękowanie za wzięcie udziału w wycieczce na tereny Centralnego
Tow.
Rolniczego. Przemówienie swe zakoń- +
czył p. Fudakowski okrzykiem na cześć
dostojnego gościa.
Dolej przemawiał
wiceprezes Rudowski, a następnie w imieniu organizacyj Kółek Rolniczych b. poseł Maj,
wreszcie zabrał głos Pan
Prezydent
Rzeczypospolitej .
Po przemówieniu Pana Prezydenta
zebrani głęboko
wzruszeni
wznosili
długoniemiłknące okrzyki „Niech żyje'*
Odjazd z Wartkowic do Ozorkowa nastąpił około godz. 20-ej.
W Ozorkowie po powitaniu przez
delegację kółek rolniczych wstąpił Pan
Prezydent do miejscowego kościoła na
krótkie modły, poczem został pożegna
ny przez odjeżdżających stąd do Warszawy

ministrów

Niezabytowskiego

Wyjazd min.
Sfaniewicza do
Gzartoryska i na Paiską Gdrę.
WARSZAWA,

14—7.

Pat.

Dziś

wieczorem wyjechał do Czartoryska
p. Minister Reform Rolnych prof. dr.
Witold Staniewicz. P. Minister będzie
obecnym na zwołanym w Czartorysku
zjeździe
kierowników okręgowych i
powiatowych urzędów ziemskich województwa wołyńskiego i poleskiego,
mającym zająć się
sprawą
uwlaszczenia czynszowników wolnych
ludzi
i długoletnich dzierżawców.
Następnie pan minister weźmie udział w uroczystościach
legjonowych

pod Kościuchówką na

Polskiej

Gó-

rze.

Minister

ро-

Regjonalnego.

wróci

Pozatem

dyrektor Banku

kowski wygłosił dłuższy

p. Szwy.

referat, po.

party bogatym. cyfrowym materjałem
na temat: „analiza bilansu handlowego»
Polski w stosunku do zagadnień re-

gjonalnych“.
Referaty

te

wywołały

datkowe,

kację

przemysł

Wileńszczyzny.

te zostały

oddane

ożywioną

zagadnienia po-

lniany i elektryiiW końcu tematy

do

opracowania

poszczególnym reierentom i wejdą na
obrady podsekcji Komitetu Regjona|-

*" Szły lata, zmieniali się ministrowie
i przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze.
Sprawa
trwała
nie
przedawniona, lecz z biegiem
czasu
jakże boleśnie przeinaczona. Wstepo- | tępi radykalnie muchy, komary,
waliśmy w bój o prawa nasze z my- į mole, pluskwy, karaluchy, prusaki i wszelkie inne owady.
ślą o dalszym posłannictwie — tam

i

Staniewicza oraz delegatów C. T. R.
W Ozorkowie zakończyła się podróż oficjalna
Pana Prezydenta, który
stąd jużw charakterze półoficjalnym
żegnany owacyjnie przez ludność odjechał przez Zgierz do Spały.

między innemi szkic planu prac nad
wa
programu
gospodarczego
ileńskiego Wojewódzkiego Komitetu

GROŃ

Sfraszna Kafastrofa aufohusowa w Berlinie.
bus, w

Zbliża

ŚWIĘCIANY POwW.—Rvnek 9.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24,

szereg spraw ważniejszych. Jeden tyl- dyskusję, wysuwając

6 robotników doznało obrażeń cielesnych.
WARSZAWA, 14 7. PAT. W dniu 14 bm. o godz. 12 min. 30 w południe

projekt

co do towarów, pochodzących z obu
krajów, biorąc za podstawę klauzulę
największego uprzywilejowania.
Na projekt ten delegacja litewska
odpowiedziała negatywnie, wysuwając
i tu na pierwszy plan motywy
polityczne, to znaczy pragnąc
ewentual-

do zakomunikowania

Zaledwie jednak przekroczył próg pokoju, w którym urzęduje Łazicz, z pośród pa-

skie-

wzajemnem

sprawę

go niezwłocznie wpuszczono do gabinetu szeia bezpieczeństwa publicznego.

towarom

niestosowaniu stawek maksymalnych,

z Białogrodu

Hadżicz zamierza zaproponować objęcie tek w jego gabinecie.

ska nie mogła stanąć na gruncie tych
tez politycznych Litwy, które godzą

Przytoczone wyżej

Według doniesień dzienników

gen. Hadżicz pozostaje od dnia wczorajszego w kontakcie z przywódcami
stronnictw celem ustalenia składu nowego rządu.
Na dzień dzisiejszy wezwano do Białogrodu polityków,
którym gen.

Pol-

w całość państwa polskiego i usiłują
wyłączyć pewną część terytorjum polskiego z pod możliwości korzystania
z komunikacji
kolejowej
oraz
pocztowo telegiaficznej.

Trudność misji gen. Hadżicza.
14. VII. PAT.

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski,
POSTAWY—|. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.

Ratuszowa 1

Historje

wają,

BERLIN, 14, Vil. „Vossische Ztg“ w depeszy swego
korespondenta
genewskiego donosząc o ogłoszeniu przez Generalny Sekretarjat
Ligi Narodów pisma delegata rządu polskiego przy Lidze Sokala wraz z załączni-

Suwalska

CENY

Redzkcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

nie wydzielić z terytorjum
polskiego każdą taką propozycją.
bec zakończenia prac komisji polsko- pewną jego część. Delegacja litewska
Reasumując powyższe, strona polże de
litewskiej, która obradowała w War- nie złożyła przytem żadnego kontrpro- ska dochodzi do przekonania,
krókonierencji
szawie, zwrócił się przedstawiciel Pol- jektu.
facto od momentu
skiej Agencji Telegraficznej do
przeDelegacja litewska nie złożyła przy lewieckiej nic się nie zmieniło. Litwiwodniczącego delegacji polskiej radcy tem żadnego kontrprojektu, mającego ni nie wystąpili z żadnemi nowemi
Szumlakowskiego z prośbą 0 udzie- na względzie jedynie w przyszłości, w propozycjami, a jej kontrprojekty Są,
lenie bliższych
wyjaśnień o rezulta- bliżej nieokreślonym terminie możli- zdaniem delegacji polskiej niczem intach rokowań.
wość pewnego porozumienia
na za- nem, jak tylko rozwiniętą negatywną
Pan Szumlakowski oświadczył, co sadzie
umowy
kontyngentowej, nie odpowiedzią na postawione jeszcze w
bezponastępuje: Został zakończony
drugi składając żadnych konkretnych pozy- Królewcu projekty, dotyczące
etap prac komisji ekonomicznej i ko- cyj, mimo że strona polska była go- średniej komunikacji między Polską a
munikacyjnej, niestety, i tym
razem towa
przeprowadzić rokowania
nad Litwą.
bez

|

„Jedność.

NIEŚWIEŻ—ul.

"(il momentu konferencji hrólewieckiej nic się nie zmieniło
+

Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.

KLECK—-Sklep

243, administracji

4

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego.
N.-ŚWIĘCIANY—"ui. Wileńska 28,

;

3

GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
DNO—Księg. T-wa „Ruch“.
GR
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
1WIENIEC—A. Ossoling.

WILNO, Niedziela 15 lipca 1928 r.
Medakcja

A. Łaszuk

T-wa „Lot“.

Do

Warszawy

p.

w poniedziałek

rano.

Zgon małżonki Prezydenta
wy Zemgalsa.
WARSZAWA,
wodu

zgonu

14—7.

kof-

Pat.

małżonki

Z po-

prezydenta

Łotwy Pan Prezydent Mościcki przesłał na ręce prezydenta Zemgalsa
wyrazy swego współczucia. W odpowiedzi
na to
prezydent
Zemgals
przestał panu
prezydentowi
Mošcickiemu serdeczne podziękowanie.

Przyjęcie gen. Le Ronde
kareszcie.
BUKARESZT.
cześć
muński

14—1.

gen. Le Ronde'a
minister

spraw

w BauPat.

rumuński

Na
mi-

zagranicznych

wydał
uroczysty
obiad, w którym
prócz ministra
wziął
udział szereg
dyplomatów i wojskowych.

LIKWIDOWANIE NIEFORTUNNE) WYPRAWY WLOSKIEJ DO BIEGUNA POŁKOGNEGO.
y Foyn.
Rozbitki z wyspdepeszy
z Kingsbay hydroplan

Praca oświafowa na wsi.

skim, że te kilka lat cichej, lecz żmudnej
na tem polu pracy nie poszły na marne.
Skorupka lodowa, którą każdy wieśniak

się okrywa przed inteligentem, już
przełamana. Pierwsze trudności już są przezwy-

ciężone — pierwsze łody już pękły.
sna nadchodzi.
Ten

lud nasz,

uinością się odnosił
który

wszelkie

który

do

teraz coraz więcej

konania do wartości

„oświata”,

kulturalne

i dobre

nie-

jedynie

nabiera

uwa-

dla

prze-

i znaczenia

domów

ludowych, kółek rolniczych
i organizacyj
młodzieży. Coraz
chętniej
lud
nasz
do
oświaty się garnie, coraz
chętniej
bierze

czynny udział we
wsi

wprowadzaniu

w

pewnych zmian kulturalnych.
Lud się do
oświaty
garnąć

życie

Zaczyna,

ale tu organizatorzy pracy społeczno-oświatowej na wsi spotykają się z nowemi
trudnościami, które częstokroć uniemożliwiają
pracę.

Mnóstwo

dobrych

zamierzeń

prze-

chodzi w stan spoczynku dlatego tylko,

że

z jednej strony brak jest odpowiednio przygotowanych, i chętnych do pracy
ludzi,
a

z

drugiej, strony

brak

środków

ma-

terjalnych.
Praca oświatowa na wsi
jest prowadzona. jak wiemy, przez szereg osób, które
„® dobrej i nieprzymuszonej woli peświęcają
swój czas i eneryję
dla
sprawy
ogólnej.

Takich ludzisjest mało, bardzo mało, ai ztych
nie wszyscy

dobrze

swój

obowiązek

spo-

łeczny rozumieją. Są to ludzie dobrej woli,

trudno więc im stawiać takie
wymagania,
jakie się stawia specjalistom — ale też nie
możemy od oświatowca
i społecznika
na
wsi nie wymagać innych kwalifikacyj prócz
dobrej woli. Pamiętać
tu przecie
nie za-

wadzi, że mamy do czynienia z materjałem
ludzkim,
który
uczymy
dopiero świat

pojmować, pod którego wiedzę
o świecie
kładziemy
dopiero
fundamenta.
Uważać
więc musimy, by te fundamenta
były
stawiane ręką sprawną i umiejętną.
Jesteśmy obecnie
w Okresie
pracy
ośw. na wsi, kiedy na wielkie odczyty,zpogadanki czy też kursy już nie trzeba
słuchaczy „Sciągać* sami chętnie
przychodzą,

by usłyszeć cokolwiek
na wielkim świecie

o tem,

co

uzieje lub

to

jak

się

to

da*

wniej było.
. Przychodzą
i słuchają
uważnie,
ale
niech prelegent nie myśli, że się odnoszą

do jego słów bezkrytycznie, że tam na
wsi można sobie byle „bujać”, a wieśniak
się na tem nie pozna... Oj,/pozna się na
tem, pozna i wyśmieje
z takich
mądraii,
co to chcą innych rozumu
uczyć, a sami

go nie mają.
Lud nasz wiejski

ma

więcej

krytycy-

zma w sobie, niż się spodziewa
ten,
kto
tego ludu wcale nie zna. Wypływa to stąd,

że lud nasz wciąż z naturą

obcuje

i

riej się uczy mądrości i prostoty.
Chłop ma swój rozum. Brak mu

wykształcenia,

brak

odczuwa
zupełnie
młodzież), dlatego

mu wiedzy

od

tylko

i ten brak

dobrze
(szczególniej
przychodzi
do domu

da się wkońcu

zachęcić,

prze-

ności, to choćby tam były najlepsze chęci
i największy wysiłek, wszystko jedno, prazawsze

będzie

zupełnie.
W

pracy

wcale,

niż

nim

społecznej

chcieć „coś*
i wiedzieć

kulała,

nie

łaMOSKWA. 14.7. (PAT). Brak wiadomości
Aleksandriego.
grupą
z
kontaktu
macz lodow „Krasin“
Porucznik Zappi w wywiadzie z przedstawicielem agencji Tass oznajodnieśli
mił, iż podróżni, znajdujący się w przedniej gondoli sterowca italja
i
usiłowal
n
Małgroe
i
Mariano
sze
towarzy
jego
i
Zappi
rany.
padając ciężkie
znaleźć ląd stały.
Po dwutygodniowych poszukiwaniach Malgroen zmarł. Pozostała część
grupy kontynuowała poszukiwania,

nietylko

zrobić, ale trzeba także umieć

„jak*

robić.

Lepiej

zaczynač

nie zaczynać

i zrobić

źie. Jakże

często, niestety, bywa, że praca, rozpoczęta
pod bardzo pięknem i szczytnem
hasłem,

zamiera

powoli z powodu

powiednich

umiejętności

braku

sił i od-

organizatora.

Pra-

ca zamiera, wyczerpując energię jej inicjatora — a na gruncie, w pocie czoła zaoranym,

ktoś

inny

niezawsze
miast

swoje

ftównie

zboża

ziarno

zdrowe

wyrastają

rzuci,

i

dobre.

chwasty

—

Sfan

przedewszystkiem

przyszedł jeszcze do siebie po złamaniu

stosunków=

wydało
bach

człowiek, posiadający te cechy, weźmie się
jej pomyślny
do pracy, można wierzyć w
rozwój. |
Mówię wciąż o jednym
organizatorze
jako
najważniejszym
czynniku
w
roz-

dla

Ko

poruszającym

całą

przeważnie

warzyszenia, domy

jeśli

zabraknie

prze-

za

ludziom

14 7. PAT.

otworzyl

pamiętać

Alę i tu

człowiek

ksza suma

każdy

jest człowiekiem

tylko. | najwię-

tylko

wyładowywała

energji wyczerpać się może,

będzie

Śli się

że

bez możności

stale

zdobycia sił

nosych.

„Vorwirts*

się za wiedzą

donosi

bocauf w fabryse

je-

Przyczyną

A in-

kursa.

Ale

zatych
sił
teligent na wsi nie ma skąd
tygodnipism,
czerpnąć: ną prenumeratę

chłop
ma swoją
wewnętrzną
powagę,
którą naruszyć, z której drwić nie pozwoli

Targi Wschodnie

które

wie
Lwo
we
się odbędą od 2 do 12 września,

możliwie przyśpieszyć Przy
należy w interesie własnym
Zgłoszenia
przydziałe miejsc uwzględnia się je bowiem w miarę kolejności. W poszczeniewiele powierzchni
gólnych działach i branżach pozostaje już tylko
wolnej

Wyjaśnień

gów

LIN

obsadzenia.

zgłoszenia

udzielai

Wschodnich

do

we

przyjmuje

Lwowie,

Biuro Tar-

ul- jagielońska

NS

1.

na

niezwłocznie

za-

w Kownie
żącego

stwo

przebieg

burzliwy
strajku.

niu

ze związkami

zawodowemi

dążyła

tylko do wyrównania cennika z cennikami innych przędzalni łódzkich.
ARBOSAOZCUZEZUNNSZZSAZANIA

m

й

BE

Wielką Wyprzedaż

towarów letnich, obuwia, konfekcji,
galanterji, oraz towarów wysortowanych z rabatem

od 10 proc. - 50 proc.

ogłasza od dnia 14 lipca r. b.

usm„ Wacław Nowicki
Wiino, ul. WIELKA
Prosimy

sprawdzić

30;
mad

przemytników,
— Bo jemy chleb i sól, których nie śmy na wywiadowcę
znali nasi przodkowie, żywiący się tyl- niem i dodał cicho:
— Nie budź gości krzykiem, bo jeА wówczas ja zaczęłem go badać i ko mięsem i jagodami. Dlatego straciśpią. I nie gniewaj się moja gołąw
że
liśmy
delikatny
zmysł
powonienia
i
jeszcze
rzeczy,
ciekawej
się
dowiedziałem
Połowince zebrało się sześciu uzbrojo- steśmy teraz jak i wy, ludzie biali. Czu beczko; wszak widzisz, że ja twego Bo
ga kocham iak i swego. Ale twój jest
nych drabów, którzy urządzili tam za- iemy tyłko to, co leży pod noseni.
dobry
w cerkwi, a mój bardzo pomaga
Nie
jeden
raz
słyszałem
takie
rzeczy
Celnej,
Komory
sadzkę na urzędnika
od syberyjskich tubylców i warto było- w łesie!
ścigającego przemytników.
Już różana zorza zaczęła gasnąć na
— Prawdę powiedział Czerkies Ma by, żeby nauka zbadała,—ile jest prawschodzie i ukazał się rąbek
słońca
chmedka,— pomyślałem sobie:—ot kie wdy w takiem twierdzeniu.
Noc mieliśmy okropną. Pluskwy le- zpoza ciemnych massywów Chmar-Da
by on mi się wywdzięcza za darowany półszubek i za posadę „szwajcara' dwie nas nie zjadły. Przewracałem się banu, gdyśmy ruszyli w dalszą drogę.
Potowinkę,
objechać
z boku na bok leżąc na skórze niedź- Postanowiłem
w Banku!
— A któż stoi na czele tej bandy? wiedzia, którą mi uprzejma gdspodyni gdzie nam urządzono zasadzkę i przeposłała, aie zasnąć nie mogłem, bo wła prawić się przez pasmo gór Bajkalskich
—zapytałem od niechcenia.
dawno
niewietrzona, jakimś wąwozem, których tu nie brak.
— Sachalinski zbieg Burjat Jewdo- śnie ta skóra,
kimow. Oni mi obiecali 100 rubli za gło była gniazdem pluskw i innych insek- Dzień był mroźny i pogodny, i sanie szy
tów skaczących i pełzających. Już za- bko mknęły po gładkiej powierzchni lo
wę tego urzędnika.
— Qt co znaczą słowa Machmeta: częło świtać,—gdy się obudził gospo- du. Mijamy wąwozy i głębokie parowy,
„nie jedź tam, bo śmierć cię czeka!,,-- darz i jego córka i zaczęli się szykować przecinające pasmo tych gór i już dopomyślałem sobie znowu. I przypomnia do wyprawy myśliwskiej. Nie śpiesząc jeż.dżamy do tak zwanych „Kołokolen*
ła mi się wstrętna mongolska twarz te- przywdział stary Tunguz „kuchlankę'*, —wysokich skał, z których dwie bardzo
naciągnął na przypominają dzwonnicę kościelną. Co
go zbója, którego widziałem przypad- czyli koszulę futrzaną;
nogi
„unty'—czyli
buty
ze
skóry renile za cisza w powietrzu! Jak w pierwszym
kiem raz tylko w życiu— jego skośne
oczy i chytry uśmiech wykrzywionych | rai wziął do ręki starą strzelbę-pisto- dniu stworzenia! I jak tu głucho i bezlu
ust, wyrażający razem i bezczelność i nówkę. A gdy już miał wychodzić z cha dnie! Jak okiem sięgnąć ani chaty, ani
przewrotność... istna kombinacja lisa i ty,—obrócił się i wysypał na podłogę człowieka, ani śladu rąk ludzkich. Jadę
przychodzą
świni! Przypomniała mi się i jego repu- szczyptę soli, szepcząc jakieś rytualne dalej, i różne kombinacie
ć
ników
100
do
głowy:
jak
uprzedzi
przemyt
o
który
słowa modlitwy; a w końcu dobył z zatacja wybornego strzelca,
i
jak
im
odciąć
odwrót
nazad
ku
chińkopiejkową.
5nadrza
jakąś
lalkę,
wyciosaną
z
drzewa
monetę
w
sążni trafiał
rozmowa i posmarował jei usta słoniną. Dostrze- skiej granicy. Liedwiem uniknął śmierci
Po kolacji zaszła
z gospodarzem o polowaniu na grube- gła to żona-Rosjanka i zaraz wpadła w zdradzieckiej Połowince, a już marzę
o tysiącach rubli nagrody za pojmanie
go zwierza, które było specialnem zaję zgóry nna męża:
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— Dzień dobry, panowie!
— Dzień dobry!—odpowiada Kurejew.
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— A dokąd to įedziecie?—zapytuje
znowu jeździec, przyglądając się nam
uważnie.
Nie uiniem udawać, więc nie odpowiadam nic. Ale sprytny Kurejew łże
jak najęty.
— Jedziemy na rzekę Irkut i szukamy przesmyku w górach dla przewie
zienia towarów.
— Hm... to wyście zapewno wywia
Z
dowcy tych przemytników co dążą
Chin na Kułtuk?
— A juści! Może wskażecie nam
drogę?
— Czemu nie? „Swój” „swemu
zawsze musi pomagać|—-odpowiada fle
gmatycznie jeździec, zapałając tajkę.
I nagie zwracaiąc się ku nam wykrzykuje głośno:
tenigus!*)
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nad tem czy tę prącę
sam
poprowadzić
będzie w stanie
i
czy potrafi
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— A któż to wiedzieć może? Zapewne to jakieś hasło, czy umówione
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A nieznajomy patrzy na nas z drwią
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ulżyć koniom powysiadaliśmy z sań i
idziemy piechotą. Ot i wieś nad brzegiem rzeki. Spotykamy jakiegoś człowieka i pytamy go skwapliwie:
е

Gospodarzu,

powiedžcie

nam,

czy nie przejeżdżał tędy obóz z pakami
herbaty?

, —

Od trzech dni żaden obóz nie za

nie

nad

carskich

Bajkałem

i wywołał

wówczas

powsta-

cała
ślą, że po tylu trudach i zabiegach mo- Polska już przycichła i uległa pod cioże nas spotkać niepowodzenie. Więc sami Berga i niecnego Murawiowa.Tu
daję rozkaz:
walczył niegdyś wybitny Szaramowicz
— Kurejew! Zawracaj do wąwozu Danilewicz, Herman i wielu, wielu PoAngasołki; pojedziemy na przełaj aż do 1акбух, których niegdyś znałem, a którzeki Irkut, a ztamtąd wyjedziemy „im* rzy dziś już nie żyją. Z rozrzewnieniem
na spotkanie na pocztowkej drodze Kru patrzałem na tę drogę krwi, łez i mozołu i nagle przypomniałem sobie ten
gobajkalskieį. Nie umkną nam!
granę, bo nie mogę

gdy

ustęp z pieśni „Więzień Sibirski'.
au-szże,.du

-

„A na tym stepie pocztowa droga
Jak szaria z srebnych uwita nić
Piekłem wyryta czy z woli Boga
Tego odgadnąć daremnie chcieć
— Wasze błagarodje! — przerwał
me rozmyślania Kurejew: — schowajmy się bo słychać jakiś tętent na drodze: może to znowu jaki „ich wywiadowca“.
‚ А1е było już zapóźno! Z poza wysokiej skały, co stała przy drodze, wyjechał całym pędem jakiś jeździec i, zo
baczywszy

nas,

osadził

konia

tak,

że

ten zarył się tylnemi nogami w śniegu.
Jakąś chwilkę patrzał na nas szeroko
otwartemi oczyma, w których malowało się przerażenie, — a potem zawrócił konia i puścił go pędem, strzelając

z rewolweru na alarm do góry.
—

To ten samy, któregośmy

°

spot-

kali na Bajkale koło Angasołków, —
witał do naszej wsi!
— No, kiedy tak, to mamy „ich* w krzyknął jeden z żołnierzy.
Kurejewz dziką złością porwał karęku,—myślę sobie i daję rozkaz wygobajkalska droga! Droga oblana po- rabin. —Stój! — krzyknął: —stój, bo
tem i łzami powstańców
1863 roku., strzelę! — Ale przemytnik
pędził co
ileż ty wzbudzasz wspomnień w sercu koń wyskoczy strzelając wciąż na akażdego Polaka z Syberji! Wszak pol- larm. Huknął strzał,
alem mu podbił

KURIER G0SPOBARC

|
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an zasiewów w bifwie.
Według danych Kowieńskiego Centnego Biura Statystycznego warunmeteorologiczne dla rolnictwa w
. mies. wypadły
nieprzychylnie.
łodna i dżdżysta pogoda, która się
poczęła od 23 maja, trwała w ciącałego czerwca i dopiero w KOńmiesiąca

deszcze

nieco

ustały

"6 6

goda się ociepliła. Ciepłych i słoczmych dni w ciągu
miesiąca
wydło bardzo niewiele,
co ujemnie
Ipiynęlo na wegetację roślin. Na pozątku miesiąca (1—2 czerwca) w wieI miejscowościach wypadł śnieg, któuszkodził (połamał)
kiełkujące
)oże, zwłaszcza tam, gdzie zasiewy
ed opadnięciem
Śniegu
uważano
dobre. Pszenica, zarówno
jak i
oże jare, które
przed
czerwcem
zcze nie urosły,
od Śniegu
nie
cierpiały.
W poszczególnych
okrę-

lch Śnieg wyrządził

większe szkody

Suwalszczyznie # centralnych
роtach republiki, cokołwiek mniejsze
Żmudzi
i w powiatach
północh. Poza Śniegiem
dość ujemny
pływ na zasiewy miały ulewy,
pozone z burzą, które w ciągu mieca kilkakrotnie
wypadły
(10, 11,
i 20). Z powodu deszczów, które
atopiły w miejscach niżej położonych
asiewy,
łąki i pastwiska, ucierpiały
ównie północne obszary kraju. Poza
eszczami
częstokroć
padał
grad,
Óry wyrządził wiele
szkody w nieórych gminach pow. Jeziorowskiego i
J akiszkowskiego.
|Nietrwała, dżdżysta pogoda
pizeSzkodziła bardzo pracom na roli i oDóźniła siew: w północnej części kralu rolnicy nawet w
końcu
czerwca

iąli jeszcze późniejsze kultury

mień,

groch,

leń

i kartofle).

(jęcz-

-W

go:

Spodarstwach tych, gdzie siew przedłu-

i

Powtórnie.
_ Pastwiska

w

wielu

miejscowoś-

Gach w czerwcu znalazły się pod wo4 i ro!nicy gdzieniegdzie musieli zaprzestac paszenia bydła i w związku
brakiem
karmy
zaczęli bydło

sprzedawać,w ten

Sposób

czerwiec

Pod wszelkiemi
względami
dał
się
TGlnictwu we znaki.
—
; W
komunikatach,
przesłanych
Drzez 1362 korespondentów
rolnych,
„stan zasiewów w końcu czerwca Sza<ował

się, jak

następuje:

;

miejscach

17

się

w

20 czerwca;

wielu

początek

kwiatu nie był zbyt dogodny,
Drzeszkadzał wiatr i deszcze,
dednak warunki okwiatu
się

'Szyły i żyto naogół przekwitło
ze. W
Toczny

niewieskim, Rakiszkowskim

skim)

szacuje

się poniżej

iSpóźniony.

Pszenicę

Pondentów

ozimą

część

(43 proc.)

szacuje

|dobrą, część zaś (42
STednią; złą

ocenę

pszenicę

jako

proc.)
pszenicy

[15 proc. komunikatów.
Wiatach

kores-

jako

podaje

W wielu po-

ozimą

szacuje

się

Powyżej Średniego, w innych
zaś 9
Powiatach (przeważnie
we
wschod-

kg

do góry, i kula, gwiżdżąc żałoś-

lie, poleciała w przestrzeń.
— Co robisz durfiu, — krzykną<m mu nad uchem: — Ustawę zapomlałeś! Czyż nie wiesz że za uciekająYm strzelać nie wolno?
| A on patrzał na mnie
osłupiałym
Wzrokiem
jakby nic nie rozumiejąc i

Nagle cisnął karabin na ziemię:
. —

Średniego,

(2,8).

Inne kłosowe kultury letnie, iak
jęczmień, owies i mieszanka,
a również kultury strączkowe (groch i wyka) połowa korespondentów (45 55
proc.) szacuje zadawalniająco, druga
zaś połowa — źle. Ocena
poszczególnych kultur nie wiele się różni i
naogół w całym kraju uważa się poniżej
Średniego
(2,5—2,6). Według
poszczególnych okręgów
wzmiankowane kultury uważa się jako Średnie,
w Suwalszczyźnie i kraju
Klajpedzkim, jako poniżej średniego
w powiatach centralnych i jako
zie — w
północnej części kraju.
Ё
Wszystkie nadesłane
komunikaty
zaznaczają,
iż zasiewy
wcześniejsze
pzzedstawiają się lepiej, niż późniejsze;
Spora część tych ostatnich, zwłaszcza
w miejscach niżej położonych, zaczęła
żółknąć

Len

z powodu

zbytniej

wilgoci.

większa część (62 proc.) ko-

respondentów ocenia jako zły, zazna-

poprawy
pogody, 'powiniea
się
On poprawić.
Spora część rolników len jeszcze sieje
i
z
obecnych danych można
wnioskować, iż obszar
zasiany lnem
będzie w roku
bieżącym
większy,
niż w r. ub.
Buraki pastewne,
jak i ziemniaki, szacuje się w
13 powiatach
jako złe, w innych zaś—jako poniżej
średniego. W nadesłanych komunikatach jedna trzecia część koresponden:
tów
szacuje rośliny owocokorzenne
(ziemniaki i buraki pastewne) zadawalniająco, dwie trzecie- źle. Rośliny
owocokorzenne _ ucierpiały
bardziej
niż zboże od zbytniej wilgoci i w
miejscowościach
nisko
położonych
spora ich część już zgniła.
Koniczyna
pierwszoletnia
w
ciągu czerwca w wielu powiatach pogorszyła się. W'”nadesłanych komu-

ca rozostawoła pod wodą t przestała
rosnąć. Większa część
koresponden-

W

poszczególnych

powiatach stan tra-

wy różni się niewiele, naogół

zaś w

trawa przedStawia się lepiej, niż w południowej.
Są to dane urzędowe, zdradzające
wyraźną tendencję do zamaskowania

istotnego stanu

zasiewów,

które

w

rzeczywistości
są O wiele gorsze.
Temniemniej już z urzędowego
1еstawienia wnioskować można,
że bilans handlowy Litwy, oparty głównie
na eksporcie ziemiopłodów, narażony
jest w bliskiej przyszłości na poważne wstrząsy.
(—)
w okoliczne lasy na trzy dni i pokazać się tylko wówczas, gdy ustanie alarm i zgasną ognie! i zboczywszy z
głównej
drogi,
głębokim — jarem
dojechałem do samotnej chatki znajomego leśnika,
ukrytej wśród
gór
Stąd robiliśmy wywiady i obserwowaliśmy
Krugobajkalską drogę pocztową według wszelkich prawideł party-

czo odwróciło się od nas plecami, więc

musieliśmy dać za wygraną
i wracać
do domu tem bardziej że naszezapasy ż

komplikowaną psychologię tego czło- wności iuż się wyczerpały. Wracałem
ieka. Bo wbrew

ustawie Celnej, któ-

do domu w najgorszem

ęść nagrody, a podwładnego zbywa
Jle czem, — ja ze swojej strony dzie-

jak nas mógł wyprzedzić wywiadowca
przemytników kiedy my jechaliśmy na-

em

przełaj i najbliższą drogą. Widocznine

to też mój

po

raz

setny

za-

dając

się z podwładnymi;

sobie

humorze,

A niesłusznie oddaie naczelnikowi lwią

oficer spodziewał się zarobić nieało pieniędzy na tej kontrabandzie;
Że również marzył że zbuduje sobie
zęście było tak

i nagle taki zawód!
blizkie,

ale ро!е-

tyle energji, co

w tych kilku dniach; i nigdy w życiu

nie czułŁem

się tak zmęczony

o jak ptak, musnęło go po twarzy becnie po kilku bezsennych

nikło. Dla mnie to uciekał człowiek,
niego—storublówki z wizerunkiem
tycy Kasi —

różowe, tęczowe, szele-

zapytannie,

ten człowiek znał jakąś inną, jeszcze
krótszą drogę, albo pędził całą noc co
koń wyskoczy, jak opętany. Nigdy w

sną chatkę, że porzuci ciężką słu- życiu nie wykazałem

i ożeni się..

jak 0-

nocach.

A w rezultacie tyle wysiłków i żadnego
sukcesu! Nie, moje poczucie sprawiedliwości nie mogło

się z tem pogodzić.

zęce.
| wracając do wsi Listwienicznei po
. — No, niema rady, chłopcy, —po-drodze, gdzie przemytnicy wcałe nie

edziałem
acać

do żołnierzy:

z powrotem!

—

musimy

Anuż

złapiemy

i zawsze

się „cze-

jeżdżą, ja wytężałem wzrok w nadziei,
że którego z nich zobaczę i powtarza-

ntrabandę jadąc z powrotem.
łem: „Anuż, anuż...* Podjeżdzając do
Słaba te była nadzieja, ale czło- wsi, przed wschodem słońca, puściłem
ek żyje nadzieją
$* spodziewa.

żołnierzy do koszar, a sam pojechałem
wzdłuż brzegu Bajkału. Poranna zorza

Gdy wracaliśmyz powrotem, ognie rozjaśniła widnokrąg tak, że mogłem

łały na szczytach gór. Przemytn i- widzieć całą okolcę z-najmniejszemi de
już wiedzieli o naszej obecności i talami. I nagle, co za dziwo! Najwyraź

rozumiewali się sygnałami. Żeby o- niej widzę chłopa idącego pieszo obók
УНС ich czujność

i wyprowadzić

je-

cze raz w pole, postanowiłem zapaść

Z SĄDÓW.

w innych 14 powiatach
jako šrednią i częściowo
powyżej
średniego.
W nadesłanych komunikatach 62 proc. 9 LAT NOSIŁ PIĘTNO PODPALACZA. DOCZEKAŁ SIĘ WRESZCIE REHABITACJI.
korespondentów szacuje pszenicę jarą
zadawalniająco i 38 proc. — źl-.
Na
W połowie października 1919 r. o zmroogół w całym kraju stan pszenicy ja- ku powstał pożar we wsi Dziewieniszki, pow.
rej szacuje się
mniej więcej
Średnio Oszmiańskie

Spudłowałem! — krzyknął pra- zanskiej taktyki. Ale szczęście stanow-

Vie z rozpaczą: — teraz wszystko prze
adło!
I w tej chwil ja zrozumiałem nie-

łych

i Birżań-

dob- północnej części kraju

porównaniu
z r. ub., tegookwiat
żyta był cokolwiek

Dzierżawa wyspy trockiej na 99 lat

W sprawie odwiedzania krewnych

gdyż tów (70 proc.) ocenia trawę, jako złą.

później
polep-

MO

li WOCHODNI.

Żyto ozime większość rolników
(60 proc.) szacuje zadawałniająco; złą nikatach dwie
trzecie
koresponOcenę żyta podaje 20 proc. komuni- dentów szacują koniczynę zadawalniaatów.
jąco; jedna trzecia zaś źle.
W poszczególnych powiatach stan
Koniczyna
drugoletnia
nie
Ya niewiele się różnii i w
całym uległa w ciągu czerwca zmianie i za4 Kraju był szacowany Średnio 3,1). Z równo na wiosnę, jak i obecnie uwaPowodu Śniegu cokolwiek
zmarniała ża się jako zto,
Trawa na łąkach w ciągu czerw„Sioma, kłosy zaś pozostały
zdrowe.

Odwiat żyta rozpoczął

0

W dniu
wczorajszym
Magistrat rozpocząć intensywną budowę
dużemiasta Trok na wniosek
przedstawi- go schroniska i przystani żeglarskiej
cieli Ligi Morskieji Rzecznej
uchwa- na wciąż zwiększający się tabor, moli
wydzierżawić gjedną
z wysp na żna mieć nadzieję że już na przysznich i północnych
powiatach
pograKRONIKA MIEJSCOWA.
budowę schroniskai przystani
żeg- ły rok Wiłeńszczyzna pozyska nową
nicznych) -- jako Średnim. Z rozma- (x) O zmniejszenie taryfy podat- larskiej powyższego towarzystwa,
na ważną placówkę sportową; a duże i
itych powiatów otrzymano komunikakowej na papierówkę. Związek kupców i
dzieržawną
zł. wygodne schronisko przyczyni się do
ty,iż w
poszczególnych
gospodar- przemysłowców drzewnych na Wojewódz- lat 99 z tenutą
zwiększenia ruchu
turystycznego
w
stwach pszenica w r. b. wypadła bar- two Wileńskie, zwrócił się ostątnio za po- rocznie,
Wobec tego
że Liga
Morskai tym tak uroczym zakątku.
średnictwem prezesa Izby Skarbowej w Wildzo dobrze.
Obszar zasiewów kultury
ozimej nie do odnośnego Ministerstwa z prośbą Rzeczna ma zamiar już w tym roku
mu stawek podatkowych tarywynosi w r. b. 560.000 ha, stąd żyta ofy obniżenie
wywozowej na papierówkę.
450.000 ha i pszenicy 110.000 ha. W
Prośbę swoją związek motywuje, iż
r. ub. żyta zasiano
500.009
ha i zbyt polskiej papierówki w osiatnim;czasie
z tamtej strony kordonu.
znacznie się zmniejszył, gdyż w stosunku
pszenicy 70.000 ha.
Informują nas, iż władze lilewskie wyraziły ostatnio swoją zgodę
do cen zagranicznych
polska papierówka
na
Pszenica jara
w T powiatach jest daleko droższa.
odwiedzanie przy pasie 'pogranicznym
krewnych
i znajomych, zamieszka(na Źmudzi, w pow. Szawelskim, Po-

żył się aż do czerwca, warunki siewu cza jednak, iż w razie
byfy niegodne, gdyż rola była zanad10 wilgotną i zasiane zboże
wzeszło
bardzo słabo, a nawet gdzieniegdzie
w miejscowościach niżej
położonych
wcale nie wzeszło. Nie wzeszło również
(zgniło) wiele zasadzonych
ziemniaH
Ów i niejednemu wypadło
sadzić je

t

*

5

konia i sań.. a na saniach 8 pak

baty...

her-

przerachowałem ie dwa razy...

y
— gdyż w czasach ówczes=
nej demoralizacji
wypadki
podobne byty
zdarzeniem zwykłem — zapłonęła stodoła Lu

dwika Staniuła.

5

|
2®

Ogień, rozszerzając się błyskawicznie, pozabudowania z dobytkiem jedno po drtigiem, pozostawiając po nich jeno zgliszca.
Nie uległo wątpliwości, iż przyczyną pożogi było zbrodnicze podpalenie, ogień bowiem powstał zzewnątrz.
Zaczęli szukać sprawcy.
‚

Poszkodowany

niewiele

nad

pytaniem

na terenie

roku,

musiałby

który

przewidywał

ponieść konsekwencje

tych

w

nawet

wy-

wyjątkowych

czasach

karę Śmierci,

ж

Nastąpiła jednak inwazja „bolszewików
na naszę ziemie, a z nią ewakuacja wojsk
i urzędów. W zamieszaniu zginęły akta, do-

tyczące tej sprawy.
Dopiero w kilka

NRL.
lat później

:
wznowiono

Kowieńskiej.

Okresy odwiedzania i punkty spotykania, których na terenie 6
KOP. będzie 4, ustalone zostaną przez do tego
specjalnie powołaną

NIK
NIEDZIELA |
#

Огч |

Roz;śyskp.
juteo

Wschód si. g. 3 m. 30

Zach. sł. o g. 19 m. 51

2

|

"

1.

Sąd apelacyjny na ostatniem swem posie
dzeniu, biorąc pod uwagę nowe okoliczności, skasował wyrok sądu okręgowego i uznał podsądnego za niewinnego,
nakazując
przywrócenie mu natychmiastowo goal,

05.

2 calej Polski.

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorołogii 9. 5. В.
1028

r.

166

Obciążenie izb lekcyjnych
nie
może
być większe niż 1,20 do
1,50 dziecka
na
metr kwadr. izby.
.
Wszędzie, gdzie to jest konieczne
ma
być stosowane w r. 1928-29 i następnych
do czasu uzyskania
odpowiednich
budynków szkolnych, dwukrotne
w ciągu
dnia

592
25%

+

użytkowanie

Zatarg z pilotami. Ministerstwo komu-

Oślepił się w obawie przed wyrokiem.

Z Wrocławia donoszą: strasznego samookale
czenia się dokonał ślusarz Kehlert wę Wrocławiu. Ujęty za liczne kradzieże i osadzony w więzieniu śledczem w obawie, aby ja-

recydywista

nie

otrzymał

zbyt

surowe-

go wymiaru kary — tarł sobie kopjowym оłówkeim oczy tak długo, aż zupełnie oślep.
Sąd skazał
go wprawdzie na półtora ro-

ku

więzienia, ale zwolnił

zdolności

do

go z powidu

odsiadywania

@а

celów

normalnej

Wiatr
|
J Zachodni
przeważający 1
Uwagi:
pogodnie.
Minimum za dobę — SC.
Maximum na dobę 28-C.

— (r) Młodzież szkolna a zawody
marszowe. Na podstawie spostrzeżeń iekarskich, zaobserwowanych
w czasie mar-

Tendencja

spadek,

barometryczna:

nastę-

niżenia

minimalnej za

stawki

przejazd

tyle, ile opłata za
która obecnie wynosi
przejazd taksówką 3-osobową na przestrze-

ni 2 kilometrów.

— (x) Z posiedzenia Komitetu Rozm. Wiłna. W ubiegłą środę odbudowy
było się w sali posiedzeń Rady Miejskiej
pierwsze

członków

posiedzenie

nowowy-

być zor-

tej sprawy powierzono

specjalnej

Komisji

nie-

kary.

czwartek dnia 19 b. m.

:

-

„

ЧВХЕРОМА.

gólności hufcom szkolnym
wodach marszowych.

A

zostanie w dniu 16 lipca. Termin ten obowiązuje również te wszystkie
których

płace urzędników

zporządzenia

Prezydenta

instytucje, w

na podstawie

ro-

Rzeczypospolitej

przystosowane zostały do płac urzędników
państwowych. Prawdopodobnie
w przysztym miesiącu zasiłek w tej wysokości wy-

DO

NIEBA.

ludu

litewskiego.

jest

to legenda

udziału

w

się,

że

ziemi

grożą

i głodu, postanowił

nowe

wysłać do

nieba generała Nobile ażeby ten uprosił Boga o odwrócenie klęsk. Nobile wyleciał na
wielkim balonie i długo wędrował przez pa
dniebne
krainy,
aż.
wreszcie
dotarł
do
wrót niebieskich. Jednakże Św. Piotr suro-

okiem

przwitał generała.

Do nieba go

nie wpuścił, a tylko groźnie mu wyprawi!
kazanie: Masuilonis (Mussolini)
— oświadczył Św. Piotr — jest człowiekiem pełnym
pychy. Nie godzi się zatem wpuszczać czło
wieka pochodzącego z kraju gdzie
rządzi
Mussolini. Papież zaś zbłądził wysyłając go
do nieba, a jeszcze jedno: pozwala zadużo
zajmować się polityką księżom. Tak powiedział Św. Piotr, skinął laską, a balon generała Nobiłe ze straszliwą szybkością ройеciał z powrotem na ziemię i wpadł prosto
w nurty Okeanu Lodowatego. Za šmialošė
włoskiego generała ludzkość zmuszona
będzie odpokutować ciężko.

CZEKAC

ZES TZEZOARZOZOWTY TEZY

„Kii w mrowisku.
„O wielcy mędrcowie z Memiisu,
O myśliciele z Karnaku
Wy trzymacie žmiję za ogon,
a myślicie: oto jej głowa.
I trzymacie žmiję za głowę,
a myślicie: że oto jej ogon.
Chimera
1906.

za

POCZTOWA.

Są ludzie, którzy we własnym interesie chcą Pegaza i Smoka zaprząc do
swojej taczki i kazać im wozić
dla
14 b. m. za niedbałe pełnienie obowiążków siebie
mąkę. Interes ich pobidką. Są
służbowych przeniesiony został do urzędu
pocztowego w Grodnie referent działu rą- inni, którzyz radością Pegaza i Smodjowego Dyrekcji Poczt i Telegratów w ka wprzęgliby do taczki choćby
cuWiinie p. Mekas
Dyrekcji P
dzej. Bo nie lubią, gdy kto lata. Te— (x)
Wyjazd prezesa Dyrekcji P. i
— (x) Przeniesienie
służbowe
za
niedbałe pełnienie obowiązków. W dniu

T. na urlop wyibliyskowy: Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów „w Wilnie p. inż.

mi nienawiść
czy zawiść kieruje.
Są ludzie, którzy Kościół Chrystu-

Żółtowski wyjeżdża w.dniu jutrzejszym na sa chcą zrobić narzędziem koterji. Są

rzystać

mogą

z państwowej

akcji

doraź-

nej. Ministerstwo-Pracy i Opieki Społecznej poleciło ostatnio Dyrekcji Obwodowego Funauszu
Bezrobocia w Wilnie dokonywać

wypłat

zasiłków

cji doraźnej również
lerom.
Zarządzenie to
przecią;

4-ch

z państwowej

i bezrobotnym

przewidziane

ak-

Kkawa-

jest na

tygodni.

RÓŻNE.
—

Nabożeństwo za duszę cesarza Miko-

laja II. Z inicjatywy grupy emigrantów rosyjskich w Wilnie dziś dnia 15 b. m. jako
w 10-ą rocznicę zamordowania cesarza Mikołaja Il odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę cesarza, człon-

ków

jego

rodziny

którzy padli ofiarą
bolszewików.

— (0) Zasiłek dla urzędników. Jak
się dowiadujemy, wypłata 15 proc. zasiłku
dla urzędników państwowych, dokonańa

wśród

szów długodystansowych
i zgodnie z zarządzeniem państwowego
urzędu wychow,
fizyczn. i przysp. wojskowego, Ministerstwo
zabroniło młodzieży
szkolnej, a w szcze-

branego Komitetu Rozbudowy m. Wilna.W kilkatygodniow$ urlop wypoczynkowy:
Na czasy
nieobęchości p. prezesa Żółprzewodnicskład tego Komitetu, którego
powierzono naczelnitwo powierzono wiceprezydentowi m. Wil= towskiego/Zastępsty
administracyjnego Dyiekcji
p» inž. Czyżowi wchodzą: Aljasz Abramo- kowi wydziału
wież, St, Bogusławski, inż. Il. Jeusz, Józef "p. Hassowi.
Godwod, J. Korolec, 3. Smilg, Fr. StąžowE. Zaks, A. Zaski, Fr. Wojciechowski,
sekretarz inż. Albert Kai jako
sztowt
— (x) Bezrobotni kawalerowie ko-

nikacji podjeło arbitraż w zatargu pilotów z w składzie p. p. jeusza, Żasztowta i AbraPolską Linją Lotniczą „Aerołot*.
W dniu mowicza.
:
3
Ź
dzisiejszym, t. į. 13 b. m. odbyła się w М
Po przyjęciu do wiadomošci trešci n0nisterstwie Komunikacji pod przewodnictwem wego regulaminu, który nadaje Komitetowi
naczelnika wydziału lotniczego M. K. ppłk. cały szereg uprawnień
w zakresie działalFilipowicza konferencja przy udziale pilotów ności Komitetu,
uchwalono
wyznaczyć z
i dyrekcji „Aerolotu*. Lotnicy domagają się ramienia
Komitetu
stałego
delegata do
podwyżki płac o 25 proc: Dyrekcja „Aero- miejskiej
rady architektoniczno-urbanistylotu godzi się tylko na 15 procentową pod- cznej.
wyżkę płac. Obecnie płace piłotów wynoNa tem posiedzenie zakończono.
szą: od 1200 — 2000, zależnie od kategorii.
Następne
posiedzenie
wyznączono na

ko

izb

nauki.
„Dla dzieci opóźnionych, winna
ganizowana nauka skrócona.

bacznik.
nowowybranych członPo. powitaniu
wiceprezydenta Czyża przystąków przez
stwo sprawiedliwości, ilość więźniów, zwolamnestyjnej,apiono
do
omówienia
sprawy nad zbadanionych na zasadzie
ustawy
przekroczy znacznie 4 tysiące osób i do- niem możliwości zaprowadzenia przez Kosięgnie prawdopodobnie 5 tysięcy.
mitet własnej produkcji cegły. Opracowanie

—

zostały

urodzonych w latach 1915—1920, które
uczęszczały już do szkoły w r. 1927—28.

i

LECIAŁ

bardzo modern. Występuje w niej wprawdzie
Ojciec Święty, Św. Piotr, Niebo ale tematem jej właściwym jest.. generał Nobile, —
Wieści o nieszczęśliwej wyprawie włoskiego generała,
które tak zaabsorbowaly cały
świat kulturaluy, dotarły też na głuchą wieś
litewską. Złożyła się cała legenda. Oto co
spisał z ust pewnego opowiadacza па тупku kowieńskim współpracownik gazety: :
Ojciec šw. w Rzymie utrzymuje staly kon
takt z niebem. Co rano na ołtarzu kościoła
św. Piotra i Pawła znajduje list pisany przez
Pana Boga piórkiem ptaka niebieskiego. Papież jednak nie może Się odwrotnie skomiunikować inaczej jak wznosić modli

dekretu wem

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA.

— lu więźniów zostanie zwolnionych na
podstawie ustawy amnestyjnej.
Zgodnie z
obliczen tami, prowadzonemi przez minister

—

Publ. w sprawie wykonania

o obowiązku
szkolnym
na terenie
woj.
Nowogródzkiego,
Poleskiego, Wileńskiego

ostatn'o zarządzenia
następujące:
Od dnia 1 września rb. stosowany ma
być obowiązek szkolny wobec wszystkich
dzieci, urodzonych w 1921
r. (siedmioletnich),
Oraz dzieci
roczników
starszych,

14-VH

NOBILE

Jegno z pism
kowieńskich
zamieszcza
ciekawą legendę jaka się
rozpowszechnila

klęski wojny

oraz części Białostockiego, wydane

—

GENERAŁ

re Pan Bóg wysłuchuje. Obecnie O;

jSzk aplerne jį

MIEJSKA.

cześnie obrońca zdyskwalifikował zeznania
świadków oskarżających, wreszcie „dowiódł
iż starowina niebył w stanie spełnić zbrod-

i Ośw.

itewskiej,

dowiedziawszy

— (r) Obowiązek szkolny. Wobec te”
go, że Kuratorjum okręgu
szkolnego
wi*
ieńskiego otrzymało okólnik
Min.
W. R

pnie wzrost ciśnienia.
śledztwo i w lutym r. b, Kuklis stanął przed
sądem okręgowym w
Wilnie, który na zasadzie zebranych poszłak, skazał podsądnego na 3 lata domu poprawczego, osadzając
go w więzieniu.
:
— (0) Liczniki dla dorożek konzaniechany
Skazany w poczuciu swej krzywdy od- nych. jak
się dowiadujemy,
wołał się do wyższej instancji. Wyznaczony
swego czasu projekt taksy licznikowej dla
am
z urzędu adwokat zdołał w imieniu niedołę- dorożek
będzie
konnych
rozważań.
żnego staruszka wyszukać świadków, który czasie
ponownych
przedmiotem
dorożstwierdzili alibi oskarżonego; w czasie kry- Za * yprowśdzeniern
liczników w
tycznym wraz z innymi obserwował pożo- kach konnych przemawia konieczność ob<
gę z oddalonego o 3 kłm. fol. Doliny. Jedno-

Brygady
Komisję

paretytową.

tem głowił. Według
jego
przeświadczenia
z dnie
dopuścił się zbrodni nikt inny tylko jego 0jczym, Gabryel Kuklis. Z nim bowiem trwaJ
ły
ciągłe zatargi O ziemię, on w czasie kłó- Ciśnienie
średnie w m. ]
tnni groził zemstą — spaleniem.
:
Žandarmerja polowa, prowadzaca šledztwo, poszła w tym kierunku,
tembardziej, Temperatura
j|
M
że znaleźli się Świadkowie, którzy widzieli średnia
Kuklisa uciekającego od
strony
płonącej
stodoły
Opad za do- !
S ary
Kuklis zaklinał się, iż jest niewin- bę w mam.
|
ny, lecz jego słów nie brano pod uwagę, i

pewnie

Litwy

i znajomych

Llekawa gy: tródzona na ziemi

ina >

inni, którzy każdej akcji katolickiej
firmę „endectwa* chcą przypiąć,
„Rząd wydał okólnik, by dzieci katolickie do spowiedzi chodziły. Nawia-

sem mówiąc, okólnik ten nie więcej
gwałci wolność sumienia, niż nakaz
siedzenia w klasie — wolność osobistą. Sejm chce okólnik znieść. W społeczeństwie katolickiem powstają protesty „To mzy protestujemy,, — krzyczą endecy. „Endecka robota"
woła
lewica. Zgodność poglądów budująca!
Ale, zajrzyjmy
głębiej. Ujrzymy
chaos.
Protesty idą w obronie
okólnika

Rządu. Przeciw
bić konika

—

niesie. Mrużą

wmówić

Sejmu.

nie widzą,

dokąd

Ci,

—

oczy.

| chcą

wbrew

w

ich

siebie

oczywistości —

tezy niesamowite. Bo oto bronią RząOraz wszystkich rosjan, du —a chcą uwierzyć, że z nim
walmordów i prześladowań
czą; walczą z Sejmem, a chcą wmó„ wić, że bronią parlamentaryzmu,

WYPADKI I KRADZIEŻE.

— (r) Dziewczynka zasypana zieinią.
Wczoraj o godz. 8-ej w. wydarzył się tragiczny wypadek na ul. Strycharskiej, którego ofiarą padła 9-cio-letnia dziewczynka.
„_ W, wyrwach, utworzonych wskutek wybierania piasku i gliny bawiła się Marja
Gapszewiczówna,

uchwale

którzy z katolicyzmu chcieli sobie zro-

ul. Strycharska

9.

Či, których wrogi do Kościoła sto-

sunek zmusza do walki z okólnikiem
—też już nie wiedzą, gdzie są. W
piątkowym Kurjerze Wileńskim stało,
że kto. broni
okólnika
p. Bartla —

ten p. Bartla zwalcza.

Dlaczego?

bo

niektórzy senatorowie z Bloku Rządopłacony zostanie równocześnie z uposażeokólnikowi.
wyraźnie 8 pak.
Słyszę
skrzypienie nięm, ponieważ nie nosi już charakteru ła się, zasypując dół i grzebiąc pod sobą wego głosowali przeciw
Wyraźnie
„niektórzy*. Logika? Nie
płozów po twardym śniegu, widzę jak jednorazowego zasiłku, lecz jest dodatkiem dziecko.
Dziewczynkę niebawem odkopano, jed- Ymagkryzno.
panie, nauka!
wymachuje biczyskiem na konia.
No wyrównawczy m do pono
nak wobec
doznanych „poważnych szwan(0)
Prolongata
koncesyj
alkohoo
najmocn
iejszą
logiką
— jest
nareszcie złapałem
kontrabandę!
—
lowych. Izba Skarbowa otrzymała okólnik ków na ciele przewieziono ją do Szpitala logika życia.
AGM
stan
Ą
myślę sobie i wyskakuję Z rewolwe- Min. Skarbu, na mocy którego koncesje żydowskiego, gdzie skonstatowano
Dziś są przeżytkiem nasze przedrem w ręku do przemytnika z okrzy- alkoholowe sprolongowane zostały do dnia groźny.
— Rabusie siana
z karabinami chcie- wojenne, rozbiorowe partje. | „demokiem „stój!* I nagle wszystko znika i 31 grudnia rb. W myśl tego okólnika prokoń, i chłop, i towary... znika jak sen, longata koncesji alkoholowej przekazana li zas'rzelić gajowego. Dnia 12 m. b. kratyczna prawica”, zwalczająca Rząd,
zostaje
urzędowi wojewódzkiemu, który
Sawicz, gajowy dóbr „Wirszu- i „radykalna lewica", wroga bolsze
jak marzenie,
jak gdyby tego nigdy udzielać jej będzie wszystkim koncesjonar- Aleksander
wiba“, gm. mickuńskiej, należących do p.
wysunęło ianie było. Nie przestraszyłem się wca- juszom, o ile opinia o nich dostarczona Antoniego Aleksandrowicza, zauważył na zmowi. Bo życie nowe
le... raczej byłem zdziwiony i zaintere- przez władze WS
będzie przychylna.
łące dwóch mężczyzn,
koszących samo- kty: uwolniło kościół od opieki wro-— Sprostowanie. Wileński Urząd Wo- wolnie trawę.
gów — i dało Rząd, głęboko
;
›
sowany tem zjawiskiem. Była to halurozuNa widok zbližającego się gajowego miejący ducha narodu. Dziś,
cynacya — pierwsza i zapewne osta- jewódzki komunikuje, że artykuł, który
ponad
ukazał
się
w
Nr
155
z
dnia
11
bm.
pt.
strzelając
z karabinu, poczęli głowami
tnia w mym życiu. I wspominając o tym „Studentka USB. kurjerem szpiegowskiej złoczyńcy,
osłupiałych partyj, którym
uciekać.
iakcie po 30 latach / myślę że w chwi- bandy*, całkowicie nie odpowiada prawdzie.
Dopadli oni brzegu Wilji i pozostawio- ze starczych rąk wypadają niepotrzelach wielkiego zmęczenia i przy wieljuż „klucze" — Rząd i Naród
ną tu łodzią przeprawili się bezkarnie na bne
— (}x) Uruchomienie
ieina
kim wytężeniu woli i iantazji
podają sobie ręce.
zy Banku Lospodarstwa Kra- drugi brzeg, na teren gm. rzeszańskiej.
każdy wlanc1
człowiek może zobaczyć to, co pragnie jowego.
My nie potrzebujemy krzyczeć, że
ostatnim czasie м Banku GoRADJO.
widzieć. Czyż nie te same halucynacye spodarstwa Krajowego w Wilnie, zorganizoobrona religii w szkole jest naszym
Niedziela dn. 15 lipca. 1928 r.
doznawali pustelnicy wiecznie rozmy- wany został nowy Oddział do spraw budomonopolem.
Tej tezy broniliśmy zawlanych.
10.15
Transmisja nabożeństwa z Kate- wsze. | nie potrzebujemy katoli
šlaiący o zbawieniu duszy, o grzechačh
cyzmu
Podkreślić należy, iż uruchomienie te- dry Poznańskiej.
;
cudactwem. Samiśmy . katoi cnotach, aniotach i dyabłach? Różni- go oddziału przyczyni się w znacznej mie16.00
- 17.00 Transmisja z Warszawy: z"
icy.
ca tylko
ta, že ci šwieci ludzie wi- rze do ułątwiania i szybkiego załatwiania Odczyty rolnicze.
przez miejski
Komitet Rozbudowy,
17.00—18.30 Transmisja z Warszawy:
dzieli aniotow, a ja, grzeszny celnik,-- spraw
który dotąd w sprawach budowlanych zmu3
GTK
TAKAS
T LV
TT TDI KTS
przemytnika. Rozmyślając nad tem zja szony był zwracąć się bezpośrednio do koncert popularny.
18.50—19.15 Transmisja z Warszawy.
wiskiem
skierowałem konia do do- Centrali w Warszawie.
TEA
TRY i MUZYKA.18
19.15—19.40 Muzyka z płyt gramofo— (0) Zgłoszenia 0 przyjęcie na nowych.
mu, gdzie mnie czekał zasłużony wypo
:
я
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś
19.40-20.05 „Zbliżenie
gospodarcze ukaże
czynek po tylu trudach; i koń, czując służbę administracji państwowej. Ze
się po trzeci — efektowna
e
miarodajnych dowiadujemy
się, że polsko-litewskie”, odczyt”
oryginalna sztuka Molnara „Ułuda ? wiel
że zaraz dostanie miarkę owsa, raźno źródeł
podania o przyjęcie na słuźbę
Sz:
administra20.15—22.00 Transmisja z Warszawy: IE asa "0
wilku“), która wywoł
pędził do ciepłej stajni wesoło
par- cyjną kandydatów, nieposiadających ukoń kancert z Doliny Szwajcarskiej.
u
wielkiiem
skając i puszczając parę z chrapów. czonego wykształcenia średniego, pozosta22.00 - 22.30 Transmisja z Warszawy. spo zeraeresowanie ii ciicieszy sięię wielk
22.30—23.30 Transmisja muzyki taneczl wtem dał się słyszeć pod lodern ja- wiane są bez rozpatrzenia i odpowiedzi.
„Sztuka ta, ilustrująca niespełnione fannej z restauracji „Oaza” w Warszawie.
kiś jęk przeciągły i żałośny:
„e-och!
tazje kobiece w
groteskowej zjawie senSZKOLNA.
nej, wyróżnia "Się nad wyraz ciekawem ujęPoniedziałek 16 lipca 1928 r.
a-och! To wzdychał stary Bajkał —
_
—.(r)
Egzamina
dla
nauczycieli.
ciem psychologicznem głównych postaci,
Morze Święte o marności
ludzkiego Egzamina dla kandydatów ną nauczycieli
17.00 —17.25 Muzyka z płyt gramofo- oryginalną koncepcją
oraz ironicznym huWATA
żywota: — „ej, człowieku, nie zapomi- szkół średnich (nornralne i uproszczone)w nowych.
morem.
0
17.25—17,4
Chwilka
litewska.
|
naj że pod tobą
niezagłębiona prze- okresie jesiennym rb. odbywać się będą
W rolach głównych: E. Frenklówna, A.
17.40
— 17.55 Komunikat strzelecki.
paść,a lód, po którym chodzisz może od 19 do 27 października rb,
Łodziński i S. Dąbrowski, który sztukę tą
18.00
—19.00
Transmisja
„muzyk;
popuKandydaci, którzy pragną przystąpić do
pękać

chwili."

w

każdem

miejscu

i w

każdei

Konstanty Siemiradzki,

TA

egzaminów, winni zgłosić podania

misji

egzaminacyjnej

do

dnia

do

ko-

6 październi-

ka, załączając
opłatę,
która
wynosi: za
egzamin klauzurowy i ustny
So zł. 40gr.
pedagogiczny 28 zł i uproszczony
22 zł,

W pewnym

momencie

ziemia obsunę-

larnej z ogrodu cukierni Śztrallą w
Wilnie.
19.05—19.30 Audycja dla dzieci*
:
19.30-19.55
„„Muzyka jako czynnik
zbliżenia narodów”, odczyt.
20.30—22.00 Transmisja z Warszawy:

koncert

międzynarodowy.

wyreżyserował.

‚ — Wystepy Zofji Grabowskiej.
Najbliźszą premierą
z udziałem wybitnej artystki Zofji Grabowskiej, która niebawem

rozpoczyna

mę

ute

występy

w

Teatrze Polskim,

doskonała komedja Verneilla „Panna

.

,

SALA MIEJSKA
Ostrobramska

najmłodszy
kom.

5.

w

cowboy

2 aktach.

12 letni Timy

Ostatni

seans

Brown.

Nad

o godz.

program:

10-ej.

„CUDOWNE

Orkiestra

pod

dyrekcją

p. Wł.

Dziś! Parter od 1 zł, Balkon 70 gr. Sensacja
publiczności, którego nazwisko wywołuje entuzjazm Iwan

Teatr „POLONA
A.Mickiewicza 22.

Dziśj Dwie godziny śmiechu i numoru,
śmiech
bez
przerwy!!!
wileńskiej publiczności HAROLD LLOYD w swoim najnowszym

DZIEJE?*

W

filmie tym

Harold Lloyd

Wszechświatowej
sławy komik,
arcywesołym
filmie „GWAŁTU,

przechodzi sam siebie. NAD PROGRAM
sów o godz. 5.30, ostatni 10.30,

w 2 aktach.

ulubieniec
CO
SIĘ

Począ ek sean-

Dzis! Niezrównana i najgłośniejsza popisowa kreacja Iwana Mozžuchina i Natalji
Lisienko podiug
głośnej |
powieści Lwa Tołstoja „OJCIEC SERGJUSZ* epokowy erotyczny dramat w 12 aktach z czasów panowania

Kes „landa“

Cara

Wielka 30.

Mlkołaja

I. Uwaga!

Podczas wyświetlenia ,ilmu będą wykonane tradycyjne cygańskie
precz, Ja cię kocham, Nie kuś, Hajda trojka i Ach ty dola.

DECYDUJCIE

PRZED

SIĘ

NA

KUPNO

OGLĄDNIĘCIEM

aparatu

wielkiego

romanse:

Odejdź

BREE
LKR
Świafowej sławy kurorfy i domy

aparatów totograticznych
NIE

|Ё
!
B
'
Ё
:
Ё
:Ё
:Ё
!
ы

Ost. seans o god 10.15.

iotograiicznego

wyboru

zdrowia

Pensjonaty,
internaty dła dziewcząt i
dla chłopców.
Cena całego utrzymania
dla dzieci wynosi 140 fr. szwajcarskich,
dla dorosłych
150 fr. szw., która jest
stałą dla czterech uzdrowisk przy tygodniowej

zamianie.

Referencje

przeszło

tysiąca rodzin. Prospekty na żądanie.
(Zworotna portorjum).
Bureau
der Pensionnaten
Pestalozzi
(Federation Internationale des Pensionnąts Europćens) óudapest, М., Alkotmany Strasse 4. |. (Telephon: Terćz 242—36).
Kurorty i domy zdrowia:
Na Węgrzech: Budapeszt,
Siófok.
W
Szwajcarji: Genewa, *) Lozanna, *) Neuchatel, *) Lucerna, Montreux, *) Zurich, *)
Lugano,

St. Moritz,

We

Francji:

й
zdania

Setki

ty-

i

rze-

pospodarzy
iai

SAR BMEKĘE

(kyginalna szwedzka wirówka
„DIABOLO“

В

świata filmowego! Wirtuoz ekranu, ulubieniec
Petrowicz i bogini ekranów
euiop. Marcella

Albani w najnowszej kreacji p. t. „KSIĄŻE czy BŁAZEN? podług sensacyjnej powieści Maurycego
Dekobry.
Reżys. genjalny Aleksander Razumny. Fascynująca sztuką z życia współczesnego. Atrakcyjna treść! Wspaniała

wystawa!

Według

46 sięcyy

B

Szczepańskiego.

Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedzielę i święta od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej, w
niedzielęi święta od g. 4-ej. Cena biletów: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. Następny
program:

„ŚMIERĆ BLADYM_TWARZOM*.

Teatr
„NEJIÓŚ
Wileńska 38.

i8

II
.

PRZEDSIĘBIORSTWO*

zapewnia nabywcy najlepsze
wyniki
i daje największe
zyski.

Zakładów

w Billangowri (Seine) Francja

DIKBOLO-SEPARATOR.
z ogran.

odpow.

dostarcza

WARSZAWA,
ul. Królewska Nr. 23.,
tel. Nr. Nr. 412--99,314--20
138

Generalne

'_

16.

POZNAN, ul, Wodna 14,
Batorego

ul.

WILNO,

Ludwisarska 4, tel. 576.

34,

Salon wystawowy
szki

Folkstone,

W

Linz;*)

We

Niemczech:
da, W

Insbruck,*)

berlin, *) W

Afryce:

Wło-

w śŚkładzie

ODWIEDŹCIE

Salcburg,*)

fabrycznym

„Optyk Rubin”
Najstarsza

Ganz

firma

w

kraju

coć SE nP

miesięcznie.

26 Sierpnia — 1 Wrzešnia 1928 r.

tel.184010-58.
r.)

(egzyst.

asis

najkorzystniejsze źródło zakupu na Świecie

Inf

SE

о

oraz

przedstawiciel

Władysław

Polskę

Warszawa

Al. Jerozolimska 41,

Glazer,

wrześnią r.b. Wypłata
dokonywana za każde
cy cegieł.

Panowie i Panie | LETNISKA
jr:
zębów bez ból
stanów, umysmwraczea
wyn Porcelanowe i złdj
reflektujący na stały
z
į
korony. Sztuczne 24
dochód
miesięczny,
„b noni tad

do

dnia.

Wadjum

złożyć

w wysokości

w gotówce,

wej lub odpowiednich

Kasy

papierach

należy

Skarbo-

procento-

wych.

В
Nr 8-XI

METAMORPNOSA
UNRGTY, ZTIŻEW SZCZŚŚ I IODE UAY

CZEKOLADA SMIETANAOWA

i kane

M

orzechowa

į

: fabryki :
$
l Seb ly
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Ž

sz olne

Krakowie

wywać

g
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Zapisy
codziennie na
i wieczorowe. Uczeni-

otrzymują

cechowe.

samodzielnie

woo

i

Żądać wszędzie.

—
KROJU SZYCIA i modelowa- jj
nią S$. Stefanowiczówny, ul.

g Wielka 56
3.
kursa dzienne

świadectwa R

Uczą

opraco- BY

kroje

mód. Mieszkanie

a jezdnych
pok

Inż.

Dyrektor
A. Żubelewicz.

WIKIA

|

7

PRZETARGGWE.
(OGLOSZENIE
a

wedługjj

dla przy-

zapewnione.

di а орн

© -©
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Cement,
hlachę

5

й
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Zawalna

ы

й

gów oddziatach:
Smorgoniach

2:

'
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B
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й

Głębokiem, Dziśnie,

i

Gródku

Wileńskim.

Я Я 5В СС РУ КЕ

oraz

z kamienia

]с\:\:теп;ошел‚

TY CZY

polnego

ostki o BCE
do 2 m. b. włącznie.

drodze

wojewódzk.

m

Mm
в

z powodud złej „poś
pogody nie Wy
wyjeżdża
'7_0‘3"3“"_3 przyjęcia od 10-ej rano do

®

M

B

mej wiecz. Adres Młynowa 21 m.6.

Uuaneuszauszcannasenunynana:

jp Ez
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Suwaki

syst.

amerykańska

„ROYAL — PORTABEL“
osuanassaszy

maszyny innego systemu
Royal jest najbardziej
udoskonaloną maszyną amerykańską.
Mocna

Ładne

pismo.

budowa.
Do nabycia w biurze T.-H. Inż.
Kiersnowski
i Krużołek — S-ka
Wilno, ul. Jagiell ońska 8, tel. 5- 60.
Wystawiamy

i Wystawie

na Targach

E

uderzenie.

Rietza,

inž.

Petera.

leśnego,

Elektro.

GE

WTC

OKEJ CEE

ul. A, Mickiewicza 9

Od dnia 16

przedaż obicia

lipca b. r. wielka
(tapety)

Resztki niżej

przyjmuje Adm.
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z
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poko
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sem - „Oferta na budowę
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w którym
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smoły, nie wyukończeniu po-

'

wszystkich
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PLANOW.
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Kao

*

lońska Nr 8, tel. 5

60,

jako

ciele Spółki Akces „EMIL

A
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piękną
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Woydytlo
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o
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Wil. Biuro

Od

4-

tei. 277.
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;

Br.

PAPIŁSX

21, |nerYczne. Przyjm
od godz. 10 do Lil
5—17 p.p. W. Ponul

4

DO WYNAJĘCIA

4.7
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z
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Zawali

„WP,

DOKTOR

с

К [“"8БЕКЧ

eee sns

:

weterycj

sytilisi skórne.

Ь
Rxwizytor

Sprzedam

W

no, ul. Wileńska
3,
lefon '567. Przyjm

я

od 8 do 1 i od 4 40

21,4

pronia

emy

Wilnie.
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kre- | telef. 152. —2
przy
———

= Poszukui
OSZ

06 1 s
duże pokole,

O
„2

B asa Aa

„

si

lub 3, mniejeca
Doktūr.
Madycy!
Zgłoszenia
M. BYMELER

Zakordonowych. | In- Fortepian „Miihlbach* kuchnią.

formacje:

Zawalna

od 10—3-ej
sierpnia.

B

B

Chcę

|, krzyżowy,

okazyjnie do „Słowa* pod M.P. choroby skórne,

pp. do do sprzedania. Boni-

Z- 6808 fraterska 6 m.

kupić

czynne

2. —0

RAGLE
|

Adres

piśmienn;

z lokalem.
Filarecka
26 m. Bielawski.

razem

neryczne I mod
Elektrot
pia, słońce górsk

a———piciowe.

Oszczędności

swoje ulokuj
boo

na

pi
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S

eat Gotów skiej 9-2i5- 8 » 4
zabeztwoja jest

a

ll, pieczona złotem, sre=— brem i drogiemi kaWRA

„Zeiss

zw:

rrrwcm

LOMBAR

2

Dr Hanusowii
CIUMGE

Sa

Plac Kated- Sawicz, choroby sk

i

ralny,Bisku- ne, weneryczne,

pia 12, wydaje po-dziny przyjęć 5 — |
życzki na zastaw zło- Zamkowa 7—1

Voigtlinder“,

ta, srebra,

futer

Ikon" i in.

warów.

i

brylantów, CZenie światłem:

różnych
6

to-lux,

lampa — В@

7

Ioog (Sztuczne słońce
skie)i elektryczno:
(djatermja)
vot) |

firm: „Byk“, „Schwetter“, „Kodak“, || Kilka uczących się
gnamemesum
„Bauchet“, „Mimosa“, „Leonar“
oraz
dziewczynek
"122
wszelkie
przybory fotogr. poleca
w
wielkim wyborze i na dogodnych warunkach.
151-0r

przedstawi-

KUŹNICKI*,

|Firma

M

к

dą

PAK

12-21

ny

na maszynąch
; najtaniej załatwi

siedzibą,
ia

odstąpienia | Mickiewicza

Aaa
wa, placówka

sa) Związku PoakóJ

E
i

do

przyjmę
na
Troskliwa

Wilno, ul. Wielka 12 (vis 4 vls potzty)

nek). Zapisy od

tel. 159.

Przy składzie laboratorjum fotograficzne.

Druk.

stancję. BBR
opieka V

Francuska
konwerna
sącja. Fortepian
miejscu, ul. Zakretowa Sa, m. R (blisko
gimnazjum
Nazareta-

RABINOWICZA

i

Redaktor, odoowiedz a!ny Witold

i

21, || ul. Mickiewicza24

widziszkach

2 klmi'0d kóre

Wil, Biuro

firmy: „Zerta“,

ul. Jagiel-

w

gai

DI. Leliowiczawa

i S E dwa ogrody: ówocoć 02
: | we w majątku Buj-

0%

PAKA.š a

lekka.

Fabryki Tektury
: Produktów
faltu Dachowej,
Chemicznych i Asfaltu,
Dostawę „Koriolitu*
uskutecznia się natychmiast.
Wystawiamy na Targach Połnocnych i WyRolniczo-Przemysłowej

|

r D a]

©7U777%77%

a

Próbki i cenniki wysyła na żądanie Biuro
Techniczno-Handlowe Inż. KIERSNOWSKI

i KRUŻOŁEK— S-ka w Wilnie.

a

wiecž

Kobietą-Lekarz

; Wil. Biuro Komisowo - Handlowe,

Majątek nej glebie, | lewo 5 kun,

Potrzebn
odpowie- |
!
| dni dzien-

—8

„„pabinety, | | sowo - Handlowe, | choroby skórne i

I arai

S

—L,

na

Mickiewicza

Od

moczowych.

w

sumie

|*Ś и nd
"| | Mickiewiczą
SA p kre: A
piłek TOŻ"
|biżrka, ” krzesła
zi

umeblo-

ROSZ

©

AJGIE

E

biały i bardzo

każdej

tel. 152.

- Aparaty Fotograticzne

gontowych, wygląd

ULOKUJEMY

powodu wyjazdu | sowo - Handlowe,

Starosta.

@

krycia dachów nie zawiera
maga smołowania
tak po

Šis,

848.1) , PRZEPISYWANIE | — Wd Ne. 15

L

pożą-

przy

=

vai

m

РАВ mebli: skład]
Pe:
a

SSE

| wany

E

|

ników
"L, Berger—0 || wieką”
dopłat z |neo
re, iosgźnie
Wieśpr, (, WODFSmod
Zawalna 17.
rozterminowaniem
A
€C5 weneryczne,

Powiatowego

a

a

5-wiz] x

m. pewne
zabezpie„
_czenie

A

w zależności Nikarz do redagowania | kami

mig zas
sę
| | тEABBEZKORYCZEAZAROSYZNEGOJEJ
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|

ADAŚ SKA

OSZCZĘDNOŚCI"

„

(Antokol) ; prezn r=cecZEnE

(-) Stefan Mydlarz

Prow

Specjalna papa

„GOBdÓR

|

Kościuszki

Przewodniczący Wydzialu

we

stawie

Mackiewicz.

O-

a

Ask

Wydawca Stanisław

in

as,

онн

| pokój
gs)

„garnitur .

RZE

o-CLÓE | sinicje od Te43 7

POTRZEE

A A AI

Oferty

ZD

|SpÓ?KA z Ogr. odp.)

minie do dnia 24 lipca 1928r.
do godz. 12-ej, Nr 14 m. 2. 0 -plie

g

poa

i

Nr.

PARE

mebli RÓŻ

gotówkę.

ni i 1-n umeblowany,

Ciasna 3 4.

garnitur

A Wiłenkiy l S-4a

starcza przedsiębiorca.

£

krycia, ani konserwacji i naprawy
przez
długie lata. „Koriolit* jest odporny
na
ogień przenośny. Nadaje się do krycia budynków wszelkiego rodzaju, także staro-

a

е

we z kuchnią,

Pisemne oferty wraz z wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej sumy należy

j

Są

Materjaty, jako to: kamień, cement iże- dane na Antokolu.
lazo udzieli
Wydział Powiatowy
ze
swej
Zgloszenia
do
„Słoskładnicy. Materjały na miejsce robót do: wa* pod„Mieszkanie"

wy- B

rąbatem

od 4-7
Wydz. Zdr.

ч
0. ЕЬОО
«паюсконаанны|

ws wer

ЕСОИ

materjalnych
warunkach, z
umysłowo,
b
emerytury
nie otrzymuje, p rosi przeto o ofiar:

miłosiernych

M

Przyjmuje:

Biuro Techniczne, tel.

i
p B salonowych
pianino lub fortepian pysuseznanzuwma

z używalnością kich-

—
od

torysy ślepe w cenie 2 zł.

środka od odcisków

własnego kosztu. -

овявосявсв

chorą

Łaskawe

_ elektrycznem,

30 szt.

oraz szczegółowe warunki ua

składach aptecznych znanego

od 5 do 25 proc:

ciężkich

ludzi.

9%

piły

CA

Domё Handlowy R. RYMKIEWICZ
Wilno,

Syn powstafca 1863 r. Kazimierz
Sobolewski znajduje się w bardzo
żoną

1

Swięciany-

o
oda”
Rynek
Nr. 28, codziennie

8 KU
za

A

godz. 11-ej do 13-ei, tuž do nabycia kosz-

B

GE US US WD UD UN US Ia] US WI UIS UI US

ОЛЕ

ika

WNE:

pa

Północnych

СЕИ ОЧЕ

oświetleniem

4

Rolniczo - Przemysłowej
w Wilnie.
2-801€

ЧКПЕЛПКАТОВО СЕЛЕ

ia

ganciarek,

. Wilnem 4 klm. od Koloni.
L

handlowe,

kalkulacyjne, ect.
Linijli redukcyjne 6-skalowe, skale
metalowe, przenośniki i t. p. poleca
bardzo tanio Mieczysław
ŻEJMO
Wilno, ul. Mickiewicza 24.
—0
IRA AO

2

2

Swięciany, dn. 10 czerwca 1928 r.

a

| tarczowej, kompletnego warsztatu Z

B

rachunkowe

przemysłu

bili 28 H. P,

ucząc

Ofiarna

od fachowej i finansowej zdolności retlek- dziennika. Szczegóły | ną dogodnych wa | pony
ch ny „do, SPrze- ge
tanta oraz gwarancji terminowego i należy- Od 5—6, biuro dzien- | runkach 2
R daży maszyn. Pismien-

ko!

gahciahita, skłódwjnc

Swięciany6 szt.

EEDRENRUKUNARANUGOGOODESN

(walizkowa, przenośna).
Aby wydać
trafny
sąd o maszynie,
należy porównać jej pracę
z pracą

Lekkie
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ewa ucz

sprzedaniai

G
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Maszynka

p

8

ar

m @

do

żelbetową.

Łyntupy-Komaje

prawo oceny i wyboru
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а
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Dokój

w świetle od 1 m. b.

masnananamamay NYNIA Ghiromanika ;) OKAZYJNIE | teto wykonania robót.
TURN

g

na zaprawie

bliczne otwarcie złożonych ofert.
Wydział Powiatowy zastrzega
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przyczółkowe

Przektycie—plytą
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więciany,
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Nad m. 5.

sosno- 8—1i

zemskich. Informacje
Jagiellońska 8 m. 12
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Boze

.

wymienione roboty do wglądu w dziale

Šyndykai Rolniczy

Wilnie,

ścianki

Program

poleca ze swoich skłądów

Villaiski

B

yszasuanananaGzzazanunuunaNna

gwoździe,

Fundamentą

b) na
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„Sana- Leśniczówka

Bydgoszczyjęziorem,
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rzędnikom

m sję zniżka.

o: JB DEKARZE
AWAURWA iciss

a) na drodze powiatowej:
Hoduciszki

8 VII 1928.

w

Landwarów,

miejscu, |

ków).

3.500 zł.

kwitem

« Lotniska Pongjonat
b

29. Markę na обро® \,
dowiedzieć
się:
ączyč. 06882
wiedź załączyć.
Olszewska,
ocg z
Antokolska 62a
lub - na2

Żo

:

Dyrekcji

or"

Oferty w zapieczętowanych
kopertach
Wydział Powiatowy Sejmiku Swięciańnależy składąć w Dyrekcji (ulica Grodzieńskiego ogłasza niniejszem pubiczny przeska 6) do godziny 13-ej
do dnia 20 lipca starg ofertowy:
rb. Rezultat
przetargu
będzie ogłoszony”
Na budowę stałych przepustów (most-
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