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Druga nota kowieńska,
zredagowana
przez
p. Voldemarasa, pod
względem niezmiernie
zawiłej iormy,
nie różni się prawie zupełnie od poprzedniej. Właściwie zawierać by mogła tylko ostatni ustęp kilkowierszowy
i wtedy
sprawiałaby wrażenie
bardziej dodatnie. Jak wiadomo
w
pierwszej swej nocie
p. Voldemaras

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
Opłata

Redakcja

pocztowa

rękopisów

uiszczona

niezamówionych

Siły zbrojne Litwy.

bardzo

należy,

ni .z

ni zowąd, na pośrednictwo

Ligi

Narodów. Jednakże nikt nie odmówi
ostatniej nocie polskiej
tej największej strony dodatniej, a tak potrzebnej w rozstrzygnięciu koniliktu
polsko-litewskiego, a mianowicie — sta-

nowczości.

Ta to stanowczość

Spo-

wodowała, iż drugą notę litewską uważać
możemy
za
krok
naprzód.

Rząd kowieński przystaje

na

roko-

wania bezpośreanie, wyznacza miejsce
i termin.
30 marca w Królewcu.
Lecz oto caty ton ostatniej odpowiedzi litewskiej zredagowany jest w
sposób: „nie
ręczymy
za pomyślny
wynik rokowań".
Te
zastrzeżenia z
góry, wraz z dodaniem jako miejsca
—Królewca, nasuwa poważne obawy
co do szczerych zamiarów Kowna.
Jeżeli mówimy,
że państwo niemieckie przeciwne jest porozumieniu
Litwy z Polską, to też ze wszystkich
dzielnic
tego państwa
przodują w
tem Prusy Wschodnie. Jeżeli dyplomacja niemiecka usiłuje przeszkodzić
zgodzie, to w 60 proc. pod naciskiem

sier pruskich. W

rozumienie

względem

pojęciu Berlina po-

litewsko-po!skie

politycznym

czym zagraża

Dziś

antypolskiej

Niemczech

tak

pod

gospodar-

przedewszystkiem Pru-

som Wschodnim.

kuźnią

jak

i zarazem

Królewiec jest

propagandy

źródłem

w

najwy-

szukańszych intryg przeciwko poisko-

litewskiemu

porozumieniu.

lewiec

miejsce

Dlaczego zatem wybrał Pan Króna

Voldemaras?

My szczerze

rokowań,

Panie

życzymy powódzenia

tym rokowaniom i chcielibyśmy wierzyć, że tylko dlatego, iż, jak to Pan

|

powiedział,

komunikacja

Litwy z Polską
nia z
lejową...

kolejowa

wymaga

królewiecką

porozumie-

dyrekcją

ko-

leszcze jedna karjera.
_ Znany był powszechnie dziennikarz го-

syjski, Żyd Arkadjusz Buchow.

Redagował

w Kownie rosyjsko-żydowskie

„Echo*. Re-

dagował ciekawie, tak że kupowano gazetkę

chętnie. Ale tego mało. Za

rządów

krik-

Szczionów p. Buchow pobierał ładne subSydja. Jako gazecie rosyjskiej wypadało mu
wymyślać bolszewikom, przypochlebiał się

Żydom za ogłoszenia, a biorąc pieniądze
od rządu kowieńskiego ział wprost dziką
nienawiścią

do wszystkiego

co polskie.

Gdy ustał rząd lewicowy, afera z otrzy-

Informacje „Asfion Frangaise",
PARYŻ,

(PAT.)

- „Action

Francaise"

zamieszcza nową korespon-

zwolna

Wreszcje sprzedał swą wyszarganą
zetkę.

stał się gorli-

torem

kapitału

Sprawa odpowledziolności za wojnę.
Paryż,

24

dał surowej krytyce na

lutego.

Spory toczące się. między narodami nie mają
wyłącznie
za źródło
sprzeczności
interesów
politycznych
czy gospodarczych. Są
spory natury
moralnej, mogące w daleko większym
stopniu niż te pierwsze zaognić
stosunki międzynarodowe.
Do
takich
sporów należy sprawa odpowiedzialności 2а wojnę,
sprawa ogromna,
rozległa i ciągle aktualna. Myliłby się
ten, ktoby myślał, żegsprawę tę rozwiązał art. 231 Traktatu
Wersalskiego brzmiący jak
następuje:
„Rządy
sprzymierzone
i stowarzyszone
0świadczają, zaś Niemcy przyznają, że
Niemcyi ich
sprzymierzeńcy, jako
sprawcy, są odpowiedzialni za wszystkie szkody i straty, poniesione... na
skutek wojny"...
Żaden naród nie mógłby nie rea-

Wznowienie pertraktacji o trakiat handlowy z Niemcami.

misyj.

15-go marca przewidziane jest zebranie się w Warszawie

dzy

min.

1-III (tel. wł. Słowa).

Hermesem

a

zakończenia przed 15

komisyj

min.

Twardowskim

Rozmowy
w

dniu

prowadzone pomię-

wczorajszym

doprowa-

marca.

Uchwały Rady Finansowej.
WARSZAWA,

odbyło

szem

Rady

1. III. PAT.

Finansowej,

Na po-

prac inwestycyjnych

w r.

które uzyskaniem na cele

1928

się w dn. 29 lutego przewod-

przemówieniu

panujące

w

zakresie

dzie-

inwestycyjne

i za

ne),

że

w

wyborze

niemieckim

są

bardzo znaczące pominięcia i że niemieckie komentarze są często tendencyjne. W każdym razie prof. Mendelsohn-Bartholdy
i jego koledzy
nie
oskarżają wyraźnie Rosji jub Francji,

o spowodowanie

wojny.

Wyspecjali-

zował się w tem taki np. p. Friedrich
Stieve,
który
dwie $książki napisał
aby dowieść, że za wojnę
odpowie-

dzialni są Izwolskij i...

Poincarć*).

Jest to także teza rządu
sowieckiego, który dla jej poparcia
wydał
w Paryżu
po irancusku
dwa tomy
„Czarnej Księgi” (Liore Noir).
Znalazł się nawet Francuz, p. Renė Mar-

w chand, który ową „kKsięgę* przygotonadesłał do naszej redakcji list, któ- niczący Rady minister Skarbu Gabryel biorstw państwowych i komunalnych wał do druku. Prof. Aulard wykpit
nieuka, który nie ma pojęcia o metory zaczyna się od twierdzenia,
że to Czechowicz scharakteryzował w dłuż- kredytów zagranicznych.

on był tą poszukiwaną w mieszkaniu

==

łamach

Ere

kolejnictwa

oraz

Drugi przedmiot obrad

przedsię-

stanowiło

dzie historycznej

i

.który

drukował

sunięte

przez

ministra

tezy

polityki

go

rozporządzenia

tej niema nic, coby w

oczach

czło-

wieka obdarzonego
szczyptą
krytycyzmu obciążało Francję.
Anglicy przystąpili do ogłaszania
swych dokumentów znacznie później.
bo dopiero w roku
1924.
Postanowiono zacząć od roku 1898, to znaczy od okresu kiedy stosunki angielsko-niemieckie
zaczęły się oziębiać.
Publikację rozłożono na 11 tomów,
których

przygotowanie

powierzono

dwum znanym historykom:
p. G. P.
Gooch'owi i H. Temperley*owi; ściśle
z nimi współpracuje p. J. W. HeadlamMorley,
„historical adviser*
brytańskiego ministerstwa spraw zagranicznych. już
się
ukazały:
tom Xl-ty

dzialności

za

wojnę

możemy

mówić

tylko rzeczy brzmiące jak paradoksy.
Niewątpliwie wywołanie wojny
przez
Niemcy i Austro-Węgry było „zbrodnią“ wobec ludzkości, ale dzięki tej
„Zzbrodni* wyzwoliły się narody polski, czeski, fiński, estoński, łotewski
i litewski; dzięki tej „zbrodni* narody
francuski, włoski, belgijski, jugosłowiański i rumuński zrealizowały swoje
zjednoczenie.
Nie to oczywiście było
celem
wobec

„zbrodniarzy*,
więc o żadnej
nic wdzięczności mowy być nie

faktów o

nasza

aresztowaniach,

policja zburzyła

£i N.P.Ch. W końcu

p.

szere-

Wojewódzki

Zapowiada że znajduje się w ukryciu
1 z ukrycia tego wyjdzie dopiero wtedy, gdy uzna to za stosowne.

ekscesów

sfudenckich.

WARSZAWA,

=

1 III. PAT.

W dn.

1 marca r. b. p. minister W.R. i OP.
dr. Dobrucki zaprosił Komisarza Rządu na m. st. Warszawę
p. Jaroszewicza na konferencję w sprawie zajść
między młodzieżą
akademicką a policją, które wydarzyły się przed gmachem politechniki
w dniu 28 lutego
r. b. P. minister wyraził życzenie, aby
tak długo dopóki wystąpienia
młodzieży nie
przekraczają
dopuszczalnych
granic
taktu
i przyzwoitości,
młodzież traktowana była przez
policję oględnie. W odpowiedzi p. Komisarz Rządu oznajmił, że wydał już
w

Sprawie

powyższej

odpowiednie

za-

rządzenia. Następnie p. minister przyjął delegację rektorów wyższych uczel-

ni w osobach

Ich

Magnificencyj ks.

kredytu

dla rolnictwa w formie

czek meljoracyjnych

poży-

omówieniu

opartych na no- spodarczemi.

tej kwestji

ze sferami £0-

Na posiedzeniu

został

wych, opracowanych
przez
ministra przedstawiony projekt ustawy — о ?zaSkarbu zasadach.
Rada
Finansowa stawie
rolniczym
i obrana
została
jednogłośnie
wypowiedziała
się za podkomisja dla przestudjowania tego
tempa projektu.
przyśpieszenia
koniecznością

przmjawa pożyczka inwestycyjna.

WARSZAWA
*) Niezaležnie od powyższych publikacyj, istnieje w Niemczech specjalne czasopismo,

Die

Kriegsschuldfrage, pilnie rejestru-

jące wszystko, co się w związku
powiedzialnością za
wojnę na
drukuje.

z odświecie

Ghomiński.

„Byłem piłsudczykiem od czasu wojny
świątowej, za czasów gdy wielu zebranych
w tej wielkiej
sali patrzało na pierwszego
Marszałka Polski pod kątem widzenia... powiedzmy: bezdańskim. Czciłem i czczę Mar-

szałka za wielkie jego czyny dła Polski: za

czyn legjonowy, za 19 kwietnia, 6 sierpnia,
9 października... i w tych dniach gotów je-

stem wespół

z

innymi czcić jego zasługi

w związku z temi rocznicami.

Gotów

by-

łem czcić Jego osobę i wówczas, gdy w
Sulejówku był żywym protestem przeciw
bezprawiu,

przeciw

nieprawości

jak się sam wyraził.
Ale w dzisiejszych warunkach,
odwrotnie,

gdy

w

imieniu

w

Polsce,

gdy jest

Marszałka,

czy

nadużywając jego Imię, czyni się bezprawie
i rozwielmożnia nieprawość, a On do tego

dopuszcza

(patrz Pamięćnik IV-do Zjazdu Hist.

Strońskiego pisze bolszewik Woje- kredytowej zosłały przez Radę Finan- ne z wyjątkiem prekluzyjnej daty prze- bolszewicy wydali trzeci tom „Czarnej
p. Mar- 4 próg.
wódzki. Rząd ten nazywa pan” Woje- sową zaaprobowane. Miedzy innemi rachowania, która zostanie ustalona Księgi" (już bez pomocy
stwierdzono
konieczność
rozbudowy
przez
M-stwo
Skarbu
po
uprzedniem
wskim”.
wódzki „faszysto
chand'a). Prof. Aulard i ten tom podList zawiera
tóremi

28.

i nie protestuje

dziś,

mówię,

może. Ale my wojny tej pragnęliśmy gdy do rydwanu zwycięzcy wprzęgają się
różni nowokreowani wielbiciele, których ©
i wielki
proces „odpowiedzialności* wyłącznie idealne pobudki posądzić nie mointeresuje nas tylko z punktu widze- gę — uważam, że w urzędowym obchodzie,
zatrącającym przypochlebianiem się wchechnia historycznego, Nasi uczeni sprawę mocnej władzy, dla istotnego demokraty
tę omawiali na IV-ym Zjeździe Histo- miejsca niema. Opuszczam więc zebranie,
prosząc o skreślenie mnie z listy członków
ryków Polskich w Poznaniu w r. 1925 komitetu“.

zostały uzgodnio-

p.

też szereg

Echa

Nouvelle; stwierdza jednocześnie wybitny historyk francuski, że w księdze

bilansów
przedsię- tłustym drukiem
List p. dzinie kredytowej stosunki oraz: za- przerachowanie
ustępy depesz
Iz- Polskich, wydany przez Polskie T-wo
p. Olejniczakowskiej
Sylwestra Wojewódzkiego roi się od mierzenia M-stwa Skarbu na 1928 r. biorstw w związku z dokonaną zmia- wolskiego obciążające (według niego) Historyczne we Lwowie).
Kazimierz Smogorzewski,
pogróżek skierowanych
do rządu Po obszernej dyskusji wszystkie wy- ną ustroju pieniężnego. Szczegóły te- rząd irancuski.Dodajmy, że Świeżo

osobą.

P: Pilsudskiego“, jak za przykładem

10 groszy.

2.1.

P. budwik

siedzeniu

Były poseł Sylwester Wojewódzki

Za tekstem

Depesza Ojca św. do Prezydenfa Rzeczyposnolifej.

i komunistożercą.

List malego Lenina.

30 gr.

Izba amorykańska odmówiła krodyiów na flotę, »

dziły do całkowitego
uzgodnienia poglądów. 15-go marca r. b. wszystkie
wym komunistą. Współpracuje on w komv- komisje nie wyłączając komisji celnej rozpoczną swe prace.
W związku
nistycznem pismie satyrycznem „Bicz*, któ- z waloryzacją ceł trwają
w Berlinie narady zainteresowanych sier niemiecre ma na celu ośmieszanie
Zagranicznych
kich. Narady te jednak są w pełnym
toku i spodziewać się należy ich
kapitalistów”.
Na Litwie zaś — piszą „Liet. Żin* —
Buchow był, jak wiadomo, patrjotą, adora-

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

Bójka w kulnarach | Skepszczyny.

węglowej, weterynaryjnej oraz celnej, która do tego czasu ma ukończyć
$a- swe, red i
trwające
prace w związku
z rozporządzeniem o walory-

daktor kowieńskiego „Echa* Arkadjusz Bupo przybyciu do ZSSR

nie zwraca.

„Ruch“.

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego.

Ratuszowa 1

CENY OGŁOSZEŃ:

T-wa

dowiety bojkoiują Estonię z powodu jej sympatyj. polskich.

zacji ceł.
Dziś czytamy
w „Lietuvos Žinios: „B. reWARSZAWA,

chow

20 groszy.

STOLPCE--Ksieg.

Szpiegostwo sowieckie na bofwie.

WARSZAWA, 1-III (że/. wł. Słowa)
W związku z pobytem w Warszawie pełnomocnika niemieckiego do rokowań handlowych min Hermesa
selstwą niemieckiego w Kownie, trochę się dowiadujemy się, że w rozmowie
z przewodniczącym delegacji polskiej
zmienił w stosunku do Ch.D. ale polakożercą p. min.
Twardowskim usta ono dalszy program prac poszczególnych
kozostał jeszcze gorszym. Natomiast

N-ru

Księg. Nauczyc.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY-— J. Wojtkiewicz—Rynek.

prof. d-ra Szlagowskiego rektora uniwersytetu warszawskiego, proi. Sterna
Razem z rezerwistami i szaulisami Litwa
rozporządza
100 tysięcami
(ostatni)
British Documents on the rektora politechniki warszawskiej, prof.
żołnierza. Szaulisi stanowią
element
mniej pewny,
gdyż z prawdziwymi
Miklaszewskiego
rektora
Wyższej
gować przeciwko
tak
strasznemu
i Origin of the War, przygotowany do Szkoły
Litwinami nie mają nic wspólnego.
Bądź co bądź znajdują
sie oni na
Handłowej
w Warszawie i
usługach rządu i Waldemaras głównie na nich się opiera.
przez
tak hańbiącemu
oskarżeniu,
nawet druku
p. Headlam
- Morley'a, prof. Władysława Grabskiego rektora
gdy jest ono usprawiedliwione. Odpo- oraz tomy |-szy i Il-gi.
szkoły głównej
gospodarstwa
wiejomówiono
we
We Francji
historycy.
wiedzialność Niemiec jest niewątpliwa,
społecznie skiego. Na audjencjj
wszystkich szczegółach sposoby uspowłaśnie
„lewicowi*
raczej
RYGA. Wykryta tu przed kilku dniami w Dźwińsku i Rydze organito—a
(jak
profesorowie A. Aupomimo
ale
kojenia powstałego wśród
młodzieży
zacja szpiegowska, Która pracowała na rzecz
Rosji sowieckiej,
rozwijała
z siebie lard i Karol Seignobos) już oddawna zadrażnienia oraz ewentualność przedlatego—usiłują one winę
na Łotwie bardzo szeroką działalność.
ją na inne się domagali ogłoszenia dokumentów prowadzenia dochodzeń co do winy
zrzucić, a przynajmniej
Wśród materjałów skoniiskowanych w mieszkaniach szpiegów
Znapierwsi francuskich. Liga Praw Człowieka nie- tej czy owej strony.
Niemcy
rozłożyć.
mocarstwa
leziono plany objektów wojskowych, łączności pomiędzy
poszczególnemi
doku- raz się w tej sprawie zwracała
ogłaszania
do
przystąpili
więc
oddziałami wojskowemi,
fotografje i t.d. Szpiedzy
otrzymywali
wysokie
do
zakładarządu. Dnia 19 lutego r. z. poseł Podwyższenie kapifału
okresu
z
wynagrodzenia. Na czele organizacji stał wywiadowca,
który
ukończył
dyplomatycznych
mentów
specjalną szkołę szpiegowską w Rosji.
wzgo
Banku
Rolnego.
socjalistyczny
celu
na
Fontanier
zapytał w
przedwojennego, mających
Aresztowano dotąd 5 osób, które staną
przed
sądem wojennym,
WARSZAWA, 1.III. (że/, wł. Słowa).
publikacja
„uniewinnienie* jeśli nie rządu cesar- Izbie p. Poincare'go kiedy
Jak
się dowiadujemy, na najbliższem
francuska
niezostanie
narodu
rozpoczęta.
przynajmniej
to
skiego,
Preposiedzeniu
Rady Ministrów załatwiomjer
odpowiedział,
że „jak najpręmieckiego.
na będzie między innemi sprawa podMOSKWA. — Urzędowe „Izwiestja* wyjaśniają w dłuższym artykule
wstępnym powody uchylenia się przedstawiciela sowieckiego w Estonji od
Tuż po skończonej wojnie socjali- dzej* i że „klasyfikacja dokumentów wyższenia kapitału zakładowego PolW kwietniu
uroczystości 10-letniego jubileuszu
r. z. skiego Banku Rolnego o 25 miljouzy- jest już w toku”.
państwa
estońskiego.
Uchylenie się
styczny rząd niemiecki, w celu
przedstawiciela sowieckiego Petrowskiego nastąpiło z instrukcji komisarjatu
nów złotych, czyli z 75 mil. do
100
obradował
w
Paryżu
pierwszy
narowarunskania jaknajdogodniejszych
ludowego do spraw zagranicznych,
miljonów
złotych.
który chciał w ten sposób manifestadowy
kongres
historyczny,
który
uotworzyć
postanowił
ków pokoju,
cyjnie podkreślić niezadowolenie rządu sowieckiego ze sposobu przyjęcia
Karl chwalił rezolucję domagającą się „fak- Pałowa urzędników zostanie usfa„Auswdrtiges-Amt'u.
archiwa
delegacji polskiej w Tallinie. Uroczystości estońskie według urzędówki sosen- tycznego rozpoczęcia dokumentów".
cztery
Kautsky wydał wówczas
wieckiej miały charakter demonstracji silnie wyrażonych wpływów polityki
bilizowaną do 15 lipca h. r.
nadbałtyckiej, „lzwiestja* przytaczają głosy prasy estońskiej stwierdzające, sacyjne tomy Deutsche Dokumente Jak wiadomo, dopiero 5 stycznia rząd
WARSZAWA, 1.II. (tel.wł. Słowa).
iż państwa bałtyckie są nietylko pomostem pomiędzy Zachodem i WschoPublikacja ta irancuski powołał do życia specjalną Opracowywane
Kriegsausbruch.
obecnie
zmiany
w
zum
dem, lecz również i strażą na granicy wschodniej.
„Izwiestja'* uznają to
wprowawydania i zawiera do- „komisję publikacji dokumentów do- ustawie o służbie cywilnej
trzy
już
miała
za dowód
realizacji koncepcji
Clemenceau o drucie kolczastym otaczajądzone zostaną w życie z dniem 1-go
‚
kumenty wyraźnie oskaržające Wilhel- tyczących wybuchu wojny”.
cym Związek Sowiecki.
Na czele komisji irancuskiej
stoi lipca b. r. Do tego czasu ma nastąma Il-go i sztab generalny
niemiecki.
pić stabilizacja przynajmniej
połowy
Wkrótce potem rząd niemiecki po- p. Charlety, rektor uniwersytetu iran- obecnej liczby urzędników, co zapewni
BIAŁOGRÓD 1 III PAT. W kuluarach izby zdarzył się dzisiaj nowy
incydent
wierzył hamburskiemu
Institut /Йг cuskiego. W jej skład wchodzi 24 hi- im nieusuwalność bez orzeczenia KoMianowicie deputowany stronnictwa agrarnego Kakanowicz pobił zastępcę komisarza
12 dyplomatów i 7 przęd- misji Dyscyplinarnej.
Auswartige Politik (którego dyrek- storyków,
policji Skupszczyny.
stawicieli
_
Instytutu _ Francuskiego.
wydanie
Marc)
Paul
Dr.
BIAŁOGRÓD 1 II! PAT. Na znak protestu przeciwko wykluczeniu Radicza z torem jest
Rekforzy uczelni warszawskich
obrad parlamentu, członkowie stronnictwa chłopskiego nie wzięli dzisiaj udziału w olbrzymiej, bo 54-tomowej
kolekcji Wszystko co najprzedniejsze nazwiska
w sprawie zajść z akademikami.
porannem posiedzeniu izby. Król przyjął przywódcę stronnictwa chłopskiego,
który
Wśród historyków znajdują
dokumenów p. t. Die Grosse Politik Francji.
po wyjściu z parlamentu oświadczył, że stronnictwo jego nie zamierza usunąć się od
WARSZAWA, 1.IH. (te/, wł. Słowa)
pracy w parlamencie.
Aulard
i Pierre
der Europdischen Kabinett+. Wybór, się pp. Honnorat,
Wczoraj przed południem obradowali
ułożenie,
skomentowanie
i
zaopa- Renouvin, to znaczy prezes, wice-pre- rektorzy wyższych uczelni w Warszatrzenie dokumentów w notatki bibljo- zes i sekretarz Societe de UHistoire wie w sprawie ostatnich zajść na teWASZYNGTN, 1. ill. Pat. Komisja morska izby reprezentantów odmówila przyznaniu żądanych przez ministerstwo marynarki
kredytów
w
wysokości
34.670.000
które to T-wo wydaje renie akademickim. Rektorowie wyragraficzne powierzono trzem
proieso- de la Guerre
dolarów na cele modernizacji-5-u pancerników, ograniczając wysokość tych kredytów
rom: Albrechtowi
Mendelsohn-Bart- doskonale redagowany kwartalnik (/e- zili swoje oburzenie co do stosunku
do 14.800.000 dol.
władz administracyjnych wobec akaWESTERN
STS EKT I
II TIENTOS
TN
Thimme'mu vue d'Histoire de la Guerre Mondi- demików.
holdy'emu, Fryderykowi
i Lepsius'owi. Publikacja: niemiecka ale) i które administruje najbogatszą
KNM
AM
US
ARA
TECZCE
obejmuje okres od roku 1870 (t. į. w tej dziedzinie bibljoteką we Francji,
Z powodu rocznicy koronacji Papieża Piusa XI, Prezydent
Rzeczywojny francusko-niemieckiej)
aż do mieszczącą się w zamku Vincennes,
pospolitej Polskiej przesłał następującą depeszę gratulacyjną:
wybuchu
wojny
europejskiej
z
1914 podžParyžem. |
„Rocznica koronacji Waszej Świątobliwości
daje mi sposobność do
Na ostatniem posiedzeniu Komitewznowienia mych gorących
We Włoszech również
przygotożyczeń,
które żywię zawsze
roku.
wraz z całym
tu
uczczenia
imienin
Marsz. Piłsudnarodem polskim dla szczęścia Waszej
Świętobliwości,
chwały i trwania
Celem wydawców niemieckich jest wywana jest specjalna publikacja do- skiego,
b.
poseł
Ludwik
Chomiński
Jego panowania, prosząc Ją, by zechciała przyjąć
wyrazy mego synowwykazanie, że to „ewolucja
polityki kumentów. P. Mussolini powierzył w, zaczął wygłaszać przemówienie. Woskiego oddania".
europejskiej'* prowadziła
do wojny. maju r. z. senatorowi Malata opraco- bec uwagi ze strony przewodnicząceNa co Ojciec św. odpowiedział:
Profesor francuski Alred Aulard, któ- wanie odnośnego planu. Dokumenty go pos. Chomiński opuścił zebranie.
„Niezwykle wzruszony hołdem Waszej Ekscelencji i drogiego i zaWe wczorajszym Kurjerze Wileńskim
wsze wiernego Narodu Polskiego z okazji rocznicy naszej koronacji, dzięrego przekonania lewicowe są znane, włoskie mają objąć okres od roku znajdujemy
w tej sprawie list posła
kujemy z całego serca,
przesyłając ze swej strony
życzenia ojcowskie
wykazał we wstępie do francuskiego 1861 (powstanie królestwa włoskiego) Chomińskiego, w którym
ogłasza on
pomyślności dla Waszej Ekscelencji i ukochanego Narodu, Pius P. XI".
przekładu
dokumentów
niemieckich aż do roku 1915-go.
to niedokończone przemówienie.
My, Polacy,
w
kwestji odpowieMiało ono brzmieć jak następuje:
(La politique extórieure de I'Allemag-

mywaniem pieniędzy od Ch.D. wykryła się.
Z kolei p. Buchow bierze pieniądze od po-

przestaje wymyślać bolszewikom.

ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 9.
WIL JKA POW.—aul. Mickiewicza 24.

tyczałtem,

dencję z Kowna pióra p. Le Boucher, poświęconą siłom zbrojnym
Litwy.
Przypomniawszy
okoliczności,
które
wytworzyły
chwiejny
przedtem
tego pośrednictwa, godził się na bezpośrednie rokowania
i przyobiecał nacjonalizm litewski, Le Boucher wskazuje na konieczność, w której znasił zbrojnych,
mogących
bronić postulatów
własną na nich obecność.
Wówczas lazła się Litwa, stworzenia
tego
nacjonalizmu.
nacisk położony był na inne kwestie.
Autor korespondencji oblicza siłę wojska
litewskiego
na 40 do 50
Z chwilą jednak gdy kwestje
utysięcy
żołnierzy.
Prócz
wojska
regularnego,
Litwa
posiada
organizację
znane zostały za niepodlegające dywojskową,
t.
zw.
szaulisów,
uzbrojonych
w
karabiny
i
kulomioty,
dostarskusji, a oparte albo na braku informacji, (jak przyjęcie wysiedlonych) czone przez Niemcy. Szaulisów obliczają na 12 tysięcy. Rekrutują się oni,
rosyjskich, podoficerów niealbo na błędnych informacjach (afera według p. Le Boucher, z pośród b. oficerów
mieckich
i
bezrobotnych
wszelkiego
rodzaju.
Pleczkajtisa) — cały nacisk skierował

tąd

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

NIEŚWIEŻ—ul.

262

BERLIN, 1—1Il. PAT. Na komisji głównej Reichstagu przyjęty został
dzisiaj po dłuższej dyskusji wniosek
socjalistów żądający ogłoszenia całego sprawozdania komisarza oszczędnościowego
о aferze subwencyjnej
T-wa Filmowego „Phoebus".
Za wnioskiem opowiedziały ' się wszystkie
stronnictwa opozycyjne.
Przeciwko wnioskowi głosowali tylko niemieckonarodowi i centrum, zaś niemiecka partja ludowa Stresemanna
powstrzymała
się od głosowania
umożliwiając
przez
to zwycięstwo wniosku
opozycyjnego.

ostrożnie, mówił coś czyby
Polska
chciała skorzystać z jej pośrednictwa
it. d., ale wcale nie wysuwając konkretnej propozycji, czy też żądania

Voldemaras, przyznać

OSZMIANA—Spółdz.

Reichstag żąda oświeflenia afer Reichswehry.

Dlaczego Królewiec?

wspomniał o Lidze Narodów

redakcji 243, administracji 228, drukarni

4 zł.

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow

uNQO— Księg. T-wa „Ruch”.
GR
RORODZIEJ—K. Smarzyński.

WILNO, Piąfek Z marca 1988 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego.
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.

BARANOWICZE--ul. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW—Księg. T-wa „Lot“.

1-lll (że/, wł, Słowa)

W Dz. Ustaw z dnia 1-go b.m. ukazało się rozporządzenie ministra Skarbu w sprawie
wypuszczenia 4 proc.
pożyczki inwestycyjnej oraz sposobu
losowania.

sła

Na obecnych przemówienie b. poChomińskiego, jego wystąpienie

nie zrobiło dodatniego wrażenia. Sko-

ro nie chce uczcić Marsz. Piłsudskiego w tym roku, poco przychodził na
Komitet? Dla nas jest to pocieszające,

że lewicowcy

zwracają

się

prze-

ciw obecnemu rządowi.
Stwierdza to
tylko jak nonsensowne są oskarżenia
Dzienniką

rym

Wileńskiego

ich poziom

na orjentowanie

się

obecny to „rząd

lewicy".

dług wskazówek

i

ludzi,

któ-

polityce

we-

umysłowy
w

Dziennika,

pozwala

że rząd

S-Ł "OWO

й

serdeczne ciepło
polskiej
rodziny.-(bądźmy szczerzy) z polską kuchnią,
Na skutek prośby Matki Ur- bo przecież
wiadomo,
że
najmniej
szuli hr. Ledóchowskiej, gene- wagi do rodzaju jędzenia
przywiązuralnej przełożonej S. S. Urszu- jący turysta z Polski, jeszcze narzeka
lanek
zamieszczamy
artykuł na włoskie frykasy.
Toteż liczne, zaniniejszy.
interesowane w tej sprawie
domy
się z
Jednocześnie z wizytą Kardynała naszegojziemiaństwa dowiedzą
prawdziwem
zadowoleniem,
że
jest
Hlonda u Stolicy Apostolskiej, bawiła
w Rzymie i na prywatnej audjencji u już gdzie ulokować córkę w Rzymie.

Dla maszych ziomianek.

Wieś nasza

murem przy Mar-

szałku Piżsudskim.

Numerek na magistracie.

Wojewoda twowski hr. Banin-dorkowski o: wyborach.

Przechodzącym ulicą DominikańWojewoda lwowski, hr. Dunin-Borkowski, udzielił
przedstawicielowi
ską obok gmachu Magistratu,
rzuca Ajencji Wschodniej szeregu iniormacji w sprawach
związanych
z akcją
się w oczy iluminacja urządzona nad przedwyborczą na terenie Małopolski Wschodniej. Wojewoda zaznaczył, że
bramą. Po zvliżeniu się wyjaśnia się w porównaniu z latami ubiegłemi
obecną
akcję przedwyborczą
cechuje
dopiero tego rrzyczyna
znamienny spokój, który wróży również
spokojny
przebieg wyborów w
Oto obok bramy
niezależnie
od dniach 4 i 11 marca. Wojewoda podkreślił, jako fakt charakterystyczny,
obowiązującego
policyjnie
питеги że autorytet Marszałka Piłsudskiego pracuje także dła innych list nie 1у!domu, umieszczona została biała ta- ko dla jedynki. Wszystkie niemal listy, bez względu na narodowość
i przebliczka, a na
niej drobnem! literami konania, używają w momentach agitacyjnych argumentów, że są filorządonazwa ulicy oraz „Magistrat” i... duża, we, względnie „filomarszałkowskie".
czerwona dwójka. Dla większego е!е— Jest to konieczne dla wyrobienia sobie
objektywnego
poglądu,
ktu dwójka ta (czerwona, choć
nor- ilu zwolenników i ilu przeciwników ma rząd obecny.
malnie
na
tablicach
przepisowych
Zapytany o nastroje wśród inteligencji, w szczególności urzędników i
przewidziany jest
kolor
niebieski) nauczycielstwa, p. wojewoda zaznaczył, że widocznem jest przychylenie się
oświetlona została silną lampką, zao- tych nastrojów z dniem każdym na korzyść listy Nr. 1.
patrzoną w klosz rzucający
Światło
Wojewoda z ogromną obawą mówi o nadużywaniu haseł katolickich
na numer. Robi to wrażenie, że socja- dla celów politycznych, gdyż zdaniem jego pociągnie to na naszym terenie
listyczny
Magistrat
przypomina
na pewne zaniechęcenie do katolicyzmu, zupełnie zresztą
nieuzasadnione,
w
kogo „należy* głosować w
nadcho- A:
renesansu, jaki rozpoczął kościół katolicki pod rządami
dzącą niedzielę.
iusa
XI.
Ciekawie co na tę inowację
powiedzą radni nie socjaliści.

Kandydat z listy B.B.W. z Rz. pKrukowski odbył ostatnio przy współ.
udziale kierownika biura
powiatowego
p. Jasieńskiego
konierencje
z
przedstawicielami wsi w gminach rzeszańskiej, podbrzeskiej i niemenczyńskiej. Na konferencje te przybyło
z
każdej gminy po kilkuset włościan,
którzy w czasie
omawiania
sytuacji
przedwyborczej stwierdzili, — iż absolutnie żadna lista wrogo
ustosunkowana do rządu Marszałka Piłsudskiego nie może absolutnie liczyć na
poparcie w tych gminach.
Lud nasz
uia Marszałkowi i odda na listę popierającą rząd wszystkie swe
głosy.
Ani „Wyzwolenie“, ani P.P.S.,
które
usiłowały agitować na terenie tych
gmin. zaufania tam nie posiadają
i
mowy niema aby na nie głosowano.
O liście 24-ej nikt tam
słyszeć
nie
chce.
Referaty polityczne na tych konierencjach wygłosili
pp. Michał Krukowski, Henryk Jasieński i Benedykt
Muczyń.
Prace związane z budową
nowej
Lud pepiera jeszcze dlatego
wy- sali sejmowej oraz pomieszczenia dla
łącznie listę Nr. 1,
iż ufa
ludziom posłów są już na ukończeniu.
Pozostaje jeszcze
wyłożyć część
miejscowym, którzy propagują hasła
współpracy z rządem.
kondygnacji schodowych
marmurem,
W tej mierze duże są zasługi na uporządkowanie posadzek oraż instaterenie
gminy
podbrzeskiej
wójta lacja mebli.
miejscowego Jana Szerejko i DominiW przyszłym
miesiącu wszystko
ka Muczynia, na terenie gminy
nie- już będzie gotowe. Budowa, łączniez
menczyńskiej wójta Sokołowskiego i urządzeniami
ma kosztować koło 6
sekretarza gminy Józefa Rymszewicza miljonów zł.
Wzniesiony gmach zaji na terenie gminy rzeszańskiej wójta muje siedem kondygnacyj:— pierwsza
Jana Butarewicza i sekretarza Żura- — to piwnica, gdzie umieszczona jest
instalacja do centralnego ogrzewania.
kowskiego.
piwnicami
wznosi
się t. zw.
Wielkie wiece, odbyte ostatnio
w Nad
Szumsku, Trokach
i Nowej-Wilejce „przyziemie“. Mieszczą się tam pokoświadczą, iż wpływy listy Nr. 1 są je dla służby,
kuchnie,
sala gimnaniewspółmiernie duże w stosunku do styczna, prysznice i wanny.
Następnie przez szerokie
schody
wpływów innych list.
czworgiem podwoi wschodzi się zjze-

Jak będzie wyglądał nowy omach Sejmu?

Wiece wczorajsze.

Wczoraj odbyły się wiece
B. B.
W. z Rz. na Antokolu,
w Górach,
Ponarach i Nowej Wilejce. W wyniku
przemówień przedstawicieli B. B. W.

wnątrz

do

„palarni“.

Na

lewo—

sala

Polski Związek Kolejarzy wobec wykorów.

Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Kolejowców podaje do wiadomości, że stojąc Ściśle na stanowisku, wytkniętem
przez art.
2 Statutu,
pozostawia członkom swoim wolną rękę w sprawie nadchodzących wybo-
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Skandaliczne awantury

TIE Vai

IEP

ЯЕОр УН

GAZE RESTA

w Seimie gdańskim.

zatopili parowiec japoński.

Oberwanie windj W kopalni

ostre

po-

Dzisiejsze zebranie Wil. Komitetu Akademickiego Współpracy z Rządem.
„

Wileński

Komitet

Akademicki

przypo-

mina swym członkom i sympatykom, iż
dziś L. į. w piątek o g. 7 wieczorem odbę-

dzie się w lokalu
przy ul. Mickiewicza 9
ostatnie zebranie przedwyborcze Komitetu.

„ Przy okazji należy wspomnieć,

mitet

ten

wydał

„jednodniówkę”,

iż Koktóra

znakomicie ilustruje jego prace i dążenia.
Pod „Jednodniówką* podpisany jest jako
redaktor p. Józef Trzeciak.

Mjmłodsza z młodych Polsk
Prasa szkolna i akademicka! Któż
jej nie zna? W czasach
przedwojennych i wojennych kiedy organy jawne służyły do niewypowiadania myśli,
któremi się czuło,
nadziei, któremi
się żyło! W tych czasach, kiedy jedynym bezcenzurowym organem
opinji
publicznej było drezdeńskie
wydanie
„Dziadów* — prawda życiowa
musiała się ukryć pod kusym spencerkiem uczniowskim.

Któż tej

prawdy

nie

redagował

(czasami i czytał),
Któż jej nie prze
chowywał? Któż nie pamięta jej tyrana - samiodzierżcy, któremu na
imię
szapirograi!
Kochany, drogi szapirografie! Symbolu wszelkich spisków, tajności, półmroków, konspirjozy! Ileż razy kaprysiłeś

stary

irytowałeś
kiedy

20-sty

przyjacielu,

nasze

egzemplarz

by odczytywać
żeli

wogóle

jakże

biedne

pod

można

często

koleżanki,
trzeba

mikroskopem
było

było

(je-

przeczytać

со$).

A jednak trzeba cię było okropniku ukrywać, przechowywać,
taić,
wraz z twojemi dziećmi, ponieważ byłeś zakazany, prześladowany, niebez« pieczny dla Państwa. Zato mogłeś się

poszczycić

klijentelą

niebylejaką. W

biograiji każdego współczesnego posła, senatora, ministra jest taki tajemny, wstydliwy,
nie wspominany
przez biografów
urzędowych
kącik
biograiiczny, w którym ukrywa SIĘ...
szapirograi. Albowiem życie jest wiel-

kiemi schodami, ;złożonemi ze
dów

maleńkich.

scho-

schodowe

budki

i na

każdem

piętrze

+

Poszukiwany

Rewident

do Spółdzielni Rolniczo-Handlowych,
posiadający odpowiednie wykształcenie i dłuższą praktykę w instytucjach
handlowych.
Pierwszeństwo
mają
rolniczo-handlowych oraz posiadający za sobą pracę Społeczną. Wiek
40 40 lat. OQierty składać: Związek
Ray
OSK i Spółdzielni Rolniczych,
Wilno, Jagiellońska Nr 3.

kandydaci

z

praktyką

w instytucjach

Westialji nastąpiło oberwanie się dwuch kabin. Jedna z nich uderzyła

całym

teiefoniczne do użytku—gości.
nancucznankzzNsENaNYCZNAC

komisarjatach

stale

ARUNNIKSESHEA

będzie

4USREZEEAK

czuwać

rozpędem

O

dach sztolni,

głębokość 800 metrów.
poranionych.

Jo

ALONA ZA

druga zaś

12-tu górników

kabina

zostało

spadła w

zabitych,

26-ciu

tę sprawę

opó-

žnial. W ostatnim czasie Prymas Polski przynaglał ją do
tego, również
uznając potrzebę rzymiskiego
domu,
pożytecznej kongregacji polskiej, tyle
zasłużonej na polu
charytatywnem,
pedagogicznem i społecznem.

można

marzyć

o

lepszej

ką

sławą

cieszy

się

seminarjum

spodarstwa domowego
pod Poznaniem, przy

tyczna szkoła
kulinarna
wypuszcza
co rok Świetnie wykwalifikowane jako

i

niezrównanej

wy-

córki na

sztukę,
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rutynowany pedagog podejmie się lekcyj
ul. Chocimska
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Ę

tzemysławktóka
działem upośledzonym iw „Echu* naszej najmłodszej z młodych
Polsk.
Ziarenka samoistności spotykają
sie

wiersz p.t.

„Ojczyzna“.
Bądź pozdrowiona
Ojczyzno droga!

instruktor

płata, jaką się na tej pensji pobierać
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Zwierzyńca

1

Zawalna

Żyć dla cię chcemy
Nie konać u stop!“
Potęga, .wiara i życie! Oto co niesie ze sobą
młody:
las zarastający
*

Cię

W. potęgę Twą wierzę
jak wierzę w Boga

mię!

Idealizm reprezentowany jest przez
autorkę
z klasy Vl-ej w
pięknym
wierszyku p.t. „jeśli chcesz!”
Jeśli chcesz mieć duszę swą
Jako ten polny biały kwiat,

a

dzieckiem

a

aaa
EA
C-Kluczowej, Biskupia 12-5

„4

®

$

słońcu, niby Królewna w złocie, gdy
toniesz w zieleni, Išnisz
krzyżami
kościołów
i wyciągasz ramiona
do
błękitów, do słońca”.
Humór był cechą
niespotykaną
niemal w naszych dawnych, tajnych,
przedwojenno—sztubackich
organach
prasowych. Humor jest zresztą wógóle

zg

=

'$ Poszukuje natczycieł jęz. olski

”

wolności

i dobróbytu.

Obficie przeto porasta zagony prozy
anglo-saskiej i łacińskiej, zrzadka za-

glądając na polskie ugory. Po za
bardzo młoMusisz ochraniać z zewnątrz ją, „oficjalnym* smutkiem

O
jakże
charakterystyczny
jest
Aby nie splamił ci jej świat!
ten wiersz. Jakże w duszy
autorki z
Pragnąć też musisz także ją
klasy czwartej odbiła się „karta wolPodnieść do jakichś wzniosłych
ności* Jej Ojczyzny. Porównajmy z
celi
tem zapamiętany wiersz podziemny z
Jeżeli chcesz mieć duszę swą
roku 1911 czy 12-go, wiersz autora
Jak polny kwiatek w bieli.
rozstrzelanego potem przez bolszewi-.
Miłość do Wilna,
czyli mówiąc
ków, wiersz realizowany przez genejęzykiem mody, regjonalizm wileński,
rację w jakieś 8 9 lat później.
znalazł odbicie we wstępnym artykule
Bądź pozdrowiona
prozaicznym
Echa
Licealnego
p.t.
Ojczyzno Święta
„Wilno” (pióra autorki z klasy trzeO ile główny nacisk
kładzie się
Dla Twei wolności
ciej),
Warto
przytoczyć
wyjątek z
w pisemkach szkolnych na szczerość
umrzeć, nie żyć!
poemaciku tej trzecioklasistki.
autorską, mają one niestychaną warZerwiemy przecie,
„Któż z nas Wilna
nie kocha?
tość zarówno pod wzg'ędem pedagozerwiem Twe pęta!
Kochamy cię Wilno za Twą cudowną
gicznym, jak& historycznym. GeneI na wolności wylecisz świt!
szatę, za przeszłość
tajemniczą,
za
racje przyszłe dają w nich zapowiePorównajmy te dwa
dokumenty Twą potęgę, co przetrwała w chwale
dzi tego co potem się skrystalizowui męki!
Za
cierpienia,
je, rozwija, ustala. Pomiędzy
rzecza- najmłodszej psychologii. Oba
były tyle niedoli
Cię
wymi napływowemi, nasiąkami
z ksią- napisane w czasach pokoju. Pokój w które przeżyte w milczeniu
Ojczyzny
żek, bieżącymi wpływami szkoły, ro- czasach Ówczesnych wydawał się da- niosły ponad inne grody
dziny, kryją się ziarenka samoistno- leko pewniejszy niż dziś. A jednak naszej, — za cichą pokorę i łzy,
Najświętszej
się które składało u stóp
ści, zapowiedź tego, co kiedyś stanie w tym wierszu z r. 1911 odbiła
się ciałem.!
śmierć, a w tym 1928 życie! W Matki, za dumne i nieugięte czoło w
Tam gdzie zagnieździły się stare przedwojennym
a wreszcie
za to,
odbiła
się Polska, chwilach upadku,
skowroniska, chętnie probują głosu i jaka taka, byle wolna. W obecnym że jesteś przedziwną bajką wysnutą
młode skowronki. Z góry więc może- wiara w potęgę. Mimowoli przypomi- z dusz ludzkich.
Baśnią jesteś w lecie, (skąpane w
my przypuścić, że poezja.
nie jest na się ostatni hymn skautowski:

B

16, m. 32.
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Tyś jest najdroższa

Chcę żyć dla Ciebie
'węc błogostaw

to

będzie, wypada tanio. Na innych pensjach liczą po 900 do 1000 lir miesięcznie, a za
naukę
trzeba
sobie
płacić osobno.
Tymczasem
polski
pensjonat ma przyjmować
panny na
rok szkolny od października do sierpnia i liczyć będzie po 750 lir miesięcznie za mieszkanie,
Światło, opał,
usługę, pranie i całkowite utrzymanie,
już z kosztem nauki języków i zwiedzania dla studjów
wszystkiego,
co
jest do widzenia w ' Rzymie.
Ponieważ jest to wyjazd z kraju
na
studja, przysługuje
tym
pensjonarkom
paszport zagraniczny ulgowy.
Do Rzymu wogóle na rok
przy-

Potrzebny

dół na

g. 3-ej -5-ej.

5

kocham

po

dokończenie edukacji, jak to się mówi
—do Anglji. Dlaczego specjalnie mgły
londyńskie mają mieć przywilej
wywierania ostatnich wrażeń w wieku
przygotowawczym do życia przyszłych
obywatelek Polski, trudno uzasadnić
czem głębszem ponad to, że się ten
zwyczaj stał u nas modnym, jak ongi
Paryż.
Ale odkąd się w sieračh inteli- szły wybiera się cały Świat, więci
się w wielką pielgencji zaczęto mówić
0 renesansie Polska zamieni
grzymkę
do
Skały
Piotrowej,
gdzie
katolicyzmu, ten iów dom ziemiański
oczekiwać
bedą
nigdzie
popadł w wątpliwości, azali słusznem pątników
nie widziane ' uroczystości,
jest i ze starą tradycją polską
zgo- jeszcze
przygotowywane
na wielki jubileusz
dnem,
takie zanurzanie
duszy
polskiego dziewczęcia w atmosierę pro- papieski. Otóż znowu panny z pensji
via Covour
testantyzmu; i czy nie należałoby ra- Matki Ledochwskiej na
mają
zapewnione
wszelkie
udogodnieczej, tuż przed wypuszczeniem jej na
nia,
by
mogły
w
czasie
tego
olbrzysamodzielne loty życia, skąpać ją w
rzymskiej krynicy duchowego zdrowia. miego zjazdu być w Watykanie wszę“+ Wszakże ten Rzym zawsze był dzie i widzieć wszystko.
Tylko nałeży się pośpieszyć Z zasercu polskiego ziemianina najbliższy.
kurs
Zresztą niema dwu zdań,
że co da pisaniem się na ten pierwszy
od
1
października,
a
poprowadzi
go
Rzym młodej
osobie
uzupełniającej
swoje wykształcenie za granicą, tego w pierwszym roku sama Ledóchowdać nie może pełen oschłości i sztyw- ska, gdyż wprawdzie Polki mają pierw-szeństwo, ale w miarę wolnych miejsc
ności oziębłej Albion mglisty.
mogą być przyjmowane i obce paZaczęło się tedy
mówić,
jakby nienki, które o to dobijać
się będą
się to na bruku
rzymskim
przydał wobec rozgłosu imienia wielkiej Urnaszym pannom
pensjonat, łączący szulanki.

APRA. (RSD woda kolońska oznanej doborowej

bo

a

właśnie tyle naszych panien
wybiera
się pod włoskie niebo.
| nawet koszt okazuje
się niewielki, bo na stosunki tamtejsze za-

2)

ADAŚ Z ZO

tam dość często. Oto np.

go-

w
Pniewach
którem
prak-

unuzsnnnunncznuczunnununzuuazu

„Aksamitem i złotem jaśnieją księgarnie“ — uśmieje się z tego
proroctwa Syrokomli każdy księgarz, ale
z prasą to tak jest.
Rozrosła
się,
spotężniała, zolbrzymiała na słońcu
wolności i deszczu walki. To
samo
stało się z prasą szkolną.
Maszyny
rotacyjne i tam uczyniły biedny szapirograf czemś w rodzaju
konia
w
Paryżu, albo kolei w roku 1958.
Leży przedemną
jeden taki okaz.
Jest-to „Echo Licealne“ uczennic Liceum P. P. Benedyktynek,
artystycznie wydane, niezmiernie ciekawe pod
względem treści.
Z prawdziwem rozrzewnieniem przyglądam się temu
królewiątku,
przypominając sobie nasze dawne
kopciuszki, na lichym papierze, pełne byków korektorskich i jednostronnej treści. Jakże życie poszło już naprzód!
Jakież ogromne postępy zrobiła szkoła polska w czasie tak krótkim!

o-

„kucharki* panie domu o pierwszych
w kraju nazwiskach rodowych.
Ale żart na bok. W
istocie, $zieNajwiększą trudność sprawiało zdomianki
nasze
zyskują
niesłychane
ubycie odpowiedniego lokalu i właśnie
świeżo sprawa'została nader pomyślnie dogodnienie przez powstanie w Rzyrozwiązana.
Do kilkunastu
domów mie pensjonatu Matki Ledóchowskiej.
jęmatki Ledóchowskiej, po całej Polsce Będą tam mogły uczyć się kiku
fachowem
kierozsypanych,
przybędzie
wreszcie i zyków obcych i pod
dom w Rzymie, rozszerzający jej dzia- rownictwem zwiedzając muzea, galerzymskie,
oraz
łalność i na zagranicą,i gdzie zresztą rje i starożytności
studjować
pojuż od łat wielu zaszczytnie jest zna- skarby watykańskie,

mi czasy swoje dorastające

Torgpred paryski wraca na łono partji

„W, poszczególnych : zaś

ciągle

i Colosseum,
bo na via Cavour
(XXIII, 213F), pierwszorzędny lokal
w słońcu a z europejskiemi urządzeniami, zakłada w nim
na
początek
swej akcji pod włoskiem niebem polski pensjonat dla panien.
Nasze ziemianki wysyłają ostatnie-

sejmowa. Szklany, kopułowaty
dach
daje łatwy dostęp promieniom šwiatła. Wysokie kolumny marmurowe są
już
na swoich miejscach.
z Rz. licznie zebrani
gorąco
maniieSalę
sejmową Otacza rodzaj szestowali na cześć
Marszałka
Piłsudrokiego
korytarza,
przyszłe „kuluary*.
skiego.
Wiec w Nowej Wilejce, która
Drzwi
na
prawo
od
„„palarni* wiodą przemawiało kilku mówców nacjoaalistycznych niemieckich, którzy rzucili pod
do niedawna zdawało się, iż jest 0do
„domu
posłów".
Przez
hall wcho- adresem senatu wolnego miasta szereg niesłychanych ob<lg nazywając postępanowana przez PPS, zgromadził przesenatu „bezwstydnem*. Wysiąpienie nacjonalistów niemieckich wywodzi
się
do
wielkiej
jada!ni
z
bufetem powanie
szło 1000 osób.
Pod
adresem listy
łało na lewicy takie
wzburzenie, że omal nie doszło do ogólnej bójki w sali
posiedzenia. Po podjęciu obrad
Nr. 1 — nie padł na tym wiecu ani poczem mieszczą się „sale komisyj- sejmowej. Zajściom zapobiegło przerwanie
scjm
odrzucił
w
pierwszem
czytaniu
wniosek
nacjonalistów
niemieckich bioпе“,
wreszcie
czytelnia
i
pokój
do
pijeden głos sprzeciwu.
sania. I, II, III, a częściowoi czwarte rący w obronę Einwohnerwehrę.
PPS-Lewica rozwija ayifację. piętro zajmują pokoje dla posłów;
PPS-Lewica,
która
jak wiadomo dość duże, jasne, z wszelkiemi wygoposiada
własną listę 37 — w ostat- dami. Jest ich koło 150.
MOSKWA, 29-Il. PAT.
Agencja Tass
donosi, že Jerzy Piatakow
Środkową część IV piętra zajmuje przedstawiciel handlowy Sowietów we Francji, wykluczony mocą uchwały
nich dniach rozwinęła
na peryferjach
Wilna wielką agitację, występując z pralnia mechaniczna z elektrycznym XV kongresu wraz z innymi członkami opozycji z partjj komunistycznej,
niesłychaną zaciętością
przeciwko li- maglem oraz maszyny do
prasowa- zwrócił się do przewodniczącego centralnej komisji kontrolnej z deklaracją,
Ście t. zw. Socjalistycznej Partji Pracy nia.
w której prosi o zezwolenie na powrót do partji. Piatakow,godrzuca pia„Poddasze*
wykorzystane
jako tiormę opozycji i głoszoną 15 stycznia deklarację centrum
Nr. 34 — połączonej
z „Bundem*.
„trockizmu* i
PPS wiele natomiast straciła ostatnio zbiór rur wentylacyjnych, zaś wąski solidaryzuje się z krytyką
tej deklaracji, zawartą
w liście Zinowjewa i
na tupecie.
„Ślimaczek* żelazny wiedzie na płas- Kamieniewa do redakcji „Prawdy* z dn. 27 stycznia r. b.
ki
dach, gdzie na okrągłem,
otoczoW okresie wyborczym postenem poręczą wzniesieniu, podczas larunki pełnić będą służbę
ta z przyjemnością będzie można kilparowiec
1. lll. Pat. Według urzędowego komunikatu admiralicji,
przez całą dobę,
ka miłych chwilek przepędzić na po- „apońskiLONDYN,
„Kinkemaru* został napadnięty przez piratów, którzy ograbili
BĘ poczem
W związku z wyborami i w celu utrzy- gawędce i przy czarnej kawie.
Latopili go w pobliżu Fukien naprzeciwko Formozy. Załoga została uratowaną przez
mania należytego porządku
publicznego,
Żeby mieć pojęcie o skali i wygo- 2 parowce japońskie. Statek angielski „Maznilia* otrzymał polecenie przyjścia z
odnośne władze wydały zarządzenie, w myśl
którego, począwszy od dnia dzisiejszego dzie tego jedynego w swoim rodzaju pomocą.
;
:
;
terenie
do 11 marca włącznie, posterunki policyj- hotelu, należy dodać, że na
ne na terenie m. Wilna wystawione będą samego domu
poselskiego
iunkejoprzez całą dobę.
nują 3 windy, znajdują
się 4 klatki
BERLIN, 1 Ill. Pat. W kopalni „Evald*
pod Recklinghausen
w
policyjnych
gotowie.

środków

Ponieważ znalazła w samem centrum starej Romy, nieopodal Forum

GDAŃSK, 1.111, PAT. Na wczorajszem posiedzeniu sejmu gdańskiego doszło do skandaliczuych awantur na tle wniosku
nacjonalistów
niemieckich o
utrzymanie Einwohnerwehry.
Na początku
posiedzenia wice-prezes senatu
wolnego miasta Gehl złożył oświadczenie w imieniu senatu twierdzające, że
Einwohnerwchra stała się obecnie zupełnie zbyteczną i policja wystarcza całkowicie do zapewnienia ładu i spokoju oraz POOR
nacjonalistów niemieckich
wysuwających groźbę ewentualnej interwencji Polski w Gdańsku w razie wybuchu
DA
zaburzeń. Ochrona samodzielności Gdańska — zakończył
p. Gehl — polega nie na policji i straży obywatelskiej lecz na zagwarantowanych prawach, na opiece Ligi Narodów i na zawartych traktatach.: Nestępnie

Pirac

brak

torki społecznej
chowawczyni.

Sumieniu obywatelskiemu członków wskazuje Zarząd Okręgowy jedynie bezwzględny obowiązek złożenia głosów do urny wyborczej
w dniach
4i 11 marca.
;
Każdy niezłożony nasz głos byłby udzieleniem pomocy wrogom Państwa Polskiego i międzynarodowym wywrotowcom
z list Nr. 13 i Nr. 2".
Zaznaczyć należy, że Polski Związek Kolejarzy był dotychczas domeną wpływów endecji, które jak widzimy z przytoczonego wyżej komunikatu
są tam coraz mniejsze.
У
W dniu jutrzejszym ukaże się odezwa
wzywająca
ogół kolejarzy
zrzeszonych w P. Z. K. do popierania listy nr. 1, którą
podpisali między
innemi pp. Kazimierz
Fiłomonowicz zawiadowca
Stacji
Wilno,
członek
Zarządu Okręgowego
P. Z. K., Bolesław
Zebryk
vice-prezes Zarządu
Okręgowego P. Z. K. i członek Zarządu Głównego,
Adam
Muchrowski
członek Zarządu Okręgowego i Bronisław Jankowski.
TIT

Czyż

UrszułaUrszulanek S. J, jej generalna prze- piece, jak na pensji domu
łożona, Matka Urszula hr. Ledóchow- nek? | czy można mieć jeszcze jaki
ska.
Oddawna pragnęła w stolicy lęk przed kuchnią włoską, przeciwko
chrześcijaństwa utworzyć ostoję
@а której tak się poważnie buntują sarswego Zgromadzenia zakonnego,
ale mackie żołądki, skoro wiadomo, ja-

ne nazwisko tej znakomitej jorganiza» żytecznie kulturę i

rów do ciał ustawodawczych.
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Ojca Św. była w interesie kongregacji

Й

Zapomniały
o Świecie
całym,
nietylko o mieszkaniu”.
*

Jeden tylko dział pragnąłbym
widzieć zarówno
w 2-gim
numerze
„Echa Licealnego*, jak i we
wszystkich organach
tego
rodzaju.
Jeżeli
prasa nasza w porównaniu
z nakładami
pras
zachodnio-europejskich
jest zaledwie wegetacją,
to najwiekszym tej wegetacji
Kopciuszkiem są
artykulyi czasopisma naukowe. Przyzwyczajanie dzieci zarówno
do ubierania swoich myśli w szatę naukową,
jak i do odczytywania
tych
szatek,
prowadzi w prostej linji do krzewienia kultu czasopism naukowych. Po-

dych panienek, którym wypada pisać
bardzo smutne wiersze, chociażby „nie
wiem jakby były wesołe* —humor w
omawianym
organie
najmłodszej z
w
pisemkach
młodych Polsk przedstawia się n. p. zatem „umieszczanie
szkolnych wypracowań z historji, getak:
ografji,
przyrody i t. d. znakomicie
„W
poniedziałek
rano,
Lilka, pobudza dzieci do pilności.
„Janka, Mania,
poszły kleić
Przepraszam _ czytelników
swowandrę dla czasu przerwania. ich
za tę | dzisiejszą
mieszaninę
I tak wciąż wędrując brzegiem to pedagogikii krytyki
literackiej. Ale
odłogą
tak nikt u nas nie interesuje się noWlazła
Lilka
do błota zgrabną wemi generacjami,
tak nikt nie bada
swoją
książkami

kłopot

nogą.

tego co niosą młode roślinki,

że ta-

miały też kie mieszaninki,
jak obecna są ponielada,
trzebne. We Francji co trzeci artykuł
Pod palto . je schować
jakoś nie w poważnem
czasopismie
nosi nawypada.
pewno tytuł „Notre Jeunesse“. U nas
Więc
to w tył to w przód jakoś młodość uważa się za materjał gaich się chowa.
stronomiczny dla starych pryków.
Może kto i pomyślał o trzech
Jest to metoda niekiedy praktyczdamach z Pacanowa,
na z punktu widzenia osobistego, ale
Bo w godzinach takich to do zawsze szkodliwa z punktu widzenia
szkoły pora
interesu
społecznego.
Dzień
bywa
A one, korzystając że niedokucza najczęściej taki, jakim jest jego pora„Pani głodomora".
nek. Powinien więc nas interesować i
(Bo
wzięły przezornie olbrzymie najrańszy brzask.
śniadanie
K. Leczycki.
4
Z

$

l
i
a
wóźdianie doradėy,
fina

Sprawa

В. розе! Szakum skazany za obrazę.
Onegdaj

ZĘ

WARSZAWA, 1,111. PAT. W zwią-

| zku z przewidzianem w planie

| lizacyjtym postanowieniem,

Stabi-

p. Devey

=

Al.
zaźnaczył się gruntowną poprawą.
Warunki
gospodarcze tego okresu

poszczególnych

w

planu

W druku ukazało się w

punktach.

języki

pol

sprawopierwsze
piertylko okres

skim i angielskim
zdanie obejmujące

tygodni pobytu doradcy
wszych 6-ciu
w Warszawie. Sprawozdanie Obe|muje

prawie

we

Przejawiło

wszystkich

się

Polski i jej handel

/ graniczny.
W części
Devey

p.

za-

|-ej swego sprawozdania

poświęca

uwagę

związanym z zarządzeniami

kwestjom

budżeto-

skarbowemi i administracyjnewemi,
mi. Stwierdzone tam zostaje, że pier-

życia gospodarczego.
Rolnictwo polskie osiągnęło już zasadniczo poziom
przedwojenny i dalsze
powiększenie

zasiewów da się dokonać tylko drogą
inwestycji znacznych kapitałów

na su-

ai

nadwyżkiewywozu w/f. 1926 do:
wyżki pczywozu w f. 1927 byl @

art. 530 K. K.

ża wskązuje na konieczność wpfowadzenia
bardziej zadawalającego Systemu magazynowania zboża i umożliwienia producentom
otrzymywania

Wzrost

przewozów.

wagonowych

w ruchu wewnętrznym
w r. 1927 w
porównaniu z 1926 wynosi 25
proc.
Wzmożona działalność
przemysłu w
roku 1927 uwidoczniona
jest także
statystyką

zatrudnienia,

na

co

p.

De-

można

się będzie

spodziewać,

©

punktu widzenia
bilansu płatniczego,
nie daje jednak, jak dotąd,
podstaw”
do niepókoju ze względu
na to, że
znaczna

względem produkcji żywnościowej powiat stanie się w zupełności
samo-

spowodują
odpływ ludności ze wsi, co zmniejszy

dziana w planie skarbowym dla pokrycia bieżących wydatków nie będzie jej obecne przeludnienie.
6) Folwarczne gospodarstwa, maobecnie zużytkowana.
zbycia
Część ll-ą swego
sprawozdania jąc możność dostępniejszego
impuls
do
poświęca p. Devey zagadnieniom sta- produktów, będą miały
bilizacji walutowej, zmianom w bilan- 'industrjolizacji własnych gospodarstw,
sach Banku Polskiego
oraz technice co w równym stopniu zatrudni znaczną
ilość miejscowego włościaństwa.
stabilizacyjnej.
pożyczki
spłaty
1) Ponadto przeprowadzenie linji
Po umówieniu techniki spłaty powytworzy
stan, przy którym
najdalprzeDevey
życzki stabilizacyjnej p.
Szy
punkt-od
kolei
żelaznej
mógłby
kredytu
stanu
do omówienia
chodzi
W Okresie inila- być położony tylko o 15 — 18 klm,
długoterminowego.

część

wzrostu

tego

kredytu

bank akcyj- co dałoby: możność pokrycia
zaspakajać cał- tu siecią zakładów przemysłowych,

krótkoterminowego

sunki bezpośrednie

z

przedsiębior-

znaczonej

na

rynek

średnia”

wewnętrzny

r. oraz na dzień

stanu

wewnętrznych

30 listopada

W

związkuz powyższem. nastąpi

Kwestją,

któ-

znaczne

ożywienie

| naleža- wiecie.

handlu

w

1927 r.

wania,

, Ostatnią część swego

nia

p.aDevey

poświęca

Sprawozdaomówieniu

„„Vowiadujemy

się z

90 klm. długości.

dów

i wydatków

państwowych,

ogól-

jak
zniszczenie, wojenne i dezorga:
nizacja, brak kapitałów, chwiejność

portu

2

Žwinie,

Projekt

powyższy

wywołał
u miejscowej |udności
nieby-@
wałe zainteresowanie.
W związku

Północno-Zachodni

W różnych

spodarczem. W porównaniu &

wystawy

radjo-

ru leśnego i ta cyira
również.przez

Komisję

dek.

W Foży

kościoły.

(c) Nowe

czynione

inten-

są

Sezonu
nowego
šywne przygotowania do
budowlanego, który rozpocznie się na wio-

snę. W zeszłym sezonie dokończono pokrycia dachów, wyprowadzono dość znacznie wieżę, oraz urządzono prowizoryczne
wykończone

być

ma

Obecnie

okha.

skle-

pienie i doprowadzony kościół do stanu używalności. W Podborzu, dek. bieniakońskiego

erygowana

pa-

1925 roku

lipcu

w

raija ma przygotowany projekt budowy kościoła kamiennego wielkości 16x32 mtr. Do
1,600 dusz.
parafji podborzańskiej należy
Grunt pod kościół i na beneficjum koTowarzyścielne ofiarowany został przez
Serca Jezusowego” z daru
stwo „Dom
jednego z okolicznych mieszkańców pana
Adama Mickiewicza. Dotychczas zostały za-

łożone pod kościół fundamenty, zbudowana

drewniana plebanja oraz postawiona stodoła. Budowa kościoła prowadzi się kosztem składek ludności miejscowej. Nabożeń-

stwo dotychczas
prowizorycznej.

kaplicy
i

jest w

odprawiane

nie są Jęszcze ustałone.

Stu-

zoSfały

już wykupione.

Radjo, które w wystawie

Polskie

bierze b. czynny

cjalny program,

transmitowany

na Warsza-

Osoby

polujące

na

będą grzywną do 5000
do 6 miesięcy.
Na samice

łosia,

karane

kozicę,

która będzie organem Stowarzyszenia.
Redakcję pisma objął p. Eugenjusz M. Schum-

niewymienio-

żubra

zł.

zmiernie interesująco.
Podobne
wystawy,
urządzane
w
innych
większych miastach
Rzeczypospolitej
miały
duże powodzenie.
Niezależnie od wystawy Stowarzyszenie radjoamatorów wileńskich
postanowiło wy-

pisklęta
—

oraz

bobra

dać jednodniówkę p. t. „Radjofon wileński*,

aresztem

lub

ю
grzywną 2500 zł. oraz aresztem do 6 ty- mer.
Wystawa radjowa trwač będzie od 24
godni.
marca do 1 kwietnia b. r.
— (0) Dwuztotowe banknoty zostaną wycofane. Z dniem 1 kwietnia tracą
PIT
PIRKTI
TVT
RPT E
moc

obiegową

ciągu

dwóch

bilety zdawkowe

lat wymieniane

wartości

będą

na

w kasach skarbowych

Banku

Polskiego.

2

poczem

i

PRACA

w

mo-

— (x) Kofiskaty.
Urząd
Rządu na m. Wilno zarządził w
gdajszym konfiskatę czasopisma
leński* redagowanego przez p.

Komisarza
dniu one„Głos WiKownąckie-

go, za umieszczenie

p. t.

I OPIEKA SPOLECZNA.

— (x) W

w

sprawie zapomóg winatu-

rze bezrobotnym.
Jak już podawaliśmy
wydział opieki społecznej przy „Magis:racie
przystąpił ostatnio do bezpłatnego rozdaw-

nictwa słoniny i kaszy wśród bezrobotnej
ludności m. Wilna, zarejestrowanej w Urzę-

kobiet do kobiet", „Unieważnienie i zatwierdzenie listy Nr. 25“, i „Žodziszki“.
W treści tych artykułów dopatrzono

dzie Pośrednictwa
Pracy. System ten wydawania bezrobotnym zapomogi w naturze
jest również w pewnej
mierze demoralizujący, gdyżjak nas informują, większa część
bezrobotnych,
korzystająca
z tych zapomóg, a szczególnie «mężczyźni, otrzymywa-

dnodniówkę

pieniądze
kohcl.

urtykułów

„Głos

białoruską

p. t. „Głos

pracy”,

wydaną przez komitet listy Nr. 43.
W tresci tego
pisma
dopatrzono

й
sie

dał

cech przestępstwa przewidzianego w art. 1
Rozporządzenia Prezydenta Rzplitej.

niezwłocznie

Pożądanem

w

poświęcają na al-

byłoby,

takich

aby

wypadkach

Magistrat

wy-

zarządzenie, w

myśl którego po odbiór zapomóg w naturze zgłaszałyby się rodziny bezrobotnych a
nie zaś oni sami.

MIEJSKA.
— (0) Fatalny
system
egzekwowania podatków. Sekwestratorzy Magistratu niezadowoleni z nowego
rozporządzenia swojej władzy, zwrócili się do zwią-

— (x) Oczekiwany ogólny strajk czeladzi szewckich. Ostatnio między właścicielami zakładów szewckich w Wilnie, a
ich czeladnikami
powstał ostry zatarg na

zku pracowników miejskich z prośbą o interwencję w sprawie zmiany nowych przepisów, które, według
opinji
sekwes.ratorów, nie dają oczekiwanych rezultatów co

Czeladnicy żądają od swych pracodawców nadwyżki dotychczasowych płac o 33
proc. Wobec tego jednak, iż właściciele po-

do

zwiększenia

lecz

tylko

wpływów

podatkowych,

liczbę

sporządzonych

mnożą

dziennie przez sekwestratorów

opisów

tle ekonomicznem.

mienionych
podwyżkę,

zakładów
nie zgadzają się na
oczekiwany
jest ogólny strajk

wszystkich czeladników szewckich.

ru-

-— (x) Zakończenie

chomości. Ponieważ za każdy opis sekwestrątor otrzymuje w punktach większe wy-

bezrobotnym
Państwowe

nagrodzenie, niż za inne czynności, powstaje przeto tendencja do zwiększenia wprost
do nieprawdopodobnej liczby opisów dziennie.
Jeżeli uwzględnić, że na sporządzenie

wypłat

umysłowo

Biuro

zasiłków

- pracującym.

Funduszu

Bezrobocia za-

kończyło ostatnio wypłaty zasiłków z państwowej pomocy doraźnej bezrobotnym umy-

słowo-pracującym,
nie m. Wilna,

zamieszkałym

na ROA

sumę

na tere-

32.000 zł.

— (c) Jak należy pościć. W okresie opisu ruchomości potrzeba od 15 do 20
Z zasiłków tych skorzystało 602 bezWielkiego postu powstrzymywać się należy minut, licząc w to poprzedzające rozmowy, robotnych.
od spożywania pokarmów mięsnych. Ko- nadmierna liczba opisów zle
Pozatem dowiadujemy się, iż stan bezświadczy
o
ściół nie nakłada wszakże bezwzględnego ich wartości.
robocia w Wilnie w ostatnim czasie stale
od
czasie
obowiązku ciągłego postu. W
Rozporządzenie, które nie pozwala se- się zmniejsza
Na powyższe wpływa
rozpoczęcie caniedzieli ” Wielkanocnej przestrzegać postu kwestraiorom przyjmować
od płatników
należy w piątki i soboty. W dni te nie wolłego szeregu robót budowlanych, jak równależności
ratami,
ma
taki
skutek,
że
seno spożywać mięsa i pokarmów mięsnych. kwestrator zamiast pewnego quantum g0- nież zwiększenie się zapotrzebowanią roWielką sobotę o godz. 12-ej. tówki, któraby zasiliła kasę miejską, przy- botników do robót leśnych.
Post ustaje w
W inne dni aczkolwiek wolno jeść mięso, nosi stosy papierów z opisami ruchomości
raz dziento jednak nie więcej jak jeden
POCZTOWA.
ю
3
nie. Chcąc uzyskać zwolnienie od postu na- płatników.
To
rozporządzenie,
kióre
Magistrat
—
Służba
zastępcza
podczas turioleży pójść do spowiedzi i od spowiednika
w tej materjj pozwolenie wyrobić.. Osoby wydał w celu ulepszenia systemu sekwestru pów w urzędach pocztowych. Ukazał się
ponad

łat 60 mogą

wogóle

podatków,

nie pościć.

URZĘDOWA.

— Skład komitetu
wykonawczego
obchodu duia Imienin Marszałka Józefa

Piłsu.skiego, wyłonionego na z.braniu
organizacyjnem
w dniu 29 lutego rb.
Do komitetu wykonawczego weszły osoby
następujące:
e
Wojewoda Wł. Raczkiewicz, prezydent
Józ. Folejewski, gen. Bol. Popowicz, rektor
prof. Pigoń, prezes Rest. Sumorok, kurator
Ste. Pogorzelski, ks. biskup Wład. Bandurski, mec. Wit. Abramowicz. Marjan Żyndram Kościałkowski, prof. Kaz. Sławiński,
prezeska Zw. Pracy Społ. Kobiet Janina
Kirtiklisowa, p. Ewa Makowska,
prezeska
PZP. Hel. Wilczewska, prezes ZÓW. gen.
Mik. Osikowski, prezes Zw. Ziemian kip.
Gieczewicz, prezes Zw. Kół Rolniczych Józ.
Trzeciak, prezes Zw. Kupców
Rom.
Ru-

przyjęta.

była ma

Opinjodawczą

Zw. Legjonistów

yr. Juljusz Osterwa,

Al.

Kaczmarczyk,

dr, Stefan

wzbudziło

niezadowolenie

nie

w dniu

tylko wśród sekwestratorów, ale i. szerokich mas ludności, które widzą wzmożoną
działalność w opisywaniu ruchomości biedaków.
Taki to jest wynik rządów P. P. S. w
Radzie miejskiej i w Magistracie.
— (o) Przejście od .łów do czynu.
W celu przyśpieszenia wykończenia gmachu
Archiwum państwowego na Pohulance, przy
ul. Teatralnej, w dniu dzis.ejszym, 2 marca,
przystępuje się już do pracy na miejscu.
Plan przystosowania wymienionego gmachu

wiający
między
Urlopy wydawane

tylko

wszystkich

aktów

z kościoła

mieszczących

ostatni,

perjodyczny

innemi
będąw

sprawę
okresie

oma-

urlopów.
od 1-IV —

30-X przyczem
większe
urzędy wysyłać
będą siły pomocnicze na zastępstwa do
małych urzędów
0 jednej
sile. Okólnik
wymienia ile każdy z poszczególnych
dów ma przeznączyć urzędników dla
gowania ich na zastępstwa.

urzędele-

KOMUNIKATY.

-

— Życie zakulisowe w Rosji Sowieckiej. Znana prelegentka
zicka, która niedawno
w grupie wymienionych

przewiduje umieszczenie w tym gmachu nie

ciszkanów, ale i aktów,

wczorajszym

okólnik dyrekcji Poczt i Telegrafów

dla potrzeb Archiwum państwowego został
już "przed
kilku
miesiącami
opracowany
przez
dyrekcję
robót
publicznych.
Plan

siedzenin

10-11 —28

r.

zmniejszyła

tę

cytrę w myśl postulatów Min. Reform
Rolnych do 2 proc. obszaru

leśnego

Eljasz Jutkiewicz.
— (t)Obwieszczenie p. Wojewody w
sprawie kar za przekroczenia
przepi-

łowieckich. Pan Wojewoda Wilenski
obsza- sów
wydał w dniu wczorajszym
Specjalne ob-

“ wieszczenie 'w Sprawie karalności przeReform kroczeń przepisów prawa łowieckiego.
karani będą:
Rolnych, wbrew uchwale Komisji O- | W myśl tych przepisów
do 50 zł.
pinjodawczeį
przy Radzie Ministrów, z art. 75Kto— niegrzywną
okaże karty łowieckiej na
1.
przeprowadziło przez Radę Ministrów żądanie osoby, mającej nadzór nad prze-

Ministerstwo

Jednocześnie

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zalesianiu gruntów,

podle-

nia

granic leśnych;

3

wymaga

dzielenie

in eres

at

nieniu

atomiast

e

grunty

rozpo-

niniejszego

poluje

w odległości

mniejszej niż 100 (sto) metrów od cudzych
zabudowań mieszkalnych lub kto poluje
podczas nabożeństwa w niedzielę lub uroczyste święto w odległości mniejszej od
dwóch kilometrów od świątyni lub cmentarza.

3. Kto ze strzelbą

lub

innemi

#

narzę-

dziami do ławienia zwierzyny bezprawnie
chodzi po cudzych gruntach. Ż art. 76 grzywną do 200 zł. lub aresztem do 4 tyodni:
°
я

х

1. Kto poluje bez uzyskania karty - t0-

3. Kto poluje w cudzym

na zalesieprzez

załesi

rzączenia

o polowaniu.

postanowieniom

cych obwodu łowieckiego.

@) gdy zalesie-

podatków

2. Kto wprew

wieckiej:
<
A
2. Kto połuje na gruntach, niestanowią-

publiczny.

pozwolenia

strzeganiem przepisów

wieckim bez

zgody

polowania.

obwodzie

osoby - uprawnionej

łodo

;

4. Kto wyda pisemne zezwolenie na
polowanie w swoim obwodzie wbrew przei
pisowi ustępu 2 art, 27.

„ Zezwolenie

Wojewody

wydawane

w

Okręgowego

będą

porozumieniu
Urzędu

przez Wojez Prezesem

Zawierač

będzie termin, w ciągu którego zaleTermin
z sienie winno być dokonane.

Ziemskiego.

już w roku bieżącym potrzebne będą

zezwolenia Wojewody
gruntów

ornych.

na

Rady

Miejskiej

z dnia

Brokow-

przy Prezydjum Rady Ministrów. Nie- ski, prezes: Zw. Urz. Kolejowych p. Pustety jednak Rada Ministrów na po- chalski, prezes Zw. Naucz. Szkół Powsz.
St. Dobosz, red. Franc.
Umiastowski i p.

tem Sejmik brasławski wziat

dowlane

"stawowe

nych, wygłosi

Fran-

się

ku

Polaków

p. Dr. Missan Keprzybyła do Polski
więźniów politycz-

w dniu 3-go b.m. w sali Związ-

Zakordonowych

ul. Zawalna

1

cydowało się rozstrzygnąć drogą Dew dwóch domach uniwersyteckich. Od je- odczyt p. t. „Życie zakulisowe w Rosji Sosieni zatem kościół Franciszkanów niewą- wieckiej“. Początek o godz. 6-tej 30.
kretu
Prezydenta
Rzeczypospolitej
tpliwie będzie już oswobodzony, gdyż w
sprawę wyłączeń
od refotmy rolnej
prezes Zw. Cechów Ksaw. Gorzu- pierwszym rzędzie zostało postanowione
RÓŻNE.
gruntów Ornych,
przeznaczonych na ciński,
chowski, dziekan Kaz. Petrusewicz, naczel. oswobodzić kościół, aby zaspokoić źądania
—
Wyjaśnienie.
W
związku
z notatką
zabezpieczenie
deputatu
dla służby łzby Lekarskiej dr. G. Sztolcman, prezes mas ludności wileńskiej.
z dnia 29 lutego Nr. 49 w sprawie nadużyć
leśnej. W odbywanych w tej sprawie Stow. Techników W. Niewodniczański, pre— (t) Decyzja Rady Miejskiej prze- w „Talmud-Torze*, od zarządu tego T-wa
naradach
proponowana
była przez zes Syndykatu Dziennikarzy Cz. Jankow- słaną do apro.aty p. Wojewodzie. W otrzymujemy następujące wyjaśnienie:
właścicieli lasów cyfra'4 proc. obsza- Ski, prezes Dyrekcji P.i T. Józ. Żółtow- dniu wczorajszym do Urzędu Wojewódzkie1) Nie jest zgodne z prawdą, że poSki, vice-prezydent m. Wilna Witold Czyż, go wpłynął _ do zatwierdzenia
protokuł

Okre- nowej linji oczekiwane jest na wiosnę,
najdalej na początek lata.
Etaty bu- wodę

sem depresji, jaka panowała w. większej części lat 1925126,
rok
i927

ptaków

nych w art. 50.

oddziałach

nie sę S
na sie- P ozwolenia władzy
niż dwa
as ten winien być nie krótszy
bie
akcję
wykupu
gruątów,
przez
któ- za grunty. leśne w rozumieniu
jew
złączopych
obecnie.
dzielnicach
Usta- łata i nie dłuższy, niż lat pięć.
wy o ochronie lasów,
dno państwo оф czasu WOJNY, Wyka- re biec będzie nowa linją,
Ponieważ Rozporządzenie wchodzi
Zezwolenie na zalesienia gruntów
Rozpoczęcie
robót
"przy
bydowie
zała ONA wybitnyspostęp W ŻYCIU gow
życie
z dniem
ogłoszenia, więc
ornych
j politycznych

lub niszczy gniazda

Wiatr |
przeważający

paratji Druskienickiej

położeńiia gospodarczego
Polski. Pomimo wielu trudność, któ- dywana jest w porozumieniu z mini- nie ma ten skutek, że grunt taki podre Polska miała do przezwyciężenia, sterstwem Robót/Publicznych budowa lega „A
0 ochronie lasów, a
nomicznych

Wczoraj odbyło się posiedzenie ZarząStowarzyszenia radjoamatorów wilenich
wzewodnictwem p. prezesa A.
h tem definitywnie omóję wilefiskiej

SKN

wybiera

nety obiegowe

—

Ministerstwo Reform Rolnych zde-

miarodajnyć

W Drui przewi-

hektarów.

złotych z datą 1 maja 1925 r,

w dn.

stanowią enklawy w lesie; c
Pozycję przeznaczoną na wstępną bu- gdy sta
SAS kolei.
2 zalesienie jest Sk
do
AE
nania.

ogólnego.

waluty, niejednolitość warunków eko-

du

31 grudnia 1927 r.,) wykazem wpły- grodzieńskiego przeprowadzony gruntowny się cech przestępstwa, przewidzianego w
remont w kościele, mianowicie odnowiono art. 154 K. K.
i
wów z ceł według miesięcy 1926i cały
z zewnętrz i pokryto ocynkoTegoż dnia skonfiskowano również je- ną słoninę i kaszę sprzedają, uzyskane zaś
1927 r. ogólnem zestawieniem docho- waną kościół
w
skim
blachą,w tymże dek. grodzień

į

źródeł, żę cała linja pędzie miała

Zk,

Opad za dobę w min.

KOŚCIELNA.

nych w Polsce, jednak nie przypływa- Miory i Druja. Rząd wstawił w bud- sia AS a) gdy grunty bardziej nadają
uprawy leśnej, niż a
ją one w dostatecznych ilościach dla żecie państwowym 4.500,000 złotych,
3:

zaspokojenia bieżącego zapotrzebo-

|

państwowych długów
i zagranicznych

80

7. Kto podbiera jaja,

Uwagi: Pochmurno, mgła
Boo”
Minimum za dobę — 8 9C.
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia

Polskiego na dzień 20 listopada 1927

wykazem

it. d.

tysiące

х

świadczy o powiększeniu
konsumcji
na głowę ludności i może
być uważana za oznakę wzrastającego dobra*
bytu w kraju.
x
Sprawozdanie p. Devey'a „ūzupelnione jest stanem rachunków
Banku

po- gających . obowiązkowi parcelacyjnemu, rozporządzenie to przeszło z porą — zdaniem p. Devey'a
prawkanmii, dość istotnie zmieniającemi
zajest
łoby gruntownie rozważyć,
Rząd polski oddawna juž przepro- projekt pierwotny i treść jego ubecna
gadnienie w jakich granicach instytucja państwowa
konkurować
może z wadzał wstępne studja nad projektem jest następująca:
:
prywatnemi bankami akcyjnemi, Stopa budowy kolei Woropajewo—Druja.
Grunty podlegające obowiązkowi
dyskontowa banków prywatnych od W r. b. sprawa budowy stała się już parcelacyjnemu w myśl Ustawy o
krótkoterminowych weksli wynosi te- aktualną. Nowe studja przeprowadziły Reformie Rolnej mogą być
zalesiane
raz 12 proc. i chociaż stopa ta sprzy- jeszcze plany stawiające stacje kolejo- wyłącznie za zezwoleniem
właściwej
Zezwolenie może być. udzieja lokowaniu funduszów zagranicz- we bliżej osiedli: SzarkowsZczyzna, pay.

stwami przemysłowemi,

miesięcy

wę i irne stacje.
odbędzie się pod protektorazachó6= tem Wystawa
Wojewody wileńskiego p. Władysława
dem a wschodem,słońca wbrew postano- Raczkiewicza
i pana generała Bolesława
wieniom art. 47.
6. Kto poluje
z chartami
lub
psami Popowicza.
„Impreza wystawowa zapowiada się niegończemi ną obszarze mniejszym, niż dwa

Wschód sł. g M. 6 34
Zach, sł. 0 g. 17 m. 22

Dzis

Heleny wd.
jutro
Kunegundy

przywozu

(względnie 2 i pół proc. przy.
powia- rze laśu do 1000 ha).
1
Ža

jako to: cegielniami,
krochmalniami,
smolarniami, terpentyniarniami, przękraju. Mając to na względzie i praggarncarniami,
zakładami
nąc chwilowo zaradzić potrzebie kre- dzalniami,
dytu, Bank Gosp. iKraj. nawiązał Sto- tkackiemi i t. d.
kowicie

sześciu

E
5. Kto poluje w czasie między

spowodowana jest importem na cele
meteofologiczne
produkcyjne.
Oprócz
tego wzrost Spostrzeżenia
Zakładu Meteorołogji U. S. B.
przywozu Świadczy także o wzmožez dnia 1 —„
1928 г.
niu siły nabywczej ludności. Wzrasta>
jąca nadwyżka przywozu nad
wywo- Ciśnienie
19
zem w ciągu
‘927
r. przy jedno- średnie w m.
czesnem wzmożeniu
produkcji prze- Temperatura

że pod

chodów skarbowych 'nad wydatkami
p. Devey Oczekuje, iż w przyszłości
także budżet będzie wykazywał nad- wystarczalnym.
5) Roboty przy kolei
wyżkę, a rezerwa skarbowa przewi-

ne nie były w stanie

karę

udział, przyrzekło w Gsobie p. dyr. Pikieja
| nietylko poparcie, ale. też zorganizowanie
> szeregu imprez. W . związku 2 Wystawą
urządzone będzie w Kasynie Garnizonowem studjó,
ąd nadawać się będzie spe-

zaliczęk pod zastaw złożonych produktów. ' Chociaż _ pasywny biłans

BUDOWA NOWEJ LINII KOLEJGWEJ

cji — pisze p. Devey

na

oskarżenia za

td.

zł. Wobec tej nadwyżki rząd nie uważał nych surowców,
maszyn i narzędzi, wpływów
budżetowych
w
latach
za wskazane tworzyć nowych źródeł co wywołało pasywność bilansu han- 1926
21 i 1921—28, ogólnem zestadochodów lub też podnosić stawki po- dlowego. Nadwyżka przywożu nad wy- wieaiem
wydatków
państwowych i
na wozem w r. 1927 wynosiła 42.800.000 Szczegółowem
budżetowy
datkowe. Preliminarz
zestawieniem
wydatо- dolarów wobec niezwykle dużej nad- ków państwowych w latach 1926—27
rok skarbowy 1928/29 w formie
becnej przewiduje dochody ogółem w wyżki wywozu w r. 1926 wynoszącej i 1921-28, wreszcie tablicą obrotów
zaś 19,100,000 dol.
sumie 2.350,395,000 zł., wydatki
handlu zagranicznego w latach 1924
2,228,957,000 zl.
ogółem w sumie
Jedną z przyczyn
przejścia 'od —21 włącznie,
jako
dochody
ocenia
Devey
Pan
ostrożnością,
oszacowane z wielką
gdyż w sumie znacznie niższej Od tej,
jaka faktycznie zostanie osiągnięta w
WOROPAJEWO— DRUJA rozpocznie się na wiosnę.
r. 1927 28, podczas gdy wydatki przeLinja
kolejowa
Woropajewo — dja nad budową
prowadziło
Biuro
widziane są w sumie nieróżniącej się
Miory — Druja projektów i studjów ministerstwa kozbyt od sumy, jaka prawdopodobnie Szarkowszczyzna
zostanie w bież. roku posiada dwojakie znaczenie: gospo- munikacji.
osiągnięta
darcze i polityczno-społeczne.
Na koniec trzeba podnieść jęszcze
budżetowym.
Konkretnie rzecz biorąc, realne re- jedno niemałe znaczenie
nowej
linji
sprawozdaniem z dn.
Zgodnie ze
Oto wobec wąskotorowej
30 grudnia 1927 r. razem funduszów zultaty budowy powyższej linji dałyby kolejowej.
nieustannie
skarbowych znajdujących się w Ка- się streścić w następujących punktach: kolejki Dukszty—Druja,
1) Mając źródło pobocznego za- unieruchomianej Śnieżnemi zamieciami
sach skarbowych, na ' rachunku skarbu w P.K.O. oraz na rachunku skar- robku przy budowie, a następnie nowa kolej Woropajewo —Druja, nortej linji, ludność malna szeroko-torowa będzie
prawbu w Banku Polskim było 322,082,099 przy eksploatacji
dla ludzł. W sprawozdaniu swem o zarządze- zwiąże dobrobyt swój z akcją rządu. dziwem blłogosławieństwem
2) Widząc, że rząd obecny zapo- ności, dając jej
możność
stałego
niach budżetowych, skarbowych i adczątkował
w tym kraju szersze robo- środka lokomocji.
:
a,
cyjnych
stwierdz
p. Devey
ministra
Projekt nie kończy się na budo0 planie ty inwnstycyjne, ogół ludności jeszcze
poinformowany
iż został
organizowania kolei na zasadach auto- bardziej pogłębi przekonanie o trwa- wie linji Woropajewo - Druja. W najM-stwa łości obecnego rządu i o jego zasłu- bliższej przyszłości spodziewany jest
nomicznych oraz o zamiarze
dalsy ciąg kolei, mianowicie
na odSkarbu mianowania komitetu rzeczo- £ ach.
3) Zarobkowanie miejscowej lud- cinku Oszmiana—Lida.
znawców dla opracowaniu
projektu
dopływ
Ostatnie poczynania rządu jeszcze
zmian w obecnym systemie podatko- ności przy kolei spowoduje
co raz przekonywują o stałej trosce o
wym, a także o mianowaniu komitetu pieniądza do gospodarstw rolnych,
jaką rząd — Магprzez ministra
Skarbu dla rozpatrze- w konsekwencji swej odbije się do- Ziemie Wschodnie,
tych gospo- szałka
Piłsudskiego
„otacza wielką
nia obecnego ustawodawstwa banko- datnio na odbudowie
darstw.
połać
Państwa,
stanowiącą
40 proc.
wego i opracowania projektu udosko4) Zasilenie gotówką gospodarstw całego opszaru Rzeczypospolitej.
nalenia go. Wreszcie p. Devey stwiersch.
dza, iż postanowienia planu stabiliza- da im możność przeprowadzenia akcji
REA
cyjnego, co do spłacenia istniejącego scaleniowej gruntów, meljoracji i t. p.
długu płynnego rządu zostały wyko- oraz prowadzenia racjonalnej gospo- Wyłączenie grantów omych od Reformy
nane. Dług ten
przed
31
grudnia darki, wobec czego już w najbliższych
budowy
kolei
1927 r. został
całkowicie
spłacony. latach po dokonaniu
Rolnej.

związku ze znaczną nadwyżką do-

Szakuna

i

Okres 12-tu miesięcy bież. roku bu- wodowane to było w znacznej części nem zestawieniem wpływów budżetodżetowego dosięgnie sumy 300,000,000 zwiększeniem się przywozu
niezbęd- wych
i szczegółowem zestawieniem

W

w słan

szenie błot,
)
handlowy ostatniego okresu jest nie- į“
PIĄTEK
Najlepszy wskaźnik ogólnej trady- zupełnie
pomyślnem
zjawiskiem
Z

vey przytacza dane cyfrowe dla ilości
wsze 9 miesięcy od kwietnia do gru- robotników zatrudnionych oraz bezrodnia roku skarbowego 1921-28 były botnych. P. Devey stwierdza poprawę
pomyślne dla skarbu państwa, gdyż produkcji we wszystkich niemal gałęprzewidywał ziach przemysłu, w niektórych
budżetowy
preliminarz
zaś
w doszła ona w r. 1927
dochody pierwszych 9-u miesięcy
do cyfry resumie 1,495 miljonów zł. a faktyczne kordowej w okresie powojennym.
wyniosły
okresie
tym
w
wpływy
Pracę swą p. Devey kończy ana1,968,700,000 zł. Pomimo, iż rzeczy- lizą handlu
zagranicznego
Polski.
były również większe Uważa on, iż jedinem z głównych zawiste wydatki
niż preliminowano, nadwyżka docho- dań naszej polityki gospodarczej powyniosła winno być unormowanie przypływu i
wydatkami
nad
dów
214,000,000 zł. Pan Devey na pod- odpływu towarów. W r. 1927 przystawie wyników dotychczasowych przy- wóz wzrósł prawie dwukrotnie w popuszcza, że nadwyżka dochodów za równaniu z rokiem poprzednim. Spo-

kr

Wilnie

„rozpoznawał w trybie uproszczonym wiezenia.
O sinnsina
Przystowie polškie o dzbanie, kt6:
£ rawę b. posła
N.P.Ch.- Wio zimiea Szakuna, postawionego- w'/ myśl remu się ucho oberwało, przypomin

to Ten szkodliwy i kosztowny ruch zbo-

dziedzinach

związane "z budżetem, * cji państwowej — to liczba przewiezagadnienia
waluty, zionych wagonów przez kolęje
stabilizacją
skarbowością,
pańkwe- Stwowe. W r. 1927
Banku,
liczba ta była
zmianami w finansach
stjami kredytu krótkoterminowego 0- znacznie wyższa niż w jakimkolwiek
% raz ogólny rzut oka na położenie innym roku w okresie
powojennym.

/ gospodarcze

"I

w

Wileńska wystawa radjowa.

jak Wiadomo, będzie mieć
się mimowoli gdy się Cżyta: Szapiel— >
s
m: wa
rozwo6
lat
więzienia
ciężkiego,
tenże
Szapo
2
obrazę.
mierny wywóz zboża natychmiast
; p radjofonji
"Ztemiach
2
Wschodnich. Po6 mie- 'kazy radjowyćh * E
io zajmą cażniwacłf w r. 1926, Który spowodo, Po przeprowadzeniu przewodu 5а- piel—rok więzienia, Szaxu
były naogół bardziej korzystne niż w wał przywóz z powrotem znacznej dowego i wysłuchaniu stron Sad wy- sięcy, Taraszkiewicz i inr
nie Garnizohowem, gdzie Gdi Hą salę w K:
jakimkolwiek innym roku w dziejach ilości zboża w okresie późniejszym. da! wyrok skazujący / oskarżonego oskarżenia, Jaremicz aresztowany i pędzie się "A Wszystkie miejsca wy-

doradca finansowy rządu polskiego i
członek Rady Banku Polskiego ogła- Rzeczypospolitej.

sprawozdania
| szać będzie Kwartalne
tego
dotyczące postępu wykonania

2ч

Sąd Okręgowy

WZA

с

!

DO

OOM

zalesienie

bieraliśmy subsydja
osób, które wcale

23 lutego rb.

WOJSKOWA.
W

poniedziałek,

dnia

5 marca

rb. przy ul. Bazyljańskiej — 2, odbędzie
się dodatkowe posiedzenie komisji dia poborowych, zamieszkałych
na terenie
m.
Wilna, którzy dotąd
z jakichkolwiekbądź
powodów nie stawili się do przeglądu.
We wtorek zaś odbędzie się posiedze-

nie tejże komisji dia

poborowych

szkałych

pow.

na

ckiego.

terenie

zamie-

Wileńsko-Tro-

go, na asesorów
Woźniaka,

U. S. B.

pp. Downar-Zapolskiego

na sekretarzy

i Małachowskiego.

ne utrzymanie w Talmud-Torze,
nocując
jedynie u swego majstra —- rzemieślnika.
2) Obecnie
ochrona
„Talmud-Tora*
ma na pełnem
utrzymaniu
145
dzieci,
z
których 105 nocuje w ochronie. Ze wspo-

pierwsze taksometry i autobusy.
Pamiętamy wszyscy owe przedpotopowe landary dymiące z tyłu z boku i góry. Majestetycznie
z gruchotem i łomotem sunęły podobne do
arki Noego
„Autodory*, „Autopole“ i inne
wehikuły. Nie używano w tej epoce (nazwijmy ją epoką
pierwotną) Żadnych
trąbek
sygnałowych, gdyż zbliżający
się autobus
dawał o sobie znać
nieopisanym turkotem

— Walne zebranie Koła Prawników
W ostatnim dniu lutego odbyło się w myśl
przepisów Slatutu, walne doroczne zebra-

Po zagajeniu przez prezesa ustępującego Zarządu p. M. Turło wsbrano na przewodniczącego zebrania p. Wład. Babickie-

zapisania
lub
nie

mnianej cyfry Magistrat subsydjuje tylko
94 dzieci.
„= (c) Trzy epoki. Nie daleki jeszcze
jest czas -gdy na ulicach Wilna zjawiły się

AKADEMICKA.

nie Koła Prawników

formie
istniały,

istnieją'. Żadnej takiej osoby niema. Dzieci, które zostały wymeldowane z księgi
meldunkowej, dostają w dalszym ciągu peł-

— (x) Dodatkowe posieczeaie komisji
poborowej.

„w
nie

i brzęczeniem i... tetorem.

Nawet głuchonie-

my i ślepy odczuwał

p.p. Dembińskiego

chiny. Potem

Punkt pierwszy porząd-

bliskość

przyszedł wiek

takiej ma-

drugi, a raczej

druga epoka
— nazwijmy ją „fordowską*. Po
wybojach i wądołach skakać zaczęły ferty-

ku dziennego:
sprawozdanie z działalności
Zarządu referował p. Turło. W imieniu Komisji rewizyjnej składał sprawozdanie prze-

«czne autobusiki

Forda

—

małe,

wyschnięte

wodniczący p. Bernard Rusiecki i wniósł o jakby i wysuszone. Ludzie tłumiii się wewnątrz, tłukli głowami o sufit, a podskaudzielenie Zarządowi absolutorjum.
Wniosek

o obniżenie

kujący na każdym

opłat członkow-

kowskiej,

to

zebrani

przeprowadzeniem

barwy

opowiedzieli

konkursu,

Koła.

epoce używąć
bek,

się za

które

zaczęto

dźwiękiem

dychawiczną szkapę.

który ustali

х

większym wyboju auto-

bus chwiał się r groził wywróceniem. W tej

skich z 50 gr. miesięcznie do 25 gr. —
upadł. Co do znaczka Koła i bandy człon-

kres. Jestęśmy,,

4

zachrypniętych trą-

Swym

przypominały

Minął jednak i ten ©-

świadkami śrastającej trze-

ciej epoki: Epoki t Bog" objąć chcą
Pe
!
3
przysadziste,
ładne w linjach „Cheyrolety*.
Nadymają się one ilekroć mijają
ok
chał Turło. Głosowanie nad członkami Za- gdzienieg dzie przy życiu „Fordy*. Słusznie
rządu dało wyniki następujące: Vice-prezes to czynią, albowiem wygodniejsze jest wnęp. Jur Leżeński. Członkowie Zarządu p.p. trze „Chewroletą” Jak ostatni Mohikanin
ZE odnowiony po raz_n-ty „Fiat“ pęSzpadrowski, Ellert, Andrełowicz, RymdejPo udzieleniu Zarządowi absolutorjum
przystąpiono do wyboru
„nowych władz.
Prezesem został ponownie obrany p. Mi-

ko, Pawłowicz,

Chmielewski,

Dembiński. jako
rządu p.p. Wład.
Kobusiewicz.

Do

Komisji

Święcicki

i "katy dobroduszny

staruszek,
- weteran auto-

zastępcy weszli do Za- busów. wileńskich. Tak trwą epoka trzecia.
Babicki, Flermanowicz i Myślę, że niezadługo nadejdzie czwarta z
amnibasami

Rewizyjnej

— Zarząd

weszli p.p. E--

trowemi.,

T-wa „PZP%

składa

serde-

przewodniczący oraz R. czne podziękowanie p. gener. PopowiczoPuchalski i Downar-Zapolski, jako człon- wej za ofiarę 100 zł. od Stow. „Rodziny
kowie. P.p. Woźniak
i Kryński jako za- Wojskowej" w Wilnie oraz p. Elżbiecie
M. Schummer jako
stępcy.

A

zukowskiej za 25 A
nisko

dla dzieci „Dom

Józefa Piłsudskiego".

złożonych

na Schro-

я

m

wychowawczy

i

ЗО
TEATRY

i MUZYKA.

6-ty, baśń dramatyczna w
5-ciu
obrazach
Lucjana Rydla — „Zaczarowane koto“.
Jutro — w sobotę i w niedzielę — „Za-

czarowane koło*.
Przedstawienia szkolne
towanego

Kota“.

młodzieży

baśni

W sobotę o

Wiłeńska

|

L. Rydla

przyczem

alja, piosenki, kawąły

każda

ul. A. Mickiewicza 22.

szkoła

otrzyma 10 proc. od zamówionych

bezpłatnie dla najniezamożniejszych uczni.
Niedzielna popołud. iówka w Reducie. W niedzielę 4 lil br. o godz. 16-е],
po cenach zniżonych „Zaczarowane koło*

SALA MIEJSKA
Ostrobramska

p.

t,

„Wyrok

DeZ

Seansy

Sada“

w

0 godzinie

12

4-ej.

zaprasza p. p. Pełnomocników

aktach.

(ryj

“

wspaniały

pean

Carr, S$ybil Morell i Otto Gebiihr. W poczekalni koncerty-Radjo. Kasa czynna od godz.
Parter 80 gr., balkon 40 gr. Następny program: „Za naszą i waszą wolność"*.

5.

Towarzystwa

kawaera.

czącego. 2) Sprawozdanie Zarządu i komisji Rewizyjnej oraz
bilans z dn. 31 grudnia 1927 r. 3) Sprawozdanie Komisji Szacunkowej. 4) Plan działalności Towarzystwa w r. 1928 oraz
sprawa dalszej emisji listów zastawnych. 5) Zmiany Statutu.
6) Projekt wynagrodzenia Komisji Szacunkowej. 7) Prelimi|

brzezie,

Towarzystwa. 9) Wybór

UWAGA:

3 min. 30,

duchowych,

W Teatrze naszym

w

Reżyseruje

nowa

dziś. Ceny

pendzla

J.

siły

Premiera

miejsc zniżone

od 20

gr.

do 2

zł. 50 gr.
ы
Popołudniówki niedzielne. W niedzielę o g. 3-iej grana będzie komedja ame-

Do

rykańska „Fenomenalna umowa”,
= mOžgodz. 6-ej pp. — po raz ostatni
w
sezonie „Moralność pani Dulskiej".
— Ма wpisy dla
niezamożnych
Uczurządza

w

biorstwo

—

wyk.

Perzanowska.

orkiestra.

wygł.

20.00:

Kierownik

„Skrzynka

Programowy

1766. 1. A. „M.

dzenie

dla chorej matki

Papiery

trojgiem

firmowa".

Siedziba

Izaak

Cepelowicz—przy

ul. Suwalskiej

75

M.

Prowa-

przy ul.

kiego

przekazy

żyro

wekslowe,

i cze-

stwowych,

komunalnych

i społecznych.

7111. I. A. „Wieliczko
Brasławskim,

Ś. p.

może samodzielnie rewładz i instytucyj pań-

restauracja.

Norbert" 'w Dryświatach, pow.

Firma

Wieliczko Noroert, zam.

2813 - VI

tamże.

istnieje od

1924 r. Właściciel

2814

-VI

7833

I. A. „Lejkin

Basia*

sklep spożywczy. Firma istnieje
Lejkin Basia, zam. tamże.
7834 I. A.

WARSZAWSKA

w

Wilnie,

od

ul.

1928

„Przedsiębiorstwo

Sołtaniska

38,

roku. Właściciel
2831
— VI.

handlowe

Samuel

Miedzybłocki* w Wilnie ul. Dominikańska 8, sprzedaż mydła
wyrobów mydlanych i węgła drzewnego.
Firmą
istnieje od

1928 r.

1925 roku. Właściciel

i waluty:

Kupno
357,90
43,95
8,88
a.
26,35
11124
125,31

7835 1. A.
soli. Siedziba w

Miedzybłocki

Samuel,

„Antoni Steckiewicz
Kurzeńcu,

pow.

i

A
832—VI.

S-ka*.

Wilejskim.

Hurtownia

Przedsiębiorstwo

rozpoczęło działalność 1 października 1926 roku. Współpracownicy: Antoni Steckiewicz, zam. w Kurzeńcu, Tadeusz Jęczmieniowski, zam. w Wilnie, przy zauł. Bernardyńskim 10 i Jan
Jędrzejewski, zam. w Kurzeńcu. Spółka firmowa
zawarta na
mocy umowy z dnia 29 marca 1927 roku na czas
nieograni-

czony. Zarządcą spółki jest
prawo:

otrzymywać

kie umowy, wydawać

procentowe:

gać

pożyczki,

kredytowych,

jak

należne

Steckiewicz

spółce

w imieniu spółki

u osób

podpisywać

prywatnych,

w imieniu

Antoni,

tak

spółki

i

w

ma

wszel-

plenipotencje,

zania
i ściągać
od dłużników wszelkie
przyczem wszelkie dokumenty, wydawane

102,25

który

pieniądze, zawierać

zacią-

instytucjach

wekslei zobowią-

należności
w
imieniu

spółce,
spółki,

5 proc. konwersyjna 67
konwersyjna kolejowa 61
Akcje Banku Polskiego 149,149,50

winny być podpisane przez zarządcę
pod stemplem firmowym.

Eyskontowego

7836 I. A. „Pracownia zegarków
Samuel
Swincianer* w Wilnie, ul. Wileńska 27, pracownia i reperacja zegarków. Firma istnieje od 1901 roku. Właściciel Swincianer Sa-

136

Handlowy
123.
Spółek Zarobk.

96

Steckiewicza Antoniego
2833.

muel, zam. tamże.

2834- VI.

1-268

1923 roku. Właściciel

Gitelzon

Aron,

zam.

w Wilnie,

Majętn.

Zbąszyń

Dział
Wileńskiej

obsługuje
fachowo

Wikp.

Klijentelę

Prosimy

przeto

bez

ul. Mic-

liminatory stacji miejscowej,

@

2827 - \1
U. Guśmiańska i M, Fry-

Spółka

frmowa

zawarta

na

mocy

dn. 29 grudnia 1927 roku na czas nieokreślony.

umowy

Zarząd

wadzić

wszelkie
ее

„wszelkie

sprawy

m AREWI

0

formalności

Sądowe
0

i inne

DY

7831.-1. A. „Joselson

kolejowe

za swoim

a

tów,

nale-

Chawa“

w Wilnie,

i pro-

Stefań-

Mołodeczańskiej, sklep mięsa. Firma
istnieje od 1926 roku.
Właściciel Kopelowicz Jankiei w Wilejce, ul. Piłsudskiego 61.

2830—VI

Dział B w dniu 13. Il. 1928 r.
374. |. B. „Towarzystwo Elben spółka

ną odpowiedzialnošcią“.

Hurtowy

z ograniczo-

sktad piwa.

Siedziba

+ ny najniższe,
towar pierwszorzęd-

na żądanie

>

pełnomocnictwa,

towania z odbioru

obligi, weksle,

akta

a
5

E

czeki, korespondencję, pokwi-

pieniędzy i wszelkie inne dokumenty. Spół-

8

ka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu,
zeznanego przed juljanem-Marcelim Korsakiem, Notąrjuszem

Е

w Wilnie
MIO:

w

MAJĄTKOWĄ

в

notarjalne,

przy Kancelarji Fipo.ecznej Sądu Okręgowego
dn. 21 grudnia 1927 r. za Nr. 3296 na czas

ŃZ

kapustę

sprzedaje na beczki Rolnik
Kalwaryjska 2.

Wileński

Siedziba

w Wilnie,

przy

ul.

Św.

Anny

3.

: Perlmuffera

m jest

Przedsię-

Zawadzki,

zam. w Wilnie,

przy

czne podpisuje w imieniu spółki zarządca łącznie
ze wspólników lub prokurentem pod stemplem
Pełnomocnictwa

zaś,

prokury,

umowy,

czeki,

i hipote-

Wszędzie

z jednym
firmowym.

pokwitowania,

odpowiedzialnością

zawarta

na

„mocy

do wynajęcia 4 pokojowe z elektrycznością
w ogrodzie.
Antokol 43.
1- 626

aktu,

zeznanego przed Józefem Siewiorkiem, Notarjuszem
przy
Kancelarii FHipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 7
maja 1927 roku za Nr. 2102 na czas sako
287.

WILLĘ

7823. 1. A. „Kopelowicz jankiel* w Wilejce, ul. Piłsudgkiego 41, herbaciarnia. Firma istnieje od 1921 roku. Właścicięl Kopelowicz Jankiel zam. tamże.
2821 VI

w Wilnie,

przy

ul. Mickiewicza

19.

2824 - VI

7825. I. A. „Podolska Drejza* w Zabrzeziu, pow. Wołożyńskim, sklep resztek łokciowych, bakalejnych, galanteryjnych, żelaznych i szklanych towarów. Firma istnieje od
1892 roku. Właściciel Podolska Drejza, zam. tamże. 2823 V

D. H.-K. „Zachęta*
Gdańska 6, tel.9-05

-Nasiona

7826. I. A. „Wainsztejn Chaim* w Brasławiu, ul. Piłsudskiego 74, drobna sprzedaż towarów pach:
Firma
istnieje od 1917 roku. Właściciel Wajnsztejn
Chaim, zam.
tamże.
2824—VI

Podniosła ze zdumieniem brwi do
lecz niewątpliwie jesteś nie dostrzegła na sobie takiego wejrzenajrozumniejszą i najmil- nia, a gdy oczy młodzieńca zatrzymały góry, a twarz w lustrze uczyniła to

szą ze wszystkich dziewcząt. To samo się na

królewnie, czytała w nich wier-

samo,

do

dotknięta

ust fręką—to

sa-

powie ci ten, któremu sądzone bę- ność, pokorę i szacunek, i zawsze, mo uczyniła dziwna twarz. Wówczas
ро- zrozumiała Erna, że ma przed
sobą
dzie zostać twym małżonkiem. Zresztą zawsze ten niezrozumiały wyraz
cóż my,

kobiety,

możemy

powiedzieć

litowania.

Wydawca Stanisław Mackiewicz.

„Czyżbym istotnie była taka

Redaktor odpowiedzialny Czesław

własne

swe

oblicze.

Karwowski.

Lustro wypadło

*

Szła biedna Królewna po
Ścieżynce

górskiej,

stromej

a wicher halny

szarpał jej lekką, długą szatę. Ścieżka

wiła

się nad przepaścią,

Królewny

widniała

pod nogami

błękitna

mgła

%

Ed AKUSZERKI EB

z

AKUSZERKA

udziela-

W. Smiaławska
przyjmuje

do

46

„1р

„Słowo*

najpoczytniejsze

szych

zakątków

REALS

szego

kraju,

| LENARZEDEATYŚCI

na-

daje

gwarancję

m
z

skutecznej reklamy
wszelkie
reklamy
i
ogłoszenia
fachowo
redaguje
i załatwia

dobrej

i

EEE
Lekarz-Dentysta
MARYA

Ožynska-Smolska

B uro „ADMINISTRABorówki własnego | CJA* ul. Wielka
Nr
l smażenia | 56, tel. 14—38, (nad
bardzo dobre. kg. | notarjuszem Bohusze3 zł. poleca
wiczem).

Do

siodło

maszyna
Rzeczna

1918
K

FORTEPIAN,
wy w
szym

PIANINO stanie kon
certowe
okazyjnie

by.

kreyżo>

16 m.

i

zę-

u-

uczącym

się zniżka. Ofiarna 4
m. 5. Przyjmuje: od
8-12i od 4 7. Nie-

sprzedam,

ul. Makowa

Sztuczne

Wojskowym,

rzędnikom

stanie
najlepokazyjnie
na-

angielskie i tychmiast

do
pisania,
11 m. 5,

korony.

ina“
‚,ВЕШ“ШЁШЕ

w
4

lowe najlepsze świeże Tanio

Choroby jamy. ustnej.
Plombowanie i usuwanie zębów bez bólu.
Porcelanowe i złote

i

ją
sprzedania

6.

Przyjmuje od g. 9 do
7 м., Kasztanowa? m.5
W. Z. P. 69
PE 591

docierające do najdal-

-ka,
Wileńska 28,
*е!. 12 —24. ©- 916

m.

Z. P. Nr. 63.

AKUSZERKA

=

ZWIEDRYŃSKI

9

Pi. LAKHEROWA

|: pismo, wychodzące w
i
nakładze
wielkim

8

godz.

Mickiewicza

Marszałkow-

EE

m

od

19.

Warsza-

ska 104.

zamożnym ustępstwo,
Wydz. Zdr. Nr. %

15
=1

SA ETA SSA SUE. DA ЕЕБ ЕО

) A BE O EA R

Dwies sabieszyński

oryginalny średnio rychły, bardzo
plenny, odporny na rdzę i wyleganie, poleca

sprzedam za 900 zł., g
ul. Jakuba Jasińskie- g
ogrodowo - warzywne,
koniczyny i inne po-g0_17, m. 2. moe
gwarantowane
stącję oceny

ICZ,.

jako

TA

w Zakopanem zamienimy na majątek ziemski
lub
dom w Wilnie. Dochodowość 40 procentów rocznie

w dniu 1 II. 1928 r.

7824. I. A. „Sklep win i wódek—- Edmund Kopertowicz* w Wilnie, ul. Antokolska 35, sklep win i wódek. Firma
istnieje od 1927 roku. Właściciel Kopertowicz Edmund, zam.

do nabycia.

Mieszkanie

rachunki i korespondencję, nie zawierającą zobowiązań, podstje samodzielnie zarządca. Zarządca ma prawo wyznaczyć
i odwołać prokurenta. Udzielono łącznej prokury Helenie
Kupść, zam. w Wilnie, przy zauł. Bernardyńskim 3. Spółka
z ograniczoną

Medjolanie
medalami.

złotemi

ul. Mickiewicza

TW Zar. Nr." 152

decyduje REKLAMA

i naj- =

najlepszą

са
5 wydatniejszą farbą do bielizny
m lów malarskich. Odznaczona
na wy+
+,
m stawach
w Brukseli i

biorstwo rozpoczęło działalność z dn. 7 maja 1927 roku.
Kapitał zakładowy 10.000 złotych, podzielonych na 4 udziały
po 2.500 złotych każdy, :całkowicie wpłacony. Zarządcą spółki jest Feliks

llframaryna

bezwzględnie

$'

tel. 277.

= o PGR A kita
m _ Przedsiębiorstwa

nznucunnzNzuzuNNzNuNuuszuzNnzk

4--6,

nad-

Klijentom

@ | wa,

12--21 Od

ul. Mickiewicza
24,

my długoterminowego
kredytu.

:

s

od

dogodne.

prowincji

в

|

Br. Zeldowiczowa |

m | Zwracać
się
do
£
KBE.

KOUSZONĄ

:

im

375. 1. B. „Wiieńska Przędzalnia Wełny-spół<a
z
ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie przędzalni
wełny.

|PP.

9

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW
MOCZOW.

Ce-

warunki

zwyczaj

r

wpłacony. Zarządcą spółki jest Benjamin Elk, zam. w Wilnie,
przy ul. Szopena 8, który reprezentuje spółkę wewnątrzi nazewnątrz i działa w jej imieniu oraz podpisuje pod stemplem

zobowiązania,

ny,

od

8 wiecz.

Kobieta-Lekarz

do chwili otrzy ma-

wysyłamy,

bezplatnie*

narządów

—1,od5

rowerów,

; tą bezpłatnie.

weneryczne,

moczowych,

ta-

w wyborowychi
gatunkach.
Ę

Cenniki i specjalne oferty

w

do

- ——

DOKTOR
į
B. ZELOOWIEŻ ;

chor.

nia naszego
ilustrowanego cennika, który
wysyła, my odwrotną pocz-

podzielony na 20 udziałów po 100 złotych kaźdy, całkowicie

wszelkie umowy,

mim

sytilis,

ZX
Dom
bo
Sp.
„Rolniczy i. MUHSAM, Akc.
WŁOCŁAWEK
\
poleca hur owo
i detalicznie wszelkie

Wilnie, ul. Sawicz 11. Przedsiębiorstwo rozpoczęło
działalność 1 stycznia 1928 roku. Kapitał zakładowy 2.000 złotych,

firmowym

BAWAWAE

maszyn do - szycia,
patefonów, gramoionów,
aparatów
kinowych, fotograficznych
i
wiele
innych artykułów,
niezbędnych
dla
każdego czytelnika

-VI

ul. W.

części

kowych,

podpisem.

2828

g LEKARZE 5

a

radjowych — арага-

ży do Maszy Frydman i jedynie
ona
ma prawo wydawać i
żyrować weksle, zaciągać pożyczki, otrzymywać należne spółce sumy pieniężne, przekazy pocztowe,
listy polecone i pry-

watne oraz załatwiać

BWAWAWE

ME KUPUNIE

z

dni
—

m
m

m

MERKEZEEZBRZEBZBERADEJOSEÓZEKEESESAGA|

na

na _ przeciąg
siedmiu.

®

stycznia 1928 r. Wspólniczki zamieszkałe w Wilnie: Masza
Frydman przy ul. Niemieckiej 3 i Genia Guśmiańska przy ul.
20.

tanio,

nasz adres.

zł.

razie

na koszt Fryda i wywiesić na jego sklepie

ul. WILEŃSKA 38, (obok „Heljosu“) tel. 941
i skorzystać z tego przy okazji.
5 Radjoaparaty, słuchawki, części, Szematy, najnowsza literatura =

d „LECHJ A* Sp. Akc. dawn.

SPRZEDA

przez
U sklep w centnasion rum miasta z urządze-

Kujawski,

Milewski

S-ka

H Zakłady Budowy Młynówii turbinxg

po cenach najtańszych niem, uł. Wileńska 40 Bv Lublinie.
Oddział w
poleca M. HAMBURG „Runo*, godz. 4- 7.
ul.
Ostrobramska
Wilno, SADOWA
926 0
WSZY WIE GRY CZ Ч CZAD RE М 5

Z
ono
1 rzeczywiście,
brzydka? myśłała
biedna królewna. z jej rąk, a biedna
Królewna-Brzy- grzmiały groźne wodospady, jak biaA. KUPRIN.
o piękności kobiety?
7
W takim to ponurym nastroju do- dalka zalała się łzami.
trudno byłoby im wydać objektywny
łe wstęgi, wiszące
nad
urwiskiem.
wśród
gór
W tej chwili _ weszła
do chatki Lecz
nie widziała nic, nie słyszała,
sąd o wyglądzie królewny, nie była szła Erna do stojącego
2) K |
szka- stąpając lekko po -głazach.
I IeGNA Brzydaika
soda
A do pięknych
Erno- zamku niani. Nie słysząc odpowiedzi niania, a widząc płaczącą nad
na
pukanie,
otworzyła
drzwi
(gdyż
w
tułką
swoją
wychowankę,
domyśliła
pocałej
z
ani
Tak doszła do miejsca, w którem
rysów,
z
ani
miała piętnasty terranek,
Erna
Królewna
kraju tym nie znano zamków)
i we- się, co się stało.
Padła więc przed zerwane skały i kamienie utworzyły
rok. Była ona silną dziewczyną, a tak stacji,
Szła, by zaczekać na staruszkę.
nią na kolana i zaczęła mówić słowa, zdradzieckie, bezładne rumowisko.
wysoką, że przewyższała
najwyższeak
Siedząc przy oknie, królewna błą- pełne żalu, dobroci i pieszczoty. Lecz
Nagle, jakiś dziwny
dźwięk dolego mężczyznę.
Odznaczała
się rówW daiu, w którym Erna ukończy- dziła wzrokiem ponurym po małej Królewna zerwała się wyprostowana, ciał do niej z dołu.
|
nież niepospolitemi zdolnościami jak
Nachyliła
się
nad ,przepaścią,
do robót ręcznych,
tak do
gry na ła lat 15-cie, czyli stała się pełnolet- chatynce, nagle oczy jej spoczęły na a w oczach jej błysnął gniew.
na zamku
królew- małej skrzynce, w której
niania choGdzieś
_u jej stóp
harfie, do sportów,
do wycieczek po nią, wyprawiono
— Opowiedz mi wszystko!-—rozka" nadsłuchując...
ucztę i bal.
Nastę- wała
wszelkie
pamiątki
z czasów zała ostro, wskazując lustro.
rozlegał
się jęk i wołanie ludzkie.
górach.
Dobroć,
litość i sprawiedli- skim wspaniałą
zawsze
pa- swego dzieciństwa, dziewczęcych lat i
smutku
Erna
wość promieniowały
z niej, szerząc pnego dnia Erna, która
W głosie jej dźwięczała wola nie- Zapominając o swym
miętała
o
swych
bliskich,
złożyła
do zamężcia. Były tam broszki, koloro- zachwiana i dobra
czepiadokoła ciepło i radość. Znała się też
staruszka
nie zaczęła schodzić w przepaść,
kamuszki,
wstążki,
pierścionki, ośmieliła
Czyniła to
na ziołach leczniczych,
umiała
opa- koszyczka najwyszukańsze przysmaki, we
się sprzeciwić, a gdy już jąc się głazów i kamieni.
zręcznością.
niby
trywać rany, to też, niby dobra wróż- pozostałe z uczty i wyruszyła w gó- naiwne, takie drobiazgi. Ernaw dzie- wszystko opowiedziała,
oddała się z właściwą sobie
ka niosła pociechę i zdrowie swym Ty do Swej starej niani, którą ko- ciństwie lubiła przeglądać „Skarby swej rozpaczy,
że oto z jej winy, dzika sarna, wreszcie nie mogła dapoddanym. Lud ubóstwiał ją i bło- chała gorąco.
:
KĘ niani i słuchać poraz tysięczny ich przez jej nieposłuszeństwo,
przyczy- lej iść, zatrzymała się na głazie, nie
gosławił gorąco. Lecz
często, zbyt
Wyjątkowo jednak „Spacer dzisiej- historyj. Zaczęła więc znów bawić się niła ból
Od kamienia
młyńskiego.
swej
umiłowanej
Kró- większym
często,
Erna dostrzegała
na sobie szy nie cieszył ją, a jasne słońce i drobiazgami, wyjmując je ze szkatuł- lewnie.
Nie pomyślała jednak
o tem, że o.
spojrzenia pełne litości i smutku.
orzeźwiające
górskie. powietrze
nie ki i rzucając na swe kolana. Nagle
Po wysłuchaniu jej słów, Królew- wydostaniu się stąd nie było mowy,
kawał
szkła,
„Może nie
jestem
podobna
do wywoływało uśmiechu na jej ustach. na dnie ujrzała jakiś
całkowicie
trona rzekła tylko,
uśmiechając się ża- myśl jej pochłonęła
ska o nieznajomego. Leżąc na głazie,
wszystkich
— myślała królewna i py- Myśli jej krążyły
dokoła
dziwnych srebrzystego po jednej, a czerwonego łośnie:
tała swych prżyjaciółek.
spostrzeżeń, których wczorajszy bał po drugiej stronie. Gdy wzięła go do
Erna spojrzała w dół i dojrzała czło— Nikt nie kłamie w Ernoterzel
— Powiedzcie mi, moje drogie, czy jej dostarczył. Nie mogły ukryć się rąk, ujrzała w nim kąt pokoju i mioa wpół wiI wyszła.
Zaniepokojona niania wieka, nawpół leżącego,
' jestem ładna? A ponieważw państwie przed jej jasnym i przenikliwym wzro- tłę... poruszyła się... i obraz zmienił chciała podążyć za nią, lecz Królewna szącego na ostrej skale, trzymające'zaryso- rozkazała surowo:
o się kurczowo obu dłońmi korzeni
Ernów nikt nie kłamał więc odpowia- kiem spojrzenia miłośne i pelne za- się, na srebrnej powierzchni
wała
się
twarz
ludzka,
tak
brzydka,
dały jej szczerze:
S
chwytu, które posyłała ku sobie młorzew, lewą noga opierała się o wy— Zostań tu!
nie widziała.
stający kamień, a prawa wisiała bez— Nie można nazwać cię piękną, dzież, zebrana na zamku. Lecz ani razu jakiej nigdy królewna

Królewno,
najlepszą,

zwłoki,

zapamiętać
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pismach
„Słowo* i
„Dziennik _ Wileński*

sę

Szkolnej,

dman—S-ka".
Sklep bławatny.
Siedziba w Wilnie, przy ul.
Niemieckiej 24. Przedsiębiorstwo
rozpoczęło działalność
2
Ponarskiej

ra
=

kadjo Waźneli

Pomocy

swą Szanowną
i uprzejmie.

WILNO,

7829. I. A. „Gitelzon Aron“
w Nowo-Wilejce,
skup
zawodowy drzewa w celu odsprzedaży. Firma
istnieje od
"kiewicza 62.
7830. 1. A. „ klep bław-tny

A

ŠUwagal

od 1928 roku. Właściciel
2826 VI

29. Wszelkie weksle, zobowiązania, akta notarjalne

Dział A — w dniu 3 Ii 1928 r.

oryg.
„Industria”, Kilka
żółtomięsne
ma
dow
aldaniać
- wagonów

kwocie

zamianą

7 dni aresztu, pobrać
od niego 5 zł,
opłat
sądowych, Treść wyroku
opublikować w

r

.

:

Łazarza

niewypłacalności

SEEEBEESESEEBEBECEGSZK

2825—VI

7832. I. A. „Kopelowicz Jankiel" w Wilejce, przy ulicy

Weksle i wszel-

zobowiązania,

tamżę.

pracownia kapeluszy. Firma istnieje
Blumberg Reweka, zam. tamże.

15, Mor-

Kula

IG

Łosz,

w Lidzie, przy

ul. 3 Maja

i Chaim

i Cepelowicza. Każdy ze wspólników
prezentować spółkę wobec wszelkich

dolarówka 69 68,75
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94
kołejowa

Lidzie - spółka

przepych!

z

©

iS)

a
2

Richter.

i Paweł

Liedtke

Harry

na

ekranu:

ska 14, sklep mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel
Joselson Chawa, zam. w Wilnie, ul. Kwaszelna 21. 2829 Vi

ku. Zarząd należy do wszystkich wspólników.
rodzaju

h

Ś

p

N

ludzkich!

nę w

a
L

ziemniakó

Sadzonki

:
E

VI

2812

prawo otrzymywać z poczty wszelką korespondencję, przekazy pieniężne i wartościowe oraz
wszelkiego
rodzaju towary
i ładunki ze stącyj kolejowych
podług listów przekazowych
(frachtów) za swem pokwitowaniem. Pełnomocnictwa dla adwokatów winny być podpisywane
przez wspólników Wilenczyka

i]

Tranz.
Sprz.
Holandja
358,80
35970 —
Londyn
43,49
43,48
Nowy-Yurk
8,90
8,92
Paryž
35,09,
35,18
Praga
|
26,415 26,48
Szwajcarja
LIG
5 UI210
Wiedeń 125,62
125,93
Włochy
421
4733
47,09

należno$ci spółce
nie wyłączając tokoleją żelazną ma
swem pokwitowa-

towania z odbioru pieniędzy
- podpisuje każdy ze wspólników
pod stemplem firmowym,
również każdy ze wspólników ma

na rodzinę chorej Kozłowskiej 1o zł.
Bezimiennie dla chorej wdowy z synem suchotnikiem zł. 5.

Bewizy

paczki i przesyłki z Urzędu

spondencję zaś wszelkiego rodzaju, dokumenty i dowody, nie
mające charakteru zobowiązań jak również rachunki i pokwi-

na Komitet „Chleb dzieim. Marji — 5, na
nę-

1 marca

Wspólnicy:

ul. Suwalskiej 59,
ul. 3-go Maja 11

ki podpisują w imieniu spółki dwaj wspólnicy Morduch Wilenczyk i Izaak Cepelowicz pod stemplem firmowym. Kore-

pułk. Eugenjusza Wejmarna na Dom
Wychowawczy im. Józefa Piłsudskiego lo zł.,

EIELOA

58,

duch £Łosz—przy

P R w Wil-

dzę wyjątkową zł. 15 |
Złożone w Redakcji „Słowa':
— p. Alina Turowa ku uczczeniu

roku.

przy
przy

Krzywej 10. Spółka firmowa zawarta na mocy
umowy z dn.
19 listopada 1927 roku na czasokres do dnia 1 maja 1930 ro-

pocztowa” —

z

1927

przeds ębiorstwa cegielnianego.

ul. Suwalskiej

r

Šadu Pokoj

Fryda
za
żądanie
nadmiernej
ceny
za
naftę skazać na grzyw-

@@@

;

a
5
E

głównych
rolach
W
Nad
program:
„WE-

7828. I. A. „šiumberg Rewexa“ w Wilnie, ul. Trocka 1,

ul. Suwalskiej 58. Spółka istnieje 'od 19 listopada 1927 roku.
Wspólnicy zamieszkali w Lidzie: Morduch Wileńcz k
przy

Kołysanki:

Diiary.
— W.K.

w

Wileńczyk, jl. Cepelowicz,

Ch. Kula—CEGŁA—w

nie Witold Hulewicz.
20.15— : Transmisja koncertu symfonicznego z Filharmonji Warszawskiej.
22.00 : Komunikaty PAT.

dzieci zł. 10.
— Bezimiennie
ciom 5, na Żłobek

działalność

niem.

Mozarta, B. Gedarda,
P. Czajkowskiego !
in. wykona Zofja Plejewska.
19.00—19.25: Gazetka radjowa.
19.25- 19.35: Sygnał czasu i rozmaitości.

19.35

rozpoczęło

żną (przekazy, listy wartościowe),

akomp. W programie: serenady
S. Padilia,
E. Griega, P. Czajkowskiego,
5. Rachmani-

i in.

wpisy:

Pocztowego oraz wszelkie pieniężne i inne
od różnych Instytucyj i osób
prywatnych,
warów
i innych przesyłek,
nadesłanych
prawo otrzymywać każdy ze wspólników za

17.45—19.00: Koncert serenad i kołysanek, Wykonawcy: Orkiestra pod
dyrekcją prot. Aleksandra Kontorowicza,
Zofja
Plejewska (śpiew)
i Dr. T. Szeligowski
nowa

w Wilnie wciąg-

wszelkie dokumenty, zobowiązania i inne papiery pod stemplem firmowym.
Wszelką korespondencję,
poleconą i pienię-

16.40 —16.55: Chwilka litewska.
16.55 - 17.20: „Gomółka, Zielenski, PęKiel* odczyt z działu „Muzyka
polska w
przykładach”, wygł. Stanisław Węsławski.
17.20- 17.45: Audycia wesoła: Satyry
Stanisława

rja, zam.

do wszystkich wspólników, przyczem każdy z nich ma prawo
reprezentować spółkę przed władzami administracyjnemi, sądowemii innemi, jak również podpisywać w imieniu spółki

2 marca 1928 r.

8 aktów silnej emocji:

Dział A — w dniu 3.11 1928 r.
7821. I. A. „Zakke Marja* w Wilnie, ul. Ponarska 43,
piwiarnia. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Żakke Ma-

i Perec Sirota, zam. w Brześciu nB.,
przy
ul. Zygmuntowskiej 72. Spółka firmowa zawarta na
mocy umowy z dn 27
października 1927 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy

RADJO—WILNO.

wypowie

Hlandlowego Sądu Okręgowego

Morduch Wajnsztejn, zam. w Lidzie,
Kalman Iwieński, zam. w Słonimie,

wym udziale uczenic, uczniów oraz orkiestry Konserwatorjum Wileńskiego pod batutą p. Dyrektora Wyleżyńskiego.
826

intanią“
„opowiadania »
i Anita Berber.

>

namiętności

Olśniewający

1165. 1. A. „Spółka dla eksportu jaj EKSJAJ-w Lidzie, morduch Wajnsztejn, Kalman Iwieński, i Perec Sirota—S-ka", Skup jaj dla sprzedaży w kraju i eksportu zagranicę. Siedziba w Lidzie, przy ul. Suwalskiej 70. Przedsię-

lokalu

i

Lili Damita,

Dział A — w dniu 21.1 - 1928 r.

gimnazjum (ul. Dominikańska 3) koncert
poświęcony twórczości Griega przy łaska-

Rodocia

Rejestru

Hi

с

symionja

piękna

czarująco

nięto następujące

niów gimnazjum im. A. Mickiewicza Dyrekcja i Opieka Szkolna w dniu 3 marca

Piątek

=

Rejest Handlowy.

Hawryłkiewicza.

Lenk.

”

naszych

4,
Portowa
911-0

Postanawia:

Podług głośnej sztukidramat
pisarzaw agielsk.
Noela Cowarda
6C bożyszcza
0 lų
nastrojowo-erotyczny
12 akt., w rolach
tytułowych

Wielka 30.

zespołu.

sztukę Marjan

e godz. 8-ej wieczorem

dla

Najpotężniejsza

Dziśi

52

Ala„WANDĄ”
Tek

i stał się
całego kul-

niespodzianka

GR przežyč p. t. „iosamowite
Aranas AŽ
E altas
potentaci ekranu: Emil Janings, Konrad Veidt, R. Szyncel
SOŁA KOMEDJA'. Ceny miejsc od 55 gr.

„Źle kochanej”

biorą udział najprzedniejsze
Wystawa

Dziś! Wielka

wego).

sięgnął talent Jacinta Benaven-

te w tem dziele swego szczytu
słusznie przedmiotem podziwu
turalnego świata.

Kolejowe

„GERISKO“
*(obok dworca kolejo-

8—9

Wilnie

marca,
m. 2.

imieniu
Rzeczypospolitej _ Polskiej

($ 74 Statutu)

„i

Kino

jemniczej fabuły tej hiszpańskiej pieśni ludowej wysnuł i rozwinął wielki poeta Jacinto Benavente, laureat nagrody Nobla, wątek
swojego potężnego dramatu i, przedstawiając nam w tej sztuce na tle życia
kastylskiego ludu dzieje zawiłych
problematów

Mieczysław
Osobiście

będę w

МУ

Rydla.

— Teat: Polski (sala „Lutnia“). Dzisiejsza premjera „Żle kochanej". Z ta-

Wileń-

m. Pod-

——--0»

będzie
prawomocne
na
ilość
obecnych

pełnomocników

pow.

brzeź
Hurczyn.

Komisji Rewizyjnej. 10) Wolne wnioski.

Zgromadzenie
bez względu

szcze-

sko-Trocki,

narz nar. 1928. 8) Wybór dwuch członków Komitetu Nadzorczego i ich zastępców na miejsce ustepujących z losowaniai
jednego zastępcę na miejsce wybyłego ze składu
członków

na

pod

gółową '' dyspozycję
poszukuję do majątku
280 ha. Zgłoszenia z
odpisami
świadectw
proszę kierować: Pod-

na Zgromadzenie,

które ma się odbyć w sobotę dnia 31 marca 1928 r., o godz.
6-ej pp. w lokalu T-wa przy ul, Portowej Nr 4 z następującym porządkiem dziennym:
1) Zagajenie i wybór Przewodni-

włącznie Nelė wyświetlane monumentalny dramat „Siete Nłamsiwo
cześć ‚ miłości i poświęcenia podług jubileuszowego arcydzieła Karin Michaelis. W rolach głównych: Niezrównana
Mary

Kulturalno-Ošwiatowy
ul.

serc

Od dnia 28-go lutego do 4-go marca 1928-go roku

niejski Kinematograt

biletów

Aktu-

na czasie et. c.

Rzadcy-Ekonoma

komitet Madzorczy Towarzystwa Kredytowego m. Fila

Dramat 12
akt.
podług
Dziś dawno oczekiwany
powieści Leo Belmonta,
polski film artystyczny p. t. „Przeznaczenie ”
nasza wilnianka
reż. janusz Star. Role główne odtwarzają słynne „cudowne dzieci'*
Musia Dajches i Bianka Dodo, Fred Sym i inni. Ilustracje muzyczne dostosowane do obrazu wykona orkiestra koncertowa
pod batutą M. Salnickiego.
Dla młodzieży dozwolone.
Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.20.

Kino-Teatr

„POLORIA”

—

„Zaczarowane koło*.
:
Zgłoszenia szkół na bilety
przyjmuje
Sekretarjat Reduty od godz. 10 - 14-ej i od
18--19.30,

satyryka Mieczysława Dobrowolskiego.

38.

3

16-е

za zgodą Kuratorjum Okr. Szkoln. Wileńskiego, odbędzie się przedstawienie dla

godz.

konawczyni

„Zacza-

godz.

dramatycznej

anej wyCieleckiej niezrówn
Pro Quo* Aamelji
rodzajowych i humorysty
piosenek

HELIOS"

„

bitniejsze, najrozkoszniejNA EKRANIE: 3 naj
sze gwiazdy ekranu
Harry Liedtke, Lee Parryi
Vivian Gibson w zachwyc. porywając. dramacie

NA ŚCENIE: Gościnne występy znanych artystów |
scen warszawskich, „Perskiego Oko*i „Qui

Kino-Teatr

— Reduta na Pohulance.
„Zaczarowane Kolo“.
Dziś o godz. 20-ej poraz

©

Wilnie, ;

Nr. 29."
ZE MEJ ZB

nn
ВАС
człowieka.
Zawołała nań

przepaścią
głośno:
— Hej cudzoziemcze! Trzymaj się
mocno, to ci zaraz pomogę!
Nieznajomy z jękiem
spojrzał w
górę.
Lecz jakże miała mu dopo-

módz

szlachetna

Królewna? Niżej już

zejść nie mogła.
Skąd
więc sznur?
Co miała robić?
I oto błyskawiczna myśl rozwiała
wątpliwości Erny. Szybko zdjęła swą
niebieską suknię, utkaną z mocnego,
cienkiego Inu;
rękami
i zębami po-

darła ją na długie pasy, które splotła

w

sznur,

związała

mocno.

1 oto

pozostała jedynie w czerwonych sandałkach na nogach. Leżąc na twardej
skale

i raniąc

swą

białą

pierś,

nogi

czepiając

się

kamieni

wystających

ostrych skał. Lecz gdy:już głowa jewładnie.
Erna poznała po ubraniu, go ukazała się ponad głazem, na
że nie był to jej ziomek, gdyż nigdy którym leżała
Erna,
biedak
stracił
jeszcze nie widziała jedwabiu,
koro- siły i zemdlał. Z wielkim "trudem
nek, zamszu,
skórzanych
butów z udało się Królewnie wciągnąć go ku
ostrogami:i innych szczegółów, które sobie.
!

i dostrzegła'w

ubraniu

zawisłego

Drukarnia

i

ręce, spuściła
sznur
wiszącemu, a
gdy przekonała się, że ta lina, własnej
roboty, była nawet
zbyt długą, roześmiała
się srebrzyście. Wreszcie
nieznajomy -zdołał
przywiązać - do
swego złotolitego
pasa linę i Erna,
natężając wszystkie siły, zaczęła wyciągać go z przepaści.
Nieznajomy
pomagał jej w tem w miarę możności,

nad

„Wydawnictwo

D.'N.
Wileńskie',

Kwaszelna

24.

i

