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Frakcja polska na Łofwie.
P. Wierzbicki,

poseł

na

sejm z

trakcji polskiej, który ostatnio wszedł
do rządu, w charakterze wiceministra
spraw wewnętrznych udzielił wywiadu
„Tygodnikowi Polskiemu", w sprawie
polityki obecnego rządu
wytycznych
polskiej.
w stosunku do mniejszości
Jakie warunki zastrzegła sobie
frakcja polska, wstępując do obecnej
brzmiało nasze
koalicji rządowej?
pierwsze pytanie.

Nie

ły, —

będę

wchodził w szczegóWierz-

p. wiceminister

odparł

stwierdzę

bicki,

tylko,

że zapew-

niliśmy sobie rozwój oświaty polskiej
powiększenia sieci szkół poldrogą
na ten ceł będą wyFundusze
skich.
budżetosum
znaczone z ogólnych
Zastrzeglišmy sobie także powych.
parcie dążeń naszych do proporcjospecialkorzystania z sum
nalnego
nych funduszu kulturalnego. Koalicja
zobowiązała się utrzymać „status quo"
co do pow budżecie państwowymi
agronomicznej i kredytowej,O
mocy
co nam najwięcej chodziło. Gdy w ciągu
pertraktacyj okazało się, że mamy
udział w rządzie, zażąbrać czynny
daliśmy zmian w składzie administrakoalicji
Większość
cji powiatowej.
na nasz postuzgodziła się również
lat zwiększenia pomocy poszkodowawojennych.
nym w czasie rozruchów
Na nasze także żądanie włączono do
deklaracji p. Juraszewskiego postulat
szybszego wprowadzenia w życie ustamniej więcej
Oto
wy emerytalnej.
irakcja
na jakich
główne warunki,
Jup.
koalicji
do
polska przystąpiła

Pendant do artykulu proi. Zawadzradykalizacji'*
„psychoza
kiego
(„Stowo“ Nr. 24 z d. 29-1.28) chcialbym zwrócić uwagę na inną psychozę, Ogarniającą nasze społeczeństwo
na braku wiary w
i również opartą
siebie.
2
Jest to psychoza liczby.

Gabinet Rzeszy dziś poweźmie doniosłą decyzję.
w

BERLIN,

15.111 PAT.

Acht-Uhr

Abendblatt

donosi,

niemieckich

w

dniu dzisiejszym zapadną doniosłe decyzje

sprawie

aresztowania

inżynierów

sowieckiej i spodziewa się energicznych
kich

w

że

gabinetuw
Rosji

kroków niemiec-

Moskwie.

Troje głupich są więcej warci niż

Narady komisarzy ludowych.
BERLIN, 15.11 PAT. «Germania» donosi z Moskwy, że wśród
nowych aresztowanych
w Zagłębiu
Donieckiem
a
się
kierownik trustu chemicznego pod zarzutem
świadomie ialszy-

wego kierowania trustem. Wczoraj pod przewodnictwem Rykowa miała się odbyć rada komisarzy ludowych, na której Cziczerin
zdawał

mieckim

sprawozdanie

w Moskwie

ze swych

w sprawie

rozmów

z

dokonanych

ambasadorem

Rada

pizyjęła sprawozdanie do wiadomości
komisarza spraw zagranicznych. Rząd

i akceptowała stanowisko
sowiecki ;miał
powołać

Zatońskiego

złożyć

według

doniesienia Germanii,
do

Moskwy.

komisarza

Zatoński

ma

spraw

sprawozdanie

o

aresziowaniach.

Związek

zawodowy

kufników

zosłaje rozwiązany.

pokora,

o

chodzi

kiedy

A cóż dopiero,

masy?
Powstaje

przechodząca

w

stosunsocjalnych
W dziedzinie
ków zaczęło się urzeczywistniać prawo fizyczne © przyciąganiu, które jest
tem

wewnętrznych

iż

jeden mądry, a to tylko: dlatego,
trzy jest więcej niż jeden.

pobożność.

"rde-

aresztowań.

liczby.

Psychoza

Aresztoomia © Zegłębiu Donieckiem

większe,

im

większą

Źródła uwielbienia masy

jest

masa.

ludzkiej

należy szukać w tych ruchach socjalnych, które od czasu do czasu z Żywiołową siłą trapią ludzkość.
Żywioł, który nie daje się opano-

Obsada komisyj sejmowych.
ale

tylko jest faworyzowana,
sztucznie powiększana.

WARSZAWA. 15. III. (£-/.w/, Słowa)

bywa

Bezpartyjny Blok Współpracy z RząNazywa
się
to
uspołecznieniem dem, jako najliczniejszy klub w Izbie
społeczeństwa.
Poselskiej
i Senacie, zamierza obsaNic nie znaczy, że olbrzymia więk- dzić przewodniczącymi komisję budszość tych organizacji istnieje tylko w żetową,
której prezesem ma zostać
rejestrach — urzędowych;
natomiast b. pos. Byrka i komisję konstytucyjmożna się poszczycić, iż niema hasła, ną której prezesem zostanie prawdona które społeczeństwo byłoby obo- podobnie prof. Kochanowski. Prawdojętne.
podobnie również komisja regulami„ Jeżeli jakaś z tych organizacji u- nowa
i administracyjna mieć
będą
miera, czego przyczyną bywa zwykle przewodniczących z bloku jedynki.
ciężka anemja, wtenczas zostosowują
Kandydafury jedynki na uige-mar
się przez czynniki miarodajne
różne
szałków.
Środki odżywcze, w rodzaju
sztuczWARSZAWA, 15.11. (że/.wł, Słowa).
nego oddychania i t. p., aby przedłuNa stanowisko
vice-marszałka
Izby
żyć jej życie.
poselskej
Blok
jedynki
wyznaczy
Są tylko dwie rzeczy, które podnoszą życie w tych organizacjach do prawdopodobnie posła Targowskiego
stopnia młodzieńczago zapału. Są to względnie posła IKościałkowskiego.
subsydja i kredyty z jednej .strony i
Pramizorium bedźztowe
zapach poselskich mandatów z dru-

WARSZAWA,

giej..

=

Po wyczerpaniu
tego zainieresowania
organizacje
te
wpadają
znowu
i
strach
iczny
bezgran
a
wzbudz
wać,
BERLIN, 15 Hl. PAT. Vossische Zeitung donosi z Moskwy, że rząd
w sen letargiczny.
szacunek.
sowiecki nie poprzestaje na wykryciu
rzekomęgo
spisku
sobotażowego
Nienaturalny
i niezdrowy
rozstrach i
czasie taki
swoim
W
socjalistów w Zagłębiu Donieckiem i na aresztowaniu techników
niemiecrost
kollektywizmu,
związany
z
ponatury,
żywioły
ały
wzbudz
k
szacune
kich i innych, lecz wydelegował komisję pod przewodnictwem Bubnowa i
niżeniem
roli jednostki, musi wywozbiorjako
ludzkie,
masy
zaś—
obecnie
Schwarza, która przeprowadzi kontrolę stosunków partyjnych w Zagłębiu
łać reakcję w społeczeństwie.
niki zagadkowych sił wybuchowych.
i ma zarządzić rozwiązanie związku zawodowego robotników
hutniczych.
Na miejsce psychozy liczby musi
gólny
poszcze
i
jak
ludzkie,
Masy
a
psychologję, przyjść to co jest antytezą ilości,
Dalsze areszfowania.
mają swoją
człowiek,
mianowicie
jakość,
która
wyraża
się
niemi
można
nie
BERLIN, 13-11. PAT. Moskiewski
korespondent Berliner Tageblatt * bez poznania której
w jednostkach.
:
wyraża przekonanie, że sprawa aresztowania specjalistów inżynierów i techrz4dzič.
Reakcja
ta już
się
rozpoczęła.
ników w Zagłebiu Donieckiem
pozostaje w związku z utrzymującemi się
Jednak, ten czynnik psychologiczny
Ludzkość
zatęskniła
do
wybitnej
jednas
u
ny
na Ukrainie ośrodkami opozycyjnemi oraz z działalnością opozycji. Wobec - jest najbardziej ignorowa
nostki.
W
tem
lub
innem
miejscu
na
:
.
państwem
tego, poza 32-ma aresztowanymi inżynierami oskarżonymi 0 udział w t.zw.
przy rządzeniu
spisku donieckim, miano dokonać w ostatnich dniach dalszych aresztowań
Tej ignorancji, naprzykład, za- kuli ziemskiej,w tej lub innej dziedzinie
rzęsiściej zapalają się
mającej w ten sposób kontrrewolucjonistów zatrudnionych w przemyśle metalurgicznym.
raszewskiego,
wdzięczamy, wszystkie nasze niepowo- życia, coraz
ognie
zachwytu
nad wybitnemi indywirazem 53 głosów w Sejmie, a więc
zej.
gospodarc
e
dziedzini
dzenia w
dosyć, aby się utrzymać do przyszłych
Kiedy sztuka rządzenia, jako na- dualnościami.
U nas Piłsudski.
wyborów.
uka, którą prof. Petrażycki nazywa
Sprawa rokowań z Polską i arzszfów w Zagł. Donieckiem.
Entuzjazm, który budzi Marszałek,
ta:
ć
odegrywa
— Jakie funkcje pełni p. minister
będzie
prawa,
polityką
w nasto- oznacza, iż kult liczby gaśnie
osobiście?
BERLIN, 15. Ill. PAT.
Dziś o godz. 11-tej przed południem rozpoką rolę w dziedzinie socjalnych
w
szem
społeczeństwie.
cze
W „M. S. W. kieruję właśnie częło się posiedzenie gabinetu,
przyrodni
jak nauki
które trwało do godz. 2-giej po południu.
sunków,
Sama liczba
zrzeka
się swoich
najwięcej nas obchodzącą dziedziną, Jak donosi prasa berlińska, jnarady gabinetu
dziedzinie natury, kuli masy ludzdotyczyły
kwestji
rokowań
udzielenia
genjusz
jedbo sprawami dotyczącemi
złożony w archiwum praw w imię wiary w
będzie
kiej
handlowych
polsko-niemieckich
oraz
sprawy
aresztowanych
inżynierów
niezałatwianenostki.
łotewskiego,
Dotychobywatelstwa
różnych przeżytków, ludzkości.
emi- mieckick w Rosji sowieckiej.
Ale genjusz jednej tylko jednostki
i
‚
mi przez gabinet ministrów
czas zaś mamy 5-cio przymiotnikowe
i
grantów. Do mnie należą też sprawy
Vossische Zeitung twierdzi, że chociaż
min. Stresemann
miał możktóre jest. najja- nie może całkowicie. wypełnić
prawo wyborcze,
psy- pędzącego z zawrotną szybkością cowydziału prasy, pewne sprawy Samo- ność przeprowadzenia w Genewie z min. Załeskim rozmów
celem ewenSkrawszą ilustracją tej właśnie
ae dziennego życia. ,
rządowe i wiele innych.
chozy liczby.
tualnego usunięcia w rokowaniach polsko-niemieckich trudności, które wyI dia.kierowania życiem
codzien— Z jakiego powodu odstąpiono
zamiast leczenia daje się
Chorym
wołane
zostały
przez
dekret
o
strefie
granicznej,
to
jednak
niemieckie
koła
nem
są
nam
potrzebni
nie
nieznani
obsadzepowszech
tradycji
drodze
ed dotychczasowej
prawo ustalenia w
jakie lekarstwa są żołnierze a ludzie o wybitnych kwania teki oświaty przez osoby nie Sto- urzędowe oceniają sytuację niezbyt optymistycznie.
nego głosowania,
i
niż demokraDziennik twierdzi, że trudno przewidzieć kiedy rokowania polskojące dalej na prawo,
dla nich potrzebne. Przytem i pacjent lifikacjach i talentach i o wielkich
prawych
charakterach.
głosu
prawo
tyczne centrum?
niemieckie zostaną podjęte na nowo, ponieważ rząd niemiecki
poinformoi lekarz mają jednakowe
wyraTęsknotę
do takich
ludzi
już
i
B
Grupa nacjonalistyczna
przy liczeniu.
wany
jest
o
tem,
że
koła
warszawskie
są
zdania,
iż
rokowania
gospodarziła zgodę na udział w pracy koalicji
równość jest największą nie- daje się zaobserwować w społeczeńTaka
cze mogą się ukształtować
pomyślnie
po
rozwiązaniu
Reichstagu i po
psychozy
i otrzymała wyżej wymienioną tekę.
równością. Natomiast nierówność tam, stwie, które ma już dosyć
liczby
i
organicznie
z
nią
związanej
tą
Minister Hermes ma przedłożyć gabinetowi
— Czy p. minister uważa rezultaty utworzeniu nowego gabinetu.
rzeczywis
byłaby
gdzie są nierówni,

Posiedzenie gakinefu Rzeszy

wyborów

wych

do

samorządów

za pomyślne

skiej?
—

świetny.

Uważam

powiato-

dła ludności
wynik

pol-

wyborów

Prawie 90 proc.

za

wyborców

poszło do urn z całą świadomością,
niemal bez żadnej agitacji wiecowej.
Odnieśliśmy zwycięstwo, którego bardzo poważne skutki dadzą się odczuć
w najbliższym czasie w życiu SamoIštuPowiat
powiatowych.
rządów
zarządu
członkiem
obrał
ksztański
powiatowego jednego Polaka z ogólnej liczby dwóch, co wywołało zadowolenie wśród ludności polskiej i za.Jaunakas Zirazem bół w redakcji

obszerne sprawozdanie

o obecnym

stanie

Niemieckiej.

rokowań.

żadnych

bliższych

Komunikat

następuje: W
w Zagłębiu

informacyj

Biura

o obecnym

Wolia o

posiedzeniu

związku z aresztowaniem
Donieckiem,

stanie

ambasada

|dochodzenia

gabinetu

sądowego.

Rzeszy

brzmi

jak

inżynierów i techników niemieckich

niemiecka

w Moskwie

otrzymała

pole-

cenie poproszenia rządu sowieckiego o natychmiastowe i

dokładne

wyja-

Śnienia,
jakie konkretne
zarzuty stawiane są aresztowanym i jakie
są
dowody ich winy. Jednocześnie
na
podstawie
istniejących
postanowień
traktatowych wysunięte będą w Moskwie żądania, aby konsulowi
generalnemu
Niemiec
w
Charkowie
pozwolono
na
odwiedziny
aresztowanych
obynas“. Także i powiat Dyneburski
powiado
Polaka
wateli niemieckich.
jednego
wybrał
towej
komisji
rewizyjnej
i
bePozatem minister spraw zagranicznych wskazał berlińskiej ambasadzie
członkiem
także Polaka
dzie miał
sowieckiej
na wzburzenie, które wywołał ten incydent w niemieckiej opinii
zarządu wybranego z listy socjalistypublicznej,
a w szczególności w kołach zainteresowanych w obrocie gospopolskich.
głosów
cznej za pomocą
samorządów darczym z Rosją sowiecką. Minister zakomunikował ambasadzie, że wskudo
wyborów
Wyniki
dokładnie tek sytuacji stworzonej przez ten incydent brak
jest obecnie
warunków
gminnych nie są jeszcze
:które dla pomyślnego wyniku narad gospodarczych znajdujących się obecnie w
danych,
tych
z
ale
wiadome,
mamy, możemy już stwierdzić, że toku i że wobec tego rząd Rzeszy uważa za wskazane przerwać te roko-

liczba naszego przedstawicielstwa nigdzie się nie zmniejszyła, lecz prze- wania aż do odwołania.

ciwnie zwiększyła.
-- Jakie są widoki na zwiększenie
frakcji polskiej w przyszłych
wyborach do sejmu.
— Chcę
ska wykaże

wierzyć, że ludność poljeszcze większe zaintere-

E

Rokowania niemiecko-sowiezkie
BERLIN,

przerwane.

15-III. PAT.

že w

donosi,

Lokal Anzeiger

czasie rozmowy między min. Stresemannem i ambasadorem Krestinskim porozumiano się co do przerwania ro-

sowanie i Świadomość narodową w
Bórsen Currier donosi, że przewodberlińskich.
przyszłych wyborach do sejmu. Gdy- kowań
uprzedził oficjalne przerwaby wszyscy Polacy głosowali na listę niczący delegacji sowieckiej
Moskwy.
polską, mogłoby do sejmu wejść 3 nie rokowań przez swój wyjazd do
EVS
polskich posłów. Ale że to trudno

osiągnąć, więc chyba pozostanie licz-

Minister Tifułeska usiąpił ze. stanowiska.

ba obecna.

liroczysfość węgierska

w

A
ю Krakowie.
w
dniu,
W
PAT.
III.
15.
KRAKÓW,

Węgry obchodzą 80-tą roczktórym
odbyło
0 niepodległość,
nicę walki
Anny,
św.
le
koście
w
się w Krakowie
węgierskiego,
konsulatu
staraniem
niezwykle uroczyste nabożeństwo, w
którem wzięli udział członkowie konMarchsulatu na czele z konsulem
wickim, przedstawiciele władz, prezes
towarzystwa _ węgiersko - polskiego
„ Pappee, członkowie
kolonii węgierskiej w Krakowie i liczni przyjaciele
_ Węgier.
Po nabożeństwie w biurze

_ konsulatu zjawił się w imieniu woje-

m

wody starosta Stańkowski, który złożył konsulowi gratulacje
z powodu

żę"uroczystości.

GENEWA,

15—Il. Pat. Zapowiedziane

ustąpienia Titulesku

wiska delegata Rumunji Lidze Narodów już nastąpiło. Następcą

ze

jego 20-

stał nowy poseł rumuński w. Bernie Antoniade.

Komierencja w sprawie Tangeru odłożona.
LONDYN,

15—1ll. Pat. Z Paryża donoszą, że wyznaczona

na

dzisiaj

konferencja w sprawie Tangeru z udziałem przedstawicieli Francji,
pąnji, Włoch i Anglji odłożona zostaje do wtorku dn. 20 bm. Na

Hiszkonie-

rencji rozpatrzony będzie tekst

porozumienia

francusko-hiszpańskiego,

także nieuzgodniona dotąd kwestja dotycząca administracji

wej

Tangeru.

са

BERLIN,

a

międzynarodo-

Durodzenie floty niemieckiej,
i5-lil. PAT.

Dziś o godz.

11-tej przed

południem

ni marynarki niemieckiej spuszczono na wodę 4 wielkie
Komendanci
B. 111, 112, 113, 114.
obecni byli przy uroczystości chrztu

wano „Tygrys“, „Ryš“, „Jaguar“ i „Lampart“.

znachorstwa,

nego

które

ciągle

ze stoczkanonierek
które naz-

nara-

ża organizm społeczny na niebezpieczne wstrząśnienia.
Specjalnie wzmogła się ta psycho-

Światowej, kiedy

czasie wojny

za w

zderzały się
olbrzymie masy ludzkie
k
»
sobą.
między
kulcie nieznanego żołnierza,
W
który powstał po wojnie, leży w grunmiljonocie rzeczy uwielbienie tych
nowych mas ludzkich, któremi są
woczesne armje.
Rzecz charakterystyczna, iż repre-

zentantem armji jest

żołnierz niezna-

ny i tam, gdzie wchodzi w grę masa,
odrębnoginą wszelkie indywidualne
Ści, a w tej liczbie i nazwiska.
wyborJeżeli powszechne prawo
to kult
liczby,
cze oznacza patologję
nieznanego żołnierza wyraża jej poezję.
niezliczone
liczby ma
Psychoza
inne objawy w życiu.
Naprzykład, drzwi gabinetów urzędowych otwierają się naoścież przed
każdą delegacją, niech to będą pucobuty z pobliskiego zaułka, byle ich
było kilku, interesy kilku reprezentujących.
wysłuchany
będzie
| nie zawsze
ten, który reprezentuje tylko samego
siebie, jakąkolwiekby on stanowił wartość indywidualną.
naprzyCzy będzie wysłuchany,
który: w
kresowy,
kład, ziemianin
wysoko ‘ trzymał
przeciągu 150 lat
polskości

na kresach i chciał-

które doby opowiedzieć o ciosach,
znaje ten sztandar w czasach niepodległościowych?
nie repreJednostki, zbiorowości
zentujące, ale działające w interesie
i powogółu, spotykane są zimno
ściągliwie, a przemawiające 'w obrogrupointeresów
nie įegoistycznych
wych,

lecz w

dują posłuch

imię

zbiorowości

i uznanie.

Życie przystosowało

się

znaj-

do

tej

psychozy i odpowiedziało powodzią
różnych organizacji, aż do towarzystw
wzajemnej adoracji i kółek skakania
przez płot włącznie.

Chodzi o magiczny tytuł,

łodzie torpedowe

przedwojennych
dawnych
nowozbudowanych łodzi,

wyborPsychoza liczby w prawie
polityczrozkwit
czem spowodowała

sztandar

stano-

bezbarwności.

-

równością.

W sprąwie aresztowania inżynierów niemieckich w
Rosji sowieckiej,
min. Stresemann miał zdać gabinetowi sprawozdanie
ze swej
rozmowy z
ambasadorem Krestinskim. Rozmowa ta, jak twierdzi prasa berlińska,
nie
dała żadnego wyniku, ponieważ ambasador sowiecki oświadczył, że nie ma

wyraża-

jący zbiorowość, treść której jest rzeŻY
czą obojętną.

Wytworzyła się u nas nowa klasa

:

Życie gorączkowo wymaga
czości, prawdziwem
źródłem
jest tylko jakość, a nie ilość.

twórktórej

Olgierd Kryczyńsk!.

KREDITAS
MES

Komunikai

posia Klimasa.

PARYŻ, 15. lil. PAT.
Poseł litewski w
Paryżu Klimas rozesłał prasie francuskiej

że

prasa

przedstawia w tendencyjnem świetle

komunikat w

którym

dowodzi,

zac'0-

wanie się rządu litewskiego wobec decyzji
Rady Ligi Narodów z dn. 10 grudnia roku
ub. w

sprawie

sporu

polsko-litewskiego.

Komunikat ten zawiera szereg insynuacyj
pod adresem Polski czyniąc ją jedynie odpowiedziainą

za zwłokę

w pertraktacjach

z

15.111. (£ /.wł, Słozza ).

Wobec konieczności uchwałenia prowizorjium budżetowego do dnia 1-go
kwietnia, Sejm natychmiast po zebraniu się będzie musiał przystąpić
do
pracy i po wyborze składu komisyj
w ciągu kilku godzin uchwalić prowizorjum budżetowe na 1-szy
kwartał.

Burztiwe posiedzenie В. K. W.
We środę w gmachu
sejmowym
obradował C. K. W. P. P. S.
|
Oficjalnego
komunikatu z obrad
nie wydano, jednak jak się dowiadujemy, omawiana była sprawa rozdziału mandatów z listy państwowej.
Dyskusja była burzliwa, gdyż chodziło o mandaty pos. Jaworowskiego i
p. Prausowej, którym ;niektórzy
ze
stronnictwa przypisywali klęskę P.P.S.
w Warszawie.
`
W rezultacie jednak mandaty im
pozostawiono.

Następnie

omawiano sprawę

ki w przyszłym Sejmie.
postanowiono

zająć

Jak

takty-

słychać

stanowisko wy-

-czekujące, a jedynie sprawę

nadńżyć

wyborczych poruszyć
na jednem
pierwszych posiedzeń Sejmu.

z

L]

Budžei wydatkėw na rok 1828-29
wynosi 2.825.752.536 złotych.
We wtorek ukończono
druk preliminarza budżetowego na rok 1928 —
29, który się przedstawia jak następuje:
Dochody na rok 1928 — 29 mają
wynieść 2.525.702.596 zł., wydatki zaś
2.478.370.242 zł., nadwyżka
dochodów nad wydatkami wynosi 41.332.354
zł. Budżet na rok 1928—29 jest wyższy od budżetu
za rok 1927 — 28
0 600 miljonów złotych.
Zwiększenie dochodów rząd przewiduje z podatków pośrednich aj;więc
ze zwiększenia dochodów z monopolów (spirytusowego
о 125 miljonów
zł., z tytuniowego
o
100 miljonów
złotych).

Pożyczki pod zastaw papierów
warfościowych.
WARSZAWA,

15-.

PAT.

Rada

na oLitwą. W odpowiedzi na powyższy komu- zawiadowcza P.K.O. uchwaliła
nikat August Gauvain w Journal des Debats statniem posiedzeniu
następujące zastreszcza 'przebieg pertraktacyj polsko-li- sady, według których będą
udzielane
tewskich poczynając od wzmiankowanej.
decyzji Rady Ligi Narodów.
Autor zaznacza, że Polska gotowa jest
w każdej chwili porozumieć się z Litwą,
natomiast Woldemaras
uczynił
wszystko

aby uniemożliwić porozumienie. Następnie
Gauvain
oświadcza,. że zachowanie się

pożyczki
pod zastaw papierów wartościowych, a mianowicie: Pod zastaw
papierów państwowych i akcyj Banku

Polskiego

- w wysokości

80

proc.

ich wartości giełdowej, papierów koi hipotecznych
—15 próc.,
premjera litewskiego stwarza
nadzwyczaj munalnych
trudną sytuację dla litewskich przedstawi- papierów dywidendowych
- 40 proc.
cieli zagranicą i zaznacza,
że pertraktacje Normy
powyższe nie mogą przekrow. Królewcu mogą dojść do skutku jedy- czyć nominalnej,
ewentualnie
przelinie pod warunkiem, że organizacje
techniobiegowej
wartości
czne Ligi Narodów, k órych udział
w tych czonej na złoto
pertraktacjach przewidziany był przez de- papierów.
cyzję Rady z dn. lo
podczas

pertraktacyj

grudnia

mających

r. ub.
się

będą

rozpo-

cząć w dn. 30 marca rb
od pierwszej
chwili oddane do dyspozycji stron.

Keliog o środkach przeciwko
wojnie.
szym

g-iniowa ćwiezenie rezerwistów.
WARSZAWA.
dobnie

jak w

ster Spraw

15.II1.

PAT.

Po-

roku

ubiegłym,

p. mini-

Wojsk.

zarządził

próbne

powołanie na 3-dniowe ćwiczenia woj-

NOWY YORK, 15.II.
W
dniu dzisiejsekretarz stanu Kellog wygłosił pod-

skowe

niektórych

roczników

rezer-

wisłów w kilku powiatach oraz w m.

czas bankietu wydanego na jego cześć przez
radę polityki zagranicznej, dłuższe przemó-

st. Warszawie.
celu zbadanie

Ćwiczenia te mają na
sprawności
mobiliza-

nie wypowiadane
przez siebie argumenty
zą zawarciem wielostronnego traktatu wy-

cyjnej

administracyjnego.

wienie, w którem

przytoczył niejednokrot-

mierzonego przeciwko

wojnie.

Mówca

za-

znaczył, iż traktat taki nie zawierający żadnych zastrzeżeń byłby bardziej pożądany od
paktów dwustronnych.

W dalszym ciągu sekretarz stanu ©świądczył, że Ameryka nigdy nie weźmie
udziału w, jakimkolwiek układzie, który
bezpośrednio nosiłby charakter przymierza
wojskowego i w żadnym układzie nie zobowiąże się do użycia swych sił zbrojnych
przeciwko jakiemukolwiek innemu krajowi.
Zarazem Stany Zjednoczone nie pozostaną
nigdy- poza jakimkolwiek poważnym ruchem

pokojowym

=

Nowa ustawa wojskowa w Kownie.
Z Kowna

donoszą: Ministerstwo wojny

'opracowało nową
skowej.

Między

ustawę o

innemi

w

służbie

nowej

woj-

ustawie

przewidziane są stopnie wojskowe, których
dotychczas armia litewska nie posiadała.
Mianowicie: przejściowy pomiędzy podofi-

społeczna, klasa prezesów, częstokroć cerem i oficerem (stopień wyższy, od sierwielu jednocześnie organizacji.
żanta) i generał-majora (dotychczas był
Rzecz ciekawa, że klasa ta nie tylko generał lejtenant i generał pełny).

aparatu

Znaczki

pocziowe

z podobizną

Sienkiewicza.

WARSZAWA.

15.III. PAT. M-stwo

Poczt
i Telegrafów
w najbliższym
czasie wprowadza w obieg
pojedyńcze
kartki
pocztowe
ze znaczkiem

15-groszowym

z podobizną

Henryka

Sienkiewicza. Odnośne
rozporządzenie ministra Poczt i Telegratów Kukaże się w jednym z najbliższych nume-

rów Dziennika

litej Polskiej.

+

Ustaw

Rzeczypospo-

Giągnienia W boferji Klasowej.
WARSZAWA,

15. Il. (tel. wł. Słowa). W

dzisiejszym ciągnieniu
wygrane:
10,000 zł.- 22810.

padły

następujące

5,000 zł.—80022, 50873, 51489, 69566,

11127,

100735, 101930.
3,000 zł.—44951,
99677.

73240,

74013 80400,

2

З

Przed zwołaniem Sejmu.

34

7

18, 22, 24 i 25.
Po dokonaniu obliczeń Państwa Komisja wyborcza

cy

podział mandatów

18 . 10, Nr. 22
Wobec powyższego
się następująco:

oficjalny wynik

wyborów

il. mand. w okr.

1 (Bezp. Bl. Wsp. z Rządem)

BP

z list. państw.

52

3 (Wyzwolenie)

34

1

41

4
21
5
3

0
4
0
0

4
25
5
3

18 (Blok Mniejszošci)
„
Ар
ЁЗе!гоЬ.—іешіса)
„
20 (Lista Ruska)
08
K Paūstw. Bl. Pracy)

45
3
1
4

10
0
0
0

55
3
1
4

„

31

1

38

1
2
12

0
0
0

1
3
12

372

12

444

ы
8 (Selrob.
prawica)
„10 (Stronnictwo Chtops)
„
13 (Jedność Rob. Włość).
_ .„
14 (Związek Chłopski)

6

17 (Zjedn. Nar. Żyd.)

„.

22

(Bl. Wyb. Ukr. Soc. Rob.)

24 (Blok

„25

Kat.

8

Nar.)

(Bl. Piasta i Ch. D.)

28

26 (Ukr. Partja Pracy)
„
„
30 ( Kat. Unia Ziem. Zach.)
Różne listy lokalne
Raz e

m:

deputowanych

L Oeuvre

dowiaduje

fyjnego

prezesem

Bloku

Bezpar-

Współpracy

Rządem.

z

WARSZAWA, 15. III. (że. wł. Stowa)

p.

Bartla

hędzie

miała większość.

Węgier

w

sprawie

komunistycznych,

34

umiejętnie ułożona — antologja wyjątków z listów, pamiętników,
opisów,
studjów i t. p., malujących a gorąco,

gdyž jeszcze w XVIII stuleciu: ludziZ
epoki Rokoko, ich obyczaje i zwyczaje. Barwną i żywą przedmowę namalującą wcale do-

kładnie całokształt ducha

epoki. Nie

„uśmiechają się nam tylko... przekłady
mieć przed
niemieckie. Wolelibyśmy
irancuskie.
oryginały
oczami

Niejako zaś z tła podmalowanego
i Poppenberga

jeden tylko wizerunek—ale

wyrasta

kapitalny.

Marie Aurora Grafjn von Kónigsmark.
Baron Polinitz odmalował ten portret
książce

(„La

Saxe

galante*)

1734-go

z roku
a

Trebitsch-Stein odświeżyła

p. Marianna

Ów

się

woobrany

izba wypo-

się co do deputowanych, którzy istotnie znajdują się w więzieniu.

udziałem libe-rałów.

w tej sprawie P.P.S., której część posłów podobno ma oddać białe kartki.
To by ostatecznie przechyliło szanse
na rzecz p, Bartla. W związku z tą
sprawą omawiana jest szeroko kwestja
następcy na stanowisku vice-premjera.
Wymieniane są dwie kandydatury ge-

:

3

na na marszałka Senafu.
WARSZAWA, 15.11. (tł. wł. Słowa)

EBZEBBNARASCZERAZEREMZBSEGZEZ
odaje do ogėlnej wiadomosci

Damski fryzjer Aleksander
B odkupił aaą
fryzjernię
„TEODORA“,
przy ul. Mickiewicza 15 (vis-a-vis hotelu Žorž),
która obecnie istnieje pod nazwą

Coifeur

SALONY

DAMSKIE

i

Aleksander

MĘSKIE

PY

EB

Manicure

ES CZ

SZ

O

LF
RE

-&

na nowo odremontowane i urządzone

z komfortem.
SU G

A

—

pani Kuzniecowa.

ADO A GA

AGO DR

O

5
=

Oz

EE

[CHOROBY WĄTROBY
KAMIENIE ZOŁCIOWE
jk

ządać w apiekach

.

się z uśniiechem

przed

się

rokiem

mawiał:
1789,

roskosznie żyje!'

doradzał: „Żyjcie!

„Kto

ten.nie

nie
wie,

lu it. p.

żył czął rej wodzić w całem

jak

L'.bbe Galiani

Żyjcie

Rychło sałon

wogóle
życiu

rzyskiem i stał się szkołą dobrego
smaku. Królować w salonie zaczęła

i używajcie — kobieta. Lokaj zaczął

+

co

zapytanie

pan

wie

w

prze-

Kamermacher,

becnie

Świadek

— dzisiejszego

„Rosenka-

tiosobieniem

Louis de Gontaut, duc de Biron, który ostatni nosił tytuł księcia de Lauzun i ścięty został w r' 1793 (Nie należy go identyfikować z arcy-dworakiem Nonparem de Chaumont, hrabią,
księciem

de

z grupą

na tere-

|

komuni-

Mukaszewicz.

j

sekre-

tarz gimn. białoruskiego i jednocześnie członek Rady Nadzorczej Banku

Białoruskiego mówi o gimnazjum.

U-

trzymuje sie ona z opłat szkolnych,
subwencji T-wa Szkoły Białoruskiej i
nieznanego mu
pochodzenia ofiar.
jako członek Rady
Banku
wie,
że głównemi pozycjami dochodowemi
Banku były tranzakcje przekazowe z
Tranzytowym Bankiem w Rydze.

Dokładnie wskazuje Sądowi gdzie

ZA'

„OA

rownik ekspozytury Oddziału

Il Szta-

bu Generalnego mjr. Meyer i radca
wojewódzki p. Rakowski.
W. T.

(Bakszta

|

2)
®

duetem

tanecznym

Orkiestra w zwiększonym
—0

&

Ferri

PANK

BEEDYE

EST

komplecie. — Jazz-Band.
Początek © godz. 10 m. 38 wiecz.

DEI USS

IST

po- w odmęcie bitwy zatyka sobie

epoki jest Don Żuan recoce: Armand-

a potem

współpracuje

zujących radnych.

u kapelusza białe pióro, dar
kochanki, i
przez io Ściąga na siebie grad
kul.
Hasłem ówczesnych dandysów jest: Pośpieszmy dodać, że i „pani jego
Vivre et dormir devant
um miroirt serca"
nie gorsza.
Саюрще do
Muszą przyglądać się sobie i być sa- ataku ramię przy ramieniu
# $2а10mi widziani. Wszyscy są mniej lub nym rycerzem i woła: „A cóżeś ty
więcej
aktorami.
Grają jedni dla myślał, że kobieta
stawia
życie na
drugich. Elegancja, rycerskość,
ogla- kartę tylko wówczas, gdy dziecko na
da towarzyska idą w parze z wyraii- świat wydaje!“ A pod Fontenoy?
nowaniem zmysłowości.
W klasyczKsiąże Richelieu, na wzgórzu pod
nych
„Pamiętnikach
Faublasa*
nie Fontenoy, składa raport królowi.
naiwna
dzieweczka zażywa: przygód
- Jakie wieści?
pyta król.
nielada, ale prześliczne pacholę do— Bitwa może być wygrana, jeśli
staje się w doświadczonych
niewiast taka będzie wola waszej
królewskiej
ręce. Faublas
Louveta de Couvray, mości.
|
to prototyp Cherubina z „Wesela FiKról skinął.

Żywem zaś niejako

świadek

nie Rady Miejskiej

kierownik

Restauraeja

ecz.

valiera“.

radny

Wówczas
twierdził, że występował jako delegat „Hramady“ (jak z0stało wyjaśnione razem z członkami
KPZB. Sztrumpiem
i Olejniczakiem)
obecnie zaś uważa, że reprezentował
lud białoruski. Na zapytanie sędziego
Brzozowskiego nie umie wytłomaczyć
kto gą o to prosił. Jak wiadomo о-

Franzzi

* Ludzie z epoki Rokoko żyją,

1

Kruk,

go.

trzebują žyč, nie mogą inaczej
żyć,
jak tylko — na pokaz, cor" populo.

gara"

Świadek Kuźma

i

miejski, skarbnik centralnego
hurtka
oświetla akcję wyborczą
„Hramady*
do Kasy Chorych. Zeznania
Świadka
niezupełnie pokrywają się z
zeznaniami złożonemi u sędziego
Śledcze-

tej spra-

z wiedeńskim

Lauzun,

zmar-

Galanterja,
tysiące
przygód miłosnych, kochanie się naraz w dwu, trzech kobietach idzie w
parze z rycerskošcią bez skazy 1 7

Dandysi XVIII wieanonsować szaloną odwagą!
lecz ku lecą na wojnę lub na pojedynek,
jak na miłosne rendez-vons. Lauzun

Rokoko (albo używając irancuskiej życia, ile tylko Starczy sił!* Możnaby (że do stołu podano) nie panu,
słów
ułożyć...
dewizę dla pani: Madame est servie!
pisowni rococo) jest dziwacznem Ska- 2 tych

na

wiedzieć i o osk. Taraszkiewiczu
Okińczycu (obrońcy z zawodu).

Atrakcyjny program, artystyczny
5
na
czele

za- łym w r. 1723).

towa-

oży-

ą

ERA

wić się, Rujnowano

i

spędzał wakacje ostatnich lat dyrektor gimnazjum Ostrowski.
Żeznań
Świadków:
Mrozowicza, ©
Nekanda-Trepko, Reszetowa,
Sawickiego,
Wojcikowej
i Wojcika jako |
nieciekawych i niewnoszących nic nowego do sprawy nie podajemy. Dzis
dalszy ciąg obrad.
Zeznają
oiicerowie służby
Śledczej,
ponownie kie-

da

na ustach, że nie spostrzegał nikt,
w skażonej formie rococo nadał
na- podobnie jak szanujący
się. gracz
zwę: cnłej epoce, obejmującej prawie przegrywał krocie, nie zmieniwszy nacały wiek XVIII, gdyż do wybuchnię- wet wyrazu w. oczach. W przedzgoncia Wielkiej Rewolucji. |
nej chwili kazanoby jeszcze nieść sieRokoko to—Francja, Wersal, Pa- bie—na polowanie. Uważano, iż lepiej
ryż. Wszystko, co jest „rokoko”
w życie zakończyć na balu. lub grając
innych krajach, jest tylko naśladowa- na scenie, aniżeli w łóżku. Używano
niem, Nie wyłączając Fryderykowych życia... A gdy wybiła
żegnania
się
biesiad w Sanssouci. Rządzi Światem godzina, miano ambicję odejść tak,
w XVIII stuleciu —Francja. Język fran- jak dobre maniery i wytworność nacuski staje się, zamiast łaciny, języ- kazują.“
|
kiem dyplomatycznym,
a w znacznej
Areną popisową t. zw. „towarzymierze językiem towarzyskim, między- stwa“ byt salon. Początkowo promienarodowym t. zw. „wyższych warstw. niowaly elegancją, ogładą, dowcipem
Jakie są kardynalne cechy epoki
wielkie tewarzyskie ogniska
R okoko—w przeciwieństwie np. do jedynie
paryskie np. marszałkowej de Lixemepoki Odrodzenia, do epoki
roman- bourg, księcia Conti, pani du Deffand,
tycznej, do czasów Biedermajerszczyz- panny de Lespinasse, w Palais-RoyaTalleyrand

Św.

śrosżuny
5
TEL.$04-96

i

M. Awrejcewicz

drukarni
Kleckina
i J. Lewin,
właściciel
drukarni
mówią o robotach wykonywanych
dla „Hramady*.
Osk. Rak-Michajłowski,
prowadzący,
jak wiadomo,
akcję prasową „Hramady* zadaje świadkom
szereg pytań, mających na celu ustalenie wysokości opłat za te roboty. Z pytań
zadawanych przez
osk. Rak-Michajłowskiego n.b. rzeczowych
widać, że
przygotowywał
się on do obrony
gorliwie. To samo zresztą można po

CHOLEKINAZA
M. NIEMOJEWSKIE
GO

Po
owe informacje i
WARSZAWA
s
ŚWIĄT

znów

wie, oświadcza:
„Wiem, że dzieje się krzywda, ponieważ siedzą tu ci ludzie..."
Przewodniczący zwraca Świadkowi
uwagę na niestosowność takiego powiedzenia i zapytuje:
Pan jest obecnie posłem, z jakiej listy?
— Z listy Nr. 39 w Nowogródku,
listy „zmagania za interesy sielan
i
robotników*.
Świadek
był w Pradze
Czeskiej.
gdzie studjował w uniwersytecie,
razem z nim było stu dziesięciu niezamożnych studentów Białorusinów.
Dziwnym
trafem Świadek
— pose!student kształcił się razem z innym
za pieniądze
jakiejś organizacji, nie
wiedząc co to za organizacja.
Po powrocie do Polski wstąpił. do
„Hramady“, gdyž jak twierdzi zapoznawszy się ze składem personalnym
partji nabrał do niej przekonania.
Będąc w Pradze rozmawiał z Taraszkiewiczem podczas jego bytności

tam.

i

obiadowej

poseł

wodniczącego

kampanii

w więzieniu,

na to, aby

Świadkowie

Stepowicz, pracownicy drukarni im.
Franciszka Skoryny, nauczyciel gimn.
biał.
Praskin
i Marja Łapińska,
„Pax“
nie
strów Ignacy Paderewski zaprosił 0- właścicielka _ drukarni
becnego oskarżonego p. Łuckiewicza wnoszą nic nowego do sprawy.
do Polski?
Sąd zarządza
odczytanie
zeznań
Świadek. Wiem, że niebyło czło- nieobecnych Świadków J. Doilida i
wieka tak słabo orjentującego się w M. Szyło, ten ostatni
skazany
jako
jednego z
w polityce i jednocześnie tak pięknie redaktor odpowiedzialny
grającego na fortepianie
jak
Pade- czasopism hromadowskich
na
karę
rewski.
więzienia ciężkiego z pozbawieniem
praw stanu.
Na sali ogčiny šmiech.
Obrona zadaje szereg pytań.
Pada pytanie mec.
Preissa:
Czy
Świadek wie,
że Prezes Rady
Mini-

Świadek Ign. Dworczanin, no-.

okresie

B. Aleksandrowicz,

Pierwszy występ posła z listy 39.

na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca
lub Żakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie.
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32.

nieco ny, pozytywizmu i t. d.?

już wyblakły wizerunek z racji... upły„bonięcia akurat 200 lat od zgonu

skiej Aurory.“

.się

Świadek

'zastępca
Komisarza
Rządu
na m.
"Wilno, mówi o działalności „Hramady”, zwłaszcza w dziedzinie akcji prasowej, z którą stykał się służbowo
jako referent wydziału. Świadek
ten
mówi szczegółowo o konfiskatach zarządzanych przez Komisarza
Rządu
oraz wspomina o kilku antypaństwowych wystąpieniach
Taraszkiewicza i
Okińczyca.
Julian Linde będąc
„pod rezyką“ po libacji koleżeńskiej zapisał się
do „Hramady* mimo tego jest Polakiem i nie zna języka białoruskiego.
Otrzymał legitymację członkowską
i
był na jednem z zebrań,
na którem
przemawiali Miotła i Taraszkiewicz.
Co było mówione na zebraniu nie
bardzo zrozumiał.

niecony.

Po przerwie
wienie.

Poszukuje się lokalu

Zeitalter in Brieien, Memoiren, Ta- dny był za panowania dwu Ludwigebūchern“). jest to bardzo a bardzo ków: pietnastego i szesnastego, i—

w

w

Wobec tego, że dalszy ciąg badań
zaczyna przybierać charakter polemiki
politycznej,
przewodniczący
uchyła
szereg pytań obrony.
Zeznania
Świadka
skCriczone.
Osk. Łuckiewicz składa wyjaśnienia w
sprawie pozycji buchalteryjnej, wynalezionej w książce „Homana”,
a dotyczącej
pobieranych
przez
niego
sum.

Clou wczorajszego dnia było zeznanie św. Wacława Gizbert Studnickiego, Dyrektora Archiwum miejskiego, niezz racji istotności zeznań, a z
racji wysoce ciekawych momentów, w
jakie zeznania te obfitowały. Studnicki
zna Łuckiewicza
od lat kilkunastu.
Jak twierdzi Świadek, oskarżony z pochodzenia szlachcic stał się stopniowo
pionerem ruchu białoruskiego. O oskarżonym mówi jako jednostce wręcz
małowartościowej moralnie, a nawet
poszlakowanej o współpracę
Z niemieckim Sztabem generalnym, z którego polecenia
pracował
w okresie
okupacji w piśmie „FHoman*,
wydawanym za pieniądze sztabu.
Zadania czasopisma tego sprowadzały się do zwykłej
roboty t. zw.
gadzinowej.
Dużo złego mówi Świadek o osk.
Łuckiewiczu, a kiedy w
podnieceniu
mówi, że Łuckiewicz był w tym okresie najciemniejszem indywiduum, wywołuje to ogólny protest obrońców.
Mec. Honigwill nie umie
pohamować
oburzenia i woła:
„to bezczelność".
Przewodniczący
przywołuje
do porządku mec. Fionigwilla.
Wytwarza się nastrój wysoce pod-

dzisiaj uroczystość

znajdujących

zgodził

żeniem francuskiego
wyrazu rocaille całej epoki Rokoko.
A pani du Deioznaczającego rodzaj ornamentowania: fand oto co pisała o współczesnem
zamiast prostych
linji naśladowanie jej pokoleniu: . „W onych czasach u-'
„k
:
:
skał, kamyków, muszli, wogóle suro- miano i żyć i: umierać;
nie znano.
Nieduży lecz wdzięczny monumen- wej przyrody. Ów genre rocaill
sto: ułomności. Trzymano się prosto, choć
cik epoce Rokoko wznieśli
Pechel i sowany głównie do mebli jako też podagra nie wiedzieć jak dokuczała;
Poppenberg („Rokoko, das galante przy ozdabianiu wnętrza komnat mo- wstyd było syknąć z bolu lub skrzy-

swojej

obchodzą

żądania zwolnienia

„BOSKA AURORA".

przez Pechla

Suro-

będzie miała Okocimskiego z Krakowa.

Decydujące stanowisko

Poppenberg,

pomocy

BABEBAREEACEWZEGBZEZSZEBZERZE

Jak się dowiadujemy, kandydatura na
nie
jest
jeszWARSZAWA, 15 III. £e/, wł. S'o- marszałka Senatu
Pilsudwa). W kołach politycznych oceniają, cze ustalona gdyż Marszałek
że wysunięta
przez ' Marszałka Pił- ski nie wyraził w tym kieinnku żadWśród
kandydatów
sudskiego kandydatura vice-premjera nego życzenia.
Bartla na marszałka Izby
poselskiej wymieniają przedewszystkiem nazwisuzyska większość w Izbie. Za kandy- ko p. Walerego Romana b. Delegata
duturą tą oprócz klubu jedynki będą Rządu w Wilnie. Poprzednio wymiegłosować Niemcy,a obecnie toczą się niane były nazwiska prof. Zakrzew(Gotza
rokowania o pozyskanie innych grup. skiego ze Lwowa i barona

pisał

przy

o niepodległość.

Węgry

się, że Poincare

utworzenie gabinetu z

Prezesem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, który jak wiadomo
stworzy jednolity klub w Sejmie, wed- nerała Góreckiego i min, Moraczewług wszelkiego prawdopodobieństwa skiego. Mówi się że gdyby vice-prebędzie pułk. Sławek. Prócz tego zo- mjerem został min. Moraczewski. to
stanie wybrane prezydjum z 5 vice- pewną byłoby rzeczą, że gen. Górecki
prezesami, któremi mają zostać - ks. wszedłby do Rządu w
innym
chaJanusz Radziwiłł albo p. Targowski, rakterze.
p. Lechnicki, Kościałkowski
i ZagleKandydatura p. Walerego Roma:
niczny.

Kandydatura

spraw

KAIR, 15-11 PAT. Komitet wyko-nawczy partji liberalnej
postanowił
utrzymać dzisiejszą koalicję i wziąć udział w gabinecie, który
ma
stworzyć leader nacjonalistów Mustafa-Na-him-Pasza. Mustafa-Nahim-Pasza
ma
w ciągu dzisiejszego popołudnia po-wiadomić króla o zgodzie . swej
na

BUBDCEREKE

Pułk. Sławek

tych

Brzegilenie gabinelu w Turcji.

9

6

wykrycia

Jednakże premjer nie zgodził się- zdaniem dziennika na to, ażeby deputowani Doriot
i Duclos, którzy zbiegli, mogli korzystać z jakiejkolwiek
amnestii.

1

W

do

wałki

w izbie

wyborczej

wiedziała

11

0

się

PARYŻ, 15 III. PAT. W związku z dyskusją, jaka ma być niebawem

64

2

PAR)

min.

Poincare nie zgadza się na amnosiję dla komunistów.
przeprowadzona

9

TN

Litwinowa w sprawie zawar-

sądowych

BUDAPESZT,
15 Ill. PAT. Całe
80-tej rocznicy walki o niepodległość.

125

12

i nie dopuszcza

80-fa rocznica

Razem.

23

rzeczy

wych wyroków

przedstawia

102

(PP, S)

:

„we

następują-

do Sejmu

przez

Niego o kuckiewiczu.

Vorwarts
pozatem stawia pytanie, jaki cel miał cały ten
proces
wyrok. Chyba tylko dostarczenia nacjonalistycznej prasie zagranicznej sposovności do stwierdzenia, że w Niemczech dzieją się w tajemnicy straszli-

mandaty, Nr. 2 12, Nr. 3—7, Nr. 7-2, Nr.10 - 4,
1,.Nr. 24 7, Nr. 25—6.

Nr.

11-teį

w charakterze prze-

ko, że całe dodatnie wrażenie, jakie mogła wywołać zagranicą mową
Groenera zostało unicestwione przez wyrok wydany w Lipsku.

z list państwowych:

Lista Nr. 1-23

Lista Nr,

ustaliła

b. m. o godz.

Śkazanie pacyfistów niemieckich za rewelacje 6 Relchowehrze.

1

Nr.

15

otworzył

BERLIN, 15.11 PAT. Wyrok sądu lipskiego skazującego
wydawcę i
redaktora miesięcznika pacyfistycznego p. t. „Nowe Niemcy” na karę 9-ciu
miesięcy twierdzy za rewelacje o instytucji t. zw. krótko
terminowych
©chotników w Reichswehrze, wywaił w niemieckich kołach lewicowych i demokratycznych przykre wrażenie. Vossische Zeitung, Berliner Tageblatt
i
Vorwarts, które z zadowoleniem przyjęły wczorajszą mowę ministra Reichswehry Groenera, szczególnie podkreślając oświadczenie Groenera, że jest
on, jak większość rozsądnych żołnierzy, którzy przebyli wojnę, pacyfistą —nie odważają się na krytykę wyroków trybunały lipskiego, oświadczają tyl-

Sejmu:

m.,

dn.

Loudon

cia międzynarodowego
układu co do całkowitego zniesienia
wszystkich
zbrojeń, mają być poddane poważnym
studjom,
przyczem ma się przedewszystkiem rozważać kwestję czy wzmiankowane
wnioski
odpowiadają
obecnemu położeniu. Co się tyczy obecnego
stanu
prac w sprawie rozbrojenia, to musi się naprzód ustalić, czy poszczególne rządy odbyły pomiędzy sobą rokowania w sprawie różnic
poglądów
na niektóre ważne
punkty, które to różnice wyłoniły się w ostatnim roku oraz
stwierdzić,
jaki jest wynik tych rozmów.
2
:
Tymczasowy delegat Turcji Munier-Bey powiadomił komisję,
że minister spraw zagranicznych Turcji Tewfik-Ruchdi-Bey weźmie udziałw pracach komisji dopiero w najbliższy poniedziałek. Wobec tego delegat Turcji
prosi, ażeby ważne narady o charakterze politycznym przesunięto
na poniedziałek. Propozycja ta znalazła gorące poparcie ze strony
Bernstorifa,
Litwinowa i Sokala. Na wniosek przewodniczącego komisji, postanowiono,
w myśl życzenia tureckiego delegata, kontynuować dyskusję
w piątek po
południu przyczem jednakże ma być omawiana tylko sprawa prac
komitetu bezpieczeństwa i rozjemstwa. Z.pośród głównych
osobistości,
które
biorą udział w :komisii należy wymienić
lorda Cushendune
(Angjja),
hr.
Clauzel (Francja), hr. Bernstorfi (Niemcy), generał de Marinis
(Włochy),
ambasador Gibson (Stany Zjednoczone), Litwinow i Łunaczarski
(ZSSR),
Rudgers (Holandja), Marinkowicz (Jugosławia).

Nr. 2 —'52 m.
otrzymała w okręgach 102 mandaty,
9 m.,
Nr. 8—4 m., Nr. 10—21 m., Nr. 13 5 m.,
Nr. 14-3 m., Nr. 17—6 m.. Nr. 18 45 m., Nr. 19. 3 m., Nr. 20—1 m.,
Nr. 21—4 m., Nr. 22—8 m., Nr. 24—31 m., Nr. 25—28 m., Nr. 26—1 m.,
Nr. 30-3 mandaty.
Pozatem listy lokalne w
poszczególnych
okręgach
uzyskały:
W okręgu Nr. 36 lista 36 (Stron. Pracy Kresów Zachodnich)
W okręgu 13 lista Nr. 37 (Zjedn. Rosotnicze)
2 m. Okręg
1 mandat.
1 m.
W okręgu Nr. 38
39 lista Nr. 37 (Polski Blok Katolicki Ch.-D.)
lista Nr. 38 (Polski Blok Katolicki Ch.D.)
1 m. W okręgu 40 lista Nr. 38
(Polski Blok Kat. Ch. D.) —1 mand. W okręgu 5 lista Nr. 39 (Obóz Rolników) -1 m. W okręgu 61 lista 39 (Lista zmagań za interesy robotników
i włościan) — 3 mand.
W okręgu 62 lista Nr. 41 (Białoruscy włościanie
i robotnicy)
2 mand. Z list okręgowych,
które przyłączyły się do odpowiednich
list państwowych przeprowadziły
w całem państwie
posłów
w .6-ciu okręgach wyborczych tylko listy:
conajmniej
Nr.-1542,:3;*1,-10,
3

czwartek

oświadczył, że wnioski przedstawione

Glicjalny wynik wyborów do lzhy.

Nr.

We

wodniczącego V sesję komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej.
Sesja potrwa 14 dni. W przemówieniu
inauguracyjnem
Loudon wskazał
na tak niezwykle doniosłe prace
komitetu
bezpieczeństwa
i rozjemstwa,
które dostarczyły materjału
dla przygotowania
konierencji. — Рохажет

WARSZAWA, 15.Ill. PAT.
Państwowa Komisja Wyborcza odbyła w
dn. 15 marca r.b. pod przewodnictwem centralnego komisarza wyborczego
wice-ministra Cara posiedzenie,
na którem stwierdziła następujące
wyniki

do

15.Il. PAT.

przed południem delegat Holandji

Marszałek Piłsudski o prawach Sejmu.

Lista Nr.

НУ drioi protect „Aramady .

V Sesja komisji rozbrojeniowej.
GENEWA.

WARSZAWA, 15.111, (żel. wł, Słowa). Na zebraniu posłów z Bezp. Bloku Wsp. z Rządem Marszałek Piłsudski omówił konieczność kolaboracji
Rządu z Sejmem. Marszałek Piłsudski
oświadczył,
iż zaproponował na
marszałka lzby Poselskiej swego
najbliższego współpracownika, gdyż to
będzie najlepszą gwarancją współpracy.
Następnie
Marszałek
Piłsudski
omawiając najbliższe prace Sejmu wskazał
na konieczność natychmiastowego załatwienia prowizorjum
budżetowego
na |-szy kwartał od 1-go
kwietnia do 30 czerwca b. r. aby nie stwarzać
stanu ex lex i aby móc w
tym czasie uchwalić budżet. Z kolei Marszałek
Piłsudski
podkreślił konieczność skrócenia czasu obrad nad budżetem
i to zarówno w Sejmie
jak i samym rządzie, gdyż uchwalenie budżetu w ciągu 5-ciu
miesięcy w
Sejmie i przedtem w ciągu 4-ch miesięcy лу łonie Rządu jest zbyt długie
i dla budżetu szkodliwe. Dalej premjer wskazał
na konieczność zmiany
regulaminu
Sejmowego, a mianowicie w kierunku wprowadzenia współpracy z Rządem. Rząd będzie musiał być uprzedzany o porządki dziennym i będzie musiał współdziałać w jego
układaniu.
Jednocześnie przytem poruszona została sprawa zniesienia konwentu senjorów.
Następnie Marszałek miał zwrócić uwagę na potrzeby zmiany Konstytucji w kierunku powiększenia praw Prezydenta
Rzeczypospolitej tak aby
Pręzydent mógł sam pewne sprawy załatwiać
a nie potrzebował do tego
kontrasygnaty szefa rządu.
Do
spraw tych należałyby niektóre kwestje
z zakresu polityki zagranicznej.

wyborów

.ОО

Olbrzymia ława

piechoty

angiel-

unosząc

dworsko

kapelusza,

odpo

wiada:t„Panowie Anglicy, my nie strzelamy nigdy pierwsi; raczcie zaczynać
sami".
| pierwsza
Salwa angielska
zmiata cały pierwszy szereg grenadjerów; sześćse: żołnierzy i pięćdziesieciu dwóch oiicerów...
A nazajutrz
po wygranej bitwie
pod namiotem Ludwika XV śpiewano
przy uczcie co się zowie wersalskiej.
wdzięczny romans О charmante Ga
bri-lv, skomponowany przez dostoj-*

|
-

nego przodka j. kr. mości, niešmier“
telnej pamięci króła Francji i Navarry:
Henryka IV:
Niech złożę na twe skronie
Korony blask i czar,

Zawdzięczam ją Bellonie—
Serdeczny przyjmij dar!

<A

|

skiej, zmasowana w plutony, posu|
wała się zwolna ku linji bojowej franI chórem podehwytywali: niezdol*
cuskiej. Na spotkanie jej dźwignęła się
się na nogach
piechota
francuska,
i obie ławice ny Od ran utrzymać
marszałek
Maurycy
Saski,
i marsze
zwolna,
pod ogniem
armat grzmią-

cych z dwóch

krańców

pola,

posu-

wały się ku sobie. Zbliżono się na pięćdziesiąt kroków. Wówczas oiicerowie
angielscy,
czyniąc zadość regulami-

nowi z poprzedniego jeszcze stulecia,
złożyli ukłon głęboki jeneralicji trancuskiej. Wystąpił naprzód kapitan an-

tek de Noailles, i ksiąžę de Gramon!
i cięty dwakroć

„

Przecz mi jeszcze

Zbywszy kochania!

margre

Żyć,

To był XVIII wiek... To była <

gielskich „gardów”, lord Hay, i krzy- ka Rokoko.
knął na głos cały: „Panowie Francuzi,

przez ramię

bia de Croissy, i stół królewski cały
Przecz mi jeszcze żyć,
ži

Brakło-ż wielkich

+

dusz,

raczcie strzelać pierwsi!* Tedy hrabia namiętności, wielkich idei,
— historji.
d'Auteroche, lejtenant grenadjerėw, rzutów? Spytajcie

wielkich

ь

|

ia

ieikid“ |

Rauėc

S. LLO;W.a

"KURIER GASPODARCZY ZEŃ WSCAODNICA.
w

W

w-wie

wileńskiem.

szeregu

poprzednio

drukowa-

nych na tem miejscu artykułów wskazywałeni na względzą
niewystarczal-

ność

rolniczą

skiego,

województwa

uwarunkowaną

Wiłeń-

z jednej

stro-

my nikłą
wydajnością
gleby, z drugiej — znacznem
zapotrzebowaniem
ze strony ludności
konsumującej a
nie produkującej zboża, innemi słowy
mieszkańców miast, przedewszystkiem
mieszkańców

Wilna,

stanowiących

25

proc. zaludnienia województwa. Wzglę-

dna niewystarczalność wynikała z faktu istnienia nadwyżki

szej

importu,

niż j ktyczne

mesiej-

zapotrzebowanie

miast, co wskazywało
znów
na istnienie zbytu części produktów
rolniczych przez rolników.
Powstaje jednak pytanie,
czy rolnik spieniężając część
uzyskanych
produktów
rolnych
pozostawia dla
siebie ilość dostateczną dla zaspakojenia własnych potrzeb bez uciekania
się do

ersatzów.

Według danych Głównego
Statystycznego,
trzechlecie

zbiory

Urzędu

za

przedstawiały

ostatnie

sie

nastę-

pająco:
Rok

1925

wę

głównych

ludności,

zbio-

rami w tys. ha
Ogólny
zbiór
w
tys. q
Pasy
1
ha.

zbiór

10,5 370,8
94,13069,6

z
3

90

83

Rok
Obszar

pod

zbio-

rami w tys. ha

Ogólny
zbiór
tys. q

Przeciętny

10

359

78

1984

w

zbiór z

1 ka

NS

18

55

pod

zbio-

Ogólny

zbiór

rami w tys. ha

tys- q
Przeciętny
1 ha

10,5 370,5

w

czając

Owies

tu

15

również

skarmianie

można

inwentarza.

stwierdzić

w od-

głównych ziemio-

PIĄTEK
16 Dziś

Wschód

Abrahama p.

sł. g. m.

6 03

Zach. sł. o g. 17 m. 38

jutro
Gertrudy i P.

'

Spostrzeżenia

meteorologiczne

płodów.

65

1927

ważenia

474

importu

z

Tendencja
śnienia

eksportem.

barometryczna

Walka z drożyzną chleba.

804,6

stały

wzrost

ci-

daje się do wiadomości, że do tłuszców

jów,

— (c) Nauki wielkopostne. W czasie
Wielkiego Postu większość parafjan odbywa spowiedź wie!kanocną i przystępuje
do
Komunji św. Ażeby ułatwić należyte przygotowanie do spowiedzi i Komunji wielkanocnej zarządził J. E. Ks. Arcybiskup
—
Metropolita aby we wszystkich kościołach
archidjecezji przez cały Wielki Post odczytywano po Mszy św. porannej Lekcję i

z

?

TA

BTC

108560 tonn mniej żyta niż rok

nych kupców, żyd.
zw.
1925. konsumentów.
Obradom

piekarzy i kościelne, usunięto
przewodni- rźniętych i orkiestry.

Zbiory w r. 1927 przewyższyły zbiory czył Star. Gr. p. W. Iszora.
w r. 1926 o 84160 tonn. Tak znaczne różnice w zbiorach temniemniej
nie miały
niemal żadnego
wpływu
na kształtowanie
się importu
eksportu. Innemi słowy nia dostrzegamy
żadnej
widocznej
zależności _ mię-

Na

wstępie

przeprowadzono

ka|-

kulację
i ceny obecne t. j. 43 - 45
gr. za klg. chleba razowego, 97 i pół.
proc.,
oraz 60 62 gr. za klg. 65
proc. przemiału
uznano
za maksymalne.
Stwierdzono, że zwyżka zboża nie
dzy importem
a wysokością
zbio- jest wynikiem konjunktur gospodarczych, t. j. braku
jego, lecz spoworów, bowiem
w
roku
1926
naddowana jest sztucznie
przez spekuwyżka
importu
żyta.
wynosiła lantów-producentów,
którzy « celowo
23.500 tonn przy przeciętnym urodza- wstrzymali sprzedaż zboża w nadziei
ju żyta 8,3 cent. m. w r. 1925, zaś osiągnięcia jeszcze większych cen.
Młyny
miejscowe
ze
względów
w roku
1927
wjg
prowizorycznych
finansowych nie są w stanie
zgromaobliczeń nadwyżka ta pozostaje bez dzić większych
zapasów,
a wobec
większych, zmian jakkolwiek urodzai tego opanować
drożyznę środkami
w r. 1926 wynosił zaledwie 5,5 c. m. lokalnymi nie mogą.
jedynym
skutecznym czynnikiem
z 1 ha. W roku 1925 nadwyžka
importu żyta była 0 5.800 tonn większa może być interwencja. rządowa przez
rzucenie na rynek większej ilości zboniż w r. 1924, jakkolwiek urodzaj ży- ża z rezerw, O co też już wszczął
ta w r. 1923 był lepszy niż w r. 1924. starania Magistrat w wydziale zbożo-

Dotyczy

to

spostrzeżenie

również

i i

okiem po

Panteonach

wym Banku Rolnego

w

Warszawie,

i,

narodowychi nie chcąc przyčmiewač...

gospodarza

Postu
mnów

popisy

Podczas

sząc głos: „Dziatki

Z anegdotycznej antologji

Pechla

kochane—woła—

król ma się doskonale.
go widziałem!

Przed chwilą

świeckich pod dyrekcją p. Kalinowskiego.
(c) Z Kota Ks. hs. Prefektów.
Na

ostatniem posiedzeniu Koła przedyskutowa-

no i przyjęto regulamin sekcji Ks. Ks. Prefektów

szkół

powszechnych.

dzenie i zamknięcie tych dojazdów,
źniej do dnia 1-go sierpnia r. b.

misji

oraz

ustalono

plan

prac

Mirė).

Komedję

„Jeune homme“

Bastida,

charme, dziwny

urok,

wdzięk pozo-

stał wierny tym ludziom aż do krwa-

na najbliższą

przyszłość.
— (ć) Rada Archidiec. Stow. Misyj
Wewnętrzeych dokonała w dn. 9 b. m.
wyboru broszur pożytecznych dla' propagandy między wiernymi. Po przejrzeniu wy-

brano książki i broszóry

ks.

W. Kochań-

skiego z nast. zakresów: |) oświata w wierze, 2) umorałniające, 3) broszury. misyjne.

URZĘDOWA.
с

(i) Nowopowstale stowarzyszenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
lizowało Statut

Komitetu

zalega-

Budowy Kościoła

pod wezwaniem Serca Jezusowego w Wilnie.
_.
Władze Wojewódzkie
zalegalizowaly
Statuty następujących Stowarzyszeń: Chrześcijańskiego Zjednoczenia Rzemieślników
w
Wilnie (siedziba w Trokach), Wileńskie
Towarzystwo Filozoficzne, Policyjny Klub
Sportowy w Święcianach, Kółko: Rolnicze
> Lebiedziewie (pow. Mołodeczański) oraz
ydowskie

Stowarzyszenie

Dobroczynne

Krystjan XV,

wszystkich
zachwyca
pobytu
czas
swemi bonmoć:. Wraca raz w karecie

z Fontainebleau.
i woła: „Wźve

Tłum

otacza karetę

le rei!" A król dnński,
`

(D. N.).

Gz. J.

spożycia,

należy

władz

odnośnych

z

prośbą

o

Wilna p.

Žeįmo,

na

i ole-

Wymienione

oleo-margaryny

oraz

dodawać

przy

Okresie

1927 - 28 na

ten cel

wiatowemu
wym

karą surowszą

oleju sezamowe-

środka ułatwiającego

nowym

w

kazana

Е jedną

po-

budżetowym

W roku budżeto-

komitetowi.

wyasygno-

było.

ją nas, iż wszyscy poborowi rocznika 1907,
odwcielenie do przydzielonych
których
działów ma nastąpić w maju, względnie w

rb., 3 jako jedyni żywiciele rodzin

czerwcu

się o odroczenie, w nzamierzają ubiegać
ni składać podania do Starostwa Grodzkieod dnia
go (wydział wojskowy), w Czasie
15 marca do daty zgłoszenia się w oddziale.

Studenci zaś i uczniowie winni składać

służby wojskowej, w

podania o odroczenie

dnia stawienictwa
SZKOLNA.

do

czasie od 1- kwietnia
iale.
w oddziale.

o pożyczkę,

powodu

z

że

komunikuje,

Wileńskiego

Ramazan-Bajramu

świąt _ muzułmańskich

młodzież tego wyznania wolna jest od nauki

szkolnej w dniach 23 i 24 marca r. b.

szkolnego

roku

(0) Zakończenie

-

w szkole rol.iczej w ukiszkach. Wczoraj, dnia 15 marca, w obecności przedstawicieli Województwa, starosty pow. Wileńp. Lucjana Witkowskiego
sko-Trockiego

najpó-

cu kolejowym w Pińsku. Takie same automaty będą w najbliższych dniach ustawione:

wych Baranowicze, Słonim i Wołkowysk.

przeniesienie

Archiwum

kacji w sprawie

wypływają

w

buietach

w stanie

kolejo-

hygjenicznym

przed kurzem i owadami.

PRACA
-

I OPIEKA SPOŁECZNA.

(x)

Czasowe

dze tamiejsze

wstrzymanie

emį-

poleciły

swemu . przedstawi-

cielowiw Polsce, wstrzymanie czasowo wy-

wiz do Argentyny, aż do odwodawania
łania.
5
- Posiedzenie
komisji rozjemczej

w

Jnspektoracie

Pracy.

W dniu 27 i 28

b. m. odbędzie się w
Inspektoracie Pracy.
na m. Wilno
posiedzenie
komisji roziem-

:
posiedzeniu tem omówioną będzie
ostatecznego zlikwidowania istniejuż od dłuższego czasu zatargu
właścicielami domów i ich dozor|
wiadomo
ostatni zażądali pod-

wyższenia im dotychczasowych
zarobków,
oraz unormowania sprawy mieszkań przez-

naczonych dla dozorców.
— (x) Polski Czerwony Krzyž etacza opieką wysiedleńców. Onegdaj na od-

Wysiedleńcami zajęli się przedstawiciełe Polskiego Czerwonego Krzyża

RÓŻNE.

(x) XXXV Śróda Literacka. W dn
14 b. m. w

murach

po-Bernardyńskich

od-

była się kolejna środa literacką. Związek
literatów zaprosił na tę środę młodych
poetów-akademików, którzy niedawno wyze swym wieczorem autorskim.
stępowali
ruchliwa Sekcja wydać
Obecnie zamierza

poczyj

(znajdujący się już

wejść
mające
utwory
już
zbiorku. Podobno

wymienionego
w tajbliższą sobotę

własny zbiorek

recytowali aktorzy

Środzie

Na

w druku).

de

wyjeżdża 5. Т. О. па prowincję z wieczo-.
Zaiste wielka, jak narazie
rem; autorskim.
ruchliwość. Oby tak dalej. Prócz ciekawych
autorecytacyj poetów młodej generacji, wysłuchali Zgromadzeni nadzwyczaj zajmującej relacji p. Jana Miketty radcy Minister-

2
cuchuącą ciezasiągnięcia

toczy się

czej.
- "Na
sprawa
jącego
między
cami.
Jak

cinku pogranicznym N.-Troki, władze litewskie wysiedliły znowu
sześć osób
stałych
jako podejrzanych o
mieszkańców Litwy,
AŻ:
sprzyjanie państwowości polskiej.

p. Slizieniowej,

stwa W. R. i O. P. o stanie muzyki w Poldał ja

mienia

swoje wypowia-

wrażenia

sce. P. Miketta

podstawie

przeprowadzonych

z

ra-

Departamentu Sztuki wizytacyj szkół

Szczególnie interesujące były
muzycznych.
szczegóły dotyczące mezyki iudowej. Prei iegent zachęcał do zbierania mełodyj ludo-

nazewnątrz

Weselszy

złotych,

w drodze

do 2

lub

administra-

nieco sposób

ma

pewien

sympa-

tyczny dziadek, trochę zazwyczaj podhumorzony. Napasiuje tea przyjemniaczek przechodniów,

pokazuje

im

jakiś

wymięty

i

zbrudzony papierek i mówi: „Panok 30 gr.
brak na lekarstwo, ot... mam receptę*! Niema co, ułatwia ludziom
zadanie,
oznacza
nawet stawkę. I tak przemawia do każdege

przechodnia zawsze w ten sam sposób. Pewnie trochę niedowidzi, gdyż kilkakrotnie
zwraca

się do tych samych

osób,

wraca-

jących lub ponownie koło niego przechodzących.
Kiedyś
zaproponował
grupie
uczniów by się złożyli po pięć groszy „to
będzie łatwiej*
mówił.
„Będziesz
Panok
inżynierem* dodawał na pocieszenie. Chyba znany jest policji ten wydrwigrosz.

— Wileńskie Koło Związku Bibljote-

karzy Polskich. Dnia 18 marca 1928 r.
(niedziela) o godz. 12-tej w południe zwiedzać
będą Członkowie. Koła bibljotekę
Straszuna;
Niemiecka

w Wilnie
12). Punt

ul. Żydowska
6 (albo
zborny na miejscu.

- XII Konferencja Towarzystwa św.

Wincentego a Pauio. Dnia
17 marca br.
o godz. 7 wiecz. w sali gimnazjum im. Joachima
Lelewela odbędzie się odczyt p.

dr. Zygmunta
Polski*

Fedorowicza

(z przezroczami)

dniejszych

rodzin

m.

pt.

na

„Krajobraz

rzecz

Wilna

najbie-

Konferencja

prosi dyrektorów szkół średnich i powszechnych o powiadamienie uczniów o odczycie.
su
dv nabycia przy wejściu w cenie od

0

я

gr.

Kwesta uliczna.

br. odbędzie

się

W dniu 18 marca

kwesta

uliczna

na

schro-

nisko „Caritas* dla dzieci polskich. Zarząd
zwraca się z gorącym apelem do , Szanownej Publiczności o łaskawe poparcie takowej.

— Muzeum Etnograficzne USB. zawierające bogate zbiory samodziałów ludowych, przedmioty służące do uprawy roli,
rybołóstwa,

tkactwa,

wytwory

dowej i td. otwarte
w
2 —

poniedziałki

od

godz.

we wtorki od godz. 1
we środy

ceramiki

lu-

dla zwiedzajęcych:

3,

od godz

1

1

—

12 1 оё

3i od 5-6,
3,

л

we czwartki od godz. 4—6.
Muzeum mieści się przy ul. Zamkowej
11 w gmachu uniwersyteckim» Wstęp wolny.

— Reduta na

i MUZYKA.

Pohulance.

Przedsta-

wienia Szkolne „Sułkowssiego*. Dziś i
jutro, o godz. 4-ej pp. za zgodą Kuratorjum
Okr. Szkoln. Wileńskiego, zespół Reduty
daje sztukę St. Żeromskiego p. t. „Sułkowski* dla młodzieży szkolnej, po cenach
najniższych: 30, 40, 50, 60, 80 gr. i po 1
zł. Zamówienia szkół na pozostałe bilety
przyjmuje

ło-ej

Sekretarjai

Reduty

do 2-ej pp. i Od

30 przyczem

gracji do Ar entyny. W związku z masową emigracją ludności do Argentyny, wła-

— (r) O stan sanitarny ul. Zawalnej.
Przechodzących ul. Zawalną, przyznąć najeży dość schludnie utrzymaną, razi Gdci-

całej kamienicy

Kar

TEATRY

artykułów spożywczych. Okólkontrolę cen i wielkości porcyj
w bufetach
kolejowych
oraz
dotyczące ochrony
ż/wności

produktów i
nik nakazuje
podawanych
zarządzenie

Państwowego

do

cen

i utrzymania

wych

CZASIE.

nas

kabinie.

— (0) Hygjena na dworcach kolejowych. W tych dniach Dyrekcja Kolejowa
Ministerstwa Komuniotrzymała okólnik

odnośne właswą zgodę

wyjaśnień w tej sprawie.
Okazuje się, że od lat kiiku

tych

aresztem

1,000

cka jako szyldu. Može tem šię ktos zajmie

KOLEJOWA.

Wobec powyźszego też prace nad
remontem rozpoczęte zostaną w najbliższym

czą chodnik zniewolit

uszczelnionej

zyjnie

precy-

w

głosu automat jest umieszczony

gnowały ostatnio 200.000 zł. na przeprowadzenie remontu gmachu, przeznaczonego
na Archiwum Państwowe.

przed domem

Dla tłumienia

monetach 5-cio groszowych.

uchwały

w 3

automatu

być wrzucana do skrzynki

przyśpięszenia zrealizowania tego postanowienia, Odnośne czynniki rządowe
wyasy-

a Qznaczonym Nr 2.
Zabłocony i ociekający

być

Opłata za jednorazową rozmowę bez ogra”
niczenia czasu, wynusząca 15 groszy, na

z kościoła tego do specjałnie na ten cel
nabytego gmachu przy ul. Teatralnej.
W sprawie powyższej dowiadujemy się
obecnie z kół miarodajnych, iż w celu

nek chodnika

z

cyjnej.

miejscowe.

rozmowy

tylko

prowadzone

Siwowe. Jak wiadomo na skutek
poczynionych starań przez komitet uzyskania ko-

na

mogą

Z automatu telefonicznego

a mianowicie

wypowiedziały

j na dworcach kolejo-

Wilnie,

w

warowym

i to-

osobowym

na dworcach kolejowych

Według zestawienia z powyższych zapomóg skorzystało 608 osób samotnych,
2702 rodziny, składające się z 3 4 osób i
798 rodzin ponąd 4 osoby.
Na zakup tych produktów wydatkowano
100.000 zł. wyasygnowanych w swoim czasie na ten cel przez Ministerstwo Pracy i
Opieki Społecznej, koszta zaś administracji
i personalne pokrył Magistrat.
— (x) 200.000 zł. na remont domu
przeznączonego
na Archiwum
Pań-

centralne

karani

KOMUNIKATY.

w
Ramazan- Bajramu
Święto
szkołach. Kuratorium Okręgu Szkolnego

w sumie 2.420.000 zł. na remont elektrowni miejskiej i 1.500.000 zł. na projektowane roboty
kanalizacyjno-wodociągowe
w m. Wilnie. Dowiadujemy się, iż sprawa
ta stanęła na martwym punkcie, gdyż Bank

dze

będą

tygodnii grzywną do

8
wano tylko 1320 zł.
(x) Kiedy należy składać podania
o odroczenie służby wojskowej. Initormu-

Rady Miejskiej bawił w Warszawie, gdzie
miał poczynić starania w Banku GospodarKrajowego

rozporządzenie obowiązitje

wyrobie

Dodatek ten ma wynosić na sto części
wagi tłuszczów i olejów, użytych do wyro-

zezwolenie

skutek

margaryky,

szmalcu
margarynowego, oleo-margaryny,
oraz innych sztucznych tłuszczów jadalnych conajmniej dziesięć części wag'.

margaryny,

rozpoznawanie tych produktów.

na przedłużenie godzin
handlu w tygodniu
przędświątecznym.
- (x) Niepomyślny zwrot w Sprawie pożycz k miejskich na inwesiycje.
Ostatnio szef sekcji finansowej Magistratu
m.

do

kupionej

każda

6-ej

od godz.

do T-ej min.

szkoła

otrzyma

od

ilości biletów 10 proc. bezpłatnie

dla najniezamożniejszych

=

uczniów.

„Wilkiw
mocy”
Dziś i
godz. Zo-ej komedją w trzech aktach
usza Rittnera p. t. „Wilki w nocy*.
Niedzielne przedstawienie
Jarne w Reducie. Ku uczczenia
Marszałka „józeia
Piłsudskiego,
Reduty
daje w
niedzielę,
godz. 16-€j przedstawienie

jutro o
TadepopuJmienin
Zespół

18-go
b. m. ©
bezpłatne sztu-

ki St. Zeromskiego p. t. „Sułkowski”. Rozdziałem biletów zajmuje
się Komitet
chodu Imienin |. Piłsudskiego.

Ob-

— Teatr Poiski (sala „Lutnia“). Dzisiejsza premiera „Nie oženię się“ — B.
Szenes'a. Oto tytuł dzisiejszej premiery,
komedii węgierskiej B. Szenes'a, w któlej
autor z

uśmiechem

na

ustach

szydzi

z

dzisiejszego wychowania, dzisiejszego salonu,

dzisiejszych

„modnych*

panienek

i mę-

żatek. Rolę główną, popisową powierzono
Z. Kuszlównie, w innych rolach kobiecych
wystąpią: Z. Molska, M. Makarczykówna i
1. Larowska. Role męskie grają K. Wyrwicz- Wichrowski, M. Lenk i Z. Opolski.

Obchód

imienin

Marszałka

J.

— (x) W sprawie ogrodzenia i zamkmięcia terenów pod wystawę „fargów
Północnych”. W związku z projektowaną
wystawą „Targów Północnych*
w Wilnie,
Magistrat uzyskał ostatnie zezwolenie na
prawo

użycią

na

ten

cel,

niezależnie

od

starczające uprawnienia, toleruje

tego

niem

prof. j. Wierzyńskiego.

_.

Poranek na cele kulturalno-oświatowe Związku
druka zy. Komisja kulturalno-oświatowa Związku ZAWOR ego Drukarzy urządza w niedzielę 18 marca o g.
12 m. 30 pp. poranek-koncert chóru męskiego drukarzy pod batutą p. Wacława
Mołodeckiego

z łaskawym

współudziałem

p. M. Skowrońskiej-Szmurłowej (mezzosopran) oraz reżysera Teatru Polskiego p.
K. WyrwiczeWichrowskiego.
Akompanjameni objął prof. Rubinsztejn. Na zakończenie zespół amatorski
odegra sztukę ludową w | akcie ze śpiewami
i tańcami I.
Hrehorowicza p. t. „Werbel domowy”.

Bilety w cenie od 20 gr. do 2 zł. 5ogr.

Całkowity dochód przeznacza się na
bibliotekę Związku.
Wileńskie Towarzystwo
Filharmoniczne. Laureat Konkursu Chopinowskiego Pianistów па koncercie. Towarzystwa Filharmonicznego. Widownia Klubu

nowiczowi,

niejszym

wymaganiom

sanitarnym.

WOJSKOWA.
-

(x) łnspekcja pogranicza 6 brygady KOP-u. Dowódca 6 brygady KOP-u
pułkownik: Górski wyjechał w dniu wczerajszyty ponownie na kilkudniową inspek-

cję pozostałych

odcinków

pogranicznych

wchodzących w skład 6 brygady. `
— (k) Przysposobienie wojskowe

RADJO—WILNO.

ro- В. Reszkiemu i prof. Z, Stępińiskiemu.

dzaju niechlujstwe, urągające najelementar-

Zarząd.

— (c) Też spo:ób.
zło konieczne

by je wytępić

Toleruje

żebrąctwo,

mimo

to

się jako

istnieje.

Zwykle patrzą na przechodnia załzawione
oczy lub obijają sięO jego uszy urywane
słowa, proszące

Piątek
t6.20

1 nieśmiałe.

Z

postępem

czasu zmieniają się także i metody żebrania. Zaczyna się grać na psychologii. Ostai tniemi dniami coraz częściej spotyka się

wychowanie fizyczne w gminach po- na ul. Zamkowej, Ś-to jańskiej i Wielkiej
wiatu Wileńsko-Trockiego. Gminy pow. nędznie ubranego mężczyznę z dzieckiem
W. ileńsko-Trockiego w swych budżetach na na ręku. W mróz do późnej nocy wystaje
rok 1928—29 па przysposobienie wojsko- on na ulicy prosząc o wsparcie. Niewątpli-

we i wychowanie fizyczne przewidziały su- wie jest to prawdziwa i godna wsparcia
mę 57460 zł., która te sumą zostanie prze-nędza, ale niesmaczne jest używanie dzie-

16 marca

1928 r.

16.35: Chwilka: litewska.

16.35—16.50: Komunikat

coś się robi, aże-

zawsze

°

Piłsudskiego
w Teatrze
Poiskim. W
porozumieniu z Komitetem
Obchodu, w
niedzielę o godz. 6 pp. odbędzie się w
Teatrze Polskim przedstawienie dla /najszerszych . warstw publiczności,
szkół i
wojska. Dana: będzie „Konstyiucja* Gorczyńskiego, poprzedzona
przemówieniem |
prof. |]. Wierzyńskiego;
w poniedziałek,
w dzień imienin, grani będą „Ułari Ks.
Józefa”, poprzedzeni równieź przemówie-

SAMORZĄDOWA

_ MIEJSKA.

pod- piętna z oblicza— kultury.

margarynowego,

zaś

Starostwo Grodzkie „rynsztokiem begną koło posesji Nr 2, ście- wych, które niejednokrotnie mają wiele
na czasopisma: „Unser Stimme“, „Dziennik kają w ul. Gdańskąi tu do kanału. Wobec wartości artystycznych. jako przykład przy- Handl.-Przemysłowezo (Mickiewicza 33-a)
tego że ściek na wskazanym odcinku nie toczył p.
Miketta „Wesele Kurpiowskie“, wypełni się w niedzielę, dnia 18 b. m. o
Wilenski“ i tygodnik „Głos Wileński”.
jest oczyszczony z lodu, przeto woniejące znane w Płockiem. Całość programu środy godz. 8.30 wiecz. cudnymi tonami Chopina,
dzieliny wszystkich lokatorów
olbrzy- pozostawiła miłe wrażenie.
х
Liszta, Debussy'ego, Scriabina, Bałakirewa,
miej
kamienicy
rozlewają
się
na
chodnik,
Zarząd Opieki Różyckiego, Szymanowskiego i Zarębskiego
Podziękowanie.
— (0) Pomoce weterynaryjna w gmiLE całą jego szerokość.
Szkolnej gimnazjum im. Króla Zygmunta oddanymi mistrzowskiemi rękoma słynnenach pow.
Wileńsko-Trockiego.
Rady
P.
Wołockiewicz uważa, że uprzątanie
tą drogą składa najserdecrniejsze
gminne pow. Wileńsko-Trockiego wstawiły tych brudów należy do tego, czy.e one są, Augusta wanie wszystkim osobom, które go pianisty Leopolda Szpinalskiego, zwycięzcy konkursu Międzynarodowego w Warpodzięko
do swych budżetów pewne kwoty na urzą- przeto zabronił jaknajkategoryczniej swemu bezintei
xy:
esownym udziałem przyczyniły SIĘ szawie.
dzenie punktów telczersko-weterynaryjnych. dozorcy wyrąbywać łód i oczyszczać ściek.
marca
10
dniu
w
nia koncertu
Leopold Szpinalski Zaproszony został
uświetnie
do
Punkty te zostaną urządzone w najbliższym
Podobno sprawa ta jest oddana do
wpisy dla niezamożnych uczniów, do Wilna przez Wileńskie T-wo Filharmoczasie w Mejszagole, Podbrodziu, Micku- rozstrzygnięcia sądu, który ma ostatecznie b.a wr. napierwszy
rzędzie p. Oldze Olginie
na jeden tylko koncert.
nach, Szumsku, -Rudominie, SSolecznikach, orzec kto winien utrzymywać porządek artysce Opery m Warszawskiej, p. K. Świę- niczne
‚ Jak nas informują nieliczna już ilość
Turgielach, « Rudziszkach i w gminach Ko- przed domem Nr 2.
cickiej prof. Konserwatorjum Wileńskiego, biłetów jest do nabycia w kasie „Orbisu*
niawskiej i Trockiej.
Nie przesądzając wyniku oryginalnego
ie artystce Reduty, do godz. 4 ppł., gdzie również sprzedawa— (0) Reg aalies rolnictwa w gmi- sporu, dziwić się należy że policja, która p. H. Hohendlingierówn
i panom ppłk. K. Mala- ne są programy recitalu.
iej
Parczyńsk
H.
p.
nach
pow.
Wilefisko-Trockiego. Gminy posiadając w tym kierunku aż nazbyt wykpt.
Parczyńskiemu,
kpt. С.
czasie przez

przyjęto wybuchami niezadowolenia, wego finału.
od Śmiechu. . Królowa Marja Antonina, wstępupoleganiem
to žnowuž
na galerji kichnął — jąc na szafotgiljotyny, nastąpiła przyWreszcie ktoś
Wśród powszechnej we- padkiem na noge —katowi.
jak piorun.
|! pośpiesołości aktorowie przerwali grę, a po szyła szepnąć:
pauzie dali komedję Chamiorta. „Wie- | — Pardon, monsieur, j'ćspere que
czytamy — wyrażało nie- je ne vous ai pas fait sai...
je osób
(Prze- pow.
Wileńsko-Trockiego, pomimo swych
zadowolenie, że aktorowie nie prze- praszam, mam nadzieje, żem bolu szczupłych aochodów,zwróciły w.pierwszym
rzędzie uwagę na rozwój rolnictwa, wyprosili publiczności za wystawienie panu nie przyczyniła).
asygnowując
na rok 1928-29 11875 zł. na
sztuki tak głupiej i śmiesznej”.
_ Takiem było... Rekoko—do koń- stypendja dla niezamożnych ; uczniów szkół
Nie sprzenie- rolniczych, pochodzących z pow. Wileńsko„W grudniu 1769 r. dwóch panów ca. Usque ad finem.
z publiczności na parterze Opery po- wierzyło się swemu charakterowi ani Trockiego. Wychowankowie po powrocie
szkół
niezawodnie
przyczynią się do
tańca pan- na moment jeden nawet
wobec bru- ze
sprzeczało się o... zalety
podniesienia Kultury rolnej nie tylko u
W antrakcie wychodzą i talnej potęgi, co zmiótłszy ze Świata siebie, ałe i w szerszym okręgu.
ny Asselin.
pojedynkują się. jeden pada martwy... całą epokę, nie potrafiła zetrzeć jej
Król duński,

Szmalcu

go (łogowego), jako

w Parafianowie (pow. spór między właścicielem domu sąsiednie:
a "go Nr 4-6 p. Majzlem, a administratorem
:
(x) Zatwierdzenie konfiskat przez nieruchomości p. SL, p. Wotodkiewiczem.
„Ponieważ w domu p. Majzia niema kaSąd Okręgowy. Na ostatniem posiedzeniu
gospodarczem Sąd Okręgowy w Wilnie za- nalizacji, przeto wszystkie nieczystości z

ornz areszt, nałożony

wyrobie

— conajmniej p ęć
wyrobu

wagi,

z dniem 6 kwietnia rb
Winni naruszenia postanowień tego rozwszelkich innych sztucznych tłuszczów jao ile czyn nie jest zagrożony
dalnych przeznaczonych
do obiegu w celu porządzenia,

Jak wiadomo wystawa odbędzie się w
czasie od 18 sierpnia do 9 września r. b.
— (o) Handel w okresie przedświątecznym, Związki kupców zwróciły się do

przygotowawczych pomiędzy członkami Ku- ścioła po-Franciszkańskiego,

w sw0im

Całą linję stawiam kropek,
aby
przerwać sobie cytowanie, bo i końca
jego by temu nie było.
na
zaproponował, aby wyryto
grobie (nutami): Mi. Re. Le. »ó. L..
| czasy te trwały—trwały - prawie
go całe stulecie. 1 dziwny,
(Tu, t. j. do grobu, sprowadziła.
uśmiechnięty

%

‚ — (с) Komisja przedsynodalna. Na
Na drugiem z rzędu posiedzeniu Komisji
Przedsynodalnej dokonano podziąłu prac

twierdził konfiskatę

i Poppenberga oto para wyjątków.
Panna du Mirć, z baletu
Opery
paryskiej, pochowała kochanka. Ktoś

Wielkiego

śpiewa chór męski, złożony
z aluseminarium Metropolitalnego i osób

policzcie ile wielkich imion wiek XVIII domu, wychyla się z karety i podno- „Gemitus Chessed*
Dziśnieński).
tam zapisał. Policzcie!
*

instrumentów

przy

i sera margarynowego,

Od
półtora tygodnia
stopniowo
Gospodarstwa Krajowego, z braku funduszów, udzielenia tych pożyczek odmówił,
wzrastają
ceny zboża,
a co zatem
jednocześnie zalecając Magistratowi zaciąNadwyżka importu w r. 1924 wy- idzie i chleba.
gnięcie takowych zagranicą.
Objawem
tym zainteresował się
„Magistrat jednak, mając na względzie
nosiła: dla żyta 12850 tonn, pszenicy
Starosta Grodzki. p. lszora i podjął
konieczną potrzebę tych pożyczek
zwrócił
26 t., owsa 3100 t., jęczmienia 424 t., energiczne kroki celem
przeszkodze- Ewengelję przypadające na ten dzień i wy- się w dniu ' wczorajszym do. odnośnego
głaszano krótkie, trwające 5
1o minut ministerstwa ż prośbą © wyjednanie i moziemniaków 3400 t., mąki zbożowej nia drożyźnie.
р
nauki na tematy zastosowane
do
spowie- żliwie przychylne załatwienie sprawy
poOnegdaj z inicjatywy p. Starosty dzi i Komunii św.
i kasz wszelkich 12300 t. W roku
: wyższej.
5
zwołana
była
konierencja
w
tej
spra— (c) Nabožeūstwo do šw. Józefa.
- (x)Zes'awienie zapomóg wydanych
1925 województwo importowało 18600
W ciągu miesiąca <narca z polecenia J. E. przez
wie.
Magistrat. w naiurze. Wczoraj
tonn, w r. 1926 — 23500 tonn, w roW sali posiedzeń Starostwa zebra- ks. Arcybiskupa — Metropolity po Mszy wydział opieki społecznej przy Magistracie
ku 1927 około 23000 tonn żyta.
Są li się przedstawiciele miasta w oso- św. odmawiana jest codziennie Litanja do m. Wilna zakończył wydawanie bezrobotnej
św. Józefa obl. N. MariiP, Patrona Kościo- ludności m. Wilna bezpłatnej zapomogi w
to cyfry, które nie można
uznać za bach prezydenta
.p.. Folejewskiego i ła Powszechnego.
formie kaszy i tłuszczu.
— (c) Chór Katedralny. Stosownie do
współmierne w odniesieniu do zwyżki ławnika magistratu p. Łokuciewskiego
Ogółem wydano
83.664
kg. kaszy,
młynów,
cechu zarządzeń stolicy Apostolskiej zreformowa- 11.050 kg. słoniny i 2.352 kg. tłuszczu rolub zniżki ogólnych
zbiorów w po- oraz reprezentanci:
ne zostały śpiewy w Bazylice Metropolitaldrob- nej. Zeszły z repertuaru kompozycje nie- ślinnego „ceresu*.
szczególnych latach. Rok 1926 dał o piekarzy, spółdzielni mącznej,
zbiór

używanych

bu sera margarynowego
części

ogrodu Bernardyńskiego — również i parpowiatoku Żeligowskiego, oraz terenu przy ul. i wszystkich członków wydziałuzakończenia
Królewskiej zajmowanego dotąd przez au- wego, odbyła się uroczystość
w szkole rolniczej w Buroku szkolnego
togaraże wojskowe.
kiszkach.
POCZTOWA.
„ Wobec tego, iż teren wystawowy
zajmuje również aleję, zaczyna ącą się od ul.
Św. Anny do bramy parku Żeligowskiego
— Automaty telefoniczne. Dyrekcja
i obecny dojazd do klubu szlacheckiego,
w zawiademia, że Zostały
ogrodu Bernardyńskiego i szkoły Handlo- Poczt i Telegrafó
automaty dla publicznych
one
uruchomi
już
wej, przeto komitet wykonawczy
wystawy
znych: w hali pocztowej
telefonic
rozmów
zwrócił się do Magistratu z prośbą 0 ogrourzędu p.-t. Wilno I (ul. Wielka) i na dwor-

stwa

KOŚCIELNA.

Z. Hatski.

71,3 141,4

98,42835,6

ruch w
olejarWiloa. Informują nas,

KRONIKA

skarmianie

Można
więc Śmiało
powieZakładu Meteorologii U. $. В.
z dnia 15 — IM 1928 r.
dzieć, że rolnik wileński
normę spożycia zastosowuje
nie do wymogów Ciśnienie
69.3 138.4
>
organizmu, lecz wysokości urodzaju, średnie w m.
565,6 869,1 spożywając surogaty w razie nieuro- Temperatura
SER
średnia
sp
8l
6,3 dzaju. Spostrzeżenia życiowe całkowiza docie tę tezę potwierdzają. Świadczy to Opad
bę w mm.
1926
jednak, że i w latach
Średnich
uroWiatr
Północny.
TŁ
140 dzajów wydajność z ha nie jest
do- przeważający
i
stateczna,
by
stworzyć
możliwość
Uwagi:
Półpochmurno.
Snieg.
532
902
:
eksportu, lub przynajmniej
zrówno- Minimum za dobę - 70C.

Rok
Obszar

włączając

niesieniu do innych

Jęczmień

Żyto

Pszenica

pod

MIEJSCOWA.

-— (x) Zwiększony
niach na terenie m.

ziemiopłodów.

inwentarza! Bardziej sprzyjający
rok
1927 wykazuje, po dokonaniu
odnoŚnych obliczeń, około 180 kig., włąTosamo

"Obszar

KRONIKA

Rozporządzenie w. sprawie sztacznąch
- tłuszczów jadalnych,
Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lute o rb.
(Dz. Ust. Nr 25 poz. 217 z roku.1928) po-

który wysłał do - Wilna
kilkanaście iž ostatnio znacznie się zwiększyło zapożyta.
Zboże
to zostanie trzebowanie na olej siemienny i inne proJuż z tych zestawień można wnio- wagonów
przez olejarnie, znajduniezwłocznie rzucone
na rynek pod dukty wytwarzane
skowač, że zaofiarowanie przez wy-'
jące się na terenie m. Wilna, co zwiększyło
ścisłą kontrolą czynników
powolaoraz uruchomiło. pratwórców zboża na sprzedaż uwarun. nych, celem utrzymania cen chleba na ilośćna pracowników,
3
trzy zmiany w dobę.
cę
kowane jest nie istnieniem
nadmiaru dotychczasowym poziomie.
— (x) Prawdopodobna ziniana taryW myśl
Obecni na posiedzeniu
przedsta- fy na koi jach wąskotorowych.
zboża, lecz
koniecznością — większą
zarządzenia centralnych władz kolejowych
i piekarzy obiecali z dniem 1-go kwietnia r, b. ma być wprołub mniejszą—spieniężenia ziemiopło- wiciele młynów
wyczekać do czasu
nadejścia zboża wadzoną w życie nowa taryfa 'przewozowa
dów dla tych lub innych potrzeb.
na kolejach wąskotorowych.
z Warszawy i cen nie podwyższać.
podaSzczegóły co do zmiany taryfy
Utwierdza nas w tem mniemaniu
Zarządzenia te niezawodnie wpły1
my w najbliższym numerze.
obliczenie ilości zboża konsumowane- ną
na
zażegnanie
dalszej dro-- (x) Chleb i mąka podrożała о 2
gr. na kilogramie. Wobec zmniejszenia
się
go. Jeżeli przypuścić, że ludność miej- żyzny.
dowozu
zbożai mąki,
specjalna komisja
Starosta
Grodzki
ze
swej
strony,
ska np. w stosunku do żyta pokrypotrzerozumiejąc, że skutecznie
walczyć do badań cen artykułów pierwszej
wa w całości swe zapotrzebowanie,
by skonstatowała, iż ostatnio ceny na mąmożna ze spekulacją
jedynie
przy kę
zostały o 2 gr.
podwyższone
i chleb
t. į. konsumuje tyle—ile wymaga or- udziale zainteresowanych,
a więc w na 1 kilogramie.
2
ganizm,
to należałoby
przyjść
do pierwszym
NADESŁANE
rzędzie
konsumentów,
— Dowiadujemy się w ostatniej chwili,
wniosku, że import nie pokrywa ca- apeluje gorąco do całego społeczeńże Zjednoczone
Fabryki
Maszyn
„Unia*
stwa
by
pod
żadnym
pozorem
nie
łego zapotrzebowania (180 kig. roczTow. Akc. oddział C. Blumwe
i Syn w
płacić cen wyższych niż opiewa cen- Bydgoszczy, wyrabiające specjalnie traki i
nie na głowę ludności) i że część tenik, który winien
znajdować
się we wszelkie maszyny do obróbki drzewa, uzygo zapotrzebowania
w wysokości wszystkich sklepach na widocznem skały znowu nowe patenty na wykonane
ulepszenia konstrukcyjne, a mianowicie na
około 130.000 c. m jest zaspakajana miejscu.
przyrząd w traku walcowym do natychmiaJednocześnie
p.
Iszora
zwraca
się,
przez
przywóz
żyta .z terenu wojestowego włączenia i wyłączenia posuwu
w
go bezpośrednio o trakach oraz na piłę trakową do rżnięcia
wództwa.
W warunkach ;zbiorów w by zawiadamiać
każdem
uchybieniu
telefonicznie
w cienkich desek.
r. 1926 oznacza
to,
po
potrąceniu
ziarna na zasiew, że na zaspokojenie
potrzeb ludności rolniczej pozostawało około 1,1 milj. c. m. żyta, czyli
zaledwie 110 kig. żyta rocznie na głoinnych

Wytwórczość roślinna a koasantja

godzinach urzędowych, nawet po za
przydla
godzinami, wyznaczonemi
jeć interesantów. (r).

Obrosy

KO

zk

Towarzys'wa

,

10.50 - 17.15: „Jan Kasprowicz“-—-odczyt
z działu „Literatura”, wygłosi Tadeusz Łopalewski.
:
.
17.20 `17:45: Transmisja z Krakowa.
Odczyt p. t, „Do źródeł, ukraińskiej twórczości literackiej; wygłosi prof. Uniwersytetu Jagiejl. dr” Bohdan Lebki,
;
17.50 18.55: Koncert popołudniowy orkiestry
dętej 1 p.p. Leg. pod dyr. prof. Feliksa
Koseckiego. Solista: prof. Witold Jod-

ko (cytra).
1.

Z. Noskewski:

Połonez

elegijny.

J.

s

Ł ©

wo
Gisniewa

przytiumity prezesa
Koła, oraz reprezentantów
Kosecki: Cud mad Wisłą — wykoma or-rano), zadymiona atmosiera
zdrowy sąd nielicznej garstki drzemiących organiz. studenckich.
kiestrą.
li. A. Braun: Romans.
Z. Boccherini: kolegów. Przychylono się do wniosku kol.
Q godz. 8 wieczór w Salach T-wa
Samowiczą stwierdzającego, iż Bratnia PoMenuet, odegra na cytrze Witold jodko.
„Florjania*
Basstowa
fil. Fr. Chopin: Preludjum A—dur. F. moc jako instytucja biedna i przytłoczona Wzaj. Ubezp.
Bauer: Marsz Kaukaski — odegra Witold zadaniami samopomocowemi nie może 50- 8, uroczysta wieczornica, dla wszystbie pozwolić na podobny, w pojęciu głosu- kich byłych i obecnych. członków KoJodko.
*
1V. St. Moniuszko: Pieśń wieczorna. P. jących za tem, luxus. Pozostaje raz jeszcze ła, którzy zgłoszą przedtem
swój uMotywy

z muzyki

40 dramatu

odegra Orkiestra.

Koncert

transmitowany

|

będzie

na inne

polskie stacje.
й
`
19.00 19.25: Gazetka radjowa.
19.25 19:35: Sygnat czasu i rozmaiiošci.5

pocztowa”, wy-

„Skrzynka

19.35—20.00:

słosi kierownik progr. P. R. w Wilnie Witold Hulewicz.
Ę
: Transmisja koncertu sym20.15—
Warszawskiej.
fomicznego z Filharmonji
: Komunikaty P. A, T.
22.05—

DORADZI ZSEE EET
Walne zgromadzenie członków Bratniej

Pomorų P. KA

wyrazić

Ciągłe

gadaninę.

su na jałową częstokroć

zamieszanie, niesamowite krzyki utrudniały
znakiem zapytania
pod
obrady, stawiając
społeczne wyrobienie akademików, a nawet
poczucie własnego dobra.

Po zagajeniu

nym zasiedli koj. koł. Turło,

kol. Karprezydja!-

Chmielewski,

Andrełowicz i Obiezierski. Po ukonstytuoprzystąpiono do odwaniu się prezydjum

czytania sprawozdań ustępującego Zarządu,
Akademickiej Kasy Chorych oraz Komisji
Rewizyjnej. Z przykrością stwierdzić nale-

ży,

wszystkie

iż

powyższe

sprawozdania

trafiły w próżnię. Sala bowiem zachowywałą się mimo napomnień przewodniczącego—
skandalicznie.

Zgłoszony

został wniosek

o

lecz
votum nieufności przewodniczącemu,
z braku istotnych argumentów upadł. Winą
bowiem leżała głównie po stronie audytojum, które uspokoić można było jedynie
chyba przez bardzo ostre środki. Winą
przewodniczącego była zbytnia łagodność i

„społecz-

Pamiątkowa

Do rozpatrzenia tej sprawy powołano specjalną komisję. Pozatem uchwalono szereg

drobniejszych, dotyczących bądź-

wniosków

gospodarczej

to strony

bądźto

formalnej.

Ustępującemu Zarządowi udzielono warunkowego absolutorjum.
Po uchwaleniu szeregugpoprawek do statutu

odro-

ё zgromadzenie

stowarzyszenia,

czyto po przewlektej i nie mniej na niskim
poziomie od poprzednich stojącej dyskusji
sprawę utworzenia Sądu Akademickiego.
w tem

Usiłowano

miejscu

wprowadzić

do

dyskusji nurtujące podskórnie momenty poliżyczne, lecz na szczęście bezskutecznie.
Znaleźli się koledzy, którzy ostro temu
się przeciwstawili, co znalazło oddźwięk u
zebranych. W dalszym ciągu powierzono
Rewizyjnej.
rozpatrzenie budżetu Komisji
Dopiero po godz. 2-ej w nocy przystąpiono do wyborów władz. Odrazu na wstępie
zarysowały się dwa obozy. Jeden wystawił
kandydaturę

apolityczną kol.

Sien-

Leona

kiewicza, drugi bloku inspirowanego przez
wszechpolaków kol. Władysława Babickie-

go. Obie kandydatury znalazły równą liczbę
zwolenników, to też walka toczyła się za-

wzięcie przez dwie z górą godziny.
Kilkakrotnie

rzano

głosowanie,

Powta-

wyrażano

votum nieufności prezydjum, aż wreszcie
część młodzieży — zrażona nieznanym w
dziejach wileńskiego Bratniaka zamętem
apuściła zebranie (składając zresztą tem
dówód swego niezrozumienia spraw cgólnych). Skutkiem tego poważniejsza dotąd
kandydatura kol. Leona Sienkiewicza upadła na korzyść drugiego kandydata. Pre-

Imprezy sportowe ka uczczenia Imiexin
czeniu

imienin

marszałka

Józefa

skiego odbędą się w Wilnie w dniach
18 marca br. następujące

Dnia

Piłsud-

Turniej
szkołny
mowego

szable

organizowany

zakończenie

pracy.

W turnieju wezmą udział
gimn.

przez

zi-

zespoły

Lelewela,

(po

i Mickiewicza.
Turniej będzie poprzedzony o godz. 17
Program

dywiduainy

pierwszego

szermierczy

na

Dnia

18 III b. r.

uczniów gimn. z N. Wilejki.

Na zakończenie
utworzenie stałego

iecz późna, a raczej

kania trzej

fiorety

obawie
i dotąd

Nasi chłopcy.

1
są

stworzenia,

przed napastnikami
nie można odszukać

pościg

Śledztwa szczegółowego
jaw okoliczności, które

Arsenalskiej
meta w Cieiętn ku,
godz. 13. W sali Kasyna Garnizonowe-

salskiego

kochał

wychowawczy”,

3) pokazowa

do
w

rozbiegły
się
17-to
ietniej

za

namiętną
kowicz.

od

Wykorzystał

zorganizował

11

ppołudniem

w

NS BZ ROZ UZ UZ
TX

najazd

przebywała jego

nadarzający

się

na

dom,

ubóstwiana

rodziców
Mikołaja,

w

i, jak

którym

rycerz
ta-

się mo.ły przydać w nowem życiu, a więc:
maszynę do szycia (co dowodzi o jej za-

myśle
przewidująco-praktycznym) no
ubrania, bieliznę i różne inne drobia gi.
Wobec stwierdzenia podłoża romantycznego, władze bezpieczeństwa «uznały
się za niekompetentne do dalszej interwencji, pozostawiając uregulowanie stosunków rodzinnych rodzicom i połączonej,
choć bez ich woli, szczęśliwej parze. (r.)

ZE ŚWIATA.

|

— Łot Leningrad—Kamczatka.
Rosyjska Akademja Nauk organizuje
wraz z lotniczo-chemicznem towarzy-

nadzwyczaj

hydropianów

trudny

lot

na linji Leningrad

czatka. Długość lotu wynosić

Kam-

będzie

IOEE£ESEBSEEBZE

WYDAWNICTWA
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Towarzystwa Ekonomicznego W Krakowie
Tom

GRANICE

HAŁAW ROMER 197098,
UBEZPIECZEŃ
Skład

Nowość!

XXIX

:

pitan

5.

|

”

przyjmuje

SEINE

sumę

wielokrotnie
zakupu,

firma

Nowicki

ul. Wielka 30, tel. 9 — 08

w ksiegarni S$ FA * rzyżanowskiegnw Krakowie,

oraz obuwia.

mmzensmanawmnezznca az

Baz

Czemu

Widzisz,

sam

jesteś

nie zawiadomiłeś

przyczynie

nieobecności

winien.

w porę

w szkole?

Dla lekcjach... Po drodze upadłem

wydawca stanisiaw mackiewicz.

Redaktor

odpowiedzialny

Czestaw

będzie
itan

d
й
d
a

morski

dług słynnej powieści
i Jean

solowego

śpiewu

&
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KAŻDY

m łów

ręką

m stawach

8 (istn. od;1860 r.)

więc

winien

DLA

i

RADJOAMA-

dla każdego Radjoamatora.

egz. brosz. 3.30 z., Oprawionego 5.— zł.

Wilno,

&

Wileński

koniczyny

12.

Stanisła-

4—6.

—

DOKTOR

D. ZEBDOWICZ |

do

pod

adm.

M. B.

mająteczek
leko kolei
damy

—0

nie-

wądzenia

oniczyny

rolniczej,

z Konsystorza

Ewange-

wielkim

i

osobistemi Wilno, Zawalna 11.

dzierżawieniamajątku.

vai

Łaskawe oferty: pocz- Salon i sypialny ume-

ta Łyntupy, Woj. Wi- blowane — osobnem
soleńskie, majątek „Po- wejściem — dla
les“
Stefan
Mat.-lidnego lokatora
do

lewski.

1165—4 wynajęcia.
towska

Agenci komisanci

4

m.

Zygmun2,

od

1011
i 2—3._ Z-poll

poszukiwaniw każdej Pokój
mieįscowušci

R:

obry

dochód

qlą samotnej 50 zł. z
i

ATE

lop

bre _ zabezpieczenie
wymagane. Pierwszef- Su lep

od

9

8 wiecz.

$

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄ- +
DOW
MOCZOW.
od 12--2i Od 4--6, į
ul. Mickiewicza 24,
tel. 277.

W. Zdr. Nr. 1527

Lekarz-Dentysta |
MARYA

w

po Ożyńska-Smolska

SZYK

ustnej.

Plombowanie
i usuwa-

Zawalna 58.nie zębów bez.
na żądaniePorcelanowe i

bólu.
złote

443— korony. Sztuczne żę=
„by.
Wojskowym,
u-

я

U

MY

rzędnikom

i uczącym

się zniżka.

Ofiarna 4

zamożnym

ustępsiwo,

„Įm. 5. Przyjmuje: od
wszelkie sumy pie- 8—12 i od 4 7. Nieniężne
na
centowanie

dobre

opropod

Wydz. Zdr. Nr. 3

zabezpieczenia

dzienny 10. 30 zł. do- opałem

ое

F.

0X

do

pów. ma

cel

wyborze

grati

ament

—1,od5

najniższych Choroby jamy

poleca

о 2911 Wilno,
TY. Ce nik

a

inne

narządów

moczowych,

NASIONA
i

weneryczne,

Dr. Zeldowiczowa

niedasprze-

bardzo
drogo

syfilis,

Kobieta-Lekarz

1150 -o
znajomiony b. dobrze szowskiego,
ostatnio
z hodowlą inwentarza, zamieszkałej w Wilnie wyborowe, warzywne,
młleczarstwem i pro- uprasza
Się o nade- B
i kwiatowe,

do

į

chor.

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

informacji

BATSAWAŻ

„Sło-

1150 tzisięci

kumenty pierwszorzę- Montwiłłowski 21 - 3.

ulica

p DEKARZE &

Poszuku e sę
„Słowa*

sz. stkich którym jest wiadomo _o miej-

rachunko-słanie

BWAWAWE

się

2—3 pokoi z kuchnią,
zgłoszenia

do nabycia.

Gdanska 6, tel.9-05

POKOI

neczne*.

do objęcia
posiadamy

D. H.-K. „Zachęta*

9601

pod

-3

Dzeržaw
kilka
zaraz

słonecznych z kuchnią
Zgłoszenia
do Adm.

na wy-

pobytu

d. Nr 4 m.

„Słowa"

przez

SADOWA 7,

sprzedania,

2—3

po-

firmę, po cenach najtańszych
M.
НАМВОВС polecaWilno,

stanie do

Poszukuje

m

i inne

gwarantowane

w dobrym)

у

{

lowe najlepsze świeże

- 00

s

egzotycz.
as Ei

Nas'ona

Zarzecze, ul. Połocka

w Brukseli i Medjolanie
złotemi medalami.

referencjami od znaпуспаозбь. РозЁцКціе A
posady z powodu wy=

TOROW,
praca
zbiorowa wybitnych iacnowców wojskowych,
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co jest niezbędne
Cena

Ra-

ogrodowo - warzywne,

dnią szkołą ogrodni- wy z Lagiczów Wierzcząą
z
13
letniąbickiej, córki Łukasza
praktyką: w
dużychi Anny urodz. 8 maja
intensywnie prowadzo- 1899 r. w Mołodjatynych majątkach; ob-czach, pow. Hrub e-

twami

wskazówki, jak defekt taki usunąć.

PORADNIK

na

R

chlubnemi - świadec- licko Reformowanego cenach

mieć pod
rady

ы

najlepszą i najdo bielizny
ce-

rolny lat 35,
z małą rodziukończoną sre- scu

wości

psuje odbióri

zawierającą

Rolnik

Odznaczona

Wszędzi

kąną,d z

Radjoaniator wie, czem

książkę,

я

Uliramaryna

malarskich.

=
a
"
®

„ denerwuje słuchacza.

KAŻDY

aktach
rolach

oRD |

s
m Taksówka

Kaiwaryjska 2.

jest bezwzględnie
m wydatniejszą farbą

WW WE ET WY CU GD WY WY US Zd

defekt

na beczki

« Perimutfera

jest defekt'w aparacie odbiorczym

KAŻDY

sprzedaje
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WY ZY ESY

Telegram: Weler-Wilno.
„ Filja ul. Zawaina 18.
OR
Poleca :
Wszelkie nasiona gwarantowane.
Cenniki na żądanie wysyłam
niezwłocznie.
3 TH U

Koncerty

Przygody w
podróży,
pojędyARE na zapałki, zdobycie WZA
i PATACHON.
W kasie kina

<< A

uznazunznszzzszzzcAnORSZUnUCzau

zakład ogrodniczy i handel nasion
||
W WELER
'
ū

Sabatini p. t. „Ka-

poczekalni

STT A TCS WORA D GSA

Fmenzansaczzacunsaszazucaa

na Kresach wschodaich

Wilno, ul. Sadowa

film:,

12 aktach, po-
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A KIA EK FAR. REA BL TER EW SM BA CZE SEA

Najstarszy

w

u p. M. Worotyńskiego.

kapusię Kwuszoną

a

w Lublinie.
Oddział w Wilnie,"|
ul. Ostrobramska Nr. 29.7)

CO CEJ Ч WJ EW Е Е

monumentalny

dramat

W

i

koncertowa.—

Rafaela

Paige.

DEKO-

Benson

orkiestra

wyświetlany

Blood)

Kerrigan

MAJĄTROWĄ

m

Zakłady Budowy Młynówi turbiną]

B
Bac TZ

Annete

D. H.-K. „Zacheta“
Gdańska 6,tel.9-05
1146 -1

£ AKOSZERKI A

OKAZALY Botrzebna

do wynaję-

stwo właścicielom ma- cia, 8 lat w

SŁUŻĄCA do wszyst-

posiada- kiego

łyćh
nieruchomości
niu jednego
właścizgłoszenia
pisemneciela
z urządzeniem

w

starszym OK

USZ

KO

wieku z sojidnemi re- POWrėcita i wznowiła
komendacjami. Zgła- Przyjęcia __ chorych

pod „Częstęchowa” do lub bez, ul Wileńska szać się: ul. Sosnowa "MOStowa 23 m. 6
Nr 3 m. 2, od
11—
W. Z. P. 24
Administracji Słowa.26, sklep naczyń,
12
w
poł.
o
1160—4
L-996

mię: o
szej. Sylwowski coś tam majstruje na nej księgi przyprawia
ławce tak zawzięcie, że język wysunął głowy.
Obserwuję jednak chłopców
na brodę.
|
-- Co tam robisz? mówię groźnie. snego popędu ciągle i dziwię
Ten stara się przykryć robotę ze- osobliwe istoty żyć niu mogą

zawrót

— Trzeba darować, kochanie, bo
on nie chciał cię uderzyć... A pamięz wła- tasz, jak przycisnąłeś drzwiami rękę
— Panie — mówię przerażona
się.
Te Walskiego i on ci darował? Pogódźniech pan nie mówi dyrektorowi.
Ja
bez bó- cie się!
samagtą sprawą się zajmę.
jek. Ledwie to wydobędzie się z kla, Chłopcy podają sobie brudne” praWłaśnie
chciałem
powiedzieć szytem. .
sy.(z trudem, bo we
drzwiach
jest wice.
sły—
gliny
;
robiz
domek
Qn
—
dyrektorowi,
ale
jeżeli pani
tak
uprawiany „ser*), wiet
cała zgraja
‚ Тутсхазет za mojemi. przewala
prosi...
х szę okrzyki.”
Ładnie! Zaraz mi to postaw na zaczyna się tłuc. Walą jeden drugiego się skłębiona masa kilku ciał, kozioł- Qorąco proszę... Zawsze panu
z zamiłowaniem, przyczem zaraz prze- kując po podłodze. Głosu
mego zaoknie!
będę wdzięczna.
Sylwowski oblewa się rumieńcem wracają się na podłogę (a to nie wol- paśnicy nie słyszą w ogólnym gwarze.
- Dobrze, nie powiem.
'no). Trzeba więc przebiegać z jedne- Muszę, narażając swoje zdrowie, poi lzy mu stają w oczach.
Pędzę łapać małego przestępcę.
go końca korytarza na drugi, robiąc chylić się i wyciągnąć jednego za kołPani
każe
postawić?
Ale
jeżeli
— Co ty wyrabiasz?
Poco . Śpiebo nierz. Sąd. Kara: dwuch
najwinniejnie
skończę
w tej chwili roboty, porządek. jest to praca Danaid,
wasz jakieś głupstwa?
— Bo... Ale kiedy tego mnie na- glina zeschnie się i cały domek na wystarczy odwrócić sięna jedną se- szych idzie pod Ścianę na całą pauzę.
kundę, a już rozpoczyna się bójka. Po upływie kilku
sekund widzę,
że
uczył jeden piątoklasista.
Myślałem, na nic.
Dzieci
z
klasy
pierwszej
najwięcej
i!
obchodz
obaj
malcy,
skrzywieni
bołeśnie,
trzymnie
to
pani
Cóż
mogę
—
Zaraz
żeto bardzo ładne...
dwóję z sprawiają zamętu. Same ciągle doka- mają się za głowę.
miał
ja będę
— Ale
powiedzieć...
co jakiś czas
!
„pracy
ręcznej"
woła
chłopiec
żałoś- zują, a swoją drogą
— A cóż wam znowu się stało?
— Nie trzeba — mówię zakłopoprzychodzą
skarżyć.
nie.
Pani.
teź
wtedy
będzie
nieprzydziwię
się.g
tana.
W
każdym razie jeżeli masz
—. Ten z czwartej klasy bije się.
A to oni już zdążyli się pobić
coś powtarzać
kolegom w szkolei jemnie.
— Ą on się wodą oblewa!
Jestem pokonana.
Patrzę niepeww tym czasie, kiedy pani się odwrópopisywać się publicznie, to już pier— On mnie guzik oderwał...
O, ciła
wyjaśnia uprzejmie chudy piętatusia,
czy
to
się
na-nie
na
klasę.
wiej zapytaj
ten!
—
No...
to
kończ!...
tylko
prędko.
cioklasista,
mój uczeń przeszłoroczny.
daje.
pani!
Zarewicz Wsadzili sobie mocne „gruszki;!
— Pani! proszę
Sylwowski
wzdycha
z ulgą i uТа
-- Dobrze,
proszę pani — zgoTak młodzież jest ogromnie niesiorna —
Uśmiechamy dał w nos Kondratowskiemu...
šmiecha się do mnie.
dził się malec.
krew idzie!. Ojej!
dodaje z ubolewaniem.
— Stój! Dokąd pędzisz? To jesz- się zresztą wszyscy.
—Boże mój! Gdzie?... No, nic stra—
Zaczynam się śmiać.
— Niech pani będzie spokojna
cze nie koniec!
Cóż
10 za zapis w
mówi — sznego. Nie becz!.. A ty, rozbójniku,
— Sam jeszcze w czwartej kłasie
co pani
dzienniku: „Hański chodzi po klasie“? ja i tak uważam,
co
sobie
wyobrażasz?
Zaraz
idę
do
byłeś
taki!
malec.
zaaferowany
mię
już
To
pociesza
Znowu trója ze sprawowania?
dyrektora.
— Ale z wiekiem człowiek nabytrzeci raz jesteś zapisany?
— Ależ, proszę pani, to omyłka. wa rozsądku.
W tym roku nie jestem, na Sszczę— Ależ, proszę pani, ja musiałem
Ja
nie jemu chciałem dać. Ja nawet
„na
* Dzwonek...
Mówię
wychowawczynią.
ście,
ktoś
bo mi
odnaleźć swoje jabłko,
go nie. znam. On mi się tylko nawi- ‚
wychowawstwo
to.
— ldźcie już! ldźciel Do klas! Idź
bowiem
szczęście”,
ściągnął.
z tem, co ja nął pod rękę.
i ty — mówię do pięcioklasisty.
— | przez głupie. jabłko wlazłeś niema.nic wspólnego
- Nikomu nie- można
„dawać'.
lubię. Dobrym wychowawcą jest ten,
— Zaraz—odpowiada powaga chodo dziennika!
Proś
go
w
tej
chwili
o
przebaczenie!
zapisama
dząca.
Niech ta młodzież powpakowuje
trzeba,
co
wszystko,
który
wolę
i
jabłko...
— To było duże
Przepraszam cię, kolego... Ja się: do klas. Poco
innych
się narażać na.
zabrać ne w dziennikachi różnych
niż pozwolić
być zapisany,
księgach i wykazach. Do zapisywania niechcący...
szturchańce...
swoje Śniadanie.
— Wynoś się... Bałwan taki... Nie
tego
nie posiadam
najmniejszych
E. Kobylińska,
Lekcja polskiego w klasie
pierw- kwalifikacyj i sam widok dużej, czar-ydaruję!..
kropny!

On

o piosenki!

rano
właśnie
— Ależ... kiedy
szedłem do szkoły i miałem być na
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oryginalny średnio rychły, bardza
plenny, odporny na rdzę i wyleganie, poleca
„LECH
) A* Sp. Akc. dawn.
Kujawski, Milewski S-ka

Mickiewicza

a

„Gaumont'*

„СЕНУОМ KORSARZ"
|. Warren
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wybór:

WSCHODNIEJ,

główny

wykona
Warszawa.

muzyczną

mu do dnia 8-go kwietnia
Największy

i inni.

MAURYCEGO

Fiord,

Ipotrzetne duże mieszkanie
В ЕИ

Do nabycia we wszystkich księgarniaca
"oraz
w
AJENCJI

SPOŁECZNYCH

świata

Olaf

dać w administracji „Słowa”* Mickiewicza 4 &а С. А.

z racji zbliżających się świąt posta”
nowiła wydawać każdemu
kupujące”

konfekcji, galaaterji

Klimow

emocji i porywu.

ka.
pokojowe, z kuchnią,
elektrycznością,
A,
pożądana wanna i ogród, oierty piśmien ne z adresem skła-
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!
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ile wschodu. Odwieczna pieśń żaru płonącej krwi krainy haremów. W
cze Kobiet Włądzimierz Gajdarów i urocza Liana Hajd.
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Wilno,

powieści

1928-40 roku włącznie

| zsatak Oza!

w szczęśliwym wypadku

w 12 akt.

o g. 4-2].

rolach głównych:

się zapisy na lekcje

Uwaga! Do dnia poda
rki bezpłatne
8-go kwietnial

W.

Czechowa,

Dziś i dni na: stepnych! Arcyzabawna
: ii“
farsa w 7-miu spazmatycznych aktach „Narzeczona 1 Anstralji
ukochanej!..
W rolach głównych: bogowie humoru i śmiechu PAT

|
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Wielka 30.

przewyższające

W

w

djo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskie,o. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek
seansów © godz. 4-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej. Ceny biletów: parter 80, gr. balkon 40 gr.
Następny program: „POKUSA“.
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„JAR

žyciowo-obyczajowy

linowska,

ilustrację

Własność

fi
sztuki i filmowej

1928

film! Największa sensacja ekranów zagranicznych!

Specjalną

arcydzieło

dwu

2—3.000 klm. Część drogi
prowadzi
przez dotychczas
nieznane tereny i
wyspy. Celem lotu jest naukowe zbadanie północnej Rosji.
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Nowość!

mo-

kiemu załatwieniu sprawy, dowodzi fakt, że
przed ucieczką zabrała rzeczy, które jej

Auli stwem

największe

wego).

czasu

średniowieczny porwał dziewczę.
e niewiasta nie była
przeciwną

Z powodu 35-lecia swego istnienia oraz zjazdu
Kół
Historyków z
Warszawy, Poznania, Lwowa, Wilna
i Lublina, urządza Koło Krakowskie,
w niedzielę dn. 18 b. m. pod protektoratem: Jego Magnificencji Pana Rektora Profesora Leona Marchlewskiego,
JWP.
Dziekana
Prof. Konstantego
Zakrzewskiego i JWP. Kuratora Prof.
Władysława Semkowicza, następującą
uroczystość:
O godz. 10 rano w akademickim
Kościele św. Anny Msza Św.
którą
odprawi ks. Biskup dr. Michał Godlewski, prof- U. J.

O godz.

on

pp.

najpopularniejszej

Od dnia 15-go do 20-go marca

młodych.
pałający

ment wyjazdu
na czas dłuższy
bogdanki. Przy pomocy
brata,

Jubilensz Koła Historyków Uczniów
nów. Jagiell

uniwersyteckiej, Akademia,
na którą
złożą się produkcje chóru Akademickiego, przemówienie panów
profesorów
Uniw.
Jag.: Wł.
Semkowicza,
Kuratora Koła, W. Sobieskiego, prezesa
Krakowskiego
Oddziału
Pol.
Т-ма
Historycznego, _ przemówienie
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pewnego

Dramat

Film

o

prod.

Moskiewskiege

W gł. rolach nasza rodaczka Wanda Ma-

i ZDANOWICZ.

Milena.

pesa ‚Е СЛ ЯВ АЬ ЕО СЕЬ ОЧЬ (Е Т Е
swej Marysi, DziBwies sabieszyński

ku

Warsza-

Wyk.

"mw

z RESTAURACJI

£ellman BRY.W rolach głównych:

Choura

Kino Kolejowe
„BUNISKO”
(obok dworca kolejo-

|
|

wyszły
jednak na
zasadniczo
zmie-

się

miłością

Boczkowskiego.

Film © światowym rozgłosie!

arcydzieło

pr KIELN ER

operetka w

podług

Rsiqżę

ul. A. Mickiewicza 22.)

złoczyńcami,

nie chcąc się zgodzić na pobranie
Nie dał jednak za
wygranę,

lekcja

muz.

Dziś! Dawno

„PÓLONIA"

SALA MIEJSKA
ui. Ostrobramska

Kózki,
go akad.mja Szermiercza, organizowana mieszkaniec sąsiedniej wsi, Małe
przez Ośr. W. F. Wilno. Nu program tej Jan Dzikowicz, zaś Masalszczanka była mu
na
akademji złożą się następujące punkty: 1) wzajemną. Niestety szczęściu dwojga
zagajenie, 2) prelekcja pt. „Szermierka jako przeszkodzie stanęli murem rodzice Marii,
sport

`

Kulturalno-Oświatowy;

którzy

niły charakter tej sprawy.
Okazało się, że w nadobnej'córce

i rozdo
Wróciłem
majtki.
sobie
mnie stanowczo mniej zajmujące, niż darłem
nie
mamusi
było,
nie
Tatusia
domu...
dziewczędziewczynki. W wir spraw
bo kolano miacych i ich słodkiej beztroski zanu- było... | noga A bolała,
wziął i
Dyrektor
pan
zdarte...
życie było łem
rzałam się po uszy, ich
zapisał,..
prona
mojem życiem — tutaj stoję
— No, a ty, mazgaju?
gu dziwnie wrzaskliwego rebusu, bo— ja... (pociąganie nosem) byłem
Bownętrze.
jego
w
zanurzyć
jąc się
mię
Spuchłem okropnie, bo
chory.
wiem w stłoczonem kłębowisku figlów
że
tatusiowi,
Mówiłem
bolał.
ząb
wiem
może
człowiek coś oberwać
powiedział:
tatuś
a
to z własnego doświadczenia. Zresztą trzeba zawiadomić,
;
i idź do djabła!
ostrożność
przychodzi
z czasem
a — nie
zgorszon
mówię
Fe,
—
kłaktóra
pewna apatyczna lękliwość,
:
!
dzie się wpoprzek żywym
popędom, može byč!
wijestem
ja
co
I
tak!
Ależ
mówiąc: poco?
Gdyby w szkole można było cza- nien?
Idę
malców.
Wzdycham. Szkoda
sami dawać folgę własnej inicjatywie
coś
dało
się
Możeby
Ale kiedy do dyrektora.
twórczej — to co innego.
i robi maro wszystkiem decydują dalekie, zimne zrobić? Władza jeży wąsy
posłuszeństwa
uczyć
Trzeba
Nie!
sa.
a
uczniem,
okólniki, między żywym
stają żelazne, zarządzeniom i rozkazom.
nauczycielem
żywym
— Ależ taki rozkaz to też do nipręty, o które można zranić się bo:
— próbuję.
czego
leśnie.
Wąsy
ona.
byjestem surowo zgromi
Chwilowo w przeszłym roku
Oczu.
lam wychowawczynią klasy pierwszej podniosły się do wysokości
pogląd
y
poważn
mało
się
mi
wtedy
a
i
Zarzuc
lepszego)
(w braku kogoś
zwykłego na różne Sprawy.
poczułam boleśnie niemoc
malarBuntuję się. Chce pocieszyć
papierowego
wobec
śmiertelnika
wpycie
Naresz
jak.
wiem
nie
—
ców
swogumentu. Przywiązałam się do
jednemu do buzi czekoladę, 0ich malców i nie mogłam obojętnie cham
c się, czy kto nie widzi (może
glądają
:
patrzeć na ich zmartwienie.
okólnik zabrania podobnych
jaki
tam
bo zapisany
A oto jeden płacze,
?
*
).
rzeczy
Ocieokropne!
To
jest do dziennika.
Spotykam
korytarzem.
Wracam
ram mu łzy własną chustk ą do nosa
(dziewczynki też ciągle gubi a chustki), zasapanego pana D.
— Ależ ten pani Hański jest
оįmówię:.

Dziwne

to

Kino-Teatr

uwiadamiając jednocześnie władze wojewódzkie o wypadku.
W czasie toczącego się w tej sprawie

pora (godz. 6

Wrażenia szkolne.

bandyci,

wykon.

Początek

Miejski kinematograt

zamaskowani

zarządzono

1 akc.

BOLSKA

adresów

córki Marji,
Wobec tak konkretnego meldunku, natychmiast zmobilizowano siły rozporządza|ne i

Piešni. Aktualja. Ostatnie szlagiery

jaknajliczniejszy

zrabowali różne rzeczy, jak maszynę
szycia, garderobę i bieliznę.
Pozostawione w mieszkaniu dzieci

Godz. ii rano w sali gimn. Leleweła
Zawody strz. leckie z broni małokalibrowej, w których weznią udział uczniowie
poszczególnych klas.
Zawody
organizuje sekcja strzelecka
Bratniej Pomocy.
godz. 12. oieg na przełaj na dystansie 5 klm., organizowany przez Wil. Okr.
Związek Lekkiej Atletyki. Start przy ul.

zgłoszeno wniosek 0
pisma akademickiego,
wcześną

o

nieobecności w domu, wdaili się do miesz-

w

dnia zakończy in-

turniej

nieznajomość

Najwybitn.

scen

Warszawskich:

obecnie

_, W tych dniach, o czem donosiło już
„Siowo“, na posterunek policyjny zgłosił
się gospodarz ze wsi Wielkie Kózki
i zameldował, że w nocy, w czasie jego i żony

Słowackiego

pokazową lekcją szermierki na
szablę
wykonaniu grupy szermierczej młodszej.

na

publ. artystów

wy. Na zakon. „LOŽECZKO“

kroni-

członków,

ogrami

NA EKRANIE:
PNA

ec”

W. Zdanowiczai M. Dobrowolskiege.

Wiłeńska 38.

Ne kandyiyzm, lecz porwanie ukolan.

międzyszkoi-

W. F. Wilno na
okresu

4 szermierzy)

nano wyborów Komisji Rewizyjnej, która
ukonstytuowała się z kol. Samowiczem na
czele.

Uniwersytetów.

niektórych osób,
współudział.

imprezy sportowe:

szermierczy

na

Ośrodek

Z kolei rzeczy doko-

później.

profesorów

17 III b. r. w sali Kasyna
Garnizonowego.

nastu zaledwie głosów). Głosowanie na
wice-prezesów dało wynik _nast.: wice-prezes ogólny- kol. Ryszard Puchalski, wicekol. Niwiński. Głoprezes gospodarczy
sowanie na członków zarządu było tajne.
i_ ustalenie wyników
Obliczenie głosów
na

byłych

ze względu

17—

uiubieńców

ciekawych

wspomnień

Zupełwie nowy

K. Bolskiej, A. Cieleekiej,

„HELIOS“

Podając powyższe wszystkim inmarszałka Pilsudskiego.
teresującym się historią
do
wiadoW związku z uioczystościami ku ucz- mości, Wydział Koła prosi ta drogą,

Pomocy obrany
Bratniej
zęsem Zarządu
zestał kol. Wł. Babicki (większością dwu-

odłożono

obok

ki cały szereg barwnych i

na sząble (grupy starszej), 4)
Że nie powinno te było mieć szermierki
względność.
na szable. 5)
miejsca — wykazało walne zgromadzenie, pokazowe walki szermiercze
mimo bowiem ciągłych deklaracyj na temat pokazowa lekcją szermierki na ilorety gruakademików widoczną py pań i grupy męskiej (starszej), 5) pokazupełnej autonomii
(Э
jest rzeczą, iż pozostanie ona utopią skoro zowe walki na florety.
ATOPOWE
PTY
RAROOTONEORE
reprezentacja ogółu będzie zawsze tak bez- EIK
Z chaosu i zamętu
krytyczna i niesforna.

wyłoniła się przejrzyście przez kol. Skorkę
przedstawiona sprawa Mensy Akademickiej.

zawierająca

Występy

ai

dział (Adresować: Koło
Historyków,
Uniwersytet Seminarjum Historyczne).
Równocześnie ukaża
się Księga

powołania w jałowych dyskusjach nad wielkością kotletów w Mensie
i brudem fryzjerni akademickiej.
ZA.

kol. Samowicza

przez

powołano na przewodniczącego
Pozatem za stołem
czewskiego.

zaskorupiałej

ności* akademickiej, widzącej istotę sweżo

Tegoroczne walne zgromadzenie człon-

ków stowarzyszenia Bratnia Pomoc P.M.A.
znakiem wielkiego, rzec
pod
się
edbyło
można, rozluźnienia. Całonocne, bo trwajągodzin (od ;8-ej wiecz.
se z górą dziesięć
do 6,30 rano) obrady pozytywnych rezultatów dały zasadniczo, poza obraniem władz
stowarzyszenia na rok akad. 1928 29, niewiele. Zmarnowano niepotrzebnie wiele cza-

ubolewanie

į

k

Czajkowski:

„Šniežka“

KA SCENIE:

narwows:i.

śpiewa

nieprzyzwoite

Drukarnia

„Wydawnictwo

Wileńskie",

Kiwaszelna 23.
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