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Z prasy sowieckiej,
urzędowych

dającej do druku nic
sadzie

„wsio

urzędowej

na

świecie,

coby

z

naj-

nie

po-

przeczyło - za-

w poriadku*,

trudno

jest wy-

łowić jakieś obrazki bardziej życiowe, .żywe, prawdziwe. Czasami tylko ze sprawozdań sądowych wnioskować możemy, że
iw Sowietach ludzie nie tylko jedzą piją i.władzę sowiecką chwalą. Bywa też, iż tu i
ówdzie z jakiejś przyczyny osobistej, zemSty, lub innego

posunięcia

taktycznego

u-

słyszy się coś niecoś o elementach
„nielojalnych“ i „niebtagonadiožnych“.
Tak naprzykład jedno z pism petersburskich zaciekłą kampanję
popiowadziło przeciwko znanej oddawna szkole średniej w Petersburgu „Peterschule*. Jakiegoż

rodzaju są te „rewelacje” ogłaszane w gazecie sowieckiej? A oto: W Peterschule
gromadzi się najbardziej kontrewolucyjny
element młodzieży. Po pulpitach krążą różne odezwy, w rodzaju: precz z władzą. sowiecką, bij żydów"! it. p. pisze gazeta
czerwona. Pewnego dnia nauczyciele,
którzy przyszli do szkoły zauważyli brak portretu Lenina. Co
się
stało? — Uczniowie
portret zdarli ze ściany.
Gwałt,
kompromitacja dla szkoły, śledztwo, zupełnie jak
zą... dawnych czasów. Lecz cóż na to dy-

rektor szkoły?

— Spokojnie powiedział on

wizytatorowi:

„U nas

chłopcy

są

weseli

Bawili się i zerwali portret. Nic wielkiego
się nie stało, kupimy nowy
portrecik".—
Zjadliwa uwagal Wściekłe są prawowierne
czynniki sowieckie a głównie na to zdrobnienie: „potrecik*. — Skanda!! Trzeba niewątpliwie szkołę zamknąć, bo i nauczyciele są

Wpływ
nąwet

to

wszystko

przewodniczącego,
Bojko

lub

posłowie
mu

poseł

którym
Krempa,

i senatorowie

występują z komsomołu. Wreszcie na jednem z posiedzeń Rady
Pedagogicznej pos-

tawiono wniosek o usunięcie ze szkoły organizacji komsomołu!
Mińska „Zwiezda”* oburzona iest z powodu innego faktu. Na pewnem
posiedzeniu, pewnej organizacji, pewnych bezrobotnych komunistów, partyjny
komunista,
Białorusin z krwi i kości, aktywisia, rabkor,
towarzysz... Liwszyc w towarzystwie drugiego Białorusina, jak on komunisty i do: tego komsonmiolca, zdaje się
nazwiskiem
Wasserman, zajrżeli do pokoju, w którem
wisiały projekty budowy domów
robotni-

Serdeczny uścisk dłoni.

ma
a w

być w Sejmie
Senacie

Limanowski,

złożą ślubowanie.
Sej-

Diwarcie Sejmu w dn. 27-30 marca.
Zarządzenie

Prezydenfa

Rzeczpospolifej
Poselskiej.

©

zwołaniu

Izhy

WARSZAWA. 22.Iil. PAT.
Dnia 22 marca r. b. Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał następujące dwa zarządzenia:
Na podstawie art. 25 Konstytucji
zwołuję
Sejm na pierwsze posiedzenie do Warszawy na dzień 27 marca
1928 roku.
Otwarcie nastąpi w

sali Sejmu w dn. 27 marca

1928 r. o godz. 17-tej min. 30.
i

Warszawa,

dn. 22.lll.

1928

Prezydent

Rzeczypospolitej

(—) Ignacy Mościcki.

r.
Prezes

Rady

"

Ministrów

(—) Józef Piłsudski.

Zarządzenie
Na
Senat

Przzydznia

podstawie

na

pierwsze

Rzeczyposnolifej o zwnianiu Senafu.

i w związku

z art.

posiedzenie

do

36

ust.

2

Warszawy

roku. Otwarcie nastąpi w sali Senatu w

Konstytucji . zwołuję

na

dniu 27

dzień

21

marca

1928

marca 1928 r. o godz.

18-tej min. 30.
Warszawa,

dn. 22.III. 1928

r.

NES TVS

TTT TNT

D

Prezydent Rzeczypospolitej
(—) Ignacy Mošcicki.
Prezes Rady Ministrów
(—) Józef Piłsudski.

TA AZ ZZYIZERTRSRAZE CASE TERE TNEO Z YCASAD KEDA

Odpowiedź Litwinowa w komisji rozbrojeniowej.

GENEWA, 22—1Il. Pat. (Szwajcarska Agencja Tęlegraiiczna). Na dzisiejszem posiedzeniu komisji przygotowawczej międzynarodowej
konferencji rozbrojeniowej, przewodniczący
delegacji sowieckiej
Litwinow
odpo-.
wiadał na zarzuty wypowiedziane pod adresem sowieckiego projektu układu w sprawie rozbrojenia. Mówca oświadczył, że twierdzenia lorda Cushendune są nieuzasadnione i z projektem układu w sprawie całkowitego rozbrojenia nie mają żadnego związku.
Z kolei Litwinow pretestował przeciwko podniesionym przez Lorda
Cushendune- oskarżeniom, że delegacja sowiecka sabotuje prace Ligi
Narodów w dziedzinie rozbrojenia i stwierdził, że od czasu
konferencji genewskiej w r. 1922 na której Cziczerin zdecydowanie wypowiedział się za
rozbrojeniem,
rząd moskiewski nie .ominął żadnej sposobności, jaka
się
czych, opracowane przez pewnego inżynienadarzyła
dla
wysunięcia
żądania
urzeczywistnienia
pokoju
drogą
rozbrora specjalistę, czyli krótko mówiąc
„spejenia. Przedstawiony przez delegację projekt stwierdza podstawy
dla dyca*. Towariszczy przyszli bardzo grzeczni,
skusji na temat zagadnienie rozbrojenia. Oświadczenie lorda Cushendune,
nu i co w tem złego? aż tu raptem „spec“
jakoby Rosja sowiecka zmierzała do wzniecenia w całym
świecie
kondo nich: „Won stąd parszywcy”! jednego fliktów
socjalnych i rewolucji
są, według mówcy,
nieudowodnionem — о-

z drugim za kołnierz, a gdy. towarzysz
Liwszyc próbował oponować, dóstął jeszcze
parę razy po fizjonomiji. Skandal, skandal,
i jeszcze raz skandal! — Przecież to ko-

munista, aktywista,
własnej

rabkor

Białorusin

we

ojczyźnie, ten Liwszyc z tym Was-

sermanem, którzy nic nie robią
głaszaniem

przemówień

poza

wy-

na wiecach,

jakiś inżynier specjalista nie

a

tu

pozwała

partyjnym komunistom, aktywistom

im,

i t. d.

it. d. krytykować
szkiców architektonicznych. Pewnie inżyniera wyrzucono ze
służby.
Takie to są te drobne rodzajowe obrazki, a wiele mówiące, które jeszcze ciągle
istnieją poza urzędowem życiem dzisiejszej
Rosji.
REMEDY
W EOKOCZAKOOR AZ ZOGAROEZERE

szczerstwem.

Czy rząd brytyjski, ciągnął Litwinow, wzbraniałby się przeprowadzić
śledztwo w sprawie słynnego listu Zinowjewa będącego, zdaniem Litwinowa
fałszem politycznym pierwszej klasy, gdyby miał spokojne sumienie?
W dalszym ciągu mówca w odpowiedzi na zarzut, że projekt sowiecki nie zgadza się z paktem Ligi Narodów oświadczył, że istotnie zachodzi
taka niezgodność. Skoro jednak tak jest, to nie wynika
stąd, że należy
projekt sowiecki odrzucić, lecz że pakt ten winien być zmieniony w duchu
postępu. W końcu Litwinow zaznaczył, że delegacja sowiecka reprezentuje
aspiracje wielkich mas robotniczych całego Świata, które projekt sowiecki
powitały z radością.
`
Mowie Litwinowa przysłuchiwano się z wielkiem
zainteresowaniem.
Następnie zabrał głos hr. Clauzel, który oświadczył,
że następna
sesja
komisji przygotowawczej zwołana być winna przed tegorocznem
Zgroma-

dzeniem

Ligi i przeprowadzić drugie czytanie projektu konwencji w

—
ng

spra-

wie stopniowego ograniczenia
zbrojeń, oraz rozpatrzeć projekt
sowiecki
układu rozbrojeniowego po gruntownem rozważeniu go przez poszczególne
rządy.

Hs. Konstanty Radziwiił wydzieržawil wiasny

Gabinet Rzeszy

majafek.

obraduje.

Gsire afaki prasy niemieckiej.
Według
wiadomości
z
Kowna,
z
BERLIN,
22.
III.
PAT.
Jak
donosi Bórsen Zeitung, gabinet Rzeszy
zawarł
Radziwiłł
Konstanty
książe
ministrem rolnictwa umowę, mocą któ- obradował nad sytuacją wytworzoną w rokowaniach handiowych z Polską,
Borsen Zeitug
rejotrzymał w dzierżawę majątek 700 w związku z ogłoszeniem dekretu o strefie granicznej.
komentując
komunikat
Biura
Wolia
w
tej
sprawie
wyraża
jeprzekonanie,
że
stanowił
przedtem
który
hektarów,
na w każdym razie delegacja niemiecka z d-rem Hermesem na czele narazie
do Warszawy nie wyjedzie. Jakkolwiek odpowiedziałność za trudności

£0 własnością i odebrany został
mocy ustawy O reformie rolnej.

sawieckiego.

60 pudów złafa

zapo-

Prasa

III. Pat.

, RYGA, 22

wiada mające niebawem _— nastąpić
przybycie z Moskwy nowego transportu

złota

pudów. Złoto

sowieckiego
będzie

wagi

przesłane

pokładzie rosyjskiego statku
tarij* do portu w Rydze.

80

na

„Prole-

ożnaczające zupełną stagnację w rokowaniach
spada rzekomo
wyłącznie
na rząd polski, to jednak — jak podkreśla dziennik
miarodajne
czynniki niemieckie sądzą,
że w Obecnej chwili
nie można
jeszcze mówić o
definitywnem zerwaniu rokowań.
Widocznie

urząd

spraw

zagranicznych

nosi

się z zamiarem

wyjašnie-

nia przedtem w drodze dyp!omatycznej kwestji,
czy istnieje jeszcze możliwość uruchomienia rokowań.
Organ hr. Westarpa Preussische Kreuzzeitung pisze:
Wyrażamy niezłomne Oczekiwanie, że rząd Rzeszy zdecyduje się nie prowadzić dalszych

rokowań

z Polską, ponieważ całkiem wyraźnie stwierdzono,

że po stronie

polskiej brak najzupełniej woli porozumienia.
Dziennik
wskazuje w dalszym ciągu z niezadowoleniem, że: Wilhelmstrasse — jak tego
dowodzi

P. Bevey w Aodzi.
komunikat Biura Woliia
zdaje się nadal reagować na dekret polski o
ŁÓDŹ, 22 Ill. W dniu dzisiejszym strefie granicznej tylko w tonie umiarkowanym, a nawet podkreśla korzy-

bawił w Łodzi w charakterze prywatnym p. Devey, członek Rady Banku

ści wypływające dla Niemiec z noweli do dekretu.

nach porannych

p. Devey

W

godzi-

Stresemann,
jest przewodniczącym niemieckiej partji ludowej, ma kandyzłożył wi- nych
dować przy nowychktóry
wyborach na naczelnem miejscu
w Bawarji. Wysunięcie kandyda-

zytę wojewodzie Jaszczołtowi oraz tury ministra Stresemanna w Bawarji ma na celu uzyskanie
wpływów tego stronnicprezydjum magistratu, poczem odbył twa na terenie bawarskim osłabionym dzięki wystąpieniom niemięckiego
ludowego pokonferencję

z dyrekcją

łódzkiego

od-

dziąłu Banku Polskiego. Następnie p.
©vey

przybył do

siedziby

związku

Brzemysłu włókienniczego w Państwie

sła w Reichstagu

Kroemera.

!

Rozgrom komimistów w Japonii. ›

LONDYN. 22.ill. PAT.
Aresztowania komunistów w
z Japonji prowadzone są na znacznie szerszą skalę, niż to:
Przedstawicielami przemysłu łódzkiedokonała obławy równo»
80, informując się o stanie produkcji pierwotnie donoszono. Policja
w Tokio, Jokohamie,
Nagoya, Kioto, Osaka,
Oraz całokształcie postulatów włó- cześnie
Olskiem

kiennictwa

i prowadził

łódzkiego.

popołudniowych

p.

iabryki włókiennicze.

konierencję

W godzinach Okayama, Fukuoko i Hokkaido. jak przypuszczają, areszzwiedził towano około 1000 osób.
Przeprowadzono rewizję we

Devey

zgromadzali się komu.
wszystkich lokałach, w których
niści, przyczem skonfiskowano wiele dokumentów.

p. ministra

Niezabytowskiego.

upadłości. Wzrasta bezrobocie w Spo- premjera Grabskiego, które ten twór-

sób zatrważający. Na tle ogólnej nę- ca polskiej nędzy rzucił w twarz ziedzy staje się bohaterem dnia ten, kto mianom z północno-wschodnich
krenajwięcej
obiecuje.
Podnosi
głowę sów: dziwię się, że jeszcze tam
siehydra komunistyczna.
dzicie. W pamięci jeszcze trzymamy
W tych warunkach Polska
miała to niczem nieskrępowane lekceważenie
dwa wyjścia: legalizować bieg wypad- interesów rolnictwa w województwach
ków i stać się awangardą
bolszewic- północno-wschodnich przez b.
minikiej ekspansji na zachód, albo pozo- stra Kiernika, i wogóle
ignorowanie
stać wierną swemu przeznaczeniu hi- tych kresów i ich potrzeb
gospodarstorycznemu, pozostać
przedmurzem czych przez wszystkie poprzednie'rząbroniącem kulturę
przed
nawałnicą dy. Przypominano
O nas
wówczas
dziczy. W tym ostatnim wypadku sy- tylko, gdy mowa
byla o obdarzeniu
tuację mógł uratować tylko przewrót. świadczeniami socjalnemi, podatkami.
Czyn zobowiązywał do
dalszych O, wówczas oO nas nie zapominano i
czynów, czyn podniecał do twórczej nie liczono się z tem, że przy niepracy. I praca, budzenie zmysłu pracy, istnieniu przemysłu a małej zdolności
stały się naczelnem hasłem
nowego wytwórczej rolniczej, nakładanym cięrządu, które zelektryzowało szerokie żarom podołać nie możemy, że okuwarstwy
społeczeństwa,
stając się pacje i najazdy zniszczyły
nas
dobodźcem do utrwalania bytu na pra- szczętnie, że powstajemy z zgliszcz.
worządnych podstawach, do uzdrawiaCałkiem odmienne stanowisko zania stosunków przedtem panujących. jął. rząd obecny. Kresy nasze zostały
Uzdrowienie, sanacja — jest to wyraz wciągnięte w orbitę ogólnopaństwoktórym zbankrutowana endecja ope- wej polityki jako czynnik równorzędruje w cudzysłowie. A jednak jest to ny. Więcej nawet,— jako czynnik wywyraz, który rzeczywiście znamionuje magający szczególnej
Opieki i uwagi
przewrót w pojęciach i całej psychice wobec zaniedbania, jakiego poprzednio
społeczeństwa, wyraz, który nierozer- doznawał. Przestano
stanowić o nas
walnie się łączy z odzyskaniem zmy- bez nas. Nie kurtuazja lub grzeczność
słu pracy systematycznie poprzednio zmuszała
do wysłuchania naszego
usypianego.

Negatywny

stosunek

50-

cjalistów do rządu Piłsudskiego
powodowany jest przedewszystkiem przez
to, że budzenie zmysłu pracy ograni-

cza pole ich wpływów.
W wyniku ostatecznym Polska zaczęła odzyskiwać sprawność
gospodarczą, stał się możliwym przejaw sił

potencjalnych

tkwiących w jej

nizmie, wzrosła

wytwórczość,

orgawystą-

piły na jaw tendencje rozwojowe. Zaniechanie

BERLIN, 22 Ii. PAT. Frankfurter Zeitung donosi, że minister spraw zagranicz-

w Wilnie

23 (il. 28.

W matematycznem równaniu sto- dzeniu zmysłu pracy. Sukces ten niesunków
polityczno-gospodarczych w wątpliwie byłby mniejszy lub wogóle
Polsce były Sejm stanowił liczbę uje- nawet nie miał miejsca w stopniu domną, która w sposób bardzo wybitny statecznym, gdyby nie trwałość rządu
mogłaby zaważyć na bilansie naszych przy jednoczesnem zachowaniu jednodążeń mocarstwowych,
gdyby
Mar- litości polityki w stosunku
do poszałek Piłsudski nie zdobył się na hi- szczególnych dzielnic. Ciągłość pracy
storyczny czyn wyeliminowania wogó- jest nieodzownym warunkiem jej wyle tej liczby z równania.
dajności. Ciągłość i jednolitość. KrótOdtąd — od przewrotu
majowe- kotrwałe poprzednie rządy pierwiastku
go -- czynność byłego Sejmu została twórczego nie mogły wnieść,
bo nie
zredukowana do wzajemnego ujada- miały nawet ku temu
czasu.
Każdy
nia się stronnictw, do kiwania palcem minister chciał być mądrzejszy
od
w bucie, wreszcie do pobierania djet. poprzednika i rozpoczynał urzędowaPonad głowami posłów i wbrew ich nie od krytyki i wrzucania do kosza
intencjom, Rząd wyciągnął dłoń
do jego projektów. Następny postępował
czynników stanowiących o bycie Pań- w tenże sposób. Marnowano czas,/nie
stwa. Rząd zmusił były Sejm do wy- mając czasu do tworzenia wartości.
dania pełnomocnictw,
na podstawie Nie było kontynuowania rozpoczętych
których w ciągu niespełna dwu lat zamierzeń.
ustanowił
praworządny stosunek
w
Ciągłości i jednolitości
pracy wyposzczególnych dziedzinach życia go- magają zwłaszcza te działy, które
spodarczego, będącego przedtem przed- związane są z życiem gospodarczem.
miotem doświadczeń socjalnych.
W państwie wybitnie rolniczem,
jaPrzewrót majowy zmył ohydę dni, kiem jest Polska, na czołowe miejsce
kiedy
ster władzy
dzierżyli Witos, wysuwa się rolnictwo.
Podniesienie
Grabski, Kiernik i im podobni. W tej Stanu rolnictwa nie może być dokowodzie czarnej Od brudu
kąpał
się nane w ciągu krótkiego czasu,
nie
były Sejm, nim nadszedł czas natu- może
być wynikiem
niezwlocznym
ralnej Śmierci.
kilku dorywczych posunięć. Tylko plaPrzewrót majowy oznaczał przede- nowe i nie skażone zerwaniem ciągłowszystkiem
żabezpieczenie
przed šci zabiegi mogą wywrzeć
tu
рогаprzewrotem
socjalnym i zapoczątko- dany wpływ, bo gleba ma tę właściwanie ery budowy
mocarstwowego wość, że tak kapitał jak praca weń
bytu Polski. Zgrozą wieje od mar- włożona wówczas daje rentujący się
twych cyfr, ilustrujących stan ekono- odsetek, gdy płanowość i ciągłość są
miczny
w
przeddzień
wypadków zachowane.
majowych. Rolnictwo w zupełnem za1 dalej jednolitość polityki w stoniedbaniu, gorzej. jeszcze—jest przed- sunku
do
poszczególnych
dzielnic
miotem znęcania się. Przemysł
nie- Państwa. Nie zapomnieliśmy jeszcze
czynny.. Orgja spekulacyj. Mnożą się bezgranicznie
cynicznych
słów b.

gnowanie

Pąsanięcia Wyborcze w Niemczech.

Polskiego. P. Devey zwiedził fabryki
zjednoczonych zakładów
Scheibler i

Grohmann oraz Lenarda.

Na tle pobytu

b. vice-marszałek

Bolesław

Następnie nastąpi prawdopodobnie
wybór prezydjum
i Senatu t. j. marszałków, vice-marszałków i sekretarzy.

kontrewolucioniści.

w tej szkole jest tego rodzaju, że
synowie
partyjnych komunistów,

Opłata pocztowa
uiszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.

WARSZAWA 22-III (7el. wł. „Słowa'") Dziś — Pan Prezydent
Rzeczypospolitej podpisał dekrety zwołujące
na dzień 27 b. m.
Sejm i Senat.
Po otwarciu izb, przypuszczalnie osobiście przez P. Prezydenta
Rzeczypospolitej,
i powołaniu
najstarszego
wiekiem

metody

z

1

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o
$0 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

N-ru *20 groszy.

Inauguracyjne posiedzenie Sejmu

Obrazki rodzajowe.
bardziej

| W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego

doświadczeń,

udziału

w

zrezy-

konkursie

zdania — o zdanie to proszono, pobudzano nawet nas samych o
zbadanie naszego stanu
gospodarczego,

by

tem właściwszą

znaleść drogęźdo

Dowiadujemy

się, że dn. 28-go

b. m.

w

środę przyszłego tygodnia wyjeźdża do
Królewca na rokowania polsko-litewskie
delegacja rządu polskiego.
W skład delegacji wejdą: minister spraw
zagranicznych Załeski, jako przewodniczący
naczelnik wydz.

wschodniego

M. S. Z

łówko, naczelnik wydziału
dzynarodowych

ustrcjów

Tarnowski,

szei

ministra Zaleskiego, śradca

Ho-

mię-

gabinetu

Szumlakowski,

oraz sześciu rzeczoznawców, delegowanych
przez poszczególne zainteresowane
ministerstwa.

Exposz ministra Persji.
WARSZAWA. 22.III, PAT. Dziś o
godz. 6-tej
po
południu
w
sali
pompejańskiej
hotelu Europejskiego
perski minister spraw
zagranicznych
Ali-Coli-Chan-Ansari,
który w dniu
jutrzejszym opuszcza Polskę, przyiał
dziennikarzy stołecznych, wobec których wygłosił zwięzłe expose o sto-

sunkach dyplomatycznych

wych

pomiędzy

i

Persją:

handlo-

a

Polską.

Jednem z głównych zadań w tej dziedzinie jest ustalenie warunków ' najbardziej
sprzyjających
rozwojowi
wzajemnej wymiany towarów. Perski
minister spraw zagranicznych wyraził
się z zupełnem zadowoleniem 0 wynikach pertraktacyj
prowadzonych z
min. Zaleskim
oraz
dał wyraz nadziei, że pewne
modyfikacje,
które
ostatnio były wprowadzone
dadzą
możność uzyskania rychłej ratyfikacji
traktatu handlowego
polsko-perskiego przez
parlament perski. Na za-

kończeniu Ali-Coli-Chan-Ansari oświad-

czył, że o swym
wie
zachowuje

nienia.

pobycie w Warszanajlepsze
vwspom-

Pos. Pufek zniechęcił

się do ży-

cia polifycznego.
Pos. dr. Putek,

lenia w okręgu

postanowił

wybrany z listy Wyzwo-

43-cim

złożyć

miejsce swemu

ten

(Biała

mandat

Wadowice!
ustępując

następcy Szczepanowi

Fide-

lisowi, wójtowi gminy Zembizyce. Dr Putek,
który na liście państwowej
Wyzwolenia
zajmuje miejsce trzecie, zamierza
złożyć
równieżi ten mandat i wycofać się z Žycia politycznego na czas obecnej
kadencji

parlamentarnej.

Emir Amanellach

przybędzie

Polski 20-50 kwiefnia.

do

WARSZAWA 22. III. (tel. wt. Stoma) Przyjazd
Emira
Afgańskiego = Amanullaha
do Polski nastąpi w dn. 20 kwietnia.

Kto się zrzeka, a kto zatrzymuje
mandat.
Dowiadujemy
się, że wszyscy ministrowie, wybrani do Sejmu, lub Senatu, przyjmą
mandaty,
a więc w
Sejmie zasiądą
pp. Bartel, Czechowicz, Kwiatkowski,
Miedziński,
Romocki, oraz podsekretarz stanu Jaro-

szyński, w Senacie
Niezabytowski

zaś

ministrowie

i Zaleski.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego gen. Roman Górecki, prawdopodobnie zrzeknie
się mandatu z
obydwu okręgów,
w których
został

wybrany, to jest z Radomia

i Stani-

sławowa; tak samo nie przyjmie mandatu prezes Banku
Rolnego,
p. Seweryn Ludkiewicz,
wybrany
z Siedlec.

Urzędnicy ministerjium wyznań

re-

ligijnych
i oświecenia
publicznego,
którzy
zostali wybrani
do Sejmu,
wszyscy mandaty
przyjęli i złożyli
już podania
o urlop
bezpłatny
na
czas posłowania. Są to pp. Okulicz,
dyrektor departamentu wyznań,
Błażewicz, radca ministerja!ny
w tymże
departamencie, b. poseł Ch. Р.,
ję-

uzdrowienia stosunków.
Zwłaszcza w dziedzinie -rolnictwa drzejewicz, wizytator szkół dla mniejszości narodowych i Stypiński, wizyznaleśliśmy u rządu, i obecnego
Mi- tator przy
ministerjum
szkolnictwa
nistra rolnictwa p. K. Niezabytowskie- powszechnego.
Z wojskowych, którzy zostali wygo, całkowite zrozumienie koniecznobrani,
wejdą do Sejmu: pułk. Sławek,
ści przyjścia z pomocą, zrozumienie
pułk. Koc i ppułk.
Maciesza,
natoznaczenia jakie ma
dla ogólno-pańmiast gen. Galica i pułk. Pieracki
stwowej polityki podniesienie
spraw: zrzekają się wyboru.
ności gospodarczej. kresów.
SONESTA
Przypięczętowaniem, że tak powiem,
tego stosunku do kresów
naszych, inwestycyjne w rolnictwie
ziemie te
była ostatnia bytność w Wilnie p. otrzymają więcej niż proporcjonalnie
Ministra Niezabytowskiego. Zapytany w porównaniu do innych dzielnic Pańprzez współpracownika
„Słowa*
o stwa“.
zamierzeniach rządu względem potrzeb
Słowa te świadczą * najwymowniej
gospodarczych kresów,
p. Minister jak scisły węzeł łączności zadzierżgniędał charakterystyczne wyjaśnienie:
ty został między rządem
obecnym a
„Odpowiedzią na pytanie jest za- kresami wschodniemi—są
one jakby

największego demokratyzmu, osnucie
polityki na programie gospodarczym
w ciągu krótkiego czasokresu odrodziło Polskę. Nic też dziwnego, że
czynniki produkujące
— ziemianie,
przemysłowcy i wszyscy którzy rozumieją, że podstawą
mocarstwowego
stanówiska Państwa, jest jego sprawność gospodarcza, w wyborach
do
trzeciego Sejmu oddali swój głos za sadniczo moja obecność w
-Wilsie,
blok współpracy z Rządem marszałka rząd bowiem szczególną uwagę skiePiłsudskiego.
rował ostatnio na Ziemie Wschodnie,
Sukces swych poczynań Rząd za: uważając, iż należy je otoczyć jak-

wdzięcza nie tylko zgodnej współpracy z sierami gospodarczemi i rozbu-

W środę wyjeźdża delsgacja pa!ska do rokowań z bifwą.

największą t'oską, i mogę

usłownieniem tego serdecznego uścisku

dłoni, jaki p. Minister Niezabytowski
wymienił z witającymi i żegnającymi
go przedstawicielami miejscowego rol-

zapewnić nictwa.

że z pożyczki stabilizacyjnej na prace

Z. H—ski.

2
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Przesilenie parlamenfarne w Rumunji.

Imiany w amji.

Wydsbycie łodzi podwodnej 8. 4.

BUKARESZT, 22—lIl. PAT. Prezydjum rumuńskiej narodowej partji
W dniu wczorajszym ukazał się DzienPrzed paru miesiącami
zatonęła
nik Personalny Nr. 8, który przynosi szechłopskiej
będącej
w opozycji przeciwko obecnemu rządowi premiera
amerykańska
łódź
podwodna 'S. 4.
reg
rozporządzeń
p.
Prezydenta
Rzplitej
i
Bratianu oświadczyło,
że na znak protestu przeciwko rządowi posłowie
Usiłowania w celu wydobycia
jej z
ministra spraw wojskowych.
stronnictwa tego wstrzymają się od udziału w
pracach parlamentarnych.
W stan spoczynku przeniesieni zostali nurtów nie *dały
rezultatów.
Część
Jeden z dzienników bukareszteńskich donosi, że rząd rumuński zamierza
z dniem 31 marca'r. b. ppłk. S, С. Walery załogi żyła jeszcze
przez
kilka dni.
Wiele się dziś
mówi
i pisze
o porozumienia, kierunku, ;a nawet i unieważnić mandaty posłów narodowej partji chłopskiej, którzyby odsunęli
Sławek i ppłk. Adclf
Maciesza, obaj wyDopiero teraz udało
się marynarce
ia
się możliwie wszystkich
brani,
jak
wiadomo,
do
Sejmu.
Pozatem
w
pracy społecznej, o pracy nad
pod- zjednoczen
Spo- się od pracy parlamentu. Następnie mają być rozpisane uzupełniające wystan spoczynku przeniesiono jeszcze kilku amerykańskiej podjąć zatopioną łódź.
Stowarzyszeń
niesieniem poziomu kulturalnego i go- Chrześcijańskich
bory w odnośnych okręgach.
Zaznaczyć należy,
że według regulaminu
oficerów sztabowych i niższych.
Prasa
amerykańska
właśnie
teraz
spodarczego wsi i miasteczek naszych łecznych, choćby tylko tu na naszym parlamentu rumuńskiego,
traci mandat poseł,
który nie brał udziału w
Ze stanowiska szefą sztabu D. O. K. publikuje
szczegóły
otwarcia i wymężnie
terenie Wileńszczyzny, gdzie
— Kresów Wschodnich.
VI we Lwowie zwolniony został płk. 5. G.
napły- 12-tu posiedzeniach bez usprawiedliwienia.
przeciw
A przeróżne Towarzystwa,
Zwią- trzeba stawiać czoło
Adam Kuc—również poseł z listy państwo- dobycia zwłok załogi łodzi.
Zwłoki porucznika
Fitcha
leżały
Wszak
wej Nr. 1.
zki, Stowarzyszenia z dniem każdym wającym wrogim agitacjom.
Na stanowisko szefa sztabu O. K. we pod stołem blisko rury
torpedowej.
sztandawyrastają coraz to nowe (niemal jak na wszystkich bez wyjątku
BERLIN, 22.lll PAT. Deutsche Allgemeine Zeitung oświadcza w depeLwowie mianowany został ppłk. Szt. Gen. Trzy dalsze
trupy znajdowały się u
grzyby po deszczu), pełne energji i rach powyższych organizacji jednakie szy z Królewca, że rokowania polsko-litewskie interesują poważnie i bezTadeusz Niezabitowski z oddz. I Szt. Gen. stóp drabiny, a dwa w wiszących łóżprokui eutuzjazmu; a powstając starają się wypisane są piękne hasła, zmierzają- pośrednio Niemców, którzy niezależnie od swego
Stefan
Pozatem płk. Kaczmarek
zainteresowania kwestją
kurator przy Sądzie okręgowym Nr. 1 mia- kach. Wszystkie rury torpedowe były
coś uczynić, ulepszyć, starają się na- ce do wspólnego dobra. Trzeba tylko utrzymania pokoju na Wschodzie muszą przywiązywać wielkie
znaczenie
z .czego władze
nowany sędią w Najwyższym Sądzie Woj- szczelnie zamknięte,
wet w swej działalności
wyprzedzać trochę dobrej woli, dobrej chęci jed- do kwestji spławu po Niemnie. Prusy wschodnie bowiem znajdując się w
skowym, płk. Adamowicz — komendantem wnioskują, że żywcem pogrzebani na
mierze
wielkiej
w
których
od
nostek,
pokrewne z sobą instytucje. Ale nietrudnem położeniu gospodarczem otrzymywały w dawnych czasach drzewo
- komendantem
mi. Grodna, ppik. Deschu
dnie morskiem nie usiłowali wydobyć
stety przyznać trzeba otwarcie, że wię- zależy, a cel napewno będzie pomyśl- drogą wodną, obecnie zaś muszą je sprowadzać drogą transportów
P. K. U. Warszawa IV, ppłk. dr. Seńkowkoletorpedoujmy
ej
najmniejsz
ski
komendantem
P. K. U. Kowel,
ppłk. się przez rury wystrzałowe
kszością tylko wyprzedzać,
ale nie nie osiągnięty bez
jowych, które są znacznie droższe, co wywołuje w przemyśle
drzewnym
Chybczyński
z
P.
K.
U.
Warszawa—komenwe
na
powierzchnię
morza.
ej
na
honorze
w
dalszej,
prowadzon
owocną i pożyteczną pracą dla dobra
i celuloidowym Prus Wschodnich poważne straty.
dantem P. K. U. Pińsk, płk. Marszałko
Uroczysty pogrzeb 8-u marynarzy
Kraju, nie szczerą naprawą doli chło- samodzielnie pracy—pracy zmierzająsędzią orzeprokurator
dotychczasowy
odbyć
się ma na cmentarzu narodocej
ku
miłości
Boga
i
wielkości
Pańpa kresowego, bo pod
płaszczykiem
kającym.
ооа
wym
w
Arlington
pod
WaszyngtoPozatem
do
dyspozycji
min.
spraw
wewstwa
Polskiego.
RYGA
22
III
PAT.
Delegacja
łotewska,
w
skład
której
wchodzi
Ulmanis
jako
oświaty i swej apolityczności,
którą
ppłk. Stecz- nem. Lekarze stwierdzili, że, ich zdaprzewodniczący,
deputowani
Kahn
i
Bilmanis
jako
członkowie
oraz
Munters
szef
sekzostali
przydzieleni
Krocząc
wspólnie
wytkniętą
przez
nętrznych
podkreślają,
kroku
niemai
na każdym
cji bałtyckiej ministerstwa spraw zagranicznych jako sekretarz, wyjedzie w piątek dn.
kowski, ppłk. Krzywoszyński, ppłk. Soko- niem, 8-u
marynarzy
żyło zamknięnarzucają
jednak
pomimo
to swe siebie dobrowolnie drogą, winni mieć 23 bm. wieczorem do Tallina w celu rozpoczęcia rokowań w sprawie zawarcia prowiłowski józef lil, ppłk. Naganowski, ppłk. tych 'w ubikacji
ystkiem
terpedowej
conajrównież
przedewsz
na
uwaprzekonania polityczne i partyjne, któzorycznego traktatu handlowego.
S. G. Ostrowski.
a
mniej
jeszcze
trzy
i
pół
dnia
po
zadze,
że
gdzie
prowadzon
ma
być
RymaWaniczek
ten
pik.
zostali
wykorzystać
się
Mianowanoni
remi starają
próby
szard dowódca 26p.p.—cłonkiem O. T. O. tonięciu łodzi. Gdy wszystkie
ło kulturalny, prawie ciemny
umysł praca oświatowa, czy też gospodarppłk. Jancewicz dowódcą 8 p. a. c., mjr. ratunku okazały się daremne,
najwiMOSKWA 22 lll PAT. W sądzie najwyższym rozpoczął się proces dwóch
polityka i partja bezapelaludu kresowego, dla osobistych, wła- cza, tam
Królikowski--dewódcą 2 dyw. taborów, płk.
moskiewskich
prywatnych
towarzystw
wzajemnego
kredytu,
oskarżonych
o
niedoczniej
zmożeni
głodem
_
zasnęli
i
cyjnie
miejsca
nie
ma
i
mieć
stanowsnego „ja“ — celów.
Woli dowódcą 52 p. a. p.
legalne WZEA pieniędzy ze skarbu państwa na cele spekulacyjne. Wśród
Weźmy naprzykład naszą ® \УПей- czo nie. może.
Ptk. Rojek z 7 p. a, p. - dowódcą D.O. nie odzyskali już przytomności.
42-ch oskarżonych znajdują się prezesi i dyrektor tych towarzystw jaz rówPorucznik Fitch był tym, który
Zakańczając
powyższe moje spo- nież grupa urzędników komisarjatn finansów i ban*u państwa, »tórzy ułatwiali
Worsz. Wilno, ppłk. dr. Odzierzyński daszczyznę z terenem miasta
Wilna na
dowódcą do ostatniej
wódcą 21 p. a. P. ppłk. Czopór
chwili pukał w Ścianę i
czele, w którem to znajduje się nie- strzeżenia i uwagi, muszę z uznaniem uzyskanie kredytów pafistwowych i zachowywaliw tajemnicy operacje spekula1 p. a. górskiej, ppł. Pileski-dowódcą 16 dawał znaki
za co pobierali wynag.odzenia pieniężne. Sprawę przeciwko wymiedionurkom,
donosząc, że
mały szereg instytucyj
społecznych, podkreślić projekt ostatnio wyłoniony cyjne,
a.
p.
7
dowódcą
p. a. P., ppłk. Siedlecki
nym towarzystwom wyt czyły komitety likwidacyjne tych towarzys w. Powódzm
powietrze
gęstnieje
coraz
bardziej.
przez
Wileńskie
Kuratorju
Szkolne.
art.
dowódcą 5 dyonu
Lubański
jak oświatowych, tak i gospodarczych,
c. ppłk.
two cywilne, którego domagają się komitety likwidacyjne przekracza 6000000 rubli.
konnej, ppłk. Landau p. 0. d-cy pułku ma- Ponieważ na dnie morskim widocznie
do których w pierwszym rzędzie zali- Projekt, który w wielkiej mierze przynewrowego artylerji.
zaczynała woda naciskać na szklane
wyżej
czyć trzeba jako najstarsze, bo istnie- czynić się może ku realizacji
przynosi nominacje Oknai
dziennik
Pozatem
przedzierać się do wnętrza,
ym
om:
_
,
MOSKWA
22
III
PAŁ.
Tass
donosi:
ima
kouterencji
prasowej
Cziczeriu
wymienion
dowodzeni
wykazujące jeszcze przed
wojną
Światową:
na podporuczników — absolwentów szkół marynarze silnie zalepili okaa
oświadczył co następuje: luformacje, jakich udzielił baieówin w lzbie Gmin w
gumą
jący
że
w
przyszłym
roku
szkolnym
Wileńskie
T-wo
Rolnicze
i Polską
oraz chorążych, nominacje na oficerów resprawie listu Zinowjewa
są zwykłemi wymysłami całkowicie pozbawiowemi
*
Macierz Szkolną, następnie już powo- nieodwołalnie Władze Kuratorjum po- wszelkich realnych podstaw radio zaś posiadającemi charakter wybitnie 0szzerwy
Oraz przemianowanią na oficerów i in. materjałami.
oficerów rezerwy Zatrzymazawodowych
jenne: Związek Kółek Rolniczych zie- stanowiły oprócz nauczania powszech- cze:czy i dotkliwie przykry dla czła.ków rządu sowieckiego. Oświadczenie
fodróż lefników liiawskich do
manych -wzgiędnie powołanych do
służby
mi
Wileńskiej,
Związek
Młodzieży nego tównież zająć się i oświatą po- Baldwina niz da się pogodzić z faktami i opinjami powszechnie uznanemi.
czynnej
i
zwolnienie
niektórych
z
tej
kateCziczerin
zaznaczył,
że
Baldwin
sprzeciwia
się
uznaniu
prawdziwego
Wilna.
za
pomocą
Miejskiej, Stowarzyszenie Domu Chrze- zaszkolną, prowadzoną
gorii do rezerwy.
й
faisyfikatu i wysuwa wersję, że Intern otrzymał ga od pewnei
instruktorów
_oświato- pochodzenia
ścijańskiego, Radę Opiekuńczą Kreso- specjalnych
Kilku oficerom
przediožono stan nieosoby znajdującej się w
bliskich stosunkach z komunistami. Rząd angicisi
Jak wiadomo,
w r. 1925 dwaj łotnicy
bezpośrednio przyciśnięty dd muru unika Świadomie odsłonięcia prawdy, która jest dla nieczynny m. inn. majorowi S. G. Libickie- litewscy zmuszeni byli wskutek zepsucia
sową, Stowarzyszezie Młodzieży
Pol- wych, znajdujących się
mu
-szeiowi
wydziaiu
prasowego
М.
5.
7.
powiato- go przykrą i uci ka się do Środków stosowanych w dawnych siosunkach przy
skiej, Narodową O-ganizację
Kobiet, w rozporządzeniu każdego
się motoru samolotu wylądować na terytowymiarze Sprawi-dliwości reli ijnej przez Jezuitów.
Koło Polek, T-wo Popierania przemy- wego inspektora szkolnego.
rjum polskiem.
Władze
polskie ilotn ków
Wszelka
możliwość
utrzymywania
dobrych
stosunków
z
podobnymi
JezuiTacy instruktorzy
staliby się nie tami jest zgóry wykluczona o
Zgon Rene Sygiefyńskiego.
słu Ludowego, T-wo „Kultura” i wieži
®
3
A
zaaresztowały, samolot zaś skenfiskowały.
le, wiele innych, które mają za zada- tylko nauczycielami i organizatorami,
NICEA, 22 ill, PAT.
W dniu 20 b. m. Po niejakiem czasie zaaresztowanym lotninie nieść kaganiec
wiedzy, a tem ale i łącznikami pomiędzy instytucjazmarł w Nicei na anewryzm sercowy prze- kom udało się
zbiec z niewoli i przybyć
w ich
bywający tam na kuracji śp. Rene SygjetyńBERLIN 22 III PAT. Biuro
Wolifa donosi
z Kowna: Sąd wojenny
w
samem wnosić dobrobyt pod strzechy mi społecznemi, działającemi
do Litwy. Obecnie
pomiędzy Litwą i Polski
były
długoletni
naczelnik
wydziału
hand(?) rozpatrujący sprawę przeciwko 6-ciu zwolennikom
Pieczkajtisa
wieśniacze i izby robotnicze na naszych obwodzie, a władzami szkolnemi. U- noca
lu zagranicznego w Ministerstwie
Przemy- ską przyszło do porozumienia co do skonoskarżonym o przygotowanie zamachu stanu we wrzeŚaiu r. 1927, wydał wyrok
suwaliby
ewentualne
zatargi
i
niepowschodnich rubieżach.
słu i Handlu.
fiskowanego samolotu. Pąlska zgodziła się
lokalne w tych
lub in- skazujący wszystkich oskarżonych ma 6 lat więzienia.
To też opasany gęstą siecią owych rozumienia
samolot zwrócić i w tych dniach zapropoprzeróżnych Organizacyj Kraj nasz, nych placówkach oświatowych, ewen18 dzień ciągniznia ЮБ Ś-ej nowała rządowi litewskiemu, by, wysłał
zdawałoby się, winien w krótkim cza- tualnie i gospodarczych; wskazywalidwóch lotników do Wilna, by zabrali go.
„
,
WARSZAWA.
22.
III.
(£
/.wł,
Sow»).
Dziś
około
g.
10-ej
rano
na
ul.
kl. boferji Państwowej.
sie zabłysnąć Światłem
światłem by kierunek pracy systematycznej o Dzielnej zgromadził się tłum młodzieży liczący kilkaset osób. Znajdujący
Ministerstwo Obrony
Kraju zieciło udać
WARSZAWA, Z1.III. (fel.wł, Słowa), się do Wilna lotnikom wojskowym,
lepszego jutra, lepszą
przyszłością. wzorowo ujętym programie i t.d.
kap.
się
w
pobliżu
jeden
z
wywiadowców
urzędu
śledczego
zorjentowawszy
się
,
Dla bliższego się zaś zapoznania
W dzisiejszem ciągnieniu klasowej
loterji
Bo
praca
prowadzona
społem, .w
Stasajtisowi
i
kap.
Pszeszeczce.
Dziś
obyiż
jest
to
młodzież
komunistyczna,
usiłował
powiadomić
o
tem
najbliższy
państwow :j padły następujące wygrane:
przyszłej działalzgodnej harmonji, w myśl
pięknie i z nowym terenem
posterunek. W tym momencie kilku wyrostków z tłumu zaatakowało kwydwaj lotnicy wyjechali do Wilna.
15.000 zł. 34198, 12849.
ideowo napisanych statutów oraz pro- ności, Kuratorjum wydelegowało przed wiadowcę gradem kamieni. Wobec groźnej sytuacji wywiadowca sięgnął po
10 000 zł.-52136, 54448, 72126.
przedstagramów organizacyj
społecznych — kilkoma tygodniami swego
3.000 zł.—96141.
Na
odgłos
strzałów
do naj- rewolwer i dał 5 strzałów w kierunku atakujacych.
musiałaby wydać owoc należyty, owoc wiciela w osobie p. Dracza,
WARSZAWA,
22. Il. (teł. wł. Sława).
tłum
momentalnie
rozpierzchi
się.
Na
placu
pozostał
ugodzony
kulą
re
dalej wysuniętych powiatów woj. Wiь .
Sp:ewaczka
Ss awna
zdrowy, pożyteczny.
W dzisiejszym dniu ciągnienia loterji pań- B
wolweru
wywiadowcy
niejaki
Berek
Siedlecki
—
do
którego
wezwano
nieĖ scen zagranicznych o bardzo ładnej 8
wygrane padły:
większe
Ale, gdzie tu może być mowa o leńskiego, który ma za zadanie zebra- zwłocznie pogotowie.
stwowej
у
prezencji, poszukuje na wysoki pro41678, 75974,
Nr
Nr
zł. na
5,000
harmonji, zgodzie
i współpracy!— nie ścisłych informacji o koniecznych
«nergicznego B
dochodów,
od
8 cent
104324.
potrzebach
lokalnych
w
kierunku
oPrzeciwnie, podkopując jedna
drogą
zagranicę. g
na wyjazd
16138, 62821, 8 impresarja,
Nr
Nr
zł. na
3,000
może
być
również
złożony
na
Karb
cznej
placówki,
dopomagač
będzie
wszystej
oraz tamże zafranznajomość języka
Konieczna
w działalności każda stara się prze- Światy pozaszkoln
:
kiemi możliwemi siłami, łącznie z ewentu- 74210.
niezliczonych
zasług
Dostojnego
$0do administra- B
8 cuskiego. Galas EA
ważnie iść według
swego własnego poznania się z działalnością ošwiato- lenizanta, gdyż tylko dzięki zrozumie- alną pomocą Sejmiku powiatowego i do
L
: B cji „Słowa* pod „Artystka“.
Owies Rychlik z Trybańc
kierunku, własnej ambicji, własnej u- wą i gospodarczą prowadzoną już niu przez rząd obecny potrzeb kreso- rozbudowy domu, a tem samem dv. roz- :
szerzenia działalności społecznej
i kultuposzczególne
instytucje spokrytej polityki partyjnej, a nierzadko przez
.
Józefa Borowskiego,
wej ludnościi udzieleniu
jej odpo- ralno-oświatowej nietylko na terenie m. *
i własnego „ja“, jak wyżej
wskaza- łeczne i owocności tychże pracy.
Rakowa, ale i rozległej okolicy.
Sobieszyński — odsiew,
——a
wiednich
kredytów,
inwestycja
tak
Kuzimierz Petaszewski.
. Wracając do Domu Ludowego. Kiedy
łem.
Żółty Petkus Lochowa - # 8 KAŻDY Radjoamator wie, czem
niezbędna, jak elektrownia, mogła być się wchodzi do jego wnętrz, to aż serce *
I to są właśnie skutki, odbijające
jest defekt w aparacie odbiorczym
в
'
_ odsiew
zrealizowaną.
=
się raduje, spoglądając ną te schludne, pięsię bardzo
ujemnie
na doniosłości
KAŻDY defekt psuje odbiór i
| 4
knie udekorowane ściany, na tego dumnie
M. S.
na składzie
posiada
=
sprawy, sprawy wielkiej, niezmiernej
spoglądającego, z pomiędzy licznie rozsiasłuch
je słuchacza.
d
_„ „denerwuje
Ь
s
i
Й
i
я
-:
GŁĘBOKIE.
wagi. Bo lud nasz kresowy, pomimo
nych po ścianach obrazów — Orła Białego,
KAŻDY więc winien mieć pod
я
» Wileński Šyndytai „liczy
Pana Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego,
Przebrzmiały już echa uroczystoswej odwiecznej ciemnoty
i niekultuz tysiącem
przeszło
m. RAKÓW, pow. mołodeczański tę szafę biblioteczną
rady i
"Ska książkę,jak zawierającą
= Adres tel.: „Rolnicze“, tel. 323.5 @ wskazówki,
ralności tyle na sprytu
i jest prze- ści imieninowych 19-go marca... Miło
deiekt taki usunąć.
cuNareszcie ukończyła się nerwowa, pełna książek, w tak krótkim czasie wprost
biegły, że dobrze rozumie to, co się jest pomyśleć, że gdy dnia tego Polte
PORADNIK DLA RADJOAMAróżnorodnych przygód, urozmaiceń
i walk dem zebranych i skompietowanych, na
ap,
TOROW,
praca
zbiorowa
wymu przekłada i proponuje;
i wobec Ska cała, jak długa i szeroka, złączy- partyjnych gorączka wyborczą. | ludziska pisma rozrzucone licznie po stołach w czy- p
agitacji ze wschodu, a Ściślej wyrazić ła się w złożeniu hołdu Józefowi Pił- nasi, ufni w skład nowowybranego Sejmu i telni, wreszcie na te radjo, wzorowo urząktóre codziennie, całemi wieczorasię— Moskwy, spogląda na te sciera- sudskiemu, że i my tu na
„głębo- Senatu z ulgą wprost na duszy i - sercu dzone,
mi uprzyjemnia czas licznym wielbicielom
nia, o pierwszeństwo tych lub innych kich“ kresach wschodnich wydaliśmy odetchnęli swobodniej, oczekując możliwie i miłośnikom muzyki. Jedynie silnie odczurealizacji,
A sza
przed i w
dyso- szybkiej
organizacji na terenie jego
miastecz- ton, który bynajmniej nie był
czasie wyborów tych lub innych obietnic wa się brak na miejscu odpowiedniej sali
kon- i oddając się w opiekę przyszłości. Mia- teatralnej i stałej sceny, oraz jadłodajni,
ka, czy też wsi, uśmiecha się po swo- nansem w tyin wszechpolskim
w
sz:
mom
s
ZL
woda S +
0 as
steczko nasze znów przybrało swój dawny, ale i ten brak ma być wkrótce usunięty, Е
jemu, kiwając apatycznie z politowa- cercie.
nawet i ochronka dla biednych dzieci ma
Zaczęto, jak zwykle, od capstrzy- niczem niemącony, wprost monotonny spo- być wkróce założona.
niem głową. Bo
naprawdę,
ma
on
życia wewnętrznego, prowadząc. dalej
juź dosyć tej agitacji, tej polityki bi- ku, a więc hejnałem z wieży kościel- kój
To też spoglądając na ten wysiłek, na
w cichości swą pracę i handel. Handel! —bułowej, opartej jedynie na sporach neji marszem z pochodniami ułanów jaki tam handel, pożal się Boże! Dawniej te rozpoczęte dzieło, mimowoli chylić trze- ® Do nabycia w adm. „Słowa”. 8 Ą Do nabycia we wszystkich księba głowy przed tymi, którzy się do tego
i teorjach partyjnych, a nie praktyce 23 pułku, przysposobienia wojskowe- to co innego!
przyczynili,a przyczynili się przedewszyMiasteczko
nasze
związane
z
Mińskiem,
rzeczowej,
którą
przecie szczodrze go i straży ochotniczej przy akompaCENA 1 zł. 20 gr.
5
YSCHODNIEJ., Wilno ulita |
stkiem w pierwszym rzędzie nasi kochani 8
odiegłym
zaledwie
o
20
kilometrów
(tak
zaś naza- że wejdziesz na dach choćby najniższego pp. D-wa A. Nowicka, sędzina — Gutow- Nosowacnacinwanowiąjć
prowadzi wschodni czerwony dobro- njamencie dwuch orkiestr;
:
Mickiewicza 4—6.
jutrz po uroczystem
nabożeństwie, z domu, widzisz go jak na dłoni),
czyńca z zakordonu.
a od dwor- ska, Walerja Przelaskowska, burmistrz m.
p.
Rutkowski,
oraz
p.
Osński.
Oby
Bóg
o0- ca kolejowego niespełna kilkanaście, aż
| nic dziwnego jeżeli zawita
nie- wygłoszonem przez ks. Dziekana
nam zachował jaknajdłużej do pracy
kiedy do tego, lub innego
miastecz- kolicznościowem przemówieniem, od- kipiało dobrobytem. Dziś dziwnym losem ich
społecznej w Rakowie
i doprowadził
do
oddzielone
od
tegoż
Mińska,
a
oddalone
ka, czy też wsi, prawdziwy jaki spo- była się defilada z udziałem miejsco- od najbiiższego m. Wilna o sto kilkadzie- końca zbożnie przez nich EEE. dzieło.
2 części siąt kil, od dworca kolejowego zaś około
ы
:
ieįscowy.
łecznik entuzjasta, który ma na celu wego garnizonu, złożonego
. P. Ś. Zakańczając powyższe
przyszło
jedynie tylko dobro Polski i danej 23 pułku ułanów, Sstacjonowanej w 30 kil. — klepie biedę i dogorywa pomami na myśl radjo. Otóż Dom
Ludowy
w
oraz lušku.
ludności, musi dobrze się napraco- Berezweczu i oddziału K.O.P.,
na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca
Rakowie posiada 5-cio lampowy odbiornik,
To
też
nic
dziwnego,
że
ludziska
iniejwaći w czasie swej pracy zbyt deli- pokaźnie już wyglądającego przyspoSłyszy się przy
scowi
nieraz
wspominają
dawne,
dobre dostatecznie selekcyjny.
lub
Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie.
wojskowego,
z udziałem cząsy. I spoglądając w stronę słupów po- pomocy jego wszystkie niemał stacje eurokatnie z tym ludem
się obchodzić, sobienia
Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32.
z granicznych, oddalonych niespełna o kilka- pejskie, jedynie swojej, t.j. najbliższej, a
ażeby go po pewnym czasie przeko- mieszkańców i licznie przybyłego
nas
DAS
stacji wiłeńskiej
nać, do siebie przygarnąć, przyzwy-* okolic ludu; było
i kilka odczytów naście metrów od miasteczka, wzdychają, najwięcej
nic, a nic nie słychać.
Dlaczego?
.
ludowych i akademja
0 dobrze
po- aczkolwiek raju bolszewickiego nie pragną,
czaić i jego zaufanie zdobyć.
częgo dowiodły wyniki ostatnich wyborów
l jakaż z owej pracy i wysiłku myślanym i artystycznie wykonanyni do Sejmui Senatu.
A
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BRZAWSBEGONONE:
raut, który
korzyść? Po pewnym czasie, do tego programie, a w końcu
jedyną pociechą mieszczan jest -zapo+
samego Osiedla przybywa
inny taki zgromadził w salach Sejmiku Powia- czątkowane życie zbiorowe -- towarzyskie,
KASYNO GARNIZONOWE (MICKIEWICZA 13)
społecznik i wszystko co zrobił i zor- towego
elitę
miejscowego społe- które ostatniemi cząsy bić zaczęło silniejszem tętnem pod dachem
miejscowego
JUTRO
w sobotę 24 marca o godzinie 5 pp. Otwarta zostanie
ganizował z wielkim wysiłkiem
jego czeństwa.
Domu Ludowego,
powstałego
pod
egidą
A gdy wieczorem dnia tego TOZ- Rady Opiekuńczej Kresowej, który niedapoprzednik, on krytykuje i stara się
odwieczne
mroki
miasta wno, bo 8-go lutego r. b. został nadzwyprzerobić z gruntu wszystko po Swo- praszając
na ukoń- czaj uroczyście otworzony i poświęcony,
jemu, wysuwając
na czoło własną zabłysły Światła z będącej
czem swego
czasu
była
wzmiąnka
w
i ad hoc
uruchomionej
ele- oprasie.
organizację, poprzednią
zaś
mięsza czeniu
Dom Ludowy stął się tu u nas
zorganizowana staraniem Stow. Radjosł. w Wilnie, pod łaskawym protektoratem Wojewody Wileńskiego
nierzadko nawet z błotem.
kt'owni. to ten lokalny szczegół uro- wszystkiem: bez niego juź napewno żyć
WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA i generała brygady BOLESŁAWA POPOWICZA.
Wprost wierzyć się nie chce, aże- czystości nabrał
symbolicznego zna- byśmy nie potrafili wcale. To też nic dziby tak było, a jednak tak jest nie- czenia — nie pierwszy to
raz imię wnego, że coraz to silniej odczuwa się
Otwarta codziennie do dnia 1 kwietnia włączanie.
domu, przekazanego chlubnie
stety.
Marszałka rozpraszało ciemności
0- szczupłość
Wstęp
50
gr.
Wycieczki: 20 gr. od osoby.
przez Radę m. Rakowa i nie wątpimy ani
krok
w na chwilę, że taż Rada Miejska, uznając
Doprawdy, czy to tak
bardzo, a taczającego nas życia i ten
kulturalnym.
Głębokiego zasługi i potrzeby rozszerzenia tej konie- NnanzoRoRuzBABENCZZSNAASSEPN EROS ZADEUSZZZDBZZAEOZOSDEDREBESZOZOZADABZOADUWEZZESENIE
bardzo trudno, dojść do wspólnego rozwoju

Lainteresowanie Niemiec w rokowaniach królewierkich.

Rokowania

totewsko-estońskie,

Dnów sensacyjny protes w oskai.

Čaiczerin zarzuca Angli OszęzetSiwO.

Słazanie współpracowników Pieczkajtiga,

Awantura komunistycznej miodzieży w Warszawie.

m

Uroczystości imieninowe

Dom

budowy

R. O. K.

z Nowość GWYdAGNICZA BA pod'rad
mie ne, raise,
jes
ВМ ОНМ МЕМ" — В1 “а każdego Radjoanniora |
Bo

Vee raketomis

E
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Poszukuje się lokalu
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pierwsza Qileńska Spółka Gin I Przetoorówo Owocowych
Wilno,

Wileńska

36, tel. 886.

Podaje do „wiadomości Sz. Klijenteli, iż sklep jest zaopatrzony w wina owocowe własnej wytwórni w cenie Gd 2.50 do 7 złotych (przy większej ilości rabat). Wina te zyskały na
rynku całej Rzeczypospolitej szeroki popyt i uznanie, gdyż nie posiadają żadnych surogatów. To też Śmiało polecć możemy wina truskawkowe, agrestowe, czernicowe i inne, oraz wina
gronowe rozlew» E Langner i Ska w Warszawe

.

Sklep

>

2

został

również

obiicie

zaopatrzony

z pierwszorzędnych

Migdały
Sułtanki

Rodzenki

Korynty

źródeł

13 zł. 60 gr,
jasne

i ciemne

duże z pestkami

Orzechy włoskie

T
6
3
4

zł.
zł.
zł.
zł.

30
80
50
60

gr.
gr.
gr.
gr.

w

wielką

ilość artykułów

«»

£5

45

świąteczrych,

Qrzechy

które

tureckie
chińskie

są do

nabycia

pe cenach

4 zł. 60 gr.

4 zł. 60 gr.
ZE 80 gr.
3 zł. 80 gr,

tureckie jądra
Figi "lepsze
Słiwki od 1 zł. 70 gr., do 3 zł. 80 gr.

następujących:

SŁ

Po zaprzysiężeniu świadków,

>

każdorazowo

od nieznanych jej osób.

Paczki te w ilości do

50-ciu

dostar-

czała jeden raz w tygodniu
w przeciągu kilku lat. Jako
niepišmienna
nie wie komu były przeznaczone paczki z żywnością.

Świadek Ant. Biełuński stwier-

dza, że podczas wiecu w
Kieszcza*
nach
osk. Wołoszyn
nawoływał do
obalenia istniejącego ustroju, užywaliczbie i brat Świadka (b. komisarz jąc przytem powiedzeń szkalujących
sowiecki) mówili głośno o powstaniu władze polskie i duchowieństwo, któjakie miało wybuchnąć na wiosnę.
re zdaniem oskarżonego pełni służbę
Šwiacek J. Boczkowski
2 So- policyjną,j niosąc
w jednem . ręku
kólki, u którego osk. Wołoszyn wy- krzyż, a w drugiem nóż.
najmował pokój, zeznaje, iż był obecMówca
podkreślił, że įakkolwiek
rewizji, kiedy znale- może go za to czekać
nym podczas
sroga
kara
ziono w walizce
z bielizną znaczną mówić będzie śmiało.
Policja, której
ilość odezw komunistycznych.
jest w Polsce
aż 44 tysiące,
nie liŚwiadek S. Szczurewski jako cząc 20 tysięcy „tych co to w pięty
oiicer policji w Słobódce był też pod- biją* (miał na myśli policję śledczą)
czas rewizji w pokoju
Wołoszyna
i stara się stłumić ruch białoruski, jedwidział bibułę komunistyczną. W dal- nak to nie pomoże, bo „Hramada* w
szym ciągu zeznania
mówi
Świadek razie zlikwidowania jej przeniesie się
o awanturze, jaka miała do lasów i tan kontynuować będzie.
obszernie
miejsce podczas powiatowego zjazdu "Gdyby komuniści mogli pracować ie„Hramady*. Zjazd został rozwiązany galnie, łatwiej byłoby i nam — twierprzez zast. starosty.
Policja usunęła dził osk. Wołoszyn. Podobne przeuczestników zjazdu z łokalu.
mówienie
przedtem trochę
wygłosił
Przechodzących
ulicą starostę i b. poseł Ballin, zbiegły następnie do
świadka spotkali b. posłowie Tarasz- Rosji.
.
kiewicz i Wołoszyn, przyczem
obaj
Swiadek В. Borowski st. przod.
obrzucili
przechodzących
obelgami. zeznaje, że na wiecu w Gródku Wo,Osk. Wełoszyna krzyczał na cały głos: łoszyn wygłosił przemówienie, w któsłużki Piłsudskiego, krowop'/cy, wszy- rem krytykował rząd polski, władze
stkich wyrżniemy,
a Taraszkiewicz sądowe
i prokuratorskie zarzucając
wtórował mu dzielnie krzycząc „ini- prokuratorom fałszowanie dat Śledz<jatorzy prowokacji“ i i. p.
wait p.
Awantura ta spowodowala pocią— Pamiętajcie, przyjdzie
czas, że
gniecie do odpowiedzialnošci sądowej urzędnicy polscy uciekać będą pociąObu awanturujących się posłów.
gami, a my złapiemy ich i pomścimy
Świadek F. Kejzik mówi tylko o krzywdy,
zakończył
przemówienie,
prasie hramadowskiej, którą otrzymy- które, jak stwierdza Świadek, wywarło
wał

darmo,

to samo

pny świadek

stwierdza

nastę-

R. Kirej, podkreślając,

že je!noczešnie s przychodziło
kilka
różnych gazet.
wiadek Marja Ostrowska pomagała
osk.
Wołoszynowi w akcji

dokarmiania

więźniów

politycznych,

osadzonych w więzieniu białostockiem.
Za otrzymane od Wołoszyna pieniąudze Ostrowska zakupywała wiktuały,
rozdzielała je na paczki, a następnie
odwozila je do więzienia.
Spis więźniow, dla których
przeznaczone
były
paczki otrzymywała

na zebranych ogromne wrażenie.

Od

tego czasu dął się zaobserwować
wrogi stosunek do polskości.
wiadek L. Łopatto wójt stwierdza trudności przy ściąganiu
podatków oraz podkreśla,
że przygotowania do powstania posunięte były tak
daleko, że wyznaczeni zostali hromadowcy
na stanowiska wójta i sołty-

sów. Takim wójtem wyznaczonym

Świadek M. Miskowski,

| ani
‹ lada.

policji

swemi

wywołuje

Na terenie

istniało

dy;

piętnaście

Początkowo

dziłli jedynie

sensację

Puszczy

nie-

Białowieskiej

hurtkow

„kirama-

w skład ich wcho-

poszlakowani

o działal-

/ ność komunistyczną oraz b.dywersanci.
Ludność włościańska zaczęła nadopiero na skutek obietnic
pływać
sozdawania ziemi, co miało
nastąpić

na wiosnę 1927 r.

W tym czasie dwaj hromadowcy
Waszkiewicz i Pisarewicz przekroczyli

granicę, zostali przez władze

sowiec-

kie aresztowani, a następnie za namo-

wą G. P. U. wrócili i zorganizowali
w Białowieży bojową jaczejkę komumistyczną,
do której prócz nich weszło jeszcze sześć osób, m. in. bracia

dywaraan(—męžem

Na terenie gm. Orlańskiej
zował hurtki członek KPZB.

A

organiIwanik,

jakiś Bakraba, wydelegowany

został

specjalnie z Mińska aby przyśpieszyć
sprawę zamachu.
Postanowiono wówczas, że mają
go wykonać Paweł i Antoni Szpako-

wicze.

Waszkiewicz aresztowany
następnie zeznał Świadkowi,
że podczas
bytności
w centralnym sekretarjacie
„Hramady'* rozmawiałz Bursewiczem,
który pytał czy nie możnaby znaleźć
wykonawcę zamachu
na gen.
Bała-

chowicza
była

ponętna,

300

dolarów i wyjazd do Rosji. Ustalono,

zaufania „Hramady“.
Świadek.
aresztowany.

bandy

atamana

Jest to członek KPZB
Przy

rewizji

znaleziono

Czorta.

Wołoszyn u- wama.
Świadek A. Półtorzecki
st.
dzielał mu derektyw podkreślając, że
na równi z legalną pracą hramadow- przod. z Suwałk współdziałał z posekretarjatu gdzie osk.

ską należy prowadzić
munistyczną.

nielegalną

ko-

licją

białostocką

podczas

likwidacji

„Hramady“.

Slyszat od badanego OstrowieckieJak wynika z wyjaśnień prok. Kałapskiego, sprawa Szpakowiczów i go, Grzesia i innych o akcji pomocy
Iwaniuka o przynależność do jaczejki więźniom politycznym.

KPZB Została włączona do

akt

ni-

Na jednej z konierencyj, zwołanej

niejszej sprawy z pozostawieniem jej przez Wołoszyna Ostrowiecki słyszał,
że możliwa
w archiwum
Sądu
Okręgowego
w jak Wołoszyn pouczał,

Białymstoku.

„ Mec, Honigwill prosi o zarządzenie sprowadzenia
tej Sprawy.
Sąd
Przychyla się do tej prośby.

jest likwidacja „Hramady”,

Należy z

tej racji tworzyć robotę konspiracyjną

w oddziałach T-wa Szk. Białoruskiej,

a tem samem stworzyć

drugą

linię

Świadek Pożero, funkcjonarjusz Okopów.
й
policji śledczej w Bielsku, badał AlekNa konierencji Okr. Komitetu KP
Sandra Wnuszyńskiego,
uczestnika ZB w Białymstoku byli wysłannicy
konferencji mężów zaufania osk. Wo- „Hramady“ i NPCh.
Świadek Z. Plewczak był na
©szyna,zwołanej
w Bielsku.
Wnuszyński [aresztowany został zjeździe hromadowskim w St. Berezo-

natychmiast po wyjściu od Wołoszy- wie, widział Miotłę i Wołoszyna. Wie,
Na. Znaleziono przy nim plikę gazet że była wówczas awantura, podczas

białoruskich,

a w nich kilka odezw

pd Miotła strzelał,
Omunistycznych i NPCh-owskich. Ze- po ity.

On, że prasę tę rozdawano z rozporządzenia Wołoszyna wszystkim oym na konferencji.
Qdczas rewizji dokonywanych w

trakcie likwidacji „Hramady” u wielu
prezesów j sekretarzy hurtków
znajdywano bibułę komunistyczną. Zeznali
Oni, że została nadesłana z Centr.

Žekretarjajų
w.

oraz

rozdawana

przez

Prok. Kałapski. Kto to był Woł-

czyk?

—

Świadek Żarewicz

za

co

był obecny

przy rewidowaniu mieszkania
szyna w Słobódce.

został

Woło-

Stwierdza, że w walizie znaleziono
42 odezwy Oraz buteleckę z trucizną.
Podczas badania tego świadka powstaje pytanie, czy Sąd może odczytywać protokuł rewizji.
Sprzeciwia się temu mec. Honigwili,
twierdząc,
że policja powinna
była
prosić o przybycie sędziego Śledczego. Sąd po naradzie
oświadcza,
że

Komitetu

>

Południowo-Wschodni

Uw agi: Pogodnie. Mgła.
Minimum za dobę — 70C.
Maximum na dobę -l- 47C.
Tendencja barometryczna stały

warzyszefń Młodzieży Polskiej m. Wilna,
tóre trwać będą
przez dalsze następne

trzy dni. Wspólna

Komunja

się we czwartek

Św.

odbędzie

dnia 29-go marca rb. wcze-

snym rankiem. Rekolekcje będzie
dził ks. dr. W. Meysztowicz.

Rekoiekcje

ząś

prowaž

dla druhów

Stowa-

rzyszeń Młodzieży Polskiej m. Wilna rozpoczną się w tymże Kościele we czwartek
dnia 29 marca

Wspólna

w niećzielę

rb.

0

Komunja Św.

godz. 7 i pół wiecz.

odbędzie się rano

1-go kwietnia rb.

Rekolekcje dła druhów
dzie ks. Józe! Ingielewicz.

prowadzić

bę-

URZĘDOWA.

(t) Audjencje u p. Wojewody.

dniu wczorajszym

P. Wojewoda

W

Raczkie--

Niezależnie

od

p.

Radjowej,

zostało

nizowanie

na

z

wycieczek

Kierownicy

uczniowskich

je bobo. Dzisiaj po
ję

są

o zgłaszanie

Komitetu

SPOŁECZNA.

trzeci

do

Uiząd Pośrednictwa
zapotrzebowanie na

Magistratu

z prośbą

będzie

subsydji

Starosta

W

zy” 4 miejsc

ul. Uniwersyteckaw

czem,

W

Prawni-

dziedzińcu

przewodnictwem

pod

twa,

Raczkiewicza,

dru-

ogólną
ustawę emerytalną
dla pracowników umysłowych.
Nawet Min. Spr. Wewnętrznych godzi się na zalecenie samorządom

takiego załatwienia tymczasowego.

- (0) Posiedzenie wydziału powiatowego. Kolejne posiedzenie wydziału powiatowego sejmiku Wileńsko-Trockiego odbędzie się 24 marca. Na porządku dziennym

sprawy

bieżące.

(o) Na budowę domu

w Zakopa-

nem. Wydział powiatowy w Swięcianach
po Alos
przyznač związkowi pracowni6w samorząču powiatowezo 1000 zł. tytułem zasiłku na budowę domu wypoczynkowego w Zakopanem.

MIEJSKA.

— (x) Z pobytu
Wilna

w

Warszawie.

wiceprezydenta

m.

Viceprezydent

m.

się

ze-

>

obu

chcą-

powietrznej

stowarzyszeń.
Jednocześpie wymieniony

zalewając cały chodnik i część jeźdni.

SZKOLNA.
Uroczystość

'poświęcenia nowego

tokalu w gimnazjum

Łuninowej.

Dnia

19

b. m. w 8-mio kl. gimnazjum

humanistycz-

ło się uroczyste

nowego,

nem pani
Ź. Łuninowej
przy ul. św. Anny
Nr. w związku z Imieninami Najdostojniejszego Solenizanta Odrodzonej Polski pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego odbypoświęcenie

wy-

godnego lokalu gimnazjalnego, gdzie obecnie mogą

Się

pomieścić

zmiany wszystkie

kląsy.

Po poświęceniu

w

nastąpiło

ciągu

jednej

szereg peł-

nych świeżości i polotu oko icznościowych
rzemówień, poprzedzonych
odśpiewaniem

ymnu

narodowego

rowo wykwalif kowany

polskiego przez wzomiejscowy

chór

gi-

W

z

związku

pobytem

w Warszawie

inż. Czyż poczynił w Banku Gospodarstwa
Krajowego pewne starania w sprawie zaciągnięcia

przez

koterminowych

miasto

pożyczek

ST TEA BIS

z powodu

nawalu

przejściowych krót-

inwestycyjnych.

GRE

pracy

КЕЛа

nie

bylo

nych, towarzyszących

uroczystości

poświę-

cenia.
W przemówieniąch wziął udziął: O. O.
A. Bielajew i B. Bielajew, dyrektor gimnazjum p. Kaczanowski,
prof. Abramowicz
oraz p. Iwaszencow, przedstawiciel opieki
szkolnej.
:
Wszyscy

ci mówcy

ze

szczególnym

na-

ciskiem podkreślali lojalny stosunek Rosjan
do państwowości polskiej, szczere uczucia
sympatjisdo. marszałka Piłsudskiego
do narodu rosyjskiego oraz znaczen'e tak bardzo
ważnej placówki kuliuralnej, mającej na
celu szerzenie hasła: braterstwa, miłości i
Pe
narodów słowiańskich oraz niwe*

możności wzywania sędziego šledczelowanie antagonizmów
narodowościowych.
go do wszystkich rewizyj.
Gimnazjum niniejsze 'w bieżącym roku
Protoku! zostaje odczytany. 1“, 7, szkolnym uległo”pewnym zmianom: w młod-

ducie.

W

Pomocy

uczniów

Państw.

niedzielę

popołudniu

po cenach

dnia 31-go

marca

r. b.

o

godz.

tej miary co Gomółka, Moniuszko, Szamoz obcych zaś Palestrina, Gounod,
Victoria,
Mikuli, oraz
Reihnbergier ze swem potężnem oratorjum
„Stabat Mater Dolorosa“, budzą ogólne

i Prze-

‚
zarząd zwró-

zainteresowanie, zwłaszcza, że interpretacja
ich przez
zreorganizowany
chór „Echo“
tym razem
prawdopodobnie wypadnie
le-

komitetów powiato-

piej niż o,

koncert religijny w ro-

ku ubiegłym.
Zeszłoroczny koncert był jednym z tych bardzo nielicznych u nas koncertów,
na który
rozprzedane
zostały

raptownie

tego

wszystkie biłety, a w Sali Sniadeckich U.
S. B. brakło miejsca.
obu miejscowych
zarządów L- O. P. P. i
-— Ognisko Koiejowe w Wilnie. W
Т. ©. Р., na ktėrem ukonstytuują się tymczasowe zarządy komite'ów powiatowych sobotę 24 bm. w Ognisku odbędzie się konLigi obrony powietrznej
i przeciwgazowej. cert religijny, na którym chór i orkiestra
(c) Czy tak jest w
Europie? Ongis Ogniska pod batutą p. Adolfa Czerniawzapowiedział Magistrat wprowadzenie oświe- skiego wykona oratorium Rossin'iego StaMater i Kantatę Grukera. W
koncertlenia ulicznego na wzór miast zachodnio- bat
cie biorą udział: pp. Irena Narkowiczowa,
europejskich. Po pewnym czasie rzeczywi- Anna Sutkiewiczowa, Jadwiga oj
ch
ście ujrzeliśmy zawieszone na ulicy Mickie- na, p-nowie: Eugenjusz Olszewski,
Antoni
wicza migające różowo-bladem światłem Sutkiewicz oraz solista b. cesarskich telampy. Podobno, jak głoszono, miały one atrów Moskwyi Piotrogrodu p. Mieczysław
być wyjątkowo praktyczne. Doskonale. Mi- Worotyński. Początek © godz. Żo-ej. Bilety
mo to jednak nigdy nie przekona się nikt od 5o gr. do 1 zł. 50 gr. przy wejściu.
do tego rodzaju „migawek*. Drżące świaZe względu na wzniosły cel koncertu
tło, w dodatku słabe, w pewnym momencie uorasza się Wilnian O szczególne
poparcie
zwołaniu

wspólnego

przygasa,

poczem

posiedzenia

znów

powoli

się wzmacnia i znów przygasa, do zupełnej
niemal ciemności. I tak w kółko. Biedny
przechodzeń

mruży

Oczy,

wreszcie kinie magistrat

lampowego

aparatu,

niecierpliwi

i tego

Personelowi

Się,

co

takie

Radja,

Sz.

Panu

za przysłanie

również po cenie

tektorem.

Wiejskiej.

16.55 -17.20: I„Trzy polskie Madonny*:
Częstochowska, Ostrobramska i Kodeńska
odczyt z działu „Sztuka”*, wygłosi konser-

wator jerzy Remer.

Siostry Szarytki
wraz z. dziatwą
Domu Dzieciątka jezus.

я

o

3

17.20—17.45: „Okrucieństwo człowieka*,
odczyt wygł. prof. U.S.B. dr. Marjan Zdziechowski. Odczyt. transmitowany będzie na
inne polskie stacje.
17.50 —19.00:
Koncert

Е
popołudniowy

orkiestry dętej 6 p.p. Leg. pod dyr. kapelmistrzą Bogumiła Reszke.
19.00 19.25: Gazetka radjowa.
19.25 — 19.35: Sygnał czasu

i rozmaitość.

19.35 20.00:
„Skrzynka
pocztowa”,
wygł. kier. progr. P. R. w Wilnie Witołd

Hulewicz.

@

20.15
Transmisja 3-g0 koncertu oratoryjnego z Filnarmonji
Warszawskiej. W

programie Oratorjum
22.05 —

„Mesjasz*

Komunikaty

Haendla.

PAT.

Rada Miejska.
Na wczorajszem
posiedzeniu RaMiejskiej,
jeszcze
przed
przy-

siąpieniem

ko-

litewska.

16-40 —16.55: Komunikat Związku Młodzieży

dy

sztu doskonałego głośnika, uczenicom 1 i
2 kl. gimnazjum Czartoryskiego, słuchaczom
Kursów Handlowych, harcerzowi Józefowi
Trockiemu, ucz. gimn.
Lelewela, który
pierwszy pośpieszył do Domu Dzieciątka
Jezus ze skonstruowanym przez siebie de-

1928 r.

16.25 - 16.40: Chwilka

i całkowitą instalację,

Polskiego

RADJO—WILNO.

Piątek 23 marca

Mecenasowi Sumorokowi wraz z Pracownikami Sądu Apelacyjnego, Panu Inż. Malinowskiemu za odstąpienie po cenie kosztu
baterji i akumulatora, Firmie Helios w Poznaniu

koncertu.

Sz. P. prof. Lachowi-

czowi za urządzenie

do

porządku

dziennego

wniesiono
jedną
interpelację i dwa
nagłe wnioski.
lnterpelację
złożoną
przez grupe
radnych z P. P. S., dótyczącą udzielenia
pracownikom zatrudnionym
w
ogrodach
miejskich
podwyżki dotychczasowych płac oraz
wynagrodzenia za prace wykonywane
w dni Świąteczne przekazano Odnośnej Komisji do dalszego rozpatrzenia.

Wnioski

nagłe

złożone—pierwszy

przez radnego Aranowicza w sprawie
TEATRY i MUZYKA.
„agodzenia systemu ściągania zalegości podatkowych, oraz zaprzestania
— Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne, Koncerty Stefana Frenkla Już kil- ściągania ich od ludności
posiadają-

Wilna p. inż. Czyż powrócił w dniu wczo- mnazjalny, który pozatem wykonał artyrajszym z Warszawy, gdzie miał uczestni- stycznie kilka pięknych śpiewów religij- ka tylko dni
czyć w wszechpolskim zjeździe właścicieli
prywatnych i przedstawicieli komunalnych
elektrowni. Zjazd ten jednak na wniosek
przedstawicieli m. Lwowa, którzy z pewnych powodów nie przybyli, został na czas
nieokreśiony odroczuny.

Bratniej

rozumienie
się z tamtejszemi oddziałami
T-wa obrony .przeciwgazowej celem przeprowadzenia fuzji„Qbu stowarzyszeń. Technicznie przeprowadzenie fuzji polegać bę-

dzie na

ścieków

rzecz

syczne utwory
tnanych i cenionych
kompozytorów polskich
i obcych.
Autorowie

wych L. O. P. P. o jaknajśpieszniejsze po-

Mazela

od 10-

6-7.30.

8-ej wiecz. w Sali Sniadeckich U. S. B.
odbędzie się koncert religijny w wykonaniu
ch6ru „Echo“ pod batutą p. prof. Wł. Kalinowskiego. PRM
składają się kla-

przyjął od byłych zarządów
i T. O. P. aktywa i pasywa

cit się do wszysżkich

i

Żerom-

komitetu wojewódzkiego Wi- tulski, X. Suszyński,

Ligi obrony

ciwgazowej
L 8. P. P.

i od

w sobotę

— (0) Fuzja Ligi Obrony Powietrznej Państwa z T-wem Obrony przeciwgazow:j. Nowy ukonstytuowany tymcza-

leńskiego

Stefana

Zamówienia szkół na

zniżonych „Wilki w nocy*
Rittnera.
— Wielki koncert religijny.g Staraniem Związku Młodzieży Polskiej w Wilnie

Tydzień ten ma się odbyć od I-go do
10 czerwca r. b.
RÓŻNE.

sowy zarząd

sztuki

Szkoły Techn. Bilety w cukierni Sztrala
wieczorem.
— Niedzielna popołudniówka w Re-

społecznych, w celu zorganizowania komitetu urządzenia „Wojewódzkiego Tygodnia

Dziecka”.

50 gr.

Wieczorem tegoż dnia 0 godz. 20-ej
ZE
Rittnera — „Wilki w nocy* na

rządowych,
władz
przedstawic.eli
bran.e
i poszczególnych warstw
samorządowych

do poleceń,

ze

Czaj-

o godz. 4-ej pp. trzecie przed-

bilety przyjmuje sekretariat Reduty
2-ej

Wojewody

p.

organizacyjne

pierwsze

sobotę

skiego „Sutkowski“.

organizacyjne

Posiedzenie

(x)

—

długości aż do kanału
ściekowego był 0czyszczany przez dozorcę domu p. Mazela
Po rozpatrzeniu tej sprawy i stosując
się do rozporządzenia obowiązującego w

nie zastosowała

dni*,

od 20 gr. do 2 zł.

stawienie szkolne

komitetu „Tygodnia Dziecka* w Wilnie.
W dniu 30 b. m. o godz. 6-tej popoł. odWojewódzbędzie się w sali konferencyjnej

Grodzki na m.

wobec czego brudy wystąpiły

-- „Zawód*.

—
Reduta na Pohulance. „Wilki w
nocy.* Dziś o godz. 20-ej komedja w 3-ch
odsłonach
Tadeusza Rittnera „Wilki w
nocy”.
Jutro — „Wilki w nocy.

gie drzwi na lewo. Goście są mile widziani.

brudy z wanien i zlewów wypływają na zewnątrz do ścieku ulicznego, przebiegające”
go koło posesji Nr 2, wobec czego prosi
o spowodowanie by rynsztok ten na całej

Zawalnej

Karłowicz

złote jasne

Teatru Polskiego.

ŻE
udzielił

SAMORZĄDOWA_

emerytur
przez
poszczególne
samorządy
we własnym zakresie, aby uniknąć podciąg
nięcia
pracowników
samorządowych
pod

sztuki,

sytuacji

kowski — Arja Joanny z op. „Dziewica
Orleańska", Moniuszki — arja Stefana z
op. „Straszny dwór", „Dwie zorze*. Kwartet smyczkowy wykona — Mozarta
- Kwar-

migające" lampy wymyślił.
jedynie koło
hotelu Georges'a pali się jasna niemigająca
latarnia, światłem swem
przypominająca
sprawie przepisów © zdrowotności publicz- mniej uczęszczaną, ale jeszcze dość ludną
Reszta ulicy Mickienei (Dz. Urz. Del. Rz. Nr 4 (15) z 1924 r. ulicę wielkiego miasta.
sprawie organizacji „Tygodnia
Dziecka* w poz. 221, rozporządzenie
1X ust. 4) Staro- wiczą tonie w mroku, nic wspólnego nie
o godz. sta zadecydował, że tego rodzaju brudy mo- mającym z „jasno oświetlonemi" arteijami
związku z czem w dniu 30 marca
18 odbędzie się w. Urzędzie Wojewódzkim gę być Qdprowadzane do ścieków ulicz- miast europejskich. Ale, ale przecież to
posiedzenie organizacyjne tego „Tygodnia”. nych, zaś nie posiada uprawnień
do prze- oszczędniej. Zaiste. jeszcze bardziej oszczęniesienia obowiązków oczyszczania ryn- dne byłyby może łojówki. Przynajmniej nie *
sztoku przed cudzą nieruchomością, a wo- migałyby tak histerycznie jak te „protego- (0) W sprawi: emerytur pracoów- bec tego zaleca petentowi do odwołania wane* magistrackie lampiony.
A napewno
ników samorządowych. Dowiadujemy się się z tą kwestją na drogę sądową.
paliłyby się jaśniej.
od członka głównego zarządu związku pra— Podziękowanie.
Składamy najserAdministracja domu Nr 2 od decyzji tej
cowników samoiządu powiafowego Rzeczy- odwołała się do wyższej
podziękowanie Szanownemu
instancji tj. U- deczniejsze
pospolitej Polskiej p. Michała Niedeka, że rzędu Wojewódzkiego i w tym celu wnio- Panu Witoldowi Hulewiczowi, KierownikoSprawa emerytur pracowników samorządo- sła skargę odwoławczą przez Starostwo. wi Polskiego Račja, za myśl podaną i tak
wych przez pełnomocnictwo nie załatwi Skardze tej jednak nie można było nadać szybko uskutecznioną w zainstalowaniu w
się. Co dalej będzie z tą sprawą trudno biegu, gdyż mie byłą opłącona stemplem Domu Dzieciątka jezus przy ul. Subocz 16
dziś w szczegółach przewidywać.
Dziękujemy
skarbowym.
Dopiero po
blisko miesiącu radjoodbiornika z głośnikiem.
Wobec takiego stanu rzeczy zjazd de- dopełniła uchybienią i sprawa skierowana również Sz. Pannie Zuli Minkiewiczównie
iegatów, który odbył się w Warszawie w została według jej życzenia.
za gorące polecanię tej sprawy
w gazetce
dn. 18 marca r. b. przy udziale
150 osób
W międzycząsie, pomimo
licznych u- radjowej, oraz wszystkim szlachetnym Ofia(z Wilna był jeszcze dr. Į, Bakun), stanął pomnień przedstawicieli
władz
wykonaw- rodawcom, a w szczególności: Sz. P. Inżyna stanowisku tymczasowego
regulowania czych, administracja
posesji Nr 2 przy ul. nierowi Hatowskiemu za ofiarowanie dwu-

wicz przyjął delegację Związku Piekarzy
Żydowskich, Cechu Piekarzy Chrześcijan
oraz przedstawicieli właścicieli młynów w
sprawie ustalenia cen chleba i mąki. Następnie P. Wojewoda przyjął delegację w

programie:

„Pamiętam ciche

Przyjaciół Wę-

w seminarium

o godz. 6-ej

Bema

Wilno zakomunikował nam co następuje:
Administracja posesji Nr 2 istotnie odniosła się do Starostwa Grodzkiego z podaniem, w którem użalała się, że z sąsie-

dniej kamienicy p. Jankiela-Arona

tej

Popołudniówka
niedzielna
w
Polskim. W niedzielę
najbliższą

kwartet smyczkowy.

o udzie-

szonych subsydji nie odmówi.
jak wiadomo
dotąd Magistrat

krajowych,

rządowych

akcja

dowcipówi

lenie trzeciej partji bezrobotnych, udających się na. te roboty, pewnych subsydji
na pokrycie kosztów podróży. |
A
tet myśliwski A moll op. 17 oraz
GreczaTrzecia ta partja, składająca się z ninowa
Zainteresowanie wiel60-ciu osób ma wyiechać do Poznańskiego kie. Bilety Andante.
są do nabycia w piątek od 6-10
w najbliższych dniach.
i
"
z w cukierni Czerwonego Sztralla, w sobotę
W sprawie tej informują nas, iż Magi- zaś i niedzielę od g. 1l-ej do 9 w kasie
strat dążąc do zwalczania bezrobocia pro-

około

przedsiębiorstw,

graną

Henneguina

matką i dzieckiem Poranek-koncert.
Udział biorą: Maria Skowrońska-Szmurłowa, Eugenjusz Olszewski (śpiew), oraz

robotników do robót leśnych w Poznańskiem zwrócił się w dniu wczorajszym po
raz

Żywa

świetnych

pierwszy

farsa

o g. 4 m. 30 pp. odbędzie sie przedstawienie popołudniowe.
Wystawiona
będzie
świetna sztuka B. Szenesa „Nie ożenię się."
Porantk-koncert w Teatrze Polskim. W niedzielę 25-go marca o g. 12 m.
30 pp. Związek pracy społecznej kobiet urządza na rzecz ochron i stacji opieki nad

-- (x) Trzecia partja bezrobotnych
wyjeżdża do Poznańskiego. Dowiadujemy się, iż Państwowy
Pracy mając
większe

Bobo*.

Teatrze

Wystawy.

i OPIEKA

raz

klėwna, H. Dunin-Rychtowska, M. Lelska,
K. Wyrwicz-Wichrowski, M. Dąbrowski, Z.
Relski, St. Brusikiewicz. Ryżeserował Karol Wyrwicz-Wichrowski.

wrynowicza (Aleja Róż 9 m. 5). Zaznaczą
się, że wycieczki te w razie braku własnego przewodnika będą oprowadzane po Wystawie i otrzymają objaśnienia przez prze-

PRACA

zamó-

zapowiadają, że humor będzie królować na
dzisiejszej premjerze.
Wykonawcy:
|. Larowska,
E. Fren-

na po-

2 ramienia

zawczasu

arcydowcipna

mnóstwo

terminów wycieczek uczniowskich do Pizewodniczącezo Komitetu Wystawy
p. Ła-

wodnika fjachowego

zie

„Moje

prac

z tem PP.

W związku

szkół proszeni

St. Frenkla i wielkiego

na bilety, należy

wione bilety wykupić najdalej w c'ągu dnia
dzisiejszego, w przeciwnym
razie zamówione te bilety zostaną sprzedane, *
— Teatr Polski (sala „Luinia*). „Mo-

którem

sprawozdanie

mienioną Wystawę.

ogóltego

Skala
sejmików Magistrat m.
ilna wyasygnował również 100.000 zł:
— (r) Jeszcze w sprawie sanitarnego
stanu przy ul. Zawainej 2. W związku z
naszą notatką, zamieszczoną w Nr 63 „Słowa“ pt. „O stan sanitarny ul. Zawalneį“
i wyjaśnieniem w tej sprawie administracji
posesji Nr 2 przy ul. Zawalnej, drukowa-

nem wczoraj,

popytu

przygotowawczych do Wystawy. Kurator
Okręgu Szkolnego dr. Pogorzelski zakomunikował zebranym, że polecił kierownikom szkół średnich i powszechnych orga-

KOŚCIELNA: -

i pół wiecz. w kaplicy kościoła
św. Jans
rozpoczną się rekolekcje dla druhen
Sto-

wzbudziły występy

gier. W sobotę 24 b. m. odbędzie się zebranie w sprawie sprowadzenia zwłok gen.

cych prezentować swój przemysł rozpoczspadek ci- nie się dopiero z dniem I kwietnia rb.
Pozatem sejmiki powiatowe z województw wschodnich wykazują znaczne zain— Rekolekcje dia członków Stowa- teresowanie sę wystawą, przeznaczając już
rzyszeń Młodzieży Polskiej m. Wilna, dotąd około 25.000 zł., tytułem subsydji
Dnia 25 marca rb. w niedzielę o godz. 7-ej na organizację „Taryów*.

a

1 do 4 włącz-

KOMUNIKATY.

kosztować

rejestracja

(od

- Z Towarzystwa

w wystawie znaczną ilość firm

ponieważ

Wystawy

odczytane

W związku z tem w najbliższym czasie
uledz mają likwidacji dwie parokonne furmanki utrzymywane dotąd przez ten wydział do zwożenie śmieci i innych potrzeb
miejskich.
— (x) Znaczne zainteresowanie się
wystawą ,„iargów Północnych* w Wilnie. Informują nas, iż prace nad organizacją Targów Północnych w Wilnie są już
w pełnym toku. Dotąd zgłosiłą swój udział

006

З

|

to

klasach

wę Radjową. W środę 21 b. m. odbyło
się w Urzędzie Wojewódzkim
posiedzenie

też, miejskie władze komunalne zmuszone
są ubiegać o pożyczkę zagranicą.
(x) Magistrat zakupuje samochód
ciężarowy. Wydział Porządku P..blicznego
rzy Mag'stracie m. Wilna, kierując się ceami oszczędnościowymi, postanowił ostatnio zakupić jedno podwozie firmy „Morris*
dła samochodu ciężarowego.
Podwozie
11,000 zł.

17

przeważający

Agent wywiadu sowieckiego, kontaktujący stale z Waszkiewiczem, nie-

Propozycia

-- HI 1928 r.

bę w mm.

u niego pismo „irasnyj Ściag", który
Pracował on w Ścisłym
kontakcie 2 otrzymał od Wołoszyna.
Filipem Nazarukiem, kolporterem
biProk. Kalapski. Kto jeszcze z
buły komunistycznej.
komunistów był w „Hramadzie*?
uciekl
Świadek. Krzyszto —członek jaPrzeczuwając aresztowanie
on do Rosji, a jak wiadomo
śŚwiad- czejki komunistycznej
w
Szczytach,
kowi zesłany został na Syberję,
zeznał on, że do partji wciągnęła go
Iwaniuk
przyjeżdżał
do cent“, Biuma Kapłańska, obecnie areszto-

b. członek

z dnia 22
średnie w m.

że morderca przybędzie do centr. sekr.
i oświadczy:
„ja zabiłem
Kunicę“.
Szpakowicze.
Miało to być znakiem umówionym
Prócz akcji szpiegowskiej prowa- dla otrzymania zapłaty.
dzonej przez wszystkich członków jaZ niewiadomych Świadkowi
przyczejki
uchwalony został zamach na czyn, po niedługim czasie Bursewicz
życie gen. Stanisława Bałachowicza.
nadesłał list treści następującej: „nie
Wykonawcą tego zamachu
miał mogę znaleźć człowieka, który mógłbyć początkowo zabójca Ś.p. gen. J. by znaleźć 300 metrów drzewa*.
ałachowicza niejakiś Bajbo,
skazaZamachu jak wiadomo nie dokolecz ukrywający nano, gdyż
przeszkodziła
likwidacja
| ny na karę Śmierci
się w puszczy. Bajbo wziął a'conto „Hramady“.

Były

meteorologiczne
Spostrzeżenia
Zakładu Meteoroiogji U. S. B.

bowiem

nie) wszystkie przedmioty są wykładane
w języku polskim, zaś język rosyjski pozostał nadal tylko „przedmiotem obowiązucym.
3
= (t) Wycieczki szkolne na Wysta-

jąż na podobne cele 4.000 zł.

iowi długoterminowych pożyczek na
ną sumę około 4.000,000 zł.
Wobec

[Tymoteusza

wypadek zmiany władz miał być
D.
Mackiewicz, instruktor „Hramady* by- Temperatura
ły komisarz
sowiecki
za czasów o- średnia
kupacji.
Opad za do-

dokonał.

szych

Jak wiadomo Bank Gospodarstwa Krajowego odmówił w swoim czasie Magistra-

Wschód sł. g. m. 5 48
"Zach. sł. o g. VT m. 49

jutro

funk- zapłaty 50 dolarów, lecz zamachu nie Wiatr

politycznej, zezna-

Budowa bezpośredniej trasy telefonicznej między Polską i Łotwą.

KRONIKA
PIĄTEK
ŽižDris
Wiktorji

3

W ostatnich dniach odnośne władze Łotwą.
administracyjne ze strony Polski i Łotwy
Trasa telefoniczna która będzie
miała
rozpoczęły prace nad budową bezpośred- duże znaczenie dla obu państw przechodzić
niej linji telefonicznej między
Polską a będzie od Dynaburga przez Druję i t. d.

Chorych,
odmówienia
prawa
Najzupelniej solidaryzuję się z ar- Kasy
przy
tykułem p. St. Wańkowicza
„w po- kupna dewiz w 1925-ym roku,
złotego
przez
óÓwczesszukiwaniu
winnych”,
potępiającym załamaniu
(gdy
demagogiczne metody magistrackiego nego premjera Wł. Grabskiego
posiedzenia w sprawie drożyzny chle- te same dewizy dawane były rozmaiba. Chciałby
jeszcze dodać słów tym robotniczym organizacjom) nigdy
kilka.
nie doczekaliśmy się
w swej
pracy
Zarzuty
stawiane
producentowi prawdziwej oceny państwowej. Mniejw Wileńszczyźnie są conajmniej
nie- sza jednak o to, nie mamy do tego
przyzwoitością. Wszystkim
obecnym pretensji, będąc jako ziemianie niepoklasą
społeczeństwa,
ale
na posiedzeniu w Magistracie wiado- pularną
me były przyczyny
drożyzny
tego- wszystko ma swoje
granice:
można
nie wolno jednak
rocznej i kto za nią
w
tym roku nas nie doceniać,
odpowiada. jeżeli zaś
obecni
na oczerniać, a ostatni zarzut
postawiošwiadoposiedzeniu
zapomnieli
kto
przez ny w Magistracie należy do
pięć lat z drożyzną chleba w Wilnie mych oszczerstw.
walczył, to chcę o tem
przypomnieć,
Jeżeli chodzi o dotarcie do sedną
jako jeden z producentów,
którzy w sprawy tegorocznej drożyzny, to musimy stwierdzić i podać do wiadomotej akcji pars magna fui.
Przez
pięć lat z drożyzną ści ogółu, iż od roku my, jako
proRolchieba w Wilnie walczyliśmy my, ducenci zrzeszeni w Spółdzielni
producenci rolni, zjednoczeni w riej Kresowego Związku Ziemian w
Spółdzielni
Rolnej
Kresowego Wilnie, akcję aprowizacyjną zniewoleni byliśmy zlikwidować.
ZlikwidowaZwiązku Ziemian.
Przez pięć lat mieliśmy
dla regu- liśmy ją w roku zeszłym, dołożywszy
pracy
sto sielowania i hamowania cen zapasy żyta, do tej obywatelskiej
a pozatem prowadziliśmy dwie
wła: demdziesiąt sześć tysięcy złotych.
W bieżącym roku walkę z drożysne piekarnie i pięć sklepów pod firmą „KOK“ ze sprzedażą chleba. Chy- zną przyjął na siebie Magistrat miaba przyzna mi każdy, iż taki wysiłek sta Wilna i on też za nią jest odpoproducenta z przed pięciu lat, w chwi- wiedzialny. Ze swej strony na zakońiż panowie z
li kompletnej powojennej
gospodar- czenie powiedziałbym,
czej ruiny warsztatów rolnych w na- posiedzenia, wskazując na producenszym kraju, zaliczyć należy
do kate- ta jako winowajcę obecnej drożyzny,
gorji bardzo wysoko pojętego
0bo- postąpili tak, jak to się często zdarza
wiązku obywatelskiego. Pracę prowa- na ulicach miasta, kiedy uciekający
dziliśmy wytrwale, zagrzewani do niej dla odwrócenia uwagi, krzyczy: „£Łapaj
przez naszego prezesa Antoniego hr. złodzieja”.
Leonard Woiczask.
Jundzilła. Oprócz szykan
ze strony

na Ciśnienie

Zamach na gen. 8. Bałachowicza.
cjonarjusz

m

PO GZYJEJ STRONIE WIRA?

ВНУ dzień proces „Arantady”
rzy w dniu 23 lutego nie stawili się
do Sądu, zeznaje:
Kiemens
Ameljanowic.z, włoŚcianin ze wsi Gule: twierdzi, iż pomimo usilnych namawiań nie zapisał
się do hurtka, którego
organizatorami byli Al. Łukjaniec i Malewicz, obaj
posziakowani o działalność komunistyczną. Wielu hromadowców,
w tej

wo

O

dzieli
święta muzycznego,

nas od prawdziwege
jakiem będą recitale

skrzypcowe genjalnego skrzypka-wirtowza
kompozytora-siewcy muzyki
starożytniej

nowoczesnej Stefana Frenkla, w sali Klubu

i
i

cej mieszkania jedno i dwuizbowe.
Drugi wniosek radnego Zasztowta
itow. dotyczy zmiany godzin handlu
a mianowicie o zmianie

dotychczaso-

wej uchwały Rady Miejskiej, zamiast
w dniach 25-go i 26-g0 marca rb. Naj y= od godziny 9 do 7 wieczór, od 8 rabitniejszy ten skrzypek
wykona
utwory:
Handl-Przemysłowęgo

(Mickiewicza

33a)

Nardini'ego, Tartini'ego, Paganini'ego, Władigeroffa, Couporina-Wieniawskiego, Krej-

no do godziny

siera,

rozpatrzenie go jednak

Ravela, tućzież

kompozycje

własne.

W
wykonaniu.
powyższych — programów
niepowszedni talent p. Frenkia wyłoni się
w całej pełni.

pierwszego
końca

6

wieczór.

Nagłość

wniosku Rada uchwaliła,

posiedzenia.

odłożono

Drugi

do

wniosek

którego nagłość
upadła, przekazano
Komisji gospodarczej.
Następnie przystąpiono do rozpa*
Jednocześnie Wileńskie T-wo Fiiharm. trzenia
kilku
punktów
porządku
zwraca łask. uwagę P.T. Publiczności, że
dziennego
jako
niezbędnych
w celu
wobec kolosalnego zainteresowania, jakie

„ Pozostałe biiety do nabycia
sie* Mickiewicza 11.

w

„Orbi-

SŁOWO

skich, oraz przyjęto

statut

Dziś

Magistrat za czynności Wydziału Przemesio Ačo
ak
ODłać ża korzysta-

o s
Bondy kiego. w okre.
ni
gi
y
`
sie 1928-29 r. Co do ostatnich u-

chwalono pobierać w dni Świąteczne
po 200 zł., zaś od instytucji kultu-

stanawia się

przystąpiono

do odczytania

budżetowym

na rok

po

NA
)

Kino-Teatr

1928-29,

suma w dochodach

nosi

8,865.018

zł,

zwyczajnych

„Dawidek* —

w

a

Kweano

Oświatowy,

R
IEJSKA
.
Ostrobramska 5.

||

3

:

i Winczniy Loskoń.

Ra
Orzechy
Orzechy

Wykonają

najnowsze

tańce
4, 6, 8 i 10.25.

„Dwie duże wódki*

aktualja

kuplety,

piosenki,

!

DESNI,

1948-80

“

dramat

w 9 aktach,

|

sin
Rein
1 8№ті"
przepiękny

Czarujące tańce hiszpańskich

|
+

©

a

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dyrekcja Robót

dla następujących projektowanych bu-

w

Wilnie

:
;
Sądu Grodzkiego
Any

2)

»„

w

Lwowie,

Ё Przedstawicielstwo,

E

BIRDA

cegieł 500,000 Szt.

Święcianach

Gimnazjum Państwowego
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zdawało się, iż ta wizja przeszłości
wskrzesza przed nim
dnie miłości,
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KOSZTORYSÓW i rachunków takowych. Oierty z wielkim wyborze po randole, kołdry wato- się na gospodarstwie OKUSZKO

wymienieniem

prowadzonych

że wydał mu

robót

i życiorysem ,
0

"poleca F. SZYK
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Zi

się z nim,

podniosła

na

postacią.
Przybyłemu świeżo z Anglji Godirey'owi twarz ta nie była znaną.
Lecz wkrótce dowiedział się, kim
była piękna nieznajoma.
W
kilka dni
później
spotkał
wspaniały pojazd,
w którym jechała
kobieta, z możnego widać rodu
роchodząca. Poznał twarz o której Śnił
i marzył na jawie. Na zapytanie, kim
jest ta pani, odpowiedziano
mu, że
jest to „Księżniczka Wali".
Wychowana
w ponurym pałacu
książęcym
na Węgrzech,
gdzie od
wielu łat osadzonym został przez cesarza za jakieś przewinienie jej ojciec,
młoda
księżniczka
nie chciała się
poddać zimnym regułom życia towarzyskiego, które narzucały się jej w
Wiedniu.
Godfrey
został
przedstawiony
księżniczce
na balu w ambasadzie
włoskiej,
potem rozpoczęła się ich

nie był

—

umarł,

zabiła-

bym go własnemi rękami.

Snieg padał coraz gęściej
zapadał szybko.

—Będziemy

ku

się,

że

mrok

mieli zamieć, - rzekła

Wali. — Proszę
na dół, w drodze
sprowadza.
Oparła się na
stem tak dobrze
mu

i

dopomódz mi zejść
opowiesz, co cię tu
jego ramieniu, geznanym
i wydało

przytuliła

się

do

niego

serdecznie. Dokoła jej postaci unosił
się zapach fijołków, której tak dobrze

znał, przez chwilę zdawało

mu

się,

że-traci
Świadomość
rzeczywistości.
Ileż to razy,
podczas gdy
siedział
zgarbiony nad
nudnym
szyirem
w
Tokio, nagłe
wspomnienie
zapachu

tych

perfum

zalewało

krwią

Karwowski.
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Głosem twardym odrzekła:
Gdyby

obeldze.

chwilę zasłonę, ukazując twarz piękną
i harmonizującą z całą pełną wdzię-

odpowiedzialny Czesław

Po" |. Kobieta-Lekarz
.

ппт'ш“[е

У VAD UIS UT STAŻ
oni io

lokujemy dogodnie
na oprocentowanie

Ž —0

PRZEPISYWA-

jego

mózg.
— Czy jesteś członkiem poselstwą
w Budapeszcie? — pytała.
Godirey z wysiłkiem
zapanował
nad sobą, gdyż zdawał sobie sprawę,
jakie niebezpieczeństwo tkwi w tych
pytaniach.
— Nie, — odrzekł. —- jestem na
krótka idylla,zakończona pocałunkami urlopie. Przyjechałem tutaj, by pracona zamarźniętem jeziorze. Idylla sze- wać z archeologiem w. Hacz profesościotygodniowa tak nagle i bezlitośnie rem Nagy.
przerwana. Nie pozwolono im się na- Doprawdy. Przypominam
sowet pożegnać, zobaczyć...
bie, że dzieła tego rodzaju interesoOtoczeni coraz gęściej spadające- wały cię dawniej. Więc mieszkasz
w
mi płatkami Śniegu, zatracili Świado- Hacz?
mość teraźniejszości.
Wreszcie,
bu— Nie, — odrzekł. —Nająłem willę
dząc się z wspomnień,
zapytała go, w lesie.
co się z nim działo.
Śnieg padał coraz gęstszy i ciem— Zostałem wysłany do Tokio i no już było dookoła,
musieli więc
mienili, ukryci wśród drzew sSrebrzy- ło się nieco ukazująz marmurowe dotąd jeszcze wpadam w złość, gdy iść bardzo ostrożnie, toteż * Cairsdale,
ramiona. Tańczyli potem całą prawie widzę Japończykat... A pani?...
stych.
O
który wpatrywał się w Ścieżkę, wiją— Pani baronowa!
°
noc razem. Godirey nie spuszczał jej
cą się u ich nóg, nie zauważył zmiaUśmiechnęła się ironicznie.
Mimowoli wyrwał mu się ten o- z oczu, a jej spojrzenie, pełne blas—- Ojciec kazał zamknąć mnie w ny, jaka zaszła na twarzy młodej kokrzyk.
ku i zachwytu, spoczywało co chwila klasztorze, lecz zakonnice groziły, (że biety po jego słowach.
na jego twarzy. Lecz mimo jego próśb podadzą skargę do papieża, jeśli poZaprotestowała żywo, gorąco:
— Mój Boże, — zawołała, — ależ
— Mówiłeś dawniej Wali... God- nie chciała się zgodzić na odsłoniecie zostanę w klasztorze.
Wydano biedny Gogfrey'u umierasz pewnie z
frey'u!
:
twarzy, której piękności domyślał się. mię za mąż...
nudów. Tembardziej, że obecnie przy
Głos miała niski, o cudnem brzmie- Tajemnica dodawała jej uroku i podGodirey skinął głowa.
takiej pogodzie nie możecie pracować
Stanisław

o

'

—1, od $_ 8 wiecz.

Oferty: Stalew-

Gdańska 6, tel.9-05į

prowadzeniem robót: budowlanych oraz z robieniem [Ą koniczyny i inne

imieniu. gest, był tak wymowny,
równym

narządów

SĘ

się

jego

sytilis,

į DOW MOCZOÓW.
w centrum miasta | | od 12--21 od 4--6,
sprzedamy _ do-; į ul. Mickiewicza 24,

Jakże się mało
zmieniła! Była może
bardziej opanowana i piękność jej tracąc na wdzięku, zyskała na dystynkcji. Lecz pozatem czas nie tknął jej
od chwili, gdy przed dziesięciu
laty
ujrzał ją, od chwili gdy
rozpoczęła
się owa szalona historja
romantycz-

r w
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R. ZELBOWIEZ
chor. weneryczne,

leśny"

К«

Boo

.

niecała ciekawość Godfrey'a.
:
— Wiem ožtem. Wyszta pani za z рго!. Nagy!
Od
jak
Próbował dotknąć ustami jej kar- barona niemieckiego, nieprawdaż? Czy jesteś?
minowych usteczek,
lecz jej dumny związek ten byt dla pani szczęśliwy?
Od ośmiu dni.

wymawiała

D

S

niu. Głos,
który wywoływał w nim
dziwne uczucia i wspomnienia!
Było
coŚ pieszczotliwego w sposobie,
w

jaki

@
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I
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— Czy pamiętasz?—zapytała.
Czy pamiętał!
Czy jest człowiek,
któryby zapomnieć mógł swą
pierwwami otulonemi puszystą bielą. I oto szą miłość, z jej słodyczą i ekstazą
znów spotykał Wali wśród śniegów? i goryczy pełnem, tragicznem zakońZ mroku przebrzmiałych już wspo- czeniem?
Jak tragicznem było owo
zakońmnień wychylały się obrazy... Znów
widział siebie na jeziora błyszczącym czenie
dla -dwudziestoletniego
młolodzie i wspaniałe
sanie i konie w dzieńca. | teraz z jakąś bolesną rozdotykanie
zajaskrawej uprzęży,
a dokoła
ognie koszą, która sprawia
czerwone
pochodni...
Uczuł zapach bliźnionej rany, poddawał się wsposmolistego drzewa pochodni, trzyma- mnieniom, ogarniającym jego umysł.
nych przez jeżdców, otaczających saSpotkał ją po raz pierwszy
na
nie,
balu w Operze Wiedeńskiej, podczas
masek,
hałaśliwy,
1 tak, jak dzisiaj,
przed oczyma karnawału. Tłum
jego stanęła nagle ona— Wali. Rumie- rozbawiony, śmiejący się przesuwał
niec okrasił jej delikatną twarzyczkę, się tańcząc po
salach.
Arystokracja
oczy Śmiały się radośnie i. Śnieg tak zajęła loże, zdaleko tylko patrząc na
poruszające się w dole maski.
jak dzisiaj przyprószył jej futro.
Podawała mu
tę samą
drobną,
l oto na sali, gdzie
nie powinna
rasową dłoń, odpowiadając przez ra- była się znaleźć kobieta dbająca o
mię wesoło na uwagi zaniepokojonej swą dobrą sławę, ujrzał ją w masce.
opiekunki.
Nie znał zwyczajów wiedeńskich i
jak dalece to, co uczyTak pamiętał dobrze
ów
dzień nie wiedział,
rozstania, ostatni dzień ich miłości, nila było niestosowne. Prosi go O
radośny, gdyż nie przeczuwali co ich obronę, gdyż jakiś pijany oficer ułaczeka... | uśmiech jej radośny, któ- mów chciał zerwać maskę z jej twadoskonale tę chwiię,
rym odpowiedziała po raz ostatni na rzy. Pamiętał
jego pełen szacunku i uwielbienia gdy szamocącą się z natrętem ujrzał
ukłon... I gorące pocałiinki, które za- ją w czarnem domino, które obsunę-
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dramat

Początek seansów o g. 5, w niedzielę i Święta o godz. 4.
W kasie przyjįmują
się zapisy na lekcje solowego śpiewu
RÓ:
ša

$

1) Dla budowy Sądu

Ea

najpiękniejszych

Nad program: „DAREMNY TRUD" farsa w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. W poczekalni Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł.. Szczepańskiego. Ostatni seanso godz. 10-ej.
Ceny biletów: parter SQ_gr., bałkon_ 40 gr. Następny program: „WIDMO LUWRU*.

Tancerka

po cenach dawnych
powyższe towary.

A. Januszewicz Zamkowa 20a
P. Kaliia
Wielka 19
F. Kiernowiczowa
Trocka 1

włącznie będą NE
filmy: „BORISA
х
krajobrazów górskich,
Smiertelna walka z
orłem nad prze aścią
Widok lawiny zasypującej całą wioskę. Zdjęć dokonano z straszliwem niebezpieczeństwem dla życia. W rolach głównych: Felga Thomas, Charles de VU Rudolf Bittner

)

”
+»

tle

stanie

B-cia Gołębiowscy

dramat
'

roku

Brzefar

1) Dla budowy
2)

na

4.20
jądra
,,

Figi na [łyczkach
„» — lepsze
Sliwki suszone

S. Banel i S-ka Mickiewicza 23]
$. Bieliński
Zarzecze 7.
E. Džwill
W. Pohułanka 31
1. Dagis
Wielka 8.

wspaniały program! ”
w 10 aktach, z życia toreadorów. W roli | EB
| głównej powabna i urocza PRISCILA DEAN. Sensacyjne walki toreadorów z bykami! {

wego).

"7"

A,

i upajający
erotyczny.

chińskie

%
s
„tureckie

3.60
4.80
4.80

włoskie
tureckie

„przedawač

lai
w Wilejce
pow. ы
‚
8
Sądu Grodzkiego — — cegieł 500,000 sztuk

Rada
tegož
Z
alność

ą w

LIEDTKE

-!С'"орсічса

| Przepiękny

Orzechy

Zawdzięczając Ścisłej współpracy niżej zamieszczonych iirm
handlowych przy wyborze i zakupie towarów świątecznych przed
wejściem w życie ustawy o waloryzacji ceł, wymienione sklepy

Szczyt erotyzmu!

i XENIA

i ciemne

Rodzenki duże z pestkami

i skecze.

!

|

Od dnia 21-go do 25-go marca

(obok dworca kolejo- |

finansowej p. Korolca wszystkich poprawek dokonanych
przez
komisję
rozwinęła się szersza dyskusja.
Rad:
dokonane
streszczając
Korolec
ny
poprawki podkreślił.
że 'aczkolwiek

kazimierza Ghrzanowskiego,

i światowa saw

nad-

przedłożoŠi adnych

du-

zwycięża szatana.
Początek seansów:

Dziśł

Kino Kolejowe
„DUMISKO”

Po przedstawieniu przez radnego i
przewodniczącego
miejskiej komisji 3)

finansowo-budżetową
w
22
i
nym
preliminarzu,
wśród

dwie

=
1.40
L

Migdały słodkie
Sułtanki jasne

Na zakończenie: „Majówka'*—Soczysta sielanka. Sketcz
wyk. pp. BOLSKA i ZDANOWICZ.
zs

wy- Wy na dostawę cegły

zwyczajnych 2.100.065 zł. |
Ь
Całkowity dochód budżetu administracyjnego wynosi 10.965.083 zł.

lecz miłość

-- wyk. p. М. BOLSKA

|| Miejski: Kinematograf
ь
+

wyja-

którego

Madziarbwny,
laniny
Stanisławy Boleerakówny

mistrzowska rerozłącza

Nu twlęta Oielkanocne!

skich „Wodewilu“4i „Perskiego Oka“

ROD ZE SOO

przerwie

śnień nad przedłożonym,preliminarzem

niczem

Gościnne
st
znaWZ
artystów
scen Warszaw-

Premjera.
Rekordowy
pro gr a mi
Smiech bez troski! ;1 NA EKRANIE:
E
Typ lokalny. Pieśń Mołosna!
artystów scen warszawskich ulubieńców Wilna:
|
HARRY

SCENIE:
PROGRAM

| Wróżka”

|

miejski.
i

NA SCENIE
komitych

„ | „Kasa Chorych“, aktualja, wyk. p. ZDANOWICZ.
| ta, która Światło stoi na granice
„NELIES
„Stodycz mitošci“ i „Mela“, piešni, wyk. p. A. CIELECKA.
2
w swej najnowszej
„lę
boję
siedzieč
na
sesji
walnej“
SÓBRÓWÓLSKI
kreacji
p. t.
Wileńska 38. |' „Prelekcja o kobiecie wileńskiej"
| wyk. p.
Ch; t
“

50 proc. |

krótkiej

ekranu:

_ Menjou,

Carola Dempster |

nad

sze ludzkie,

akcję pomocy bezrobotnych m. Wilna
według dotychczasowych norm pobie-

Wreszcie

4 asy

żyserja i gra artystów olśniewają swą potęgą.
Lucyfer dla osiągnięcia swego celu nie za-

wych opłat za energję elektryczną na
samorząd

—

Adoiphe

Niebywała technika zdjęć,

uł, A. Mickiewicza 22

zniżki ulgowej.
\
Ё
!
Następnie przyjęto wniosek Magistratu, dotyczący prolongaty dodatko-

ranych przez

Putti,

„PODONIA” | dramacie p: TYOSKI SZOtONA

ralno-oświatowych i dobroczynnych
po 150 zł. zastosowując ostatnio we-

dług uznania Magistratu do

EKRANIE

de

bon fęy ka R

Kino-Teatr

podatku

inwestycyjnego
na
budowę
dróg
miejskich w sumie 659.590 zł. Pozatem
zmodyfikowano statut podatku
hotelowego, wysokość
którego
na
wniosek radnych Wańkowicza i Komarnickiego
obniżono
w hotelachi
zajazdach Il kategorji z dotychczasowych 30 proc. na 15 proc. i III kategorji z 20 na 10 proc. od
rachunków opłacanych przez gości
hotelowych.
Pozatem
ustalono
normę
opłat
administracyjnych pobieranych
przez

NA

Lya

dawno

tu gg

Wiem już co zrobię! —zawoła-

#
biedo?

+eliorych
23
m. 6
W. Z. P. 24.

Tak, w palacu Kes, przyjechaiš
Ч
nn
NA

Nie, ale słyszałem o nim.

ła.—Zabiorę ciebie stąd i zawiozę do
- A więc zgadzasz się?
gościnnego domu, w którym
mieszPrzytuliła się do jego ramienia, kamil...
czekając na odpowiedź z niepokójem
— Pani jest bardzo dobra
i łaska- i zdawało się, że nie zauważyła nawa,
odrzekł, lecz to jest niemożli- głej zmiany w zachowaniu Godirey'a.
we! Ja... nie mam ubrań, niezbędnych
Dobrze, skoro pani tego sobie 4
do takiej wizyty!
życzy... przyjadę, Vali...
— Cóż to szkodzi! Sanie moje są
Mała rączka
w
skórzanej
rękaw Wolishad. Zabieram
pana natych- wiczce uścisnęła jego rękę. Bylo już
miast, a po rzeczy przyślemy potem. zupełnie czarno pod drzewami, które
— 7 przyjemnością
uczyniłbym Otaczały Ścieżkę, to też Godirey nie
tak, ale zdaje mi się,
że to jest nie- widział błysku tryumiu, który zaświemożliwe.
cił w oczach pięknej pani.
zawołała sta— Ależ tak, tak!
| — Czy mój służący będzie
mógł
nowczo. — Ja tak chcę!
przyjechać wraz z memi rzeczami?
Powiedziała to tonem tak rozka— Oczywiście. Poszię sanie nazującym, że Godfrey
odrzekł zimno tychmiast,
po przyjeździe do pałacu.
ceremonjalnie:
Stąpając po miękkim dywanie šniež— Pani zapomina, žė stosunki po nym, weszli na ulicę miasteczka Woliwojnie zmieniły się tak dalece, iż mo- sbad i skierowali
się ku hotelowi,
że panu domu, w którym pani miesz- gdzie
czekały
napanią
baronową
ka, zrobi przykrość wizyta Anglika.
sanie.
Odwróciła się i spojrzała na nieKiłka oświetlonych okien rzucało
go badawczo.
żółtawe Światło
na wirujące płatki |
Godirey'u błagam Cię o nie- śniegu; z restauracji dolatywał dźwięk
sprzeciwianie się.
ta'erzy i naczyń
kuchennych
pomięMuszę się z tobą widzieć, tyle mam szany z wesołą
muzyką cygańskiej
ci do powiedzenia! Tak bardzo pra- orkiestry.
gnę pomówić o szalonej znajomości
W chwili, gdy mijali okna
šwienaszej w Wiedniu,
przed dziesięciu cące, usłyszeli tentent kopyt końskich
laty. Czy
pamiętasz, jak pewnego
pędzących z niezwykłą szybkością aż
dnia upadłam na lodzie, a ty skaleecho rozlegało się w pustych ulicach
czyłeś mnie łyżwą
w
rękę? Dotąd
nie stłumione nawet gęstym śniegiem.
mam bliznę na ręku!
Przysunęli się bliżej do Ściany i w tej
To mówiąc podniosła rękaw i po- chwili ujrzeli za sobą zapałone latarkazała
długą
szramę
nad
kością nie pędzących sanek,
których płozy |
dłoni.
rozrzucały
z impetem Śnieg na obie |
— Tyle współnych wspomnień nas strony,

łączy. Godfrey'u zgódź się...
—
—
powita

Żałuję bardzo,.. - zaczął.
Mój przyjaciel, hrabia Gellert
z radością

mego dawnego

Zna-

jomego,—przerwała.
zdziGodirey spojrzał na nią ze
wieniem.
— Więc pani mieszka u hrabiego
Gellert?
" Drukarn

a

. Woźnica popędzał
parę okrytych
pianą wspaniałych
rumaków,
a za
nim, nawpół stojąc jakby chcąc przyśpieszyć bieg koni, pochylał się Max

Rubis o twarzy bladej z przerażenia.
Godirey przypomniał sobie, że
d'oga, wiodąca z pałacu Kes do stacji

Hocz prowadziła przez Walisbad.

„Wydawnictwo

Wileūskie“,*Kwaszelna 23,

|

+

uchwalenia przedłożonego
preliminarza budżetowego na rok 1928-29, W
sprawie zwiększenia
wynagrodzenia
robotników podziennych, grupa P.P.S.
zgłosiła wniosek o podwyższenie
im
płac o 50 proc. Po krótkiej debacie
i na wniosek
Magistratu uchwalono
15 proc. podwyższenia z dniem 12-go
marca r. b.
Na projekt Magistratu dokonano
również
poważnych zmian
dotyczących aktów personalnych w poszczególnych działach i instytucjach miej-

