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Chwała
podobna
cza

we

Francji

do naszej ordynacja

Bogu

wybor

sejmowa

już i

zaczyna

brać dobre

W głosach

to

swego

najczęściej

genew-

dzienników

so-

dopnie.

Tak

więc

Moskwa

jest

że Francji właśnie w chwili

zdania,

obecnej

z zależeć powinno na tem, by oparła
Francją. W tym celu ambasador so- się o Rosję, stanowiącą przeciwwagę
Francja, jako polityczny
wiecki w Paryżu oddawna
prowzdzi Londynu.

mitował się na śmieić, umaił cywilną
śmiercią; ale trzeba
go
jeszcze ze
wszystkiemi formalnościami
pogrze*
bać, i to głęboko, aby już nigdy, ni-

do

nawiązania

ścisłego

kontaktu

pertraktacje, które mają zabezpieczyć przyjaciel Sowietów, znajdujących się
gdy nie zmartwychwsiał!*
W Angiji są 3 stronnictwa,w Sta- sowiety przed izolacją w Europie. poza Ligą Narodów, będze mogła w

Genewie występować skuteczniej, aniSprawą wejścia Niemiec
do Ligi
żeli, gdyby nie mogła
niczego wySowieiy są mało zainieresowane. Dia-

nach Zjednoczonych 4, A we Francji
aż 8. Mamy tu zorganizowanych we
własne partyjne obozy: komunistów,
socjalisiów,
socjalistów
republikańskich (czy
republikanów-socjalistów,
jak

kto

woli),

radykałów,

tów, postępowców,

czego?

i

roja-

listów. Ui! W dodatku solidarność w
partjach bynajmniej nie jest wzorową
i żelazną; tedy zwalczają siebie wzajemnie lub luzem chodzą członkowie
jednego i tego samego
stionniciwa,
co wytwarza zamęt, nieraz poiężny.
już w 1919-tym wyszły na jaw opłakane wady obowiązującego systemu
wybarczego. Pomimo
to, na jego
fundamencie dokonano wyborów poselskich w 1924 tym.
Teraźniejszy system wyborczy jest
w całej
Francji niepopularny.
Wymędrkowany

przez

matematyków,

dziś dnia nie są w stanie

pojąć

grać

przedewszystkiem

aby

do

lzby

sytuacji Francji niewątpliwie

tów do Polski, w zwierciadie
ujawnił się on w ten sposób,

zostaną

pozy-

w Euro-

informowany

po-

korespondent moskiew-

«W

Moskwie—czytamy

Zgromadzenia,

praw

powszechne

ogólny wynik sesji premjer Skrzyński uważa

tez

Dlatego

sukces.

nasz

w którem wszystkie państwa są urównouprawnione.

Radzie „jest prawie
uznanie piawa Polski do miejsca w
uważać należy za
genewskich
rezultat obrad.
to naprawdę

za pomyślny.

4-

gruntu

z

Locarneńskich i wycofały podanie o dymisję jest

paktów

ponownie

nie potwierdzili

Pogląd, że byłoby lepiej gdyby Niemcy

przekonanie że isinieje tajna

cy wejdą do Ligi a Polska
na łodzie, snuto daleko

umowa

w Rzymie w czasie odwiedzin

A

Nie

ileż tych list być może! Byle ambitny
człowiek może bez trudu sformować
się... na wiasny specjalnie i wyłącz-

bez

obawy

Polska

miała być pionkiem w rękach sowiecOdroczenie
kiej polityki światowej.

sesji jak i pertraktacje Francji z Włochamii Białogrodem komplikują sy”
b FranSowietów. Rachuby,
tus

Skrzynski

Premjer

na odroczenie względnie

odprężenia w stosunkach

do

dąžy

Niemiec

że przynależność

spokojnie dowodzi,

Projekt reorganizacji
przez stworzenie
20.ili. PAT.

PARYŻ,
wie,

«Pelit Parisien»

odrębnych

Rad

MOSKWA,
Ligi Narodów
no

20,li1 PAT.

Zgroma-

do

Z powodu odroczenia przyjęcia Niemiec

Dążenie

dotrzymano.

nie

sowieckie'

„Izwiestja” piszą, że przyżeczenia
unicestwienia

do

danego Niemcom w Locarlocarneńskich,

trakiatów

zdaniem dziennika, wniosło na porządek dzienny zgromadzenia Ligi М№rodów gruntowną zmianę całego systemu traktatu Wersalskiego. Zmiana
tem
W
wojnę.
jednak tego systemu byłaby możliwa tylko przez nową
tkwi główne znaczenie obecnego przesilenia w Lidze Narodów.
L

POKE

i

S

a

W POBIK

ZY TOEZRE KI PETZ

WIG X AŁSKCZKO

której

BUKARESZT. 20.Iil. PAT. Minister rolnictwa Constantinescu oświade
czył na posiedzeniu parlamentarnych grup większości, że rząd obecny
sprawował
on
zgłosi swą dymisję 27 bm. W razie konieczności będzie
zazna*
escu
Constantin
rządu.
nowego
utworzenia
czasu
do
z
iunkcje
swe
nastąpiłyby
nym Europy które
rządowi,
każdemu
poparcia
swego
będzie
udzielać
liberalna
partja
iż
czył,
chwilą wejścia Niemiec do Ligi pokióry bęazie kontynuował już zapoczątkowaną pracę ustawodawczą,
zostają obecnie
w zawieszeniu do

Reformy

września, kiedy na nowo w Genewie
dla
poiityka zbiorą się przedstawiciele państw
się

w kościele prawosławnym.
na górze Athos.

skiego i bretoński-go, są znakomią

lamentu. Panów deputowanych strach

o czem

mało ciepły stosunek między Paryżem i Warszawą. Rosja nigdyby

innem,

Jak wiadomo, właściwą premjerą
w teatrach paryskich jest próba gene- nie przystąpiła
ralna wobec

zaproszonych

gości.

Właśnie wczoraj omał że nie

doszło

w

teatrze

—

Gymnase

do

skandalu

na

premjerre nowej
sztuki Bernsteina
„Felix, Po istnym tryumfie dwóch
pierwszych akiów, podczas
trzeciego

rozległy się ostre gwizdania. To

już

ze względu

Bernstein i zaprosiło się na premjerę

temi dniami

kupił

dwie,

Drouot ktoś
wzgłędnie

nieduże perły (każda mniej więcej 40

grains) za 1.075.500 franków.

Bardzo

podobno piękne a perły teraz w mo-

dzie, Ale—są

jeszcze w

niądze! A gdzieżby
nie w

Paryżu?

miały

Paryżu

być

pie-

jeśli

aptekach

Е

|

ЧЧ

ЭЧАЕ

letnie

od 1 maja

do

skąd

Zdrojowy

automobilami

NY

Sowietów.

do

noczonych

tej

przypisują

Podróż

zainicjowanej

obliczona

jest na

trzy

przez rząd amerykański

w towa-

Stanów

Zjed-

tygodnie.

Dzien-

podróży

wielkie

‘

4

3
3

Krytyczna sytuacja w Pekinie.

żyć

ją się odwołania z Pekinu wszystkich obecnych dyplomatów. „Wśród Euros
zaczyna

pejczyków

się szerzyć zaniepokojenie.

Rząd centralny'przedsięwziął

przygotowania wojskowe na szeroką skalę, aby przeszkodzić ;powtórzeniu
zajść.

W

mieście

został

proklamowany

stan

CHIETI, 20,1II1. PAT. W dalszym ciągu rozprawy

0 zabójstwo

tytułem: „Rok panowania faszysiowskiego*, Następnie „świadek

Mat-

wany

Casinelli

stwierdza, że w osobie

Mateottiego chciano

zgładzić

deputo-

|,

na»

„ P. Raczkiewicz jest wojewodą wi»
leńskimi powróci na swe stanowisko
do
Wilna.
W. kołach
sejmowych

utrzymują

że w

gabinecie

parlamen=

tarnym tekę minisierstwa spraw

we-

wnętrznych powinien piastować parlan.entarzysta,
jednakże
kierownicze
czynniki
państwowe ze względu - na

ujemne
w

skutki przetargów

związku

z

partyjnych

obsadzeniem

„resortu

Spraw wewnętrznych uważają, źe stą=
nowisko to powierzyć naieży fachow=
cowi. Wśród kandydatów wymieniany
jest p. SŁ
Urbanowicz
b. dyrektor

Departamentu

Bezpieczeństwa.

Nadzwyczajne posiedzenie
Ministrów.

20. ili (tel.wt.Słową |

nistrów, na

kiórem

złożył sprawozda*

nie z sesji Ligi Narodćw

Premjer

w Genewie» *

Skrzyński

w War.

szawie.

WARSZAWA. 20.111. (żel.wż Słowa

W dwie godziny -po powrocie
89
Warszawy premier Skrzyński
przybył
do

Prezyajum

Rady Ministrów

1 odbyt

dłuższą konferencję
z Min. Raczkiewiczem. Następnie przyjął przewodniczącego komisji spraw zagranicznyc
h
pos. Dębskiego
i pos. Niedziałkowskiego, z którymi ustalono term
in posiędzenia

komisji

spraw

zagranicz-

nych
na którem premjer Skrzyński
złoży sprawozdanie z przebiegu
sesji

Ligi Narodów.

O godzinie

5 tej

po-

poł. premier Skrzyński udał się
do
Belwederu
w celu złożenia relacji

czajne posiedzenie Rady Ministró
w.

Reorganizacja policji.

„WARSZAWĄ. 20.III (żel. wł

Ministerstwo Spraw
zosta
wydało okólnik, w myśl
kiórego

dniem

^&

1-go kwietnia ekspozytury
licji: politycznej zostaną wcielone podo
powiatowych komend policji, W
miastach wydzielonych t. j. takich
które
posiadaj

a komendy
policji grodzkie,
ekspozytury policji politycznej
zostaną im podporządkowane i wcie
lone.

O reorganizację ministerstwa
kolei.

„ WARSZAWA, 201Il. PAT. Na
posiedzeniu popołudniowem
sejmowej
komisji budżetowej dłuższa dysk
usja

rozwinęła się nad działem roz
chodów
budżetu €ksploatacyjnego
_Ministerstwa kolei w szczególności nad
działem, dotyczącym dyrekcyj kolejo
wych.
Szereg

mówców

zmniejszenia

rekcyjnych

wystąpili

liczby

oraz

z żądaniem

urzędników

zniesienia

dy-

pod dy-

rekcji. W wyniku obrad przyjęto wniosek

posta Harusewiczą (ZLN) domagający się zniesienia około
10 proc.
etat

ów w służbie centralnej | obniże»

na sum preliminowanych o 5 proc
.,
a to ze względu na to, że pierwszy
kwartał roku bieżącego już upły
nął i

musi

być

wypowiedziana.

świadków sąd w komplecie udał się na plac sąsiedni celem „obejrzenia
automobilu, który służył do porwania Mateottiego. Przewodniczący nakaktóry według opinji rzeczoznawzuje zbadać stan karety samochodowej,
ców pozwalą przypuszczać, iż wewnątrz samochodu zdarzyło się coś nie-

normalnego.

Il .
WARSZAWA, 20
Bank Poiski płacił
e
Ala
t.j tyle iie
co! uo w obrotach poza е
;іеш‹‚шусь.м.

TANIO
Do sprzedania natychmiast w mieście
Wojewódzkiem

Księgarnia,

Skład mater-

jów piśmiennych

naj-

zacieklejszego, najbardziej uporczywego przeciwnika faszyzmu, Po zbadaniu

TNA

obrad genew=

nasiąpić dopiero po wyznaczeniu
stępcy,

oblężenia.

teoitiego obrońca Farinacciego przedstawił broszurę pióra Matieottiego pod

r.

do . zakończenia

skich.
Dziś
po powrocie
premjera
Skrzyńskiego Min. Raczkiewicz ponowit swą prośbę o zwolnienie. Zaiaiwienie prośby p. Raczkiewicza może

że służba

Proces o zabójstwo Matteottiego.

KIE LCE,

do Genewy,

jednakże p. premjer Skrzyński prosił
Min. Raczkiewicza aby sprawę odło»

Pan minister kolei w trzeciem czyt
aniu ma przedstawić
NOWY-YORK, 20. III. Pat. Doniesienia z Pekinu' przedstawiają połopropozycje
w
żenie w mieście jako krytyczne. Obawiają się tam plądrowania miasta Sprawie podziału tej sumy na po.
Mieszkania
szczególne pozycje.
przez żołnierzy. Straże poselstw znajdują się w pogotowiu.
dzielnicą ambasadorów są specjalnie strzeżone
ponad
czudzoziemców
Dolar w Warszawie.
przez żołnierzy chińskich. Grupy studentów ptzeciągają ulicami i domaga:

się onegdajszych

1926

Borah

do Rosji przez Japonję senator amerykański

spodarczych.

do zakładu.

OTTON

przybyć

rzystwie innych senatorów, również zwoienników zbliżenia

31 października

1926 r.
EAT

r.

w maju r.b.

z pogranicza sowieckiego podaje: W/g doniesień z Moskwy,

znaczenie dla uregulowania wzajemnychjjstosunków dyplomatycznych i go-

1 ЧОЧЕ WSIE

1926

w korespondencji

LWÓW, 20. lil. Pat. Dzisiejsza „Gazeta Poranna*

ma

Kąpiele siarczano-słone 1 mułowe, wodoleczni:
«two, leczenie elektrycznością, leczenie światłem,
kąpiele słoneczne,
j | LEJE

Dojazd: stacja kolejowa

BACZEWSRIEGO

1 winno-kolonjalnych,

ziemi Kieleekiej

Sezony

składach

Stany Zjednoczone i Rosja Sowiecka.

0000000440000040000000000004004000 niki

Państwowy. Zakład

WÓDKI i LIKIERY

i większych

W.Z.P, Nr 11 Wilno, dn. 15411 1926,

„BUSKO

się świństwem», Gdy się nosi nazwi-

Na licytacji w hotel

ТАЧЧ

w

apiecznych

koalicji
stosunek

swój

Sprzedaż

1926 r.

wi-

podobnem. Francuzi zowią to mujlerie.

na

КОГА

downia pełna |zraelitów reagowała
tak na antisemickie strzały w rodzaju:
«Podaj rękę żydowi, odwdzięczy ci

rodaków bez liku, doprawdy jest
grubym nietaktem uraczać ich—czemś

podobnej

do

jeszcze przed wyjazdem

Na
godzinę 6-tą zwołane zostało
nadzwy-

mopropozycji
szą do rozważania
Pewne
zawiodły.
narazie
skiewskich
przegrupowania w układzie politycz-

Rzymem - Białogrodem - Pragą- Buka- ką wzmacniającą przeważnie w okresie
obieciał. Tylu jest «zawodowych ро- resztem i Warszawą,
nie znajduje tu wzrastania dzieci: dia chorych i ozdrowieńlityków», kiórzy niewiedzieliby
co z
ców. Płątki fowsłane EDBr są bardzo
sobą począć jeśliby przypadkiem prze- wiary. Zbyt silne są przeciwieństwa przyjemne w smaku i posiadają wysoką
wartość: odżywczą.
Francją a Włochami, a za
stali „zasiadać”
w
Palais-Bourbon! między
Pomówmy

WARSZAWA, 20 Ili. (fel, wł. Słowa)
W kwestji
dymisji
ministra
spraw
wewnętrznych p: Raczkiewicza dowiaduję się, że p. Minister czuje się bardzo niezdrów a ponadto p. Raczkie-=
wicza zmuszają do tego przyczyny natury osobistej O zamiarze swym zakomunikował p. Raczkiewicz szefowi rządu

p. Prezydentowi Rzeczypospolitej.

Rząd rumuński ustępuje.

mieckiej w Genewie był aby skłonniej-

prosi

Premjer Skrzyński zwołał na dzis
ia”
nadzwyczajne posiedzenie Rady
Mi-

Brazylji, zajęte w Geneuniemożliwiające

Raczkiewicz
dymisję.

Rady

"' Zjazd
i
pie- załatwienia sprawy wejścia Niemiec
pozyskania
chęcią
kierowana
BIAŁOGRÓD. 20JIII. Pat. Według dziennika «Politika», konsyljum
Rady Ligi.
nie benefis i wejść do parlameniu z niędzy ogólnie jest znana, dostęp- rozszerzenia składu
ekumeniczne przedstawicieli kościoła prawosławnego odbędzie się na gó:
Sz,
swej własnej listy,
projekty szeregu
niejsza jest wpływom
Anglji od
Konsyljum rozpatrzy
rze Athos w dzień Św. Trójcy.
rozważenie zostało odłożone
Ostro idzie kampanja
w _ prasie chwili, kiedy pieniądz angielski
ważnych reform, przeważnie tych, których
zaparyskiej mająca na celu obalenie i stąpił skromną i powolną pomoc
przez konsyljum konstantynopolitańskie. Są to między innemi sprawa kaFRANCUSKIE
PŁATKI
Przewidywane
'pogrzebanie
dzisiejszego
systemu
1 sprawa powtórnego małżeństwa duchownych.
lendarza
wyborczego do ciał pariamentarnych. pieniężną ze strony Francji. DonieOWSIANE EDBr.
jest również nawiązanie rokowań w sprawie ściślejszych stosunków z koLocarna zaraz powszechniej zaczynają mó. sienie jednak, że obok
ściołem anglikańskim. «Politika» dowiaduje się, że kościół katolicki zamieswego obserwatora.
wić o eweniualnem— rozwiązaniu par nosi się na umowę między Paryżem- przygotowane z najlepszego owsa owernijodżyw= rza podobno przysłać na konsyljum
Moskwa, że Polska,

o

i Bząd.

WARSZAWA.

kontynentalnych.

Brazylji,

że veto

zaznacza,

Minister

Ligi Narodów,

stanowisko

Omawiając

intryg

nie-

polityki

w razie zwycięstwa

Zagra-

przekonała

katastrofie.

ku

p

co jednak zrobią Niemcy — niewiadomo, Fakt „#°
Polski z Niemcami,,
Niemcy czekały 10 dni na przyjęcie do Ligi bezskutecznie i zareagował”

zostanie

idące kombi-

których

w

angielsko-włoska dotycząca. wyłącze- nacje polityczne

nia Francji ze sfery wpływów w tych
krajach, kióre otaczają część wscho-

by

przebijała prawie pewność, że; Niem-

— panuje

szy ma jedynie awantaże
dla tych, słowiańskiego Ministra Spraw
których nazwiska figurują na pierw- nicznych p. Ninczicza.
iist wyborczych.

nia

Jeżeli mimo to

dia każdego kontynentu, ponad któremi stałaby Rada Ligi, jako
sesji wrześniowej pokrzyżowało zdaje rozjemca.—Liga Narodów —pisze dziennik— przechodzi przesilenie, z przesię plany polityki p. Czyczeriia przy- silenia jednak tego winna wyjść iepiej zorganizowana oraz lepiej przysto”
najmniej w stosunku do Polski. Są- sowana do coraz bardziej skomplikowanej pracy, jaka ją czeka.
dząc bowiem z.tonu prasy. w której

ski «Koelnische Zeitung».

głupców. System wyborczy teraźniejmiejscach

nieporzą-

za

zaś uważały

inne

teoretycznych

Sejm

Odłożenie dzeniu przyznanie Niemcom stałego miejsca w Radzie Ligi, dowiodło kowspółpracy.
sciślejszej
Ligi do nieczności rozważenia sprawy utworzenia rad wykonawczych, odrębnych
do
sprawy wejścia Niemiec
najwyższy

i konsnute są najrozmaitsze piany
cepcje nowego układu sił politycznych

Anglia
Mo 14 Śródziemnego
skim—ale—przemędrkowano. Obecny
dążenia
popiera
system wyborczy jest wprost fatalny, Cia.
wyraźnie
niebezpieczny i źódłem jest słebości Włoch, kióre chciały zapewnić sobie
paramentu. A przedewszystkiem —jak
Syrji przez usunięcie Franktoś trafnie się wyraził il est
U'asile mandat w
należy
zwrócić
supreme de la mediocrite,
zapycha cj. Równocześnie
izbę priawodawczą— miernotami. lna- uwagę na rokowania, toczące się od
czej być nie może.
Demokracja
nie pewnego czasu między Włochami a
znosi natur mocnych, mogących ewen- Jugosławią, które ujawniły się silniej
tuainie wziąć za łeb niedołęgów i
Jugo-

szych

LEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr
ENA
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 zr. W n-ch świątecznych
a
zza tekstem 10 groszy.
Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc, drożej.
oraz z prowincji o 25% proc. drożej

prasy
do Ligi może wpłynąć do pewnego stopnia na zmianę. Polityka polska
ŻE or-, w Genewie twierdzi premjer
Skrzyński riie może postępować inaczej niż
podkre- Francji, która dąży celowo do wciągnięcia Niemiec do Ligi,

naprawione zbliżeniem do Sowietów.
Sowiety, mimo że w Polsce źle przy”
i towarzyszy, owiane
jęto p. Bryla
duchem pokojowości pragną jak naj-

Niemiec, poza obserwacją wypadków
iub

posel-
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`

z pobudek

przeciwne

gany prasowe Z.5.S.R. stale
ślały niepomyślne położenie Polski na
terenie Ligi, które jedynie może być

mają

w Europie. Pisze o nich dobrze

odcięciu

chce

iRosji od państw europejskich".
Jeżeli chodzi o stosunek, Sowie-

pogłębione. Wobec zaś filo-niemieckiej

dla- skania Francji jako oparcia

którzy jego właśnie i tylko osobiście

POWIATO wA— ul. Mickiewicza 24

ul. Majora

dane wszelkie zmiany w naczelnym organie Ligi, obawiając się uszczuple-

napierajątej

polityka p. Czicze-

zapobiedz

na, kióry

Deputowanych

jego chcieli widzieć na fotelu

Anglji,

tej drodze kroczy

istnieją poważne antagonizmy, wynikające chociażby ze sprawy
niel:egulowanego długu
francuskiego
w
Angiji, które przy ciężkiej wewnętrznej

ni*

wszedł dajmy na to pan Benoit
Durał muszę za jednym
zamachem,
koniecznie z nim razem pchać do рагiamentu jakichś, całkiem
mi nieznajomych lub antypatycznych
panów
X. Y. Z. ponieważ z nim razem
są
na jego liście partyjnej!
Oczywiście chciano przez to aby
głosy nie rozs'rzeliwały się do
niemożliwości, aby poseł wybrany
nie
miał specjalnych obowiązków dla tych,

przeciwko

na nią.

czego w jednym i tym
samym
ce- pie nie będą trudne
do zrealizowapartamencie jeden kandydat
posciski
może przepaść mając 100000. głosów nia,
W Moskwie, podczas
gdy
nad
za sobą a drugi zwycięża mając ich
nad
radzono
tylko 20.000. Dalej przechodzi
prze- jeziorem genewskiem
ciętne ludzkie rozumienie dlaczego ja, rozszerzeniem Rady Ligi
i wejściem
pragnąc

WILEJKA

—

i Polską, łub bez szywy. W tym wypadku Anglja wycofała by się z polityki kontynentalnej
bowiem Sowietów pomiędzy Francją Czechosłowacją
Zdaje się, że po rozluźniły się więzy francusko-angielskie, a w rezultacie Europa potoczyła
a Angiją mimo
pozornej
przyjsźni tych obu państw.

logiczny i polityki Chamberlaina Sowiety
które
do nadzieję, że plany ich w celu

gdy nie będzie uznany za
sprawied:'iwy przez masy,

LIDA

PIREPJIE KPO ZEROOZE ODKOSZZZCAIH)

temu

jak łatwo można się domyśleć, że poUgrupowania polityczne. z którelityka Rzeszy niemieckiej idzie w kierunku wytkniętym przez Anglję
i z mi się tutaj liczą, są następujące: z
tego względu zabiegi sowieckie
w jednej strony Angija-Włochy-Jugosławja-Rumurja.Grecja, z drugiej zaś
Niemczech natrafiają na grunt mniej
grupa z
rosyjsko-francuska
podatny niż we Francji. Zdaniem strony

demokra-

liberałów

Dlatege

GRODNO — Plac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

wynikiem narad genewskich*jest przedewszystkiem fakt, że uznano konieczność naszego wejścia do Rady równocześnie z Niemcami. Zasada
ta stała się w Genewie nieomal powszechną. Potwierdził to p. Vanderwelde kióry oświadczył, że 90 proc. państw należących do Ligi i biorących
Zgromadzenia uznało nasze piawo dó miejsca w Radzie
udział w obradach
Sesja obecna ma znaczenie dla Polski przełomowe. Nasze zwycięstwo
polega na tem, że cała niemal Liga uznaje prawo Polski do miejsca w
Radzie, Co do sprawy rozszerzenia Rady Ligi to niekióre państwa były

z Finiandją.

Otóż teraz zaczynają w gazetach tu- określić trzeba jako wyczekujące. Od
tejszych pisać coraz dohitniej i ostrzej: chwili podpisania iraktaiów lokarneń„Imć pan Scrułim de liste skompro- skich polityka p, Czyczerina zmierza

9

ul. Piłsudskiego

—

80

do Rumunji, której nigdy
nie prze
Sukces polityki polskiej na terenie Ligi Narodów;
baczy Bessarabji, nie mówiąc już o
WARSZAWA. 20.II. (żel. mł, Słowa). Premjer Skrzyński w rozmowie
tem, że pamięta dobrze
polskie spiskowania z państwami
ościennemi i z dziennikarzami w pociągu powracając z Genewy oświadczył, że realnym

wieckich. Stanowisko Sowietów wobec sesji marcowej Ligi Narodów

cię-

gil A gdy np. prasa na coś się uweź:
mie,

© obradach

skich brakło opinji

POSTAWY — ul. Rynek 19

"Br. Skrzyński o narodach genewskich.

TNA TDIA

Nowe Koncepcje polityczne © Europie.

17 marca.

ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

NOWO

228, drukarni 262

EISS

Paryż,

NOWOGRÓDEK

ST. $WIĘCIANY — ul. 5Rynek 28 +
ŚWIR — ui. 3-go Maja
WARSZAWA — Nowy Šwiat 46—14 PZA

—- ul. Zamkowa

sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 15 groszy,
Opłata pocztowa niszczona ryczałtem.

©

—.ul. Mickiewicza 20

STOŁPCE

GŁĘBOKIE

21-go marca 1926 r.

|

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa |

— ul. Szosowa 172
3-go Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ul. Wileńska1:

„, z działem broni myśli. kie.
Księgarnia prosperuje kilka lat z dm
żem

powodzeniem,

„Posiada

wyrobio-

ną kljenteję, dostarcza do urzędów i
Szkół w Województwie. Zgłoszenia:
Wilno, Biuro Reklamowe, Garbarska 1
dia

<Z.R.>

-

ECHA KRAJOWE

Dokoła redukcji

5

ŁOWO

5

poli-

Skarga na gwałty kowieńskie,

cji granicznej.

KOWNO,

201ii. Pat. Donosząc o wyjeź dzie delegacji kłajpedzkiej do

Genewy ze skargą na gwałcenie konwencji kłaj pedzkiej przez Litwę, oficże skarga ta jest pozbajak wiemy nasze granice łotew- jalne pismo rządu litewskiego „Lietuva" pisze,
ska i litewska zostały obsadzone od wioną podstawy prawnej, albowiem konwencja kłajpedzka nie przewiduje
niedawna przez korpus ochrony po* bezpośredniego zwracania się Kłajpedzian do Ligi Narodów.
Podobne
— Korespondencja Słowa —
granicza. Straż tą objęła
granicę so- postępowanie kłajpedzian uważane być musi — zdanie <Lietuvy»
za ak
Kobylnik, 19 marca.
nielojalności
wzgiędem.
państwa
litewskiego,
tembardziejj
że
w
_
krótkim
wiecką
już
w
roku
1925.
Niestety,
znaczeni..
ciężkich warun- siada ogromne
Pomimo ogólnie
W związku z tem około 1300 pozasie przedstawiciele Kłajpedy zasiądą w sejmie litewskim,
ciemdość
jeszcze
jest
lud
okoliczny
ków życia obecnie i wciąż zwiększalicjantów drogą redukcji zostało zwolnie
i
tego
sobie
ia
uświadam
nie
jącego się pesymizmu co do rezulta- ny,
przez nionych. Nie jest to ścisła cyfra jeszpoparcia
o
tów działalności naszych „gospoda- okazał należyteg
cze, z uwagi na obliczenia jakie prodliwieudziałów. Usprawie
rzy* z ul. Wiejskiej, nie brak widocz: wpłacanie
wadzi
dotąd
komenda
okręgowa.
gmiiż
to,
służyć
może
niejako
ludzi poświęcających niem
w Polsce
nie
Redukcję
policji
granicznej
przeprobyła zniszczoną podKOWNO, 20 IIL Pat. «Dzień Kowieński» podaje kilka ustępów z
swój czas, energję i pracę dla dobra na Kobylnicka
wadził
według
instrukcyj
warszawj
wojny.
światowe
czas
interpelacja
odpowiedzi
litewskiego ministra
spraw
wewnętrznych
na
ogółu. Dowodem może służyć nasze
mogła skich p. inspektor Praszałowicz przy frakcji polskiej w Sejmie Kowieńskim w Sprawie zakazu przywozu na
ywa
kooperat
jednakże
Aby.
przywielkiej
(o
o
ciche miasteczk
p. nadkomisarza Ko- Litwę książek polskich. Motywem tego zarządzenia według słów ministra
należycie, a więc i spel- współudziale
szłości, według optymistów, jako po- rozwinąć się
nopki.
powielkie zadanie musi
jest stan wojenny z Polską oraz zakaz przywozu książek litewskich do
łożone w odległości 3 kilometrów od nić swoje

Narocz

U brzegów jeziora

Litwa utrzymuje zakaz wwozu

książek

polskich.

siadać większą ilość udziałów niż do-

jeziora Narocz —

polskiego „morza”

Czem kierowano się przy

reduk-

na cji? —Należy z

lub otrzymać

w którem 'w tychcżas ' posiada

rzeczywiście ładnego),
dłuższy. termin niskoprocentową poobecnym sezonie powstała już trzejest to możliwe
życzkę, 'a narazie
e
mianowici
a
cia społeczna placówka,
sejmik,
przez
poparciu
przy
tylko
kasa Stefczyka. Przed miesiącem zaś
prośbą
gorącą
z
się
y
zwracam
przeto
ona została chrześcijańska

przyznać,

całą
sumiennošcią
że różni się ona
znacznie

od poprzednich, i

innych

redukcyj.

Przy redukcji decydowałw pierwszym
rzędzie stan majątkowy, zdrowie, podo p. Starosty i do Wydziału powia- chodzenie i kwalifikacje umysłowe.
towego o podtrzymanie tutejszej ko- Można powiedzieć, że ze zwolnio:

uruchomi
„Jednošė“,
kooperatywa Spożywcza
wiejgospodyń
Koło
jesienią
a zeszłą
operatywy przez udzielenie jej subsyskich.
djum w postaci włożenia większego
Nadmienić przytem muszę, iż ist- udziału. Przez podtrzymanie kooperanieje w Kobylniku Koło Mac. Szkol- tywy Wydział pow. spełni jedno ze
nej, Kółko dramatyczne, Ognisko na- szczytnych swoich zadań; obronę lutczycielskie i Kółko rolnicze. Dawno du od wyzysku i zmniejszenie odsię już odczuwało niezbędność u- pływu ciężko zapracowanych przez
tworzenia pożyczkowej kasy, wobec
do rąk obcych
pieniędzy
otrzymania przez bied-

niemożebności

ten że lud
albo wręcz

wrogich.

nych

będą

eliminowało

potrzebni

się tych,

część została przesłada
cji innych

którzy

kędyindziej.

okręgów,

Z

tych

do dyspozyktóre

wyraz:

Polski. Minister zgadza się jednak na pewne ulgi w przywożeniu książek

polskich

i oświadczył, że na

przywóz

książek

drukowanych

szkolne, chociażby

nawet

wydawane

w

na służbie dawnej.

Eliminacje przeprowadza

łą skrupułatnością.

Dzika obstrukcja

sztów

W

nią.

końcu

ze staraniem się ©

energji p. T. Trzeciaka, kasa została kredytu towarowego.
zorganizowaną, otrzymała z Centralnej

M.W.

BUKISZKI.
w Bukisz.

(3000 zł) i
kasy niedużą pożyczkę
rozpoczęła swą pożyteczną działal— Rezultat kursów
ność. 7-ego bm. odbyło się poświę: kach. Ukończony został
cenie lokalu, którego dokonał miej- godniowy kurs żywienia,
scowy proboszcz ks. K. Pawłowicz, nia, wychowu i dojenia
yjmujący czynny udział we wszyst- mlecznego dla dozorców
rolnikowi musi po«

siadać odpowiedni kapitał, składający
ię

z

głównie od

których będzie zależnem

jak rów-

dalszego kredytu

otrzymania

przez starostwo
podział pożyczki

będzie
Kasie

nież, jeżeli
poruczony

ilości

zwiększenie

udziałów,

siewnej przeznaczonej dla gminy Kobylnickiej, Również dużą pomocą by-

nione lokale, które dadzą
czas jakiś pomieszczenie

im
i

dla

współ-

w Sejmie łotewskim.

Przyjazd

rolni-

kierownictwem inspektora

:

ćwiczenia
z dojenia,

odbyli
kursu
składające się

przedstawiciela organizacji
rosyjskiej emigracji

żywienia,

Tranzyt przez

łoby rozporządzenie

ta powstała w początku 1925 r., lecz
u kierowwobec braku fachowości

Węgrowskiego,

oraz

z wynikiem

monarchiczne,

(t)

Polskę do S.S.S.R

1925
w końcu
działalność. Wów-

ks. proboszcza

dzięki staraniom

O. Du-

K. Pawłowicza, inżynierowej

na-

i okolicznego

nin: Wąsowiczowej

uczycielstwa szkół powszechnych na
czele z kierownikiem szkoły w Ko-

p. K. Zdybkiem przeprowabylniku
ację kooperatywy, Ureorganiz
dzono
prywatną pożyczkę
zyskano niedużą
i po poświęceniu ponownie otwarto,
Do otwarcia kooperatywy nie by-

wani

kontrolowani,

pobierali

dług swego

ani powstrzymy»

wygórowane

widzimisię. i iak

w przeddzień otwarcia

klg. cukru
tunku

naprz.

kooperatywy

kryształowego

kosztował

ceny we-

powtórzony

jeszcze. aby dać możność

zł,

podnoszeniu

cen na arty-

kuły pierwszej potrzeby i jako pro:
pagator hasła wyzwolenia się z pod
ekonomicznej supremacji żydów, po-

W

z anatomią

Mickiewicza 22

PELUSZE.
KA
CZAPKI na sezon wiosenny.

specjalnego

że zredukowani zostali
jedynię niżsi
funkcjonarjusze policyjni do starszych

pizodowników

włącznie.

Nie

ulega

wątpliwości jednak, że niebawem zoko+ stanie zwolnionych część funkcjonat=
juszów wyższych. W tej mierze ocze-

E, Mieszkowski

kuźni węzłów

(Korespondencja

z zaofiarowaniem praco:

wników różnym

i tizjologja bydła

rogatego da również niewątpliwe
WE
rzyści.

z

chwilą otwarcia spadł do 1,55 zł. a
nawet do 1.50 zł. Kooperatywa więc
tutaj, jako hamulec przeciw niepomieinemu

rolników

2-iego ga-

1.75—1.,80

Praszałowicz

instytucjom: Część
Matecnp. zredukowanych znalazła zajęciew
Ь
straży więziennej.
Zaznaczyć należy, że urządzenie z
Również gdyby
w _ przyszłości
inicjatywy Wil. t«wa rolniczego kursu
etaty zwiększyły się, wielu zostanie
stwarza cały szereg wykwalifikowanych przyjętych z powrotem. W tym celu
dozorców obór,co przyczyni się po- prowadzi komenda specjalną ewidenprodukcyjśrednio do podniesienia
cję kwalifikacyjną. Oczywiście ci, któności inwentarza mlecznego w ogóle rzy ukończyli szkołę policyjną
będą
rodzimej hodowli.
mieli
pierwszeństwo.
Kurs taki stanowczo powinien być
Na zakończenie zaznaczyć należy,
wicza, Asan Ogły, Romasza i
kiego.

ło w Kobylniku w ostatnich czasach licznej rzeszy chętnych skorzystać Ż
ani jednego chrześcijańskiego sklepu wiedzy fachowej sz. prelegentów.
spożywczego, wobec tego żydzi nie
Bliższe zapoznanie się drobnych

będąc

złożył oferty

insp.

kuje się decyzji z Warszawy.
*

Eug.
4

do opracowania przepisów
misje zebrały się 4 marca

wykonawczych instrukcyj
w Pradze
Czeskiej w

osobowej,a 12 marca znowu

Nieudana
wylotem

maszyny

została strzaskana.

O3oby

siedzące

staną, będą
komendzie

Ściśle

podporządkowani

powiatowej.

z moimentem

przekształcenia

dotych=

zaprzyjaźnionych państw,

co

ma

nastąpić

w najbliższych

wysłan-nika„Słowa*)

rzeczu patagońskiemm,

musiały za nej taniości

zagranicy

nikt,

choćby

ministerstwa spraw za- niewiedzieć jak się uwziął, — z palca

granicznych w Helsingforsie

mieć się co do ścistego

porozu- nie wyssie. (*)

sprecyzowa-

nia: w których właściwie Inturkach
mieszkam i, co za tem idzie, jakiej je-

*

takiego zbiiżenia się do siebie obu
państw, coby zagrażało najżywotniejszym interesom państwa które ma
misję dziejową czuwania aby Atlantyk
jak zawsze

dzielił

Hiszpanję i

Bra-

*) Przypisek Redakcji. Niniejszy wstęp i oryginalnych zwrotów. Pozwalamy też 80stem przynależności państwowej.Drudo relacji naszego specjalnego koresponden- bie z godziwą dumą zwrócić uwagę, że pierwgą, jeszcze dotkiiwszą zwiokę spowo- ta zawiera sporo szczegółów natury prywat: si dobyliśmy z wiejskiego, głuchego narybia
pra- nej a miejscami zgoła intymnej. Nie waha- niepuspolite pióro, powołane, tuszymy,
chrzestnej
dował brak metryki
do ойdo-- my się jednak drukować go, zważywszy na dania naszej politycznej publicystyce nieobli10
którego
ż
rodu
szczura mego

kumentu

miało badanie

władz

śled- bijące w oczy bogactwo stylu pełne świeżych czalnej usługi.

bez szwanku.

Napra-

ekspedycji.

Miłosierdziu
czytelników naszych polecamy Polaka staruszka
z żoną,
wysiedlonych przez
Litwy Kowieńskiej,
pozbawionych

władze
całego

czasowej ekspozytury pow. Wilejskiego w Mołodecznie na starostwo, swego
ty-

mienia, obecnie bez jakiejkolwiek
we
bez żadnych
środków do życia,
agają o ratunek od śmierci głodowej.

Datki

chociażby

najmniejsze

Adm. «Słowa»,

przyjmuje

sio

między nie- Z bijącem sercem, z zapartym oddechem, obróceni bez reszty we wzrok
w momencie, kiedy do i słuch przygłądaliśmy się osobliwej

Przybył:
zgromadzoych dziennikarzy wyrzekł
właśnie p. Briand historyczne słowa:

ację w najwyższym stopniu napiętą.
Genewa, 15 marca,
Mowy już nie było o możliwości
Spełniając polecenie jw. pana Res czych przy urzędzie paszportowym
miejsc
— Trzeba szukać innego wyjścia!
daktora, jestem tu od trzech dni u ustalić, że żadne atawistyczne instyn- znalezienia trzech wolnych
Inne
wyjście, to oczywiście: ani
w
Lidze
dla
Polski,
Hiszpanji
i
Brastóp Alp niebotycznych, trzymając w kty wywrotowe nie stoją na przesz:
drzwiami
ani oknem? Kategorycznie
zylji.
Dość
popatrzeć
na
gmach
gdzie
przy*
pulsie
na
rękę
kodzie do wypuszczenia mnie z grarodzie Kalwina
jednak
mogę
zaprzeczyć doniesieniu
z
niesłychanym
trudem
wiłoczono
pieszonego tętna wielkich spraw po- nic Rzeczypospolitej, Ponieważ jedagencji...
Cooka
(czytaj: Kuka) jakoby
48
państw
obradujących,
87
urzędninieboszczyk
mój
praszczur,
litycznych, skrojonych, zaprawdę, na nak
miano
przebijać
ad hoc ścianę frón*
ków
etatowych
i
253
przedstawicieli
miarę Fidjasza!
Mszczuj z Drwętnic
Wielkich i Matową gmachu Ligi. Z niezmierną, trzejw. pan Redaktor, w zrozumiałym łych herbu Niesioba alias Krzywosąd, prasy!
Była mowa
o kompromisbwem ba przyzitać, zręczno“ 4
zapobiegł
pośpiechu redakcyjnym i przy nawale urodzony w tychże Drwętnicach Ma*
temu
p.Stresemann
odwiedziwszy
już
daniu
trzech
miejsc
nie
w
szerz,
czyli
mnie
łych w roku 1416 tym...
bieżącego materjału, wysyłając
dyplomatycz- o godzinie 9-ej rano p. Chamberlaina
Ale nie będę wchodził w szczegóły. wyrażając się językiem
swoje polecenie do Inturek wraz z
tak mile zawsze widzianym przękazem Dość, że udało mi się, przy odpo- nym cote d cófe, żebro przy żebrze, u którego zabawił w ścisłem sam na
na 12 złotych 4 confo kosztów po- wiedniej protekcji, uzyskać zaświad- lecz-piramidalnie, sadzając wszystkie sam 17 minut. Nie uszło niczyjej baczdróżnych, zapomniał dołączyć paszport czenie mojej lojalności politycznej od trzy mocarstwa sobie wzajemnie na ności, że lokaj, wychodzący w owym
Miałem z tem niejaki najwyższego funkcjonarjusza policji kolana. Hr. Skrzyński z wrodzoną mu czasie od p. Chamberlaina po podazagraniczny.
pogod-:
memu państwowej w Traszkunach. Potem kurtuazją, która tu nie przestaje czy- niu herbaty, miał wyjątkowo
ambaras, który nie pozwolił
nić
jaknajdodatniejszego
wrażenia,
O:
ny
wyraz
twarzy.
natychmiastowym,
tak
być
już tylko dwukrotnie ściągnięto ze
wyjazdowi
Zaroz też rozeszła się wiadomość,
jak jw. pan Redaktor miał prawo i o- mnie w niedostatecznej mierze po- fiarował się siąść pierwszy. Już miała
że
obaj
dyplomaci znaleźli teren do
wygiąć
się
ogromnie
elastycznie
opor3
brane stemple—i oto wolny jak ptak
bowiązek oczekiwać.
Ligi, gdy stanowczy protest zgody.
Okazało się, że dwie są miejsco- mogłem polecieć na pole powierzo- ność
Korespondent <Słowa» obserwo*
noszące nej mi zaszczytnej misji, którą jw. Portugalji udaremnił już dochodzące
wości nad granicą litewską
nie omieszka do skutku dalsze pionowe usadawia- wał ich szukających. Miało to miejsce
identyczną nazwę «lnturki>, z których pan Redaktor chyba
ludzkich
w zrosić ponowną manną, choćby cząst- nie Hiszpanji i Brazylji. Po dwukrot- w wolnym od oczu i uszu
zaś
druga
Litwie,
jedna na
niedużym
parku
przylegającym
do honem
zasiągnięciu
opinji
w
Lizbonie
naszej
po
leży
obszaru
swego
3/4
kowego d conto,
bo o drožyžnie

pośrednictwem

wyszły

Pod

przede-

tempie,

tym

akcie

grze obu niepospolitych mężów stanu.

Cisza była w powietrzu imponują-

ca. Na roztožystych palmach i cyprysach parku nie chwiała się najdrob-

nia

względem

trochę

drugim

Reducie niestyszane.
publiczność.

do ży-

i trzecim

Solski

w

porwał

Po krótkiej prżerwie
unosi się
kurtyna i p. J. Osterwa
rozpoczyna
długi
szereg pornówież,
głosęm
wzruszonym
składając hołd mistrzo-

wi. Przemawiają kolejno: p. M. Li-manowski [bez żadnej konstrukcji
tematu], p. Wierciński (b. ładnie), Dr.
T. Dembowski
imieniem Magistratu
Popierania

sceny, wspomina-

Solskiego

w

Wilnie w

roku 1919 i 21, Dziekan prof. К. Ко!buszewski
imieniem
Uniwersytetu
podnosi działalność literacką Jubiiata,

jako współtwórcy

obok autorów dra-

matycznych, Dziekan prof.
F. Ruszczyc imieniem wydz. sztuk pięknych,
składając upominek w formie albumu
Wiina_ bułhokowskiego,
dalej imie-

niem Związku Literatów p. Hel. Romer-Ochensowską
wygłasza bardzo
piękne, szczerze odczute przemówienie, wreszcie mówi p. A, Miller jako
<historyk teatru polskiżgo» (?!)
kim

Jubilat wzruszony dziękuje
za owacje i oświadcza,

wszystjż po

w Reducie, który jest pierw-

szym jego występem w tym teatrze,
czuje się młodszym. Następnie wzruszająca scena
uścisku
Solskiego z

Qsierwą i ponowna Owacja

publicz-

ności.

Następnie w Świetlicy Reduty od:
przyjęcie

cześć Solskiego.

północnego,

w samolocie

Już po

było się

wa samolotu spowoduje prawdopodobnie odroczenie wyjazdu

Stanąwszy w Hotel du Mont Bląnczylję tak i nadal tworzył
z usługą w 18 językach i jednem na- mi naturalną granicę.

wróble, oświadczył p. Vivos de Pernamibuco,
stronie. Odnośne i miarodajne władze szwajcarskiej zaczynają już
nie
iej
śpiewać. po dachach i tak wychwala- że Portugalja nigdy nie dopuści do
obu sąsiadujących lecz bynajmn

próba.

go bieguna

należy

na Szybkiem

pozostawała

występie

FAIRBANK. (Alaska). 20.111 PAT. Miły aparat Fockera ekspadycji bie gunowej
kapitana Wilkinsa spadł Aziaig), w czasie próbnego lotu z wysokości 100 stóp, Podstawa

gordyjskich.

sytu-

ko-

prac podkomisji w sprawie kornunikacji towarowej pomiędzy
ZSSR
i
Niemcami przez Polskę. Wprowadzenie w życie przyjętych na konferencji
postanowień nastąpi w terminie trzymiesięcznym po zatwierdzeniu
ich
przez centralne władze kc'ejowe zainteresowanych państw.

dniem 1 kwietnia r'b. ekspozyturę po- godniach utworzona zostanie ekspolicji politycznej na pow. Wil.-Trocki, zytura pol. politycznej w MołodeczKilku funkcjonarjuszy, którzy z0- nie. (t)

zastałem

to

sprawie komunikacji
w Warszawie w sprawie komunikacji to-

Jednocześnie dowiadujemy się, że

W związku
z objęciem
granicy
przez oddziały KOP. oraz ze względów oszczędnościowych władze centralne postanowiły
zlikwidować
z

i t. d, które

Dożywocie

rozległy się burzliwe biawa, dotąd

i Tow.

warowej.
Obie komisje ukończyły swoje prace i 18 marca odbyła się w Warszawie konferencja generalna polsko-sowiecko-niemiecka dia zaaprobowania

Przed

scenie osnuwać

jąc triumty

zasługi jakie położył przy akcjireduk-

idzie z pomocą,

hulaki.

czenia: dajcie szybsze tempol

zajęć w

Brzezińskiej,
zadawalniającym u pp.
r. Karłana, Rudzianisa, Szyszko, Mickie-

nictwa musiała
przerwać swoją
czas

cza,

bar-

postać
go
w

„styłowego*

dekoracyjna

nerwie ruchu.

WARSZAWA, 20.II. PAT. Dn.'19 marca o godz. 10 rano opuściła
cyjnej p. insp. Praszałowicz. Zainicjo:
Warszawę delegacja kolejowa Związku Socjalistycznych
Republik Rad
z
wał
on
mianowicie
w
powiatach
ipo
gmina trzymała swe pieniądze na bie- oborze, badania mleka na tłuszcz porozumieniu z sejmikami projekt p. Swierczakowym na czele. Delegacja ta spędziła w Warszawie koło 4
żącym rachunku w Kasie.
w sprawach dotycząi t. p.
pomocy dla zredukowanych
w
ten tygodni i odbyła szereg konferencyj zasadniczych
skła- sposób, ze zwolnienio pewnych kwa- сусл zorganizowania komunikacji osobowej więdzy kolejami ZSSR. a koenergiczną działalność p.
. Znając
Komisja egzaminacyjna w
inž. Jur- lifikacjach w miarę możności pierwsi lejaimi państw Europy Srodkowej w tranzycie przez Polskę oraz w spraswego powiatu dzie; prof, Marszałkowicz,
dla dobra
starosty
kowski i insp. Opacki po przesłucha- otrzymywać mają pracę. Poczyniono wie niektórych kwestji technicznych i dotyczących komunikacji sąsiedzkiej
nie wątpię iż tak będzie.
również niu absolwentów uznała
wiadomości już w tej mierze duże starania O wy- pomiędzy Polską i ZSSR.
Drugą nową placówką
jak o tem w swoim czasie donosiliśmy po podpisaniu protokułów
ważną, a bodaj obecnie najważniej- ich zdobyte na kursie z wynikiem szukanie odpowiednich zajęć.
zasadniczych
w dniu 26 i 27 lutego stworzone zostały komisje urzędnicze
szą jest kooperatywa. Kooperatywa dobrym u pp.: Krzywica, SołtykiewiZe swej stuony ko:nenda również

p. starosty aby pielęgnacji krów mlecznych,

barwy

premjera

Porządek wypłaty odszkodowania
jest następujący: 15 go bm. otrzyma:
ła remunerację straż granicy litewskiej
hodowlanego p. W. Opackiego.
Prócz nauki teoretycznej, prelegen- w piątek i sobotę yi tę wypłacono czelnej emigracji monarchicznej, stał mieszkaniec Wilna p. Zubkow.
Landwarowie,
tami której byli pp. prof. Marszat- resztę w Trokach i w
kowicz, lek. weter. S. Chazbjewicz, Cała akcja ma być zlikwidowana do
inż. J. Jurkowski, inż. J, Czerniewski 31 go marca.
i instruktor twa Żywiezki słuchacze
Należy jeszcze podkreślić wielkie
Prace komisyj międzypaństwowych zakończono,
praktyczne
czego pod

Solski kreował postać Łatki z taką

siłą dramatycznej
charakterystyki, z
taką ekspresją nerwu, z taką wyrazistością plastyki, mimiki, gestu, rysuaku postaci—że brak doprawdy słów

wszystkiem

Pan Siemionow przyjeżdża na wybory delegata na zjazd przedstawicieli ugrupowań monarchicznych w Paryżu.
Wybory odbędą się w gmachu gimnazjum ° №ейега o godzinie 3
po południu.
Organizacją
wyborów w Wilnie zająty się przedstawiciel
Rady Na-

stara- będą wyjechać.

przedstawienie na ton wysoki, górny.

na

Przed zjazdem wszechrosyjskim w Paryżu.

przez
po-

z Solskim i Osterwą na czele, dla
mczczenia dostojnego Jubilata.
Okoliczności te mnastroły
całe

Oprawa

;
rządku na czas wypłaty trzymiesięcznego odszkodowania. Po otrzymadniu dzisiejszym przyjechał do Wilna prezes rosyjskiego warszaw niu odszkodowania zredukowani 20- skiego W komitetu
emigracyjnego p. Siemionow.
obór i drob- staną niezwłocznie zwolnieni i winni

już trzytypielęgnowainwentarza

т
h akcjach społecznych.
nych rolników zorganizowany
; "Ażeby Kasa mogła w každej chwili niem wileńskiego towarzystwa

przyjść z pomocą

Zredukowani zostali wysłani do
Landwarowa ze względu na opróż-

nej i estetycznej] odczuwało się nastrój specjalny wieczoru: grano Fredrę

piękna, bogata, chciałoby się rzec za
bogata i za stylowa, jak na oberżę
dla skąpej szlachty [organ].
Nie należy też zapominać,
że utwory sceniczne
Fredry—to kipiące
życie, że powodzenie
jego komedyj

zwolnienie. Tych jednak jest nieznacz- nie zostało zamknięte.

ywy, nie odmówi wydatstaraniom i dla kooperat
nego przyjścia z pomocą w postaci ny odsetek.

dzięki

[nawiagustow-

wardosz p. Zb. Śmiałowskiego.

RYGA. 20.IIL. Pat. Na skutek obstrukcji socjalistów wczorajsze poniejszych i małorolnych gospodarzy
Również mam nadzieję, iż Centrala sza ma tę dobrą stronę, że niezmierpożyczki z Państw. Banku Rolnego z spółdzielni spożywców, która okazała nie podniesie wartość naszej policji. siedzenie Sejmu trwało 16 godzin i zakończyło się dopiero o godz. ©
Są tacy, którzy sami prosili o rano. Większość posłów spała. Po omdleniu kilku stenografów posiedze*
powodu jego oddalenia, a więc ko- tyle ztozumienia w ciężkich chwilach

związanych

jak
po-

Inni
wykonawcy bardzo szczęśliwie
odegrali swęje role, zaznaczyć jednak
wypada, iż najlepszym Twardoszem,
PY
w Wilnie
oglądali, był

Z Kowna donoszą: Przedstawiciele frakcji żydowskiej zwrócili się do
polskiej, niemieckiej i rosyjskiej z propozycją wystawienia na
najbliższych wyborach jednej listy
mniejszościowej, lub utormowania
jednolitego bloku mniejszościowego.
i zgodnej
8
:

Fredry jak i

ziomie,
Od podniesienia kurtyny
sem mówiąc nowej, bardzo

miękkie

Polsce,

frakcji

powyż-

Inscenizacja kornedji

wykonanie
Dożywocia
stały,
zwykle w Reducie, na wysokim

dzo indywidualnie odtworzył
Bibanckiego,
wyposażając

Zgodne wystąpienie mniejszości na Litwie.

się 2 ca«

Redukcja

Dożywocie z Solskim
w Reducie.

uznania i pochwały. P. Osterwa

wydawane będą pozwolenia tym osobom, które tych książek koniecznie
potrzebują. Dopuszczalne być mają również bez przeszkód podręczniki

swe zapotrzebowanie. W ten sposó
Należy oczekiwać jaknajściślejszego porozumienia
już trzystu policjantów zostało zatrzy- pracy wszystkich mniejszości w przyszłym sejmie.
manych

w Polsce

Niś_ 661076

towarzyskie

Obecni

byli

na

przed-

stuwiciele rządu z p. wojewodą O.
Malinowskim i dyrektorem departamentu sztuki

ster

literackich,

Skotnickim

na

czele,

dziennikarskich, ar-

tystycznych. i społeczeństwa. P. Wanda Hendrychówna odśpiewała szereg
pieśni z właściwym sobie artyzmem,
chóralnie Śpiewali artyści Reduty, nawet sam Jubilat.

W
wało

ten sposób
uroczyście.

pracy, umiłowania
zapału—półwiekowy

Wilno
rzadki

odświętojubileusz

sztuki, talentu i
jubileusz Ludwi*

ka Solskiego.
Oby nam częściej gościłw Wilnie!
W. P.

_ Nie długo trwała radość ze znale

zionego jakoby terenu zgody.

Już

o

godz. 12-tej min. 37-mej Vandervelde

odwiedził Undena, Mello Franco Be.
nesza, Tituiescu Ninczicza a w pół-

godziny „potem

Quinones

de

Leon

Skrzyńskiego, Niezwłocznie potem Titulescu odwiedził
Stresemanna
a

niejsza gałązka. Z miejsca naszego
nie słychać było Sskrżypienia piasku markiz Fu- Cze Fu, petnomoc
ny delepod stopą przedstawiciela dumnego gat Chin,sekretarza Ligi
p.DrummonAlbjonu jak niemniej tego, co niewąt- da, z którym konferował od 1-szej
szeptał
pliwie przyciszonym głosem
i zacięty spadmu do ucha podstępny

kobierca perfidji i buty krzyżackiej,
Nagle

p. Stresemann zatrzymał

aby go odciągnąć, p.

semann zerwał jakiś biały kwiat

Stre-

—

siebie

wzajemnie

Salvadora

Chamorro,

dr. Augusto da Costa nikaraguajskie-

się go delegata p.

przed klombem przepysznie
barwią:
cych się kwiatóww promieniach marcowego słońca południowej strefy.
Nie bącząc na widoczny wysiłek 10°
warzysza

min. 20 do trzech kwadransna
y 2-94.

Poczem odwiedzali

Ściola Ninczicza, Ninczicz Sciolę, minister japoūski Arioszi posla belgijskiego w Bernie dra. Peltzera, dr. Pel-

tzer urugwajskiego posła w Paryżu a
kanclerz Luther po raz trzeci od czasu swego przybycia do Genewy od-

u- wiedził p.Drummonda tym razem w
następ- towarzystwie p. Veverki posła czechotowarzyszowi, słowackiego w Bernie.
ё

niewątpliwie narcyz—i sam

lekko

niosłtszy go do nosa, dał go

nie powąchać swemu
Piękny to byt moment! Nie
8 JW chwili kiedy słowa
kreślę niwam się opisać uczuć, które miotały niejsze p. Mello
Franco odwiedza p.
mną i kolegą, korespondentem
„Jor- Chamberlaina,
p. Ouiliermo
Matos
nale di Carceas*. Wymienilišmy
mil- Pacheco starszego referenta Lig: dla
telu des Quatres Saisons, gdzie miesz- cząc spojrzenia, Szybko
opuściliśmy spraw mniejszości
państwowych a
ka kilku całkiem neutraliiych delega- suterenę,
nas delegat Litwy z pięcioma sekretarzawzywał
Obowiązek
tów. Z łatwo zrozumiałych powodów gdzie indziej. Na telegraf!
mi odwiedza w tej chwili pelnomocniemogę zdradzić tajemnicy jakim spo„ Depeszę moją zatytułowałem „Po- nego delegata Peru.
sobem ja i kolega z wenezuelskiego cieszający gest”. Musiała w „Słowie”
Najbaczniejszą oczywiście uwagę
«Jornale di Caracas» przękupiwszy ukazać się. Niestety! Zbyt często chłop zwróciłem na te ostatnie
odwie
hotelowego boya... Dość, że z zakra- strzela, a pan Bóg kule nosi aby itu dziny, będzące, jak mi mówiono, -w
towanego okna sutereny widać było w Genewie niemiało to się powtórzyć. ścisłym związku z incydentem
Pod-

doskonale wyniosłą postać p. Stresemanna, raz po razu

chylącą

ziemi, podczas gdy p.
usiłował najwyraźniej
swego

towarzysza

na

Się

Chamberlain
odprowadzić

inae

miejsce.

gajskim i nie spuszczałem oka z auta

*

ku

Wszysiko, co się podniosto, opašė

musil—jak
ryzm

brzmi nieśmiertelny

starożytnego

mędrca.

afo-

siojącego od dobrych dziesięciu minut przed hoteiem des Princes,
gdy
nagle— prześliczna, rasowa, nieopisa-

nie

zgrabna,

wysmukła

jak topola

№69

1076

KURJER

GOSPODARCZY

ZIEM
INFORMACJE.

ministerstwo
siewną,

Ja an ыJurkowski

Rynek Wołyński
(Ceny za 100 kig. w al.).

‚ — kvto—1950—20,0, a
jęczmic"
kewykłv—18,0,
jęczmień brow.—20,), mąkų
0000

0009 A—69,0,

wh

ex, Sa

R. i D. P.

desygnowani

na

pomoc

B—

20, Kužnieca 0000 A—67.0, 0000 В—600
Kand flsą mąki brak, otręby pazenne—14
50

18,0.

i z ramienia
F

rzędzie członkom

osadnikom
—

(w)

kółek

32 1 kz., cielęce 80 — 100,

inž. waze

związku
я

zienian p. Justyn Strumiłło. Dowiadujemy się, że pożyczki na pomocsiewną wydawane
będą
w pierwszym

rolniczych

wojskowym.

Regulowanie

zabowią-

Gusfaw Molenda iSyn

Rynek mięzny: Mięso wołowe 1.50—1.60

zostali z ramie:

nia wiiefńskiego t-wa rolniczego

Rynki krajowe:
}

WSCHODNICH
baranie (brak),

260, boczek 2.20 żę

DR 20,PIK
Zw cłaszmalec
OO I.
30:
lona 2.80—3
sadlo 320,
wiepraowy 380—400
ё
za T
(ana
1.091. ME

dpi

ych

FABRYKI SUKNA i WYROBÓW KAMGARNOWYCH
w Bielsku (ŚląskCieszyński) rok założenia 1850.

1 je śmieBZ

twarogowy
1 50—1.80, masło niesolone 6—7
zł,
soione 5—6.
Jaja: 1.50—1.60 gr. za 1 dziesiątek.
EE
PCH
Kea

zań skarbowych przy
płaceniu
Pau
0 —3.50,„płocie 150—150,
podatków.
Do lzby Śkathowej У Т ,'оз_"і‹’да‘зг{‚::г;о“_е‚ъ&о 7

siela:
KRONIKA MIEJSCOWA:
WA
)
—(t) Ulgi podatkowe. Minis- Wilnie został nadesłany okólnik MiCukier: kryształ 1 35—1.40 gr. жа 1 kg.,
terstwo Skarbu na prośbę rolników, nisterstwa Skarbu w sprawie regulo- kostka 1 70—1.80, (п)
`
jby zaległości podatkowe
mogły być wania zabowiązań
skarbowych przy E
25555 WWW
okrywańe
z przypadających
rolni: płaceniu
przez płatników podatku. nie sekcji wycnowania
tizycznego

m od
monopolu spirytusowego
leżności
za wyprodukowanie spitusu, zezwoliło na rozkładanie płat:
ści podaików na raty, Odroczenie
,jpaństwowego podatku
gruntowego

Okćlnik przewiduje,
że osoby. obowiązane
do płacenia jakiegokolwiek
podatku, a mające u skarbu państwa

przy centrali opiek rodzicielskich.
Po wysłuchaniu referatu „o, celach
i zadaniach sekcji w zakresie dbałości

będące

dzieży w szkołach średnich, zawiąza-

nieuregulowane
tego

zabowiązania

skaibu

t. zn, © rozwój cieleśny

wierzycielami,

odrocze- mogę przeliczać te zabowiązania na
rachunek wpłacanego podatku. Prócz
tego rzeczy osób. mających nieuregu:
nych.
|
— 1] Skład powiatowych ko- lowane zabowiązania skarbu nie mo.

'|mie pociąga za sobą jednak
nia w płatności

dodatków

komunal-

-W
rolnej.
pomocy
'mitetów
iskład powiatowego komitetu pomocy
Irolnej pow. Wil.-Trockiego, na któjrym ieży Obowiązek podziału. sumy

(60 tys. złotych przeznaczonych przez

|

gą być zasekwestrowane.

° — Ceny w Wilnie z dnią 19 marca:
Mąka pszenna 65 — 90 gr. šaI kg., żytaia
pytlowa 40—47, razowa 27—28, chleb pszen:
ny 80—%, żytni 50<cio procentowy 47—50,
70:cio proc 38—45, razowy 27—2v.

KRO
NIEDZIELA
Dį Dziś

Woch

5 P. (Cz.)
Jutro
Pawła, Kat.

!

każdej
szkoły średniej,
wspólne dla wszzstkich

0 g. 5 m.39

miniejszem powiadamia, że z powodu
jego niezdrowia zostaje odwołane zeb-

które miało się odbyć w jego
A
mieszkaniu dnia 21 mb. w. niedzielę.

2] boisko
szkoł śre-

pływalni

łącznie

z udzielaniem

pływania, 4) urządzenie

kowego,
Sprawę

toru

reorganizacji

1) organa miejskie w razie zmian
w dochodach z danin publicznych,
poczynionych na mocy decyzji Mini-

dochodów,

posiedzenia.
należy,

że

zaintereso:

wanie pracami sekcji nie budzi szczegóinego entuzjazmu śród rodziców,
co widać ze skromnej frekwencji na

6-ej wieczór w tymże samym kościele.

sku

odbędzie

Ridca

(x) Nominacja.

—

się samodzielne

posie-

kiefownikiem oddziału o*
f zastępcą
naczelnika wy-

| gólnego
‚Ё:іаш administracyjnego

:
przy Woje-

| wódzkim urzędzie w Wilnie,
zmianę

(0) O

—

+

Wojewódzkie

dze

Wła-

nazwy.
zwróciły się

do

o przywrócenie

* brzmienia naz wy Szemetowszczyzna
„w miasteczku i gminie, kitkióra obecе

"| nie nosi nazwę w brzmieniu SzemieOWO.

‚

MIEJSKA.

—

(t) Zatwierdzenie

budżetu

| m. Wilna. Ministerstwo Spraw We-в
z

wnętrzrych w porozumieniu

М!

| nisterstwem Skarbu zatwierdziło bud:
uchwalo

żet m. Wiln a na rok 1926,

ny przez Radę
į| 2eniem, że

2]

3] podanie Kremera o rozłożenie opłat za
wodociągi i kanalizację na lokatorów;
4] podanie związku właścicieli restauracyj i kawiarni o zmniejszenie taryfy
za energję elektryczną.

—

Prolongowanie

zbiórki

fiar. Zarząd Koła Polskiej
Spraw Wewnętrznych z Szkolne im. T. Kościus
j
zki
dawnego

f Ministerstwa
„wnioskiem

datkowy preliminarz na rok 1926;

podanie właścicieli kiriematogratów o

Monkiewicz został zmniejszenie opodatkowania;

4 wėdzki p. Jozef

| mianowany

Woje-

miejską z tem zastrze.

o:

Macierzy

powiadamia iż p. Komisarz Rządu na m. Wil:
no pro ongował zbieranię ofiar drogą
list składek do 10 kwietnia b.r. wśród
sympatyków

1926

WIELKI WYBÓR
i
Ra) modniejszych materjałów suklennych I Kam$garnowych
na ubrania i palta męskie i damskie

przewidzianych.

o godz. 10. dzenie komisji finansowej z następującym porządkiem dziennym:
1] do:

Komunja św. w niedzielę
URZĘDOWA.

lefni

krycie tych wydatków,

dzie się wspólne posiedzenie
komisji
prawnej
i
finansowej
w
sprawie
r.
b.
21
rozpoczną się w niedzielę
przyznania prawnikom miejskim kon*
o godz. 6 ej wieczorem w „kościele traktowym dodatków ekanomicznych
ul. Dominikańskiej.
(św. Trójcy przy
do poborów narówni z pracownikami
; Komunja św. we czwartek 25 marca. etatowymi.
MęsDia Stowarzyszeń Młodzieży
į
Po rozpatrzeniu powyższego wniokiej w środę dn. 24 marca o godz.

+

Sezon

im.

posiedzeniach sekcji. Natomiast
to
sterstwa Spraw Wewnętrzych i Mini.
grono osób, które się zajęło doniosłą
sterstwa Skarbu
[co do których deSprawą wychowania
fizycznego
nacyzje jeszcze nie zapadły] wprowa- Szej
młodzieży ma -zdecydowaną wodzą odpowiednie zmiany do budżetu,
lę pracować dalej.
!
2) że realizacja wydatków nadzwy
Najbliższe posiedzenie sekcji odcaajnych
może następować: tylko:w
będzie się dnia 27-*bm.,. o godz. 7
miarę realizacji nadzwyczajnych źródeł rano, w gmachu gimnazjum
im. Le-

Ż-ńskiej

Młodzieży

Wilno, przy ul. Wielkiej Nr 36, telef. 949.

nauki

parku

Fabryczny

na eałą ziemię Wileńską

sanecz-

na -po- lewela. |
BRW
—
(w)
Nadzór
władz szkoloraz, że dla uniknięcia niedoborów nych nad podręcznikami
szkolczynają się dziś w Niedzielę o. godzi zostanie zastosowany system ustala: nymi. Ministerstwo Wyznań
Religijpół wiecz; pod kierown. ks. pro- nia miesięcznych kredytów . w zakre: nych i Oświęcenia Publicznego za:
,6 i
boszcza St. Miłkowskiego i trwać bę: sie —budżetu,
rządziło aby
podręczniki
szkoine
Zatwierdzenie
uchwały przeznaczone do użytku szkolnego
„dą przez trzy dni, Ćwiczenia poranne Rady (()Miejskie
Pan' Wojewoda miały zawsze aprobatę władz szkolj.
'© godz. 6:1 pół. — 8; ćwiczenia wie:
uchwałę Rady.
zatwierdz
Wileński
ił
nych. To. zarządzenie
ma
również
*czorne 5 — 6
Meejskiej,
asygnującei
do
rozporządzedla młodziezastosowanie w stosunku
do
map
— Rekolekcje
nia Magistratu 851,800 zł. na wydat
szkolnych. Zarządzenie to ma nacelu
| ży. Sekretarjat Jeneralny Związku Sto+ ki w marcu,
usunięcie tak częstych, zwłaszcza
w
warzyszeń Młodzieży Polskiej w Wil— (n) Posiedzenie
komisyj
nadużyć
litewskiem,
nie podaje do wiadomości Stowarzy miejskich. W dniu 23 marca odbę- szkolnictwie
zmierzających do obałamucenia mło"szeń, że rekolekcje dła wszystkich
— Rekolekcje parafjalne powazechne w kościele św. Jana rozpo:

Stowarzyszeń,

Skład

dnich m. Wilna, 3] urządzenie letniej

Zaznaczyć

Michalkiewicz

Biskup

mło-

ła Się dyskusja, która doprowadziła
do przyjęcia wniosku, że za najniezbędniejsze potrzeby rzeczowe należy
Uznać: 1] dziedzińce zabawowe dia

stępnego

KOŚCIELNA
— J.E.

się

gen. Żeligowskiego odłożono do na-

si, © g. 6 m. 53.

Zach. sł

uczącej

i członków

sklepach i magazynach.

Kola oraz w
SZKOLNA.

dzieży szkolnej zakazanemi
podręcznikarmi
pochodzenia
„berlińskiego*
ewentualnie

„kowieńskiego*,

Obecnie

na podstawie tego zarządzenia władze
szkolnę wszelkie nadużycia
w tym
kierunku”
ścigać
będą,
zostało:

wując kary aż do konfiskaty

książek

i

usunięcia
nauczyciela _ włącznie.
Każdy nowy podręcznik musi
mieć
aprobatę władz szkolnych.

SPRZEDAŻ
po

DETALICZNA

cenach

fabrycznych

ч
do skrzynki w. śródmieściu przyśpie- Pińskiem Sądzie Okręgowym
szy wysyłkę listu, zniewala
władze
pocztowe do zastanowienia się nad
wyłaniającą
się potrzebą skasowania

przecież dawnym

rozmieszczonych

skrzynek

"Anto- pprokuratura

niemu
Osweczyńskiemu. ' Według
umieszczonychw skardze
zarzutów
Osweczyński dopuścił się przed nie-

czasem

szeregu

nadużyć

arćsztując wiele konanie
władzy, bezprawnie
wyroku
przeciąg lat
asób, na mocy
przysługującej mu z dwóch.
kich krańcach miasta,
urzędu władzy. Sąd Apelacyjny
po
Z UNIW. S. B. dokładnem zaznajomieniu się z poAKADEMICKA.
— (Śch.) Nominacja prof. ks. siadanym
materjałem
rozpatrzy
tę
-—
Zamk
nięc
ie
Tygo
dnia SpoWoycickiego.
Wczoraj Sekretarjat sprawę w. terminie najkrótszym,
łecznego „Odrodzenia*. Dziś, p +
U. S. B. otrzymał z Warszawy wia— Wyrodna matka przed są- w niedzielę dnia 21 marca rb
o godz
.,
domości o nominacji ks. Aleksandra

dla udogodnienia ludności po wszyst*

Woyciekiego

na

prof.

zwyczajnego

dem.

Sędzia

sądu

okręgowego p. 12 m. 30/w

Strzałko rozpoznał w dniu wczorajChrześcijańskich Nauk Społecznych.
Równocześnie nadeszło do U.S.B. szym, w trybie uproszczonym sprawę
— |x] Likwidacja szkoły po:
zatwierdzenie
nominacji prof. Landego z oskarżenia Chai Wajner zamieszkałej
wszechnej Nr. 47. Z powodu małej
przy ul. Nowogródzkiej 77.
frekwencji uczęszczania dzieci zlikwi- na prof. nadzwyczajnego Teorji i FiOskarżona
Wajner - stanęła pod
dowana
została
w ostatnin czasie lozofj] Prawa na wydz. Prawa i nauk strasznym zarzutem nieludzkiego obspół.
U.S
B.
szkoła powszechna Nr. 47, :tóra się
— [x] Ferje świąteczne .w U. chodzenia się ze swoją córką, trzymieściła w lokalu na Równem
Polu.
hastoletnią Esterą. Śledztwo wstępne
Dzieci tej szkoły przyłączone zostały S. B. W dniu wczorajszym w Uni. oraz przewód sądowy wykazały niewersytecie
Stefana
Batorego
w
Wildo szkoły Nr. 21,
nie rozpoczęły się ferje Świąteczne zbicie, że wyrodna matka popychana
POCZTOWA i ttwać będą do dnia
uczuciem
20 kwietnia r. b, zupełnie niezrozumidłem
jakim
jest
nienawiwiść
do
własnego
— (x) W sprawie korzystania
SĄDOWA. dziecka dręczyła dziewczynkę w spoze skrzynek pocztowych. Dyrekcia poczt i telegrafėw
w W nie
— [x] Nominacja
przewodni- sób okrutny.
Esterka niedostatecznie odziewana
zwraca się z usilną prośbą do ogółu czącego
Urzędu
Rozjemczego.
i
karmiona
musiała bezustannie znoludności m. Wiina aby przy wysyła. Adwokat Wacław Siawciłło został w
niu swej korespondencji
korzystała
w
większym
stopniu
z możności

Sakowicza
i obrońcy
mecenasa Czernyhowa wyniósł wyrok
skazujący Wajnerową na cztery miesiące więzienia zamieniająceso
dom
poprawy zawieszając jednocześnie wy-

ostatnich dniach
mianowany przez
Prezesa Sądu Okręgowego w Wilnie,
zastępcą
przewodniczącego
Urzędu

składania korespondencji do skrzynek
— (n) Sprawa wychowania fi. pocztowych, rozmieszczonych w dziel- Rozjemczego do spraw najmu w
zycznego uczącej sie młodzieży. nicy swego zamieszkania. Wszystkie Wilnie.
W/ dniu 18 marca odbyło
się w skrzynki tak na przedmieściu,
jak i
'— (w) O bezprawne areszty.
gmachu gimnazjum im. Lelewela, przy w centrum miasta są regułarnie 3 Do Sądu Apelacyjnego wpłynęła skarniestety nielicznym udziale przedsta- razy dziennie opróżniane,
a przypu- ga przeciwko sędziemu śledczemu
I
wicielstwa szkół średnich, posiedze- szczenie że wrzucanie korespondencji Okręgu Stolińskiego
powiatu przy

ją wrzątkiem czem

spowodo-

wała lekkie wprawdzie lecz boleśne
uszkodzenie ciała, bowiem lewa ręka

Wstęp

50 gr., dla młodzieży aka-

demickiej bezpłatnie i zaproszenia
nieobowiązują. Osoby ze starszego
Społeczeństwa

posiadające

nia upowążnione

nia swoich

znajomych

ZEBRANIA
jazd

Chrześcj

zaproszę:

są do

wprowadza”

na salę.

i ODCZYTY.

delegatów

osem

melodyjnym

acz

nie

pozba-

wionym energicznej stanowczości:

sko... polsko...
„„litewskiego—pośpieszyłem podpo-

wiedzieć.
—

| pragnąłby

zasięgnąć

od któ-

rego z panów Polaków pewnych informacyj.
:
—- Ależ jestem do usługl—zawołałem. Gdzie jest duca di Cochahamba? Niech do niego pośpieszę.
— Otóż i on właśnie! —
urocza moja koleżanka.

Po chwili

już byliśmy

odpaiła

rencję

na

w sprawie

decydującą

—

Powiedziano

Czy tak jest?

Potwierdziłem

mi, że pan Pojak?
skwapliwie,

wymie-

niając nazwisko.
— Jestem Jolanta Pinderynda, Moobce.

że nazwisko

moje nie jest panu

kanadyj.

Korespondentka awjatyczna

skiego dziennika
che*.

„La Libertć en mar:

znać!

— 7мибей
т
| mocny delegat

się do
Boliwji,

mnie pełnoduca di Ca-

nistrowi

Boliwji

tylko

w

wytłumaczyłem mi-

Sąd po wysłuchaniu

przemówień

władzom

dla przedstawienia
ustawodawczym, zwołany

błędzie.
— A, to dobrze!-rzeki.
Bardzo
dobrze, że mnie
pan objaśnił,
Nie

2

Ko-

rzę, że pelnomocnik
rezultacie miał dwa

sobie.

*

nikomu

co wymknął

się na

jakie stąd były
strony świata.

wysłane
i

Jeden z kolegów prasowych ofia.
mi fotografję parasola

tyka. Było to wczoraj.
był przyjechał

Briand.

ratem

kroku

koż
informacyj. A rivederci,
skich
mój
drogi przyjacielu!
2
Tak dosłownie powiedział. W momencić zaś gdy się oddalai, wyko-

fotograficzne,

(**)

przerysowane

z Paryża automobilem

fotograficznym,

—

ujrzałem

Ja-

idącego

szybkim, nerwowym krokiem. Za nim
biegł jego wierny

jący na krok

pies,

swego pana.

cywilizacji obejmującej świąt cały!

miesięcy.

uda,

Jan Kanty Skierka,
gł

i

choćby i 200 dolaró
w,
które
nie
przypominam
sobie aby mi jw. pan
Redaktor przyobiecał, lecz
dla których
o

nie odstępu-

Wyżeł z

wiele rychiej w mym portfe
lu rniejLidze Narodów! W tym tylNiemiec
ko wypadku nie oczekiwał bym dwu
stu
o ile

sce się znajdzie niż np, dla
w

nistra pełnomocnego Urugwaju. Dwa
oprzeć Się wrążeniu, że książę di Cochaham- olbizymie postępy czyni unitikacyjae dzieło dni temu podczas deszczu pomieniał
do najbliż.

3
do:
któ-

Chin nie może nic mieć wsp pw
moją np. kieszenią, która ólnego .ż
32 nadto
dosyć jest obszerną aby
pomieścić

gdziežby

Ligi?

go niebawem

za kilka

wówczas

RS. Oczywiście,
że
orzeczenie
pełnomocnego

gatunku setrów angielskich. Wabi się”
które Tiro. Nastawiłem aparat. Udało mi

wyraźne.

jest podobny

Polsce KE

— Właśnie o to pytam —
odpar— No, to żadna ż iicti nie i
+
jR
k Przestaną się pchać:
wi
I powięd
zą
Może się nam

Czatowałem na niego z apa-

szego sąsiada Inturek, z którym red, Skierka
często do Wilna przyjeżdżał. Widać stąd jak

ba niemal łudząco

przy-

że Urswaj

rą mi dał delegat Chin, w obrazowej
swej mowie, na pyianie:
«No
ico

sobie: Spróbujemy

spo-

.. **) Rysunek, bardzo interesujący, Oczypan.. pan wiście
zamieszczamy. Nie możemy jednak

niebardzo

skłonny byłby odstąpić

Przed chwilą

jeśli nie w gmachu obrad

jest, niestety,

przypuszczeń,

mi- tem.

szczęście

się pacisnąć guzik
w chwili kiedy
znakoinity premier francuski, stojący

musi wiedzieć... czy... Pil. Pil| sza właśnie na konferencję w sprawie przecie
jakiegoś iucydentu pogranicznego pol- sudki.. to wasze miasto pograniczne,

każ-

wiązywać

Szczęśliwy jestem że mo- sce swoje w Lidze,

fotografów,

gdyż

w wyczer-

wiernego

Pokazywałem to zdjęcie wielu wysoko postawionym osobom tudzież

nie zechce

niezliczonych

kiórych się tu na każdym

zdjęcie

że był

‚
będzie?»
— Gdy we drzwi—rzekł —
przez
powiedział p. Briand — że uda się pragnącym
zachować incognifo wy- które
wejść może tylko para osób,
nam zapewnić Europie stały i trwały bitnym dyplomatom.
Mało
który weprze się pięć osób, albo cho
ćb
tylko cztery, to co będzi
pokój?* Na to, ważąc każde słowo, nie zawołał: «To Briand idący na н
gdzie? Jak pamя
odpowiedział p. Chambetlain: „Sądzę, posiedzenie!»
*
głęboko przemyślaną ich wymianę zdań. „Więc kolega sądzi —

uwadze

nałem

Wszystko przemawia za tem

to prosty przypadek. Fotografji būs
to nie posyłam.
Niema co,
mojem

i to jeszcze wi- zdaniem, do takiego incydentu

ta część

psa, po której go tuw Genewie

za dy pozna.

metę spokojnie poriretować obu dyk- wszystkich,
tatorów
Europy
lecz i chwycić na na wszystkie

ment,

mi — rzekł książe posyłam

zniżając głos—jedna tylko wiadomość,

| chahamba, wielki przyjaciel Polski i Wszystkie inne posiadam
| pańskiego rycerskiego narodu. Pośpie- pującej mierze. Powiedz

Briand

doczna jest tylko

pioszę poczytywać za zagwarantowaną
Dalej udało mi się pochwycić mo-

Litwy będzie w
głosy przeciwko

Zabiło mi serce.
Krew
uderzyła
do głowy.
— Ekscellencjo!-—zawołałem. Jeżeli
tak będzie Boliwja może
liczyć
po
wieki wieczne
ma pomoc
Polski w

„= Potrzebna

i

Chamberlain

gmachu

bądź: cy zanim Tiro — a

wojowač...“ Autentyczność tych słów rowywał

Lecz mocno wie-

wzajemnie.

bezpo-

zdjęć fotograficznych.

że tak. O ile się

właśnie tegoż dnia jeszcze sformułować opinię, dla Ligi miarodajną.
— „Mój „kolega z komisji, delegat
peruwiański (mój szanowny sąsiad w
Ameryce—dodał żartobliwie) nie jest

wam przychylny...

Oto p. p.

bądź

z natury,

już znikł za węgłem
a widoczny jest tylko biegą-

WN,

jest w ulicznego liandląrza szczotkamii szu- gę przesłać „Słowu”
najbardziej
Zamykam tę korespondencję
waksem, mogłem nietylko na bliską syggestyjne zdjęcie fotograficzne ze słownym tekstem odpowiedzi
,

jak dalece

miała

— Czytamy go co dzień w „Sło. każdej okazji!
й
ь
wie*—rzekiem. Jakże bym miał nie
Kilkakrotnie ściskaliśmy sobie ręce

!

rozmawiający ze sobą. Przebrany

po sobie,

słowach

konfe-

Podgajskiej.

misja trzech do której należał

krótkich

łem nic poznać

wykonanych

średnio przezemnie

zaznajo- omieszkam skorzystać z cennych pań- pióro,

mieni. Nieopisanie miły człowiek ten
książe; a co za szerokość poglądów,
co za ujmujące
manjery!
W samej

rzeczy. Szedł

błyskawicznych

rysunków,

4

Powszechnych.
Ponieważ
wynik
obrad Nadzwyczajnego Zjazdu deleoparzona poczęła ropieć.
gatów Okręgów w Warszawie
wyDziecko uciekło z domu,
a- lito- maga
powzięcia
pewnych
uchw
ał
ściwy
sąsiad
S. Szuster dał znać przez Okręgi i odes
łania ich Zarząsędziemu śledczemu.
dowi Głównemu

usilnemu
o które spór idzie z Litwą? Może takie... Sz. Czyniąc
życzeniu
twardo przy miejscu dlaPolski w
Redakcji, zadość
posyłam
jeszcze para tak
Lidze Narodów,
małe jakieś miasteczko..
co? Może
nie warto...
Przyznam się, że ponownie
uderzyła mi krew do głowy, lecz nie da-

Stow.

Naucz. Audra.

z

zbliżywKobieta, wytwornie ubrana,
a
zagadnęł
mnie,
do
szy się szybko

U. S.

dr. Ludwik Górski, który specjalnie
w tym celu przyjeżdża z Lublina.

sić razy i wymysły, a ostatnio maika

oblała

Sali Śniadeckich

B. nastąpi zamknięcie Tygodnia
Społecznego, zorganizowanego staranie
m
Stow.
Mł. Akadem.
«Odrodzenie».
Odczyt na temat:
„Katolicyzm
społeczny jako
nieunikniona
konsekwencja nauki kościoła" wygłosi profesor
Uniwersytetu
Lubelskiego p.

się

parasolem

Zz

p.

įSkrzynskim.

by jw. pan
Redaktor przysłać
mi raczył — pod wiadomym
adresem
— dziesięć a już w ostat
*
padku, pięć

,

oma

nych najwspanialsze zabytki Egiptu— usłyszenia znanego prelegenta. Pozoświątynię Kom-Ombos,
tajne przy- stałe bilety w księgarni Stow, Nauczy-

estaje na dzień 21 marca (niedziela)
nadzwyczajny zjazd delegatów
Kół
Powiatowych
oraz miejscowych
z
całego okręgu wileńskiego.
Zjazd odbędzie się w
dniu 21
marca
o godz. 4 popoł
w
lokalu

Tow.

„Rozwój*

przy ul. Trockiej

bytki kapłanów, oibrzymie kolumny
pokryte hieroglifami,
świętą wyspę
Phiłae, a również i ostatnie odkrycia
w grobowcu Tutankhamena — przecudne wazy ł lampy oraz wspaniałą

11

z następującym porządkiem dziennym:

złotą

mumię

Faraona

w kolorach

cielstwa

—

w

zjazdu

Warszawie

delegatów
w

2) dyskusja nad
wnioski zarządu

ddelegatów

dniu

1926

wielką

sprawozdaniem,
oddziału
okręgui

kół

powszechnych

im.

na-

kie

sias Grinių p.

sensację

w czasach

kiej piramidy, a również

oraz ców

kanclerzy

i

Wstęp 50 gr., dla

grobow-

dokos

gr.

- miejscowych, 4) uchwały i rezolucje nane przez ekspedycję amerykańskiego
— (w) Z
na podstawie sprawozdania, dyskusji uniwersytetu
Harwarda. Również i Lekarskiego.
złocone pałaców cesarskich, bóstwa
unoszące się w obłokach, arcydzieła
sztuki chińskiej, świętą górę Tai-Szan,

Ucznia*.W dniu 22 marca w sali gim-

nazjum Lelewela równo o godzinie7
odbędzie się zebranie Komitetu Organizacyjnego
i wszystkich
komisji

której

duchowi

cesarz

polecał

Prelegent cytować

będzie — Нота-

ogól-

Komitet

organizacyjny

zaprasza

logji,

aichemii,

— Jutro ujrzymy cuda Chin
i Egiptu na ekranie. Jutro t. j. w

kwestje

poniedziałek

cyi, potworne

cie

b, m. na

p. J. S. Dzierzbickiego

w

Odcży-

w

CENA

„Polonja“
R
2>
ul. Mickiewicza
="

Kino-Teatr

„Helios
i

®

66

ujrzymy

krzyżowców

mesjasza

22

wizje

etc,

tablice

й

BILETÓW:

aż

sg]

głosi

inicja-

okuliystów,
do

wykład

popularny

na

16żo-

Dziś będzie wyświe
| tlany flim 6 aktach-

@©
gg

SĘ
sė
29

„Spadkobierey

Początek

wiaż z dodatkiem

seansu: od godz. 3-ej w

na pomoc beziobolnym.

©

temat:

об last

R

i m. ian. na
Dziś

cko

.

Dzie

«Czarnej wyśpie»

Film, któy

zachwyca,

miejscu

poiywa

"ff;
Gnffith

į'arį
gorinna

WspółcesnySA dramat salonowo-sensacyjny
w 8 aktach.
SA
2
W roli głównej urocza gwiazda
ekranu ańerykańskiego
niowej

dnie

od

godz,

grzec

JES

OŚĆ

mi

zy

powszednie

zesłania francuskich

i wzruszał

2 serje

BEKAWEBWEE
SPÓŁDZIELNIA

MI
ROLNA

Obuwia

=

em!

p.

i

JĘCZMIEŃ

-

KONICZYNA CZERWONA

№ Co P

(9

+++.

WAGONOWO i NA WORKI
-OCO
do
od 160 ki. Z DOSTAWĄ

O D

SKŁAD
DOMU.

WYTWÓRNI
SZKÓŁ
66

«sm Spółka:

:

RE

dzierżawienie

NISZCZY e

Aras

aujourd'hui móme

Ecrivez

4

ET TECHNICIENS
PARIS.

o

Trok

na

Warszawskiej

ž

„CHIC

iirmy

PARISIEN*

Wielki wybór,

wykwintne rzeczy

°

Tanie

do

Dogodne

B="

miasta

wynajęcia

Tzupełnie

pomieszczenie

na

g

araž

ceny

matka,

wskazaniem

2944+4060044606006046646469466454441

400

ЧГ

EET

r В

zarobić

złotych.

każdy

pracując

swej
miejscowości
zbyteczne). Retlektuje
podajemy

do

SPRZEDAŻ
m

ogółnej

wiadomości,

że

„CEDA“

пна
9990007039

Rejestr Handlowy

najstarszej

L. Zalkind Wielka 47
4

Z poważaniem

6

„Ceda
Polska

obrębie

(podróżowanie
się tylko na

Zgłoszenia: Ajencja Wshodnia, Katowice, ul. Kościuszki 3 pod „400“.

arki

na Wilenszczyznę powierzyiišmy
w Wilnie firmie

Może

zdolnych, uczciwych
i pracowitych
ludzi. Potrzeba: 40 zł, jako
kaucja.

WYROBÓW

NASZYCH

w

&

Sp z ogr. odp.

WARSZAWA

fabryka obuwia.

Zbiór

ustaw

dotyczącyca cgrauizacji Rejestru handlowego i postępowania rc jesirowego

opracowany

dziecko,

Żądania

dokładnego

w Księgarni Stow.

Wilno

Natcz. Polsk.

Cena

UA A A ais

Al

Od

4eleion

362

isin. od r. 1840.
f-ki Gościński i S-ka.

„ki

z

r.

adresu

17.

Tatarska

sypialne,

zł. -2,50.

00-000.000000000000004

lonowe

kreden

do

4

e

studjów

2. J. Gołuchowski

<Filozofja

ycie»

i

'

3. Im. Kant <Prolegomena» do wszelkiej przyszłej metafizyki...»
4. tegoż
<Uzasadnienie
Metalizyki
Morainości».
3
oraz polis iego przekładu Schopenhangra «O poczwó:nem źródle twierdzenia o podstawie
dosiaiecznej>

DOWIEDZIEĆ SI

w Admi- SŁOWA
PPSA

wadi

a
Kitos tarakter piss

jesteś,

aintere--

sowanej
osoby,
komunikuj: imię,

określenie
zdolności,

—

—

e

st... W. Smiatowska

Ci, kim

ma swój iub

‚_

<

pasa

zako
rok,

zalet, wąd,
przeznacze-

do 19. Mickiewizi
_46.m. 6 |
Ak
анн

/

оо
M“

twarzy,
najnowsze
stosowanie Rav

diolux'u.
suwanie.
zmarszczek. Faibowas
nie włosów. Elektrye
zacja

kosmetyczna.

i gabinetowe

sy,

|

stoły
od.

DAŻ
X.

do benzyny, 20 opo! nm

w dniu licytacji od
codziennie od 9 do

Kasy

Chorych

(Do-

Zapisujcie się do L. 0. P. P.

Tamże

do

dzierżaw

Hardl-Kom

„ZACHĘTA“
Portowa 14 tel. 9.05.

Eva

e

kur

raso-

wych — do

nasadzania
Wiadomość
w Domu
Ludowym (Antokol 44)

ой 12 — 1 wd. pow»
Sszednie.
Udzieja się
także informacyj listownie — co do hodowli

Wilnie

wilie

i

Wilnem,

wi

pod

z wolnemi miesz.
kaniami i ogrodami
a

sprzeaży

Okazyjnie

„ZACHĘTA*

Portowa 14
„telefon 9—05

|ZIEMIANIE!|
poš edniciwem

Domu Handl -Kom
„ZACHĘTA.
Portowa 14

tel, 9—05.-

Diukamia

i kupna

kaczek, gęsi,

indyków, pawi, perlic,
psów, kanarków,
pa-

pug
i królików. Na
odpowiedź — załączyć
50 gr, marek pocz.
—.
еа

tanio!

Dom Handl.- Kom.

za

"okica-

nego

Szklenie od 5 zł,
metr.

W.

Woźnicki

posiada

ska 3 m.

nteligentna
i
śiedniego

8.

osoba
wieku

17,

FEI

gub, książ, wojsk.,
wyd. przez P.K.U..
Lida na imię Jana

Holaka syna
go. zam. w
k-Lidy przy
grodzk.eį 16,
nia się.

Antoniem. jewjm
ul. Newounieważ.

Ežroszkę
órski kryształ,
w.

srebrnej

zgubiono

18 b.m.,
bramską

we

oprawie
czwari qjgf |

idąc Ostro=
i Niemiecką.

Upraszam
uczeiwega
znalązcę
O zwiot z%
wynagr. Ostrobramska

5,

trzecie
piętro
Trejczke. |

zoter

rze zna szycie, poszu:
pracy,

Kw.

Wileń:ka

Służąca
jowa
lub niania dob-

kuje

po ee-

tamże

роко-

referencje. Wiłkomier-

szkła

konkurencyjnya

sprzedania

aj a

ki idealne.

Domy,

szkła

nach

«ZR.

najkorzystniej
sprzedacie
lub
kupicie
majątki

5

ssrzedania
dochodowy
dom murowany 2 piętrowy w mie:
ście
> Wojew6dzkiem
na rynku. Dom posiada iokale handlowe.
Cena
5000 dolarów.

Wilnem,
zaraz
do objęcia. Watrun:

i wału kor-

bowego, na pokrycie należnych na rzecz Kasy Cho“
rych opłat w kwocie 1608 zł 25 gr. i proc.

najwybiinieįszych — о-

tedraluego.

W. Z, P. Nr 1 Wilno,
dn. 3041 1926.

sób stolicy. Warszawa,
Psycho-Graiojog
Szy*
ier-5zkol i
Piękna Skład

księgarnia, Zgłoszenia
„Biuro Rekiamowe. Wilno
Garbarska 1 dla

| majątków
TACA pod
Dom

Protokóły,

o

В

Ų ( h

7.

Sprzedaż

ARAT

N

mulatora, skrzynki i półskrzynki biegów, 2 łancuchów

Wydawca, Stanisław Maekiewicz — Redaktor w/z Czesław Karwowski. -— (dpowiędziany za ogioszenia Łenoń Ławiński.

E

Э—

sa-

ty, 16ž!

19 maja
1920 r, o
na mocy art. 53 ustawy z dnia
przymusowem ubezpieczeniu
na wypadek
choroby
podaje do wiadomości,
że dnia 31 marca 1926 r, o
godz. 10 rano w lokalu
D/Tr. „Wojewódzki*
przy
ul. Wielkiej Nr. 46. odbędzie się licytacja ruchomości
należących do s-ki „Połączenie Samoc hodowe” oszacowanych na sumę zł. 220, składających się z ako-

12 w Oddziale Egzękucyjnym
minikańska 15).

2

Towarzystwo Filozoficzne we Lwowie,
przez Kasę Mianowskiego w Warsza:
wie szczegó nie zaś;
1. W. James «Pragmatyzm»

20,

poszvkujemy.

Ruchomości obejrzeć można
godz. 9 rano, spis zaś takowych

z

filozoficzne

odezwy, podziękowania

isinieje

Nowych

do kół, 5 baków

Е

|

U

mi

dzieła

ed 12 —

1843

jadalne,

.

Wincentego * Szawłowskiego
8ędz. rejestr, w Wilnie,
nabyć
można

potrzebne

le

Ceny umiarkowane.
ul Niemiecka 3.

Kasa Chor
móOllna

Zohaczenie nie zobowiązuje do kupna.

9 zł.

LIKWIDĄCJi

p

tie Šuika

gpsjąca o

SPRZE

Paryskie
1 Wiedeńskie || Wiad. w Biurze Ogłoszeń Jutana,
modele
Wilno, Niemiecka
'4, Tel. 222.

|

RH

K

wiodzenia,
zdrowie dziecka, oirzyma
bezpiatnie miesiąc
książeczkę, zawierającą wskazówki, jak Otrzymasz szczegóło*
wą analizę charakteru,

karmić i odżywiać

—

'

Oraz łóżka nikiowe, w6zki dziecinne i тпо@
SKLEP
MEBLI M. Gesli + ul ul. Pi Niemiecka
asas |

Dievų

anensennenenennaesenneeennnanonės
Każda

Łeieweia

po sprzedania
rozmaite
E
B
IL
'
NADZWYCZAJ
TANIO

obsza-

Zuki

led: ogo.

Stała pensja, lub prowizja.

im. J.

Bezimiennie; dia rodziny złożonej

lat

Sai Łóżek s;4x.. W. Gostyńskii Ska Wykwintne Mocne

towarowe

pow..
Zlen-

należy przesyłać pod «E. D. Br.» do nie. Analizę wysyłam Usuwanie podbródka.
1 m. 86
Centralnego Biura Ogłoszeń Metzl i po otrzymaniu 2 zł. Mickiewicza
Osobiście
przyjmuję wejście z płacu Ka

OLKIN,

z

składy

6

Magistrat

ze

warunki

Wyłączna sprzedaż łóżek

przystosowane

lub

ciele Gimnazjum

odbę-

termin

.

ul.

centrum

Smoły
Walerjan

Ofiary.

godzinie

MEBLE
*"" i pojedyńcze
GILENKIK
NA
RATY
MEBLE

ARURANANARNNZKAGNUARORANAKNAKKG

maj.

zmaił

w jęzvkach: polskim,
rosyjskim, iran<uskim 1 niemieckim zwłaszcza poszukuię książek wydanych
przez Pojskie

trywać codziennie w kancelarji Magi-

dėlai une
le waste

domaine de i'Elecirotechnique.

22 marca

W

nagle

Dla Polskie;o Komitetu bezrobotnym
pozostałe ze skłądki na wieniec na trumnę:
$. p. Arcybiskupa Jana Cieplaka — nauczy”

\

:

moyen d'occuper A brej
briliante
situation dans

Oiwiera specjalny dział
futrzane)

As A

2

436

miejskiego

folwarku

INGENIEURS 4 TECHNICIENS

40, r. Denferi-Rochereau,

KONFEKCJI

zgon. W

Brasławskiego

dzie się publiczna licytacja na wy-

ety

2 piętrze z dn.

zł.

Nagły

chór

SĮ ė une grande Revue Polytecunique | straiu w godzinach urzędowych.

INGENIEURS

(Suknie, paltamantoi wyroby

Anikės LAMA dd

Tel.

S-ka, Warszawa, ul. Jasna

DAMSKIEJ

WYŁĄCZNĄ

Tel.

polKa GIS

:

ola mols ABSOLUMENT ORATUIL

Wielka 42

Niniejszem

"ico

od miasta.

Br. Alszwang
Na

kon

osób — 5 zł.

12 p. w Magistracie m.

KTESI S TRAIN
SIT
III
TATTO
TSS

4

—

Warunki dzierżawy można гогра-

ЕО

WEUBUWEWUWEUG

j. Olszewski,

Dnia 30 marca r. b.

DEMANDEZ

V,

ODCI:

PRODUCENTÓW

noszą 2500

rem 08, 83 ha, położonego o 3 klm

mę

| NAJSKUTECZNIEJ

Niewiadomskiego

wicza i Tatarskiej), a w dzień
certu przy wejściu na salę.

Obwieszczenie.

sprzątanie

na

aparatem,

elektrycznym

Wieika

mych.

1

Res

o g. 8 wiecz.

Trocka
11,11,
rocka dwėrk

Ё

Gl PEIRZAZRCZZAAWZKARRABAA p Von
ERRORrs anel mówię
чаа tona
ааоtanceAs |

SERADELA

«Dożywo-

zniżone.

5Э

zamówieniami

z

mieszkań

maszyny

i

wyprzedaż

RĘRYSGZE

-

Śpieszcie

с ЁЗ 'іЁ::і‘:]‘;еіЁОз …;Ы'›

A. Ludw'gi

Początek

znacznie

Ceny

E

składającej się z ubrania męskie-

PSZEŃICĘ

Fredrze

<Luini» oraz orkiestra pod dyrekcją A. Wyleżyńskiego.
W programie — E. Astorga (<Stabat
Mater»), S. Moniuszko
(«Chór Sprawiedliwych») K. Gounod (<Psaim 136»).
Kasa czynna jest od g.11—1 i od 3—9
wiecz. Ceny od 50 gr.

szwedzkiego

Kom.

Dnia 31 marca r, b. o godz.
@ 10 rano w lokalu D-Tr. Woi
COS
84 wodzkiego przy ul. Wielkiej 46

żytnie

«O

е

Targowska,

odbędzie się licytacja ruchomości,

pszenne

innemi

— Koncert religijny T-wa <Lutnia> kiewicz. Śmierć nastąpiła w chiewia podW wykoniniu programu dzisiejszego Кеп- czas karmienia bydła. Zachodzi przypuszczecertu religijnego w sali <Lutnia» Diorą u- nie, iź wymieniony zmarł wskutek atakis,
ercowego,
dział soliści pp.
K.
Święcicka, J. Korsak*

met-

>PRERYOREEROPROREOOPPOB

KARTOFLE

.

U. S. В. od-

Nauczycielskich pod dyrekcją p. Br
Gawrońskiej.
W programie
utwory
Gomółki,
Szamotulskiego, Moniuszki, Kazury 3
między

i MUZYKA,

duty:

wskutek kusi-

Dom Hand.

razem.

jg Licytacja.

zm KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAŃ ca
ZAWALNA1 telet 1 — 47; BOCZNICY KOLEJOWEJ telef. 4 — 62
SPRZEDAJE:

niedzielę 21 mare

teatrze

ALOSZY

ь

BSEEEZECEECSSEH

Reduta w

maly-Siedleckiego

25 od góry po słowach „naj-

BAZ AR

ša

olbrzymi

Wieika

.

o +, 6, 8 1 10 w.

W

Śniadeckich

Z POWODU

bruku

paryskiego

ale

z Warszawy

12 wierszu

Emi

12 ak'ów

TEATR
—

rampaż przestawił przy łamaniu
poszczególne
usiępy a mianowicie: wo
Е

4-ej.

skazańców.

chochoł,

cielskich zabiegów chochlika

W

Współczesny stansac.-kiyusinalny dramat z nizin i pałaców Paayża.

WPROST

pondencji

Rzecz dzieje siw ameryce połud

*

Break

być; psychicznego.

ajabeł wykoszlawił, Oto np. w kores-

Alfreda“

Parier 60 gi. Amfiteatr i balkon 30 gr

ticznej.

sa

NAJTANIEJ— GDYŻ

wuja

ay

Koncert.

Cykl pieśni p. t. „W/ wiejskiej chacie”

pp. zecerów, metrampaża i korektora.
Kuszenie to wydało
ze smutkiem
trzeba przyznać owoce fatalne.
Niektórych ustępów zdań, a nawet artykułów wręcz niemożna
było zrozumieć tak okropnie je ów chochoł czy

przygody, w roi głównej Ginetta Maddie,
Nad program: „LALECZKI HOLENDERSKIE* szkic w I akcie,
«POLSKIE LOTNICTWO MORSKIE» Część 1,
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Nr. 62 Słowa z gra dzisiaj o godz. 3.30 po poł. <Fircyka w
dnia 17.Ili b. r. ukazała się wzmianka p. t. zalotach», stylową komedję z czasów Stani— Pożary. We wsi Stare Gontary gm.
«Niezwykły skok furjata» o tem jakoby z sławowskich Fr. Zabłockiego zakończona Hermanow
z niewyjaśnionych
powodówj
Okna
2-go piętra nieopodal bramy wejścio- sceną operową «Il matrimonio segteto» Do- spaliły się zabudowania gospodarskie z in
wej do szpitala św. jakóba wyskoczył nie- minika Cimarosa i scenką beletową Bocche- wentarzem żywym i martwym
Oraz zboże
znany osobnik w stroju szpitałnym. Jak nas riniego. Wieczorem potężny dramat ZŽerom- na szkodę Jana i Michała Maszarów. Strat:
informuje zarząd szpitala, wypadek taki
w skiego <Turoń» osnuiy na ile wypadków r. wynoszą 8.000 zł,
daiu o którym mowa nie miał miejsce. Za- 1846. W poniedziałek Reduta gościć będzie
— W kolonji Polanka gm Rymszańskiej
znaczyć należy, że informację powyższą po- nestora pianistów polskich prot. Al. Micha« spalił się dom mieszkalny na szkodę
katadały również pisma żargonowe wileńs<ie.
łowskiego, kióry przyjazdem swym dał mo- rzyny Gwozdziowej. Straty wynoszą S00 zł»
— Harce chocho!ta drukarskie żność Reducie urządzenia wieczoru Chopinow- Zachodzi przypuszczenie, iż pożar wybuchł
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