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KRÓLEWIEC, 30—HI. Pat. Punktualnie o godz.
16 min. 45 odbyło
się w gmachu nadprezydjum prowincji Prus Wschodnich otwarcie konierencji
polsko-litewskiej.
Konierencję
zagaił przemówieniem
wygłoszonem
w języku niemieckim wiceprezes regencji prowincji
wschodnio-pruskiej
dr. Fierbst, który oświadczył:
Mam zaszczyt powitać
Panów
w
imieniu
rządu
Rzeszy
Niemieckiej.
Urząd spraw zagranicznych polecił mi
oddać do dyspozycii Panów pomieszczenia gmachu nadpryzydjum, w którym
mam
nadzieję
będą
Panowie
mogli wygodnie pracować. Oby słońce, które ukazało się obecnie
z poza
chmur
było dobrym
prognostykiem
rozpoczynających się tu rokowań. Następnie zabrał głos prezes Rady Ministrów i minister
spraw
zagranicznych Republiki Litewskiej prof. Woldemaras,
który wygłosii
w języku

irancuskim następujące przemówienie:
* Przypadł mi niezwykły zaszczyt
zainaugurowania

konierencji

polsko-

był do Królewca

30 III. PAT.

Dziś o godz.

min. Zaleski

9 min.

40 rano

wraz z delegacją polską.

reprezentowani

byli dziennikarze litewscy.

kiewicza,

przy-

Wysiadającego

tu

dziś

Uważam

otwiera

sobie za miły

budzi

ogólne

resowanie, gdyż narody cywilizowane

całego Świata są zmęczone
stanem
niepewności, w jakim są pogrążone od
czasu wielkiej wojny Światowej.
Za-

danie nasze jest trudne.

Wypada nam

W toku
komisji

ta zbierze

się

natychmiast

celem

ustalenia

regulaminu

obrad komisji. O godz. 4 pp. odbędzie się pierwsze posiedzenie obu delegacyj w gmachu nadprezydjum prowincji. Pierwsze

to spotkanie będzie miało charakter publicz-

ny z udziałem

prasy.

Oświadczenie

ministra

Zaleskiego.

istotnie zapewnić
pokój
pomiędzy
Polską a Litwą, gdyż niepokój w tei
części Europy może spowodować poWARSZAWA, 30. Ill, PAT. Pan minister spraw zagranicznych
ważne odbicie w innych krajach. Oto August Zaleski przed odjazdem do Królewca
oświadczył przeddłaczego Liga Narodów powołana do
Treść
rokowań, jak Polska je
stawicielo:n prasy co następuje:
spełnienia najwyższego
zadania
zabezpieczenia pokoju Światowego przez sobie wyobraża, to podjęcie komunikacji pocztowej i telegraficzpo Niemnie.
ograniczenie
zbrojeń
narodowych, nej, połączenie kolejowe, ruch graniczny i żegluga
przyWszystkie
te
sprawy
są
zasadniczo
uregulowane
przez
traktaty
usuwanie
przez
co ważniejsza

czyn konfliktów za pomocą rozstrzygania ich w drodze pokojowej, od
koniliktu

istnienia

początku

samego

zajmowała.

Po
sporu

jego

са

usiłowaniach
roztrzygnięcia
polsko-litewskiego
w
calej

rozciągłości, po

które

zultatów,

niestety

Liga

usilowaniach,

pozostały

Narodów

w

bez re-

roku

ubiegłym zaleciła Litwie i Polsce
uregulowanie
swoich
stosunków
w
sposób
zapewniający pokój. Podejmujemy więc pracę, zmierzającą do zabezpieczenia pokoju.
Po nieudanych
próbach poprzednich
obecne
nasze
zadania

przedstawiają

się

O

wiele

skromniej. Nie jest to zobowiązanie
do poszukiwania rozwiązań
ostateczprzyjaznych
nych, lecz do ustalenia
stosunków pomiędzy obu państwami.
dobra

ze

przekonany,

Jestem

wola

niezbędna do pomyślnego przebiegu

prac istnieje również po stro-

naszych

międzynarodowe,
np.: konwencję berneńską, barcelońską oraz
przez konwencję kłajpedzką. Pozostaje u nas tylko wprowadzić

tym się to w życie. Osobiście

litewsko-polskiego koniliktem

chęci.

udaję

x

się

do

Królewca

pełen

POZOZEROK

najlepszych

i

й

Pierwszy dziei konierencii polsko-litewskiej.
Ё

—

Od

specjalnego wyslannika

„SLOWA“

—

KROLEWIEC ,30.lII. W czasie oficjalnej wymiany wizyt
między. kierownikami delegacyj—polskiej i litewskiej—pp.
Zaieskim

i

Woldemarasem

nastąpiła

dłuższa

celem której było uzgodnienie regulaminu konierencji. W
czasie tych rozmów dał się wyczuć ze strony delegacji Пtewskiej

ton

życzliwy.

Królewiec pod znakiem konferencji. Przedewszystkiem
rzuca się w oczy niebywały zjazd prasy zagranicznej,
szczególnie przedstawicieli prasy niemi:ckiej. Wogėleždaje
Się zauważyć
ze strony

niezwykle

zainteresowanie

się

konferencją

Niemiec.

Według krążących pogłosek, delegacja kowieńska nanie delegacji litewskiej. Tylko pod strojona
jest poważnie i gruntownie do obrad przygototym warunkiem oczekiwać można, że
rezultaty.
pomyślne
wana.
Według tychże pogłosek, nie będzie w toku obrad
Osiągnięte zostaną

W oczekiwaniu i nadziei, że to nastą- poruszona sprawa wileńska, ani też sporne kwestje terypi ogłaszam konierencję polsko-litewtorjalne. Przypuszczają, że konferencja przeciągnie się
ską zą otwartą.
KRD

nieco dłużej. W każdym razie Woldemaras nastrojony jest
nie zabrał głos polski minister spraw
ku niezrywaniu rokowań.
zagranicznych August Zaleski, który
Między innemi p. Wołdemaras specjalnie przyjął przed'w języku irancuskim „oświadczył:
" Mam zaszczyt wyrazić przedewszy- stawicieli
prasy wileńskiej, którym m. in. powiedział:
stkiem wdzięczność rządowi niemiecodpowiedzi

na

to przemówie-

kiemu, który raczył nam

zaofiarować

gościnę w swym starożytnym grodzie
Królewcu, jak również podziekować p.
wiceprezydentowi
prowincji
Prus
Wschodnich
za tak miłe przyjęcie,
jakie nam zgotował. 4 Pozwolę sobie
w dalszym
ciągu wyrazić
głeboką
radość z powodów, że widzieć mogę
współnym stole deleprzy
zebrane
delei
litewskiego
rządu
gację

gację

rządu
tu,

liśmy

_ polskiego.

aby

doprowadzić

Przyby-

możli-

„Wszystko idzie naprzód”.

(_

KRÓLEWIEC,

30-Ill. PAT.

Z okazji

Śledzić będzie

powszechnego

nie — powiem

Ścią — przebieg

dyskusyj.

nawet

z niecierpliwo-

naszych

Wierzę

uważ-

rokowań i

mocno, że jej na-

zawiedzione. Przy-

kich

różnych sprawach politycznych, których

stosunków, od których zależy pokój. rozstrzygnięcie jest niezbędne celem
bezpošredMam nadzieję, że duch tych dobrych ugruntowania stosunków
stosunków ożywiać będzie pracę, któ- nich pomiędzy obu narodami i bądźmy
rą dziś
również,

rQzpoczynamy i nie
że ten duch, którego

wątpię
wyra-

przekonani,

że

w

Śmierci

heroicz-

nie

wobec

zła.

zła, o jego
co

święte

O

targaniu

istnieniu

tego

się na wszystko,

i słuszne,

przenigdy

nam

zapomnieć
nie wolno.
Jak
kiedyś
wobec hord mongolskich,
tak
dziś
wobec

demona

bolszewizmu

stoimy

przed Europą na straży. Powierzona
nam jest misja wielka i posłannictwo
ogromne - piersiami swemi powstrzymać

falę

zarazy

moralnej,

piętrzącej

obrad
konferencji.
W
regulaminie
tym stwierdza się, że język francuski
będzie
językiem
obrad
i że w za-

sadzie posiedzenia
ne, że jednak
za

konferencji są jawzgodą
obu stron

szczerych przyjaciół

pokoju.
Po przemówieniu

rezultatów
odpowiadających
żywotnym interesom
obu Krajów, pozwoli
nam
uniknąć i opanować
trudności

prof,

zawsze możliwe w trakcie rokowań.

posłowi

Woldemaras

min. Zaleskiego

udzielił

Rzeczypospolitej

Berlinie p. Olszewskiemu,

może

posiedze-

głosu

Polskiej

w

który od-

czytał
uprzednio
uzgodniony przez
komisję
polsko-litewską
regulamin

laty imię ts. Prałata
Romualda: Budkiewicza.

Są dzisiaj
trzeźwi, postępowi ludzie, którzy na wszystkie przebyte etapy Ciolgoty Polskiej radziby zamknąć serce i ucho, wszystkie
przeżyte że imiona ich wypisane są na sztancierpienia złożyć na wieczne odpoczy- darach walki z szatanem — o Boga:
wanie do lamusa romantycznych anO walce tej olbrzymiej, o jej nietyków i w imię młodego
tętniącego uniknionej
konieczności,
o wielkiej
życia zapomnieć
całej
przeszłości idei Polski, na
której brak skarży
krzywd i udręki.
się czasem niebaczne
społeczeństwo
nam przypomnieć
My tu, na łamach zachowawczego powojenne — ma
pisma zgrupowani konserwatyści wie- dzisiejsza rocznica oiiary życia, złomy jednak
dobrze, że młode życie żona przed pięciu laty przez ks. Budtylko z potężnych, głęboko w przesz- kiewicza
„za
naszą i waszą*
przyłość wrosłych
korzeni
zaczerpnąć szłość.

SEB

Budkie-

Romuald

Ks. Pratat Konstanty

wicz urodził się 19 czerwca (starego styłu)
1867 r. w miasteczku Krasławiu pod Dyne-

Romuald
Konst-anty
ks.
Dzieciństwo
w Kraspędzał częściowo pizy rodzicach
Bujnowej»
sławiu, a przeważnie u p. Zofji
nek. Następnie

gimnazjum

wychowa-

jej

ziemianki i filantropki, jako

w

pobierał

wykształcenie

w Lublinie (1881—

im. Staszica

skich, Dyrektora Sengalewicza. Od młodości wyróżniał się wśród otoczenia powagą:

spolitej. Posiedzenie zamknięte zostało
o godz.

5 min.

15 p.p.

polskie w Ro-

mu
mu

nad
po

piiną działalność
Tow.

wykazuje

św

Pomocy

ks.

Wincentego

dla

Prałat

dził podejrzenie

poczem

5 klas gimnazjum,

wstąpił

do

Se-

minarjum w Wilnie. W 1889 r. przeniósł
się na ostatni kurs seminarjum duchownego do Petersburga, gdzie ukończył AkadeDuchowną

stopniu

w

Magistra

Teoio-

kapłań-

gji i w 1893 r. otrzymał święcenia
skie.
Po

Pskowie
tebsku

wyświęceniu

przez

i przez 6 lat (1897
na stanowisku

lata

2

1902)

w Wi-

«4 Paulo

ofiar wojny.

i w

Owocem

zjapracy w konferencjach było nieznana
wisko — zniknięcie:
tłumów
żebraczych z
przed
kościołów
petersburskich,
które

dząc

zwycięsko.

W

stanowiska.

Jego sprężystej

Witebsku

w schroniskach.
Po wybuchu

pół

działaczy

nizacji
jącej

rosyjskiej

dła

rewolucji

założenia

wielkiej

chrześcijańsko-społecznej,
najszersze

warstwy

w

o-

orga-

obejmu-

łudności

nietylko

w Petersburgu ale w całej Rosji Zdołała ona,
mimo szalejącej rewolucji pierwszej i drugiej
zogniskowąć kilkadziesiąt tysięcy robotników i inteligentów, wydawać pismo tygodniowe, broszury, nabyć
własną drukarnię.
Po
pierwszem
aresztowaniu
Arcybiskupa

Cieplaka
ks. Prałat piastował urząd jego
z rusyfikacją i zastępcy i zarządzał archidjecezją Mohyjednak wycho- lewską. Jego też energii i staraniom należy
szkół

kapelana

dnich, tocząc ciężką walkę
prześladowaniem -- zawsze

w

był

śre-

opracował

administracji

parafjal-

nej zawdzięczać należy
utrzymaniu przy
kościele św. Katarzyny dwuch
gimnazjów:
ego którym znaczna część
męski
i żeńskiego,
inteligencji naszego wychodźtwa w Rosji

sześć

od-

18 odcinkach).

Oba odcinki skrajne
na lewicy i prawicy
mają w każdym z 10 rzędów po trzy
miejsca.
pozostałych odcinkach—dwu na

na prawicy i dwu
jedenaście;

na lewicy

pierwszy

— jest rzędów

rząd,

t. zw.

„okna”,

wysunięty jest ku trybunie marszałkowskiej,
drugi znajduje się na równej linji z pierwszym rzędem skrajnej prawicy i lewicy. W
każdym
odcinku
pierwszy rząd
liczy 3
miejsca, drugi 5, a trzeci 6, poczem odcinek dzieli się na dwie połowy, między któremi prowadzi :przejście
do
kułuarów. W

rzędąch 4-tym do 8-mego

jest

w

każdej

połowie kolejno po
3, 4, 5 i 6 miejsc, następnie zaś każda połowa dzieli się znów

na dwie ćwiartki z przejściem pośrodku

po

3 miejsca w rzędzie: w
ten sposób rzędy
9-1у 40 11-20
liczą w całym
amfiteatrze
po 54 miejsca w każdym.
W myśl wskazówek, udzielonych przez
kancelarję sejmową, podział miejsc na sali
dokonany został jak następuje:
Skrajny odcinek prawy (30 miejsc
w
10 rzędach) zajął Zw. Lud. Nar.; w rzędzie

pierwszym zajęli miejsca
ju ku

środkowi

sali:

- licząc od skra-

pos.

Trąmpczyński,

Zwierzyński i Rybarski, w ostatnim
słowie

ze Str. Ghrz.

Nar.: Stefan

odcinku

zajęło

3

po-

Dąbrow-

ski, Stroński i Żółtowski. Dla pozostałych
swoich członków Zw. Lud. Nar. zajął sąsiądujących 7 miejsc następnego odcinka.
W

tym

z kolei

miejsca

pół setki posłów wybranych listy Nr. 18
(Blok Mniejszości): Niemcy, Żydzi Białorusini i ukraińskie Undo, przyczem Ukraińcom przyznano także jedno „okno*
(miejsce

w pierwszym

rzędzie).

Sąsiednie

dwa

części

dal-

„okna zajął Bezpartyjny Blok (posłowie ks.
Radziwiłł i Romocki), który również lokuje
się na zwróconej

ku centrum

szych rzędów tego
całości 96 miejsc.
„ Odcinek

odcinka,

trzeci

liczącego

t. j. prawe centrum

w

(ró-

dzie pos. Woźnicki,

Malinowski

i

Czapiń-

ski), z tyłu zaś za nimi Sel-Rob i w ostatnim

rzędzie komuniści.

„Ostatni wreszcie odcinek
na skrajnej
lewicy (anałogiczny do skrajnej prawicy t.j.
liczący nie 96 ale 30 miejsc) zajęła w całości reszta posłów z PPS z poz Make,
Niedziałkowskim
szym rzędzie.

i

Żuławskim

w

pierw-

RABS

Sejm i Rząd.
Jak
donosiliśmy, w dniu 29-go
b. m,, Marszałek Sejmu p. Daszyński
zjawił się u p. Prezesa
Rady
Ministrów
celem
powiadomienia
go o
składzie Prezydjum
Sejmu.
Odwie-

dziny te trwały pięć kwadransów.

i zawdzięczać,

że

Arcybiskup

Cieplak

zostął

zwolniony.
Działalność

i wielkie

poświęcenie

ks.

Prałata dla sprawy zwróciła nań uwagę
bolszewików, na skutek czego musiał przez
8 miesięcy ukrywać się przed ich okiem

w okolicach

Petersburga,

nie

porzucając

jednak rządzenia Archidjecezją. Dopiero po
zawarciu pokoju w Rydze mógł zająć z po-

wrotem swoje stanowisko jawnie. Lecz dalsza jego działalność
i popularność wśród
mas katolickich pociąga za sobą męczeńską śmierć. Dnia 31 marca 1923 r. o godzinie 4 rano

w

piwnicach

gmachu

czrez-

wyczajki przy ul. Łubianka nastąpiło zamordowanie ks. Prałata Budkiewicza, któ-

ze

Bilety kolejowe

w

statnich dniach lutego 1917 r. niemal naZŻajutrz, bo w połowie marca tegoż roku
ks, Budkiewicz
skupił u siebie liczny zes-

gimnazjalnego. W Lublinie, zostając pod
ukończył
opieką Biskupa Wuczowskiego,

na

sób w pierwszym
rzędzie jest
18
miejsc,
(po trzy na odcinek), w rzędach
zaś
następnych ilość miejsc rośnie i w ostatniem
wynosi 54 (również ugrupowane po trzy, w

Newą
Uniwersytetowi
Lubelskiearcie okazał ks. Prałat. Filantro-

dozoru

przyjaźń licznych kolegów jednocześnie buoku

podziełonego

W

wien
Konkordatu
stolską.

pro-

zbudo-

usunięte z przed kościołów znalazły miejsce

czujnem

wąchląrza

na, to do najgorliwszych opiekunów należy
ks. Budkiewicz. Wreszcie zapoczątkowane-

z internatem przy

we wspaniałym gmachu

i ławzorową pilnością, obowiązkowością
godnością charakteru, czem jednając sobie
w

mie

cinków, między któremi prowadzą przejścia
do otaczających salę kuluarów; w ten spo-

wanym przez rodzinę Kierbedziów, jak również szkołę
zawodową
dla dziewcząt, w
końcu kijka ochron. A gdy w 1905 r. pow”
staje w Petersburgu Polska Macierz Szkol-

rzemieślniczą

konierencjach

ruwówczas
Apuchtinow-

1885 r.) za czasów słynnego
rządów
syfikatora z okresu

. Miejsca poselskie w nowej sali sejmowej rozmieszczone są amiiteatralnie, w for-

rozmowie, według pogłosek obiegających kuluary, poruszono przedewszystkiem sprawę sposobów załatwienia
przez
Sejm
w
właściwym terminie
budżetu Państwa, a także sposób załatwienia innych niecierpiących zwłoki
problematów
państwowych.
M.
in.
omawiano również sprawę ustawowego załatwienia
wykonania
postano-

Simnazjum

go* w dobrach Krasławskich Hr. Augusta
Broel-Platera, potem przeniósł się do Kurlandji i tam dzierżawił majątek Rubin pod
" Ejłuksztą.

tarzyny w Petersburgu. W 1918 r, otrzymał
godność Prałata.
Od ofiarowywanych
mu
kilkakrotnie wyższych stanowisk odmawiał
się przekładając cichą pracę na
obczyźnie
wśród Polaków-katolików
nad
najwyższe

składu delegacji polskiej oraz odpisy
pełnomocnictw udzielonych _ delegacji
Rzeczypopolskiej przez Prezydenta

muje pierwsze progimnazjum

szkołę

pochodząc ze zubożałej szlacheckiej rodziny przez 20 lat zajmował posadę „łowcze-

stał w całości zaakceptowany
przez
plenum konierencji. Następnie
przed
zamknięciem posiedzenia p. min. Zaleski doręczył proi.
Woldemarasowi

notyfikację

zawdzięcza swe poczucie
narodowe
oraz
przekonanie katolickie.
Pozątem podtrzy-

burgiem gub. Witebskiej z ojca Juljana i sji z polskim językiem wykładowym załomatki Marji z Borkowskich. Ojciec Prałata, żone przez ks. prałata Mateckiego, a takoż

wydał „apologetykę* dla użytku szkół gimnazjalnych. Od r. 1903 do 1923 był na stanowisku wice-Proboszcza,
potem
Proboszczai Dziekana kościoła i parafji św. Ka-

zawierającą

wieczne

lak siedzą posłowie w sali sejmowej

wnież 96 miejsc) przypadł również posłom
z B. B.; w pierwszym rzędzie zasiedli posłowie Bojko, Bartel i Sławek.
W odcinku następnym „(lewe centrum)
przypadły miejsca klubom: P. S. L. Piast,
D., N.P. R.i Str. Chł. miejsca w oknach
rycerza. Nie my, ale historja sprawi- Ch.
zajęli na pierwszem posiedzeniu postoła, że walka o Polskę,
czy walka o wie Dębski, Chaciński i Dąbski; pos. Witos usiadł w ostatnim rzędzie. Część tylideę, o duszę Europy — to jedno, że "nych
miejsc tego odcinka zajęli Ukraińscy
męczennicy polscy, to zarazem
mę- radykali.
W czwartym odcinku ulokowało się
czennicy za wiarę, etykę
i sumienie; Wyzwolenie i część PPS (w pierwsym rzę-

Konstantego

nia pouine. Przewodniczącymi konierencji kolejno są prezesi obu delegacyj. Regulamin
konierencji
zawiera
ogólem 12 punktów. Regulamin
ten
ze względu na uprzednie uzgodnienie

notę polską

nigdy po wieki

nie zapomnieli, że Moska!l może nam
zostać bratem — ale nigdy duch moskiewski bratnim. Duch moskiewski
to znaczy uznanie zła,
ukorzenie się
wobec przemocy, czy to carskiej, czy
sowieckiej; przemocy fizycznej brutal.
nej; przemocy nie poprzestającej
na
cynicznem haśle pruskiem: siły przed
prawem, ale stwarzającej na swe uzasadnienie religijno-fiłozoficzne
systemy—-słowianofilskie czy komunistyczPolskiej, złożona z świetnych kart ne, w ostatecznym swym celu — jedchwały
naprzemian z takiemi, które nakie.
serca napełniają żalem, lub — co bo.
Pozywityzm
wydrwił
i odrzucił
leśniej- czoło pokrywają wstydem. romantyczny mistycyzm, czyniący ze
Ale najświetniejsze i najliczniejsze są sprawy polskiej zagadnienie religijne.
Nie fantazja
poetycka
stronnice naszej martyrologji. W tej Nadaremne!
ujednostajbezcennej
krwawej
litanji ostatnie z ale konieczność dziejowa
krzyżowego
czołowych miejsc zajęło przed pięciu niła rolę Polaka z rolą

mję

czasie go przez komisję polsko-litewską zo-

wspólne nasze wysiłki wydadzą owoce, które należycie Įzostaną
ocenione

zem jest zdecydowana
wola obu
stron doprowadzenia jaknajprędzej do przez wszystkich

Opinia publiczna nietylko obu naszych
krajów,
lecz całego
Świata,
pragnąc konsolidacji podstaw pokoju

krótkim

rokowań

pism angielskich, francuskich,

stąpmy więc bez zwłoki do dzieła. Uru- konierencja urządzać

rzeczoznawców w

się

dziennikarzy zagra-

przybywa do Królewca wielka liczba

polsko-litewskich

zania normalnych stosunków sąsiedz- chomijmy komisje
państwami,

rozpoczynających

nicznych, w pierwszym rzędzie korespondenci
amerykańskich i t. d. głównie z Berlina.

dzieje nie zostaną

dwoma

m.

Niebywały zjazd dziennikarzy zagranicznych.

wie jak najszybciej stosownie do
zlecenia Rady Ligi Narodów do nawiąpomiędzy

lat od

może pokarm i siłę twórczą, w nich
tylko znaleść ostoję przed zakusami
Zniszczenia. Chrystus
nakazał przebaczenie
względem
złych ludzi, ale

nej jednego
z najwybitniejszych
synów
Polski i Kościoła Katolickiego,
co swego
posterunku
do
ostatniej
chwili nie opuścił i słuszność sprawy
własną przypieczętował krwią.
Nie pierwsza to i nie ostatnia ofiara, świadoma i dobrowolna, za wiarę
i prawdę.
:
Różnolicie wygląda księga historji

rozmowa,

nie delegacji polskiej, jak i po stro-

8

pięć

|

jek, abyśmy

Woldemaras rewizytował p. ministra Zaleskiego.
obu wizyt postanowiono
powołanie
mieszanej

SETOCNA DESZRYOLSWIARY.
| GIDKE
Za te kstem
10 groszy.

30 gr.

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

delegacja polska.

KRÓLEWIEC, 30.III. PAT. Pan Minister spraw zagranicznych Zaleski udał się dziś o godz. li-ej przed południem do premjera litewskiego
Wotdemarasa,
z którym
Wkrótce potem premjer
odbył półgodzinną konferencję.

B. Gołembiowskiego.

: Wiersz milimetrowy įednoszpaltowy па stronie 2-ej i 3-ej

Zaleskiego powitał pos. Olszewski i przedstawi! mu
reprezentantów władz niemieckich. Następnie w towarzystwie p, Herbsta
min, Zaleski odjechał do hotelu „Berlinerhof*, gdzie zamieszkuje

lstalenie regulaminu obrad.

-Rynek ©.

WOŁKOWYSK—Kiosk

min,

o-

zainte-

POW.

sie od wschodu.
Nato właśnie położyli swe głowy
dziadowie nasi w kopalniach Sybiru,
bracia nasi w czeluściach czrezwycza-

„_

28.

Nauczyc.

POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“.

|

licznie

polsko-litewskiej celem ustalenia regulaminu
obrad. Do
polskiej poseł polski w
bowiązek serdecznie podziękować wła- komisji tej wchodza ze strony
dzom niemieckim, jak również wła- Berlinie p. Olszewski, wiceprezes delegacji polskiej i nadzom miasta za uprzejme
przyjęcie, czelnik wydziału MSZ p. Hołówko,
zaś ze strony litewktóre nam zgotowały i za ułatwienia,
skiej
poseł
litewski
w
Berlinie
p.
Sidzikauskas
oraz najakie nam zapewniły
w organizacji
czelnik
wydziału
w
litewskiem
MSZ
p.
Zaunius.
Komisja
naszej pracy. Konferencja, która się
litewskiej.

Ratuszowa

ООКОЗТЕК

Księg.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA--T-w0 Ksieg. Kol. „Ruch“.

W dniu dzisiejszym
dobiega pięciolecie od zgonu Ks. Prałata Bud-

Na dwor-

p. Staniewicz w otoczeniu personelu. Bardzo

\'

ма

OSZMIANA—Spółdz.

Pamięci Kapłana Męczennika,

cu kolejowym zebrała się pokaźna liczba przedstawicieli władz
wschodnio-pruskiej
dr.
z zastępcą
nadprezydenta
prowincji
dr.
Lehmannem
na
czele.
Ze
Herbstem i radcą
regencyjnym
strony polskiej oczekiwał min. Zaleskiego, przybyły pół godziny
przedtem pociągiem z Berlina
pos. Rzeczypospolitej Polskiej w
oraz
konsul
generalny w
Rzeszy Niemieckiej
min. Olszewski

w Królewcu

262

Wileńska

ŚWIĘCIANY

Suwalska 13.

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ul.

PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.

„Ruch“.

Smarzyński.

NIEŚWIEŻ—ul.

N-ru 20 groszy.
sprz: edaży detalicznej cena pojedyńczego
Opłata pocztowa
uiszczona ryczaftem:.
nie zwraca.
Redakcja rękopisów niezamėwionyc

Delegacja polska w Królewcu.
KRÓLEWIEC,

NOWOGRÓDEK—Kiosk

i

PFWIENIEC—A. Ossoling.
KŁECK—Sklep „Jedność.

*

Przebieg pierwszego posiedzenia

Ksieg. T-wa

HORODZIEJ-—-K.

WILNO, Sohofa 31 marca 1928 r.

Redakcia

Szeptyckiego A. Łaszuk

BRASŁAW —Ksieg. T-wa „Lot“.
В
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło.
|
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow |,

Stolicą

Apo-

nie podrożeją.

Jak się dowiadujemy, podwyżka
biletów kolejowych, która według poprzedniej wiadomości miała wejść w
życie z dn. 1 kwietnia r. b., została
ponownie odroczona. Termin wprowadzenia podwyżki taryfy osobowej nie
jest jeszcze ustalony, wiadomo tylko,
że ani od 1-go kwietnia, ani w ciągu
kwietnia
r. b. bilety kolejowe nie
zdrożeją.

Projektowana

wana

podwyżka

P.K.P.

stanie

jesieni

r. b.

Fałszywe

się

towarowej

aktualną

na

dopiero na

Ganknofy 5-cia złołowe

KRAKOW-IN
tygodniach

wiełka

również i przygototaryfy

ilość.

S-złotowych,

PAT.

pojawiła

W
się

fałszywych
szczególnie

ostatnich
w

obiegu

banknotów
nowych

emi-

syj. Falsyiikaty, wpływające do policii po spisaniu protokułu z ich
po-

siadaczy, deponowane są
Polskim. Ostatnio policja
po

w Banku
koniiskuje

kilkadziesiąt sztuk fałszywych

knotów

ban-

dziennie.

ry został wprowadzony
do piwnicy i tam
jeden z czekistów strzelił w tył głowy. Ciało ks. Prałata wraz z ciałami zabitych w
tymże dniu dziesięciu bandytów przewieziono

zostało

do

prosektorium

szpitala

Jauzkiego w Moskwie.
W ciele ks. Budkiewicza znaleziono tylko jedną kulę rewolwerową w mózgu. Strzął dany był z
tyłu z bardzo bliskiej odległości.

w o

<ir
w

Miejski Kinematograf Kalturalno-Oówiatowy

\

Sala Miejska, ul. Ostrobramska 5.
DNZBEDZWUUNONEZAOJZNSZENOSEZNANANZNUGAN

Dziś będzie

Świata,

tchnionego

na-

%

e
^

p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO.

Z powodu braku własnej floty Polska płaci rocznie zagrani-

UWAGA: Ze względu na wysoką wartość artystyczną obrazu
publiczność będzie wpuszczana tylko na początek seansów.
Bilety honorowe koloru białego ważne tylko na 1-szy seans.
Początek seansów: o godz. 3 po poł. — 5.30 — 1.45 — 10.
<eny

ze względu na
niezwykle
wysokie koszty
obrazu zwiększone: parter 1 zł. 60 gr., baikon

Ucząca

się młodzież

cy

wynajęcia

0.P-N..

za okazaniem legitymacji płaci tylko

Manifestacje uliczne w Pradze Czeskiej.

ła. Popołudniowe

30-II.

go (BBWR)

o prowizorjum

1925.

Obecnie

zarzuca się

rządowi,

że

budżeto- zapasy kasowe są zawielkie. Choćby to

wem na pierwszy kwartał roku budżetowego 1928-29.
Imieniem komisji
budżetowej
prowizorjum
zreferował
pos. Krzyżanowski, podając szcze-

i

komunistycznych

dzienników

uległy

liymie prawo wyborcze dla kobiet w Auglji

Dzi- jak fatalne skutki pociągnęły za sobą
rozpoczę- zbyt szczupłe zapasy kasowe w roku

LONDYN,

PAT.

siejsze posiedzenie
Sejmu
ło się referatem pos. Krzyżanowskie-

socjalistycznych

kontiskacie.

Referat pos. Krzyżanowskiego.
WARSZAWA,

wydania

było prawdą, należy jednak z naciskiem
stwierdzić, że z dwojga złego lepszem

jest

zło

mniejsze.

W

zakończeniu

30.41

PAT.

niu 387 głosami przeciwko
tom zrównanie w czynnem

Izba Gmin

przyjęła wczoraj w drugiem czytakobie-

dziesięciu projekt ustawy przyznającej
prawie wyborczem z mężczyznami.

Wyrok w sprawie afery braci Barmatów.
BERLIN, 30.lll PAT. Dziś sąd berliński ogłosił wyrok sensacyjny w
procesie br. Barmatów prowadzonym od 15 miesięcy.
Obaj bracia zostali
zwolnieni od zarzutu oszustwa sprzeniewierzenia i naruszenia ustawy kon-

swego
referatu pos.
Krzyżanowski
gółowe uzasadnienie wniosków ko- wniósł o uchwalenie prowizorjum bud- kursowej, skazani natomiast zostali na 5 i 11 miesięcy więzienia za dwa
misji. W referacie swym
pos. Krzy- żetowego
zgodnie z przedtoženiem wypadki przekupstwa. Wszyscy niemal dyrektorzy zakładu Barmata zostali
żanowski
stwierdza,
że preliminarz rządowem z poprawką
zwiększającą uniewinnieni
budżetowy
został ułożony pod zna- sumę wydatków o 31,6 miljona złokiem
pomyślnych
wyników finanso- tych, z przeznaczeniem tej sumy
na
wych roku budżetowego
kończącego wypłatę bezzwrotnego zasiłku urzędPo przeprowadzeniu na szeroką skalę
akcji „„raskułaczywania* t. j. wysię w tych dniach.
jest faktem bez- nikom
państwowym
w _ wysokości właszczenia
zamożniejszych włościan, administracja sowiecka przystąpiła do
spornym,
że polska waluta i polskie 45 proc. pensji. Zasiłek ten
miałby pogromu handlu prywatnego. Ostatnio donoszą z Leningradu, że urząd prokuiinanse nigdy jeszcze nie były w sta- być wypłacony w dniach i maja i 20 ratorski po zlustrowaniu szeregu przedsiębiorstw handlowych, ujawnił 1500
rzekomych „pseudo-kooperatyw* t. zn. nieskomunizowanych prywatnych przednie tak świetnym, jak obecnie. Wszy- czerwca r.b.
siębiorstw handlowych.
ierownicy ich będą 'pociągnięci do odpowiedzialności
scy pamiętamy — mówił referent —

Pogrom handlu prywatnego w Rosji Sowieckiej,

sądowej, same zaś przedsiębiorstwa zamknięte. W ten sposób tępi się w Sowdepji handel prywat-y, który zwłaszcza ostatnio zaczął bardzo Się rozwijać.

Dyskusja.
pos,

Pierwszy

w

Rybsrski

dyskusji

(Klub

przemawiał

Narodowy).

Mówca ten, nawiązując
do wczorajszych obrad komisji budżetowej przypomniał, iż związek
Lud.-Narodowy
postawił wniosek,
aby
prowizorjum
oprzeć na ustawie skarbowej,
która
wygasa
już w
dniu
jutrzejszym.
Obecnie wniosek ten mówca podtrzymuje.
Uzasadniając
swój
wniosek

pos. Rybarski zauważa,

iż klub jego

nie podziela opinji
ministra skarbu
co do osiągnięcia równowagi bilansu
płatniczego. Zdaniem pos. Rybarskiego jest deficyt. Produkcji
bowiem
nie można oprzeć na dopływie kapitałów zagranicznych.
Pos.
Rybarski
oświadcza, że o ile wnioski przedstawione przez ZLN.
na plenum
nie
przejdą, klub
wprawdzie
nie będzie
głosował
przeciwko
prowizorjum,
ale nie będzic
również głosował za

prowizorjum.

Następny

Zaręba (PPS.) zarzuca

mówca

pos.

rządowi, iż w przewiduje, iż z zapasów

kasowych rząd przychodzi
z planem
inwestypolityce
robią z
podatkowej
idzie na rękę przeznacza się kwotę 88 miljonów 160 cyjnymi niestety niektórzy
klasom posiadającym, ponadto, iż w tys. zł, na dokonanie nadzwyczajnych tego platiormę polityczną do rozgrywki
dziedzinie zwalczania
min, skarbu z rządem. Minister skarbu
w
dwudrożyzny
jest inwestycyj, w tym celu
upoważniony
będzie do
otwierania krotnem przemówieniu podniósł,
iż
bezczynny.
Pos.
powodów
dla
Wyrzykowski (Wyzw.)
od- kredytów na pokrycie nadzwyczainych jednym z głównych
mawia zaufania rządowi i będzie gło- inwestycyj państwowych w sumie: w którego rząd przedkłada
tę ustawę,
w
zarządzie
Prezydjum
Rady
Ministsował przeciw prowizorjum.
jest
chęć
przyjścią
z
pomocą
życiu
Przeciw
prowizorjum głosuje klub Ukraiński, rów 1 miljon zł.,w zarządzie m-stwa gospodarczemu
w celu utrzymania
pos. Jaremicz, za prowizorjum—Ch. spraw wewnętrznych 10300000, zł. w nadal dobrej konjunktury.
= Piast, str. Chłopskie
Po dyskusii
przyjęto w drugiem
(pos. Dąb- zarządzie m-stwa skarbu —5700000 zł.,
w zarządzie m-stwa sprawiedliwości— czytaniu projekt rządowy
ski).
z niektóre12200000 zł..
w zarządzie
m-stwa mi poprawkami, zgłoszonemi
„Z kolei izba przystąpiła
w czado
pro- przemysłu
i handlu
jektu ustawy o kredytach inwestycyj
(w
tem
budowa
sie
dyskusji.
|
tak
na
wniosek
pos.
- gmachu
szkoły morskiej w Gdyni)— Pragera
nych, który przyjęto.
(PPS)
wstawiono
dodatko:
1000000,—w zarządzie m-stwa W.R. i wo 3 miliony
Na zakończenie przyjęto
dla przeprowadzenia
nagłość
O.P.—13110000 złotych, w zarządzie jeszcze w roku 1928 budowy
dwuch
wniosków: o wyłonieniu
domu
komisji do zbadania nadużyć wybor- m-stwa robót publicznych—44790000 kolejarzy na Kresach Wschodnich.
złotych.
czych i ukraińsko-białoruski o amne
Pozatem na wniosek pos.
Malinowstji dla więźniów politycznych,
(175 załaW ożywionej dyskusji, jaka wywią- skiego (Wyzw.) podwyższono pozycję
się po referacie, podniesiono ze zapomóg na budowę dróg z 6 miljogłosów przeciw 172).
strony klubu Wyzwolenia zarzut, ja- nów na 15 miljonów, dalej na budokoby ustawa nie uwzględniała należy- wę szkół powszechnych przeznaczono
cie potrzeb inwestycyjnych
drobnego 25 miljonów, na odbudowę wsi 2 mil
stwierdził, że w ustawie
przedłożone rolnictwa, budowy szkół powszechnych,
z NA B
są kwoty na całe inwestycje, a nie na meljoracyj, drog i t. d. Z drugiej stro- MPEWNA LOKATA KAPITAŁU
pierwsze raty, z wyjątkiem kilku ob- ny zwrócono uwagę, że po raz pierw- в OPROCENTOWANIE!
Dom H.-K. @
jektów.
m
„Zacheta“
Gdańska
6,
„tel
9-05. B
Omawiany
projekt
ustawy szy w
dziejach
państwa
polskiego

Z obrad komis ji budżefowej

WARSZAWA, 30 —Ill. Pat. Dzisiaj
o godz. 10 min. 30 rano pod prze-

wodnictwem pos. Byrki
(BBWR)
w
obecności min skarbu
Czechowicza i
wiceministra Grodyńskiego . rozpoczęło się posiedzenie
komisji
budżetowej, na którem
proi.
Krzyżanowski
(BBWR) zreferował projekt ustawygo
inwestycjach
państwowych,
Referent

Pisanki wielkanocne.
Jednym

ze

zwyczajów

wielkanoc-

nych dla każdego z nas drogich, albowiem owianych sentymentem tradycji,

=Centrala Oplek Szkolnych
krwi Chrystusowej. Czy i reszta otaczających go przedmiotów - wydawały
mu się czerwonemi— podanie
milczy.
Następnie, znowuż, mówi sie o Marjį

wspomnień dziecinnych i urokiem legend i podań —jest zwyczaj
malowania jajek, a następnie obdarowywania
takiem kolorowem
jajkierr kogoś z
najbliższych. Od kiedy się datuje ten
zwyczaj—stanowczo

nie

wiemy,

to

też dlatego pewno mamy
tak dużo
bajek na ten temat,
nieraz bardzo
naiwnych, ale pełnych poezji i głębokiej wiary; więc wcześniej
niż mówić
o pisance wielkanocnej,
sposobie jej
przyrządzania i wartości pod wzglę-

dem

artystycznym ' opowiem

parę

takich legend, które pamiętam z lat
dziecinnych, lub wyczytanych gdzieś i Magdalenie, która dowiedziawszy się
kiedyś, ażeby łatwiej było zrozumieć, o Zmartwychwstaniu, pošpieszyta noże pisanka musi być takaż prosta i winę tę zanieść imperatorowi Tyberjunaiwna w rysunku swym,
jak
bajki szowi, a że nie miała nic, coby
moosnute na jej tle—nie
są skompliko- gła podarować
Tyberjuszowi,
więc
- wane w treści.
ь
jajko wymalowała
na czerwono i daJedno z najstarszych podań głosi, ła go imperatorowi ze słowami: „Chryże Matka Boska, będąc bardzo ubogą stus Pan Zmartwychwstał”. Tyberjusz,
nie miała
zabawki dla Dzieciątka, podobno, był tak tem
zaskoczony i
więc dała mu do zabawy jajko wy- przerażony, że wydał rozkaz do natychmiastowego zaprzestania
malowane na czerwono.
EIN
przešlaMoże to jedyne podanie, sięgające dowania chrześcijan, a Chrystusa
kaczasów przed Ukrzyżowaniem. Nastę- zał czcić jako boga. Jeszcze
jedno
pna—mówi o tem, że Piłat w dniu podanie mówi o starej żydówce, któUkrzyżowania nie dotknął się do jajek, ra niosła na sprzedaż kosz jaj, a gdy
które zwykł był spożywać na Śniada- jej przebrany
anioł
powiedział
o
nie- albowiem wydały mu
się one zmartwychwstaniu Pąna,—wykrzyknęczerwonemi od
niewinnie
przelanej ła: „uwierzyłabym,
gdyby te jajka

urządza

KOLONII
LETNICH

w dniu

31

marca

i
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w afiszach.

zrobiły się czerwonemi* i ku wielkie- wie, którzy na Wielkanoc
dostali od
mu przerażeniu swemu
zobaczyła że dozorcy parę iajek, a żeby stało się
jajka są wszystkie czerwone. Oczywi- zadość tradycji, jeden
ze skazanych
sta, że żydówka
ta zrobiła się naj- zrobił na ręku ranę i krwią
wysmagorliwszą wyznawczynią wiary Chry- rował jajko na czerwono.
stusowej.
Gdzieindziej znowuż mówi
Było to jednocześnie symbolem
się o dobrym królu Kazimierzu, któ- tradycji świątecznych i krwi przelewary chcąc obdarować swych chłopków nej w imię jakiejś idei. Zresztą w
na Wielkanoc, i dać im możność od- niektórych miejscowościach Ukrainy i
wzajemnienia
się—kazał wymalować
kilka set jaj na rozmaite
kolory. W
tem ostatniem podaniu dużo jestracji,
jeżeli

nie prawdy,

ponieważ

jedyne

jest Święto—Wiełkanoc

kiedy

jest równy

żebrakowi,

królowi,

król

to

chłop
a

obdarowanymi mogą być jedni przez
drugich.
Dziś,
razem
z cywilizacją
obyczaje się zmieniają. Nie wiem, czy
królowie lub prezydenci
zamieniają
się jajkiem ze swymi
lokajami,
czy

żołnierz przychodzi

do

marszałka z

jajkiem w garści (nie mówię naturalnie o wspólnem święconem) wiem tylko
że z naszym chłopkiem sprawa
stoi

zupełnie

inaczej:

dzwoni

taki

od

mieszkania
do mieszkania
i jednym tchem recytuje jakieś iantazyjne
powinszowanie, kończąc go słowami:
„panstwu złota korona, a mnie jajka
czerwona", a otrzymawszy owe jajko
Śpieszy dalej, nie wiedząc że tradycja
nakazuje zamianę.
>
Jedną z ostatnich „bajek* o jajku
czerwonem,
która być może za sto
lat zrobi się nieprawdopodobną
1еgendą, — mówi o grupie skazanych
w więzieniu
u bolszewików w Kijo-

matka trojga dzieci
„ w wieku 3—5 - 8 lat,

ь

wanie się losem tych małoletnich
dzieci, ul. Sołtańiska 23 - 4.
—
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Tragiczne zakończenie próby sił.

skiego.
Mówi on o działalności amerykańPo wznowieniu
przewodu
sądowego zeznaje świadek
Bron. jasin- skiego towarzystwa pomocy dzieciom,
ski, komendant pol. pow. Kosowskie- które już od szeregu lat prowadziło
pomocy
swoich
instruktorów
go. Zeznanie te zapoznaje nas z hi- przy
storją tragicznego zakończenia wystą- akcję szkół białoruskich; osk. Ostrowbył
urzęd. T-wa.
pienia tłumu
rozagitowanego
przez ski, jak wiądomo
Na terenie
Pińska
współpraca z
komunistów
jawnych i ukrywających
się pod narodowościowym
płaszczy- „Hramadą“ nie ulegała żadnej wątpliSzczerbuk
kiem „Hramady*. Działo się to w wości. Igołko, Małajczuk,
członków
KPZB
dniu 3 lutego rb. t. . po zaareszto- oraz wielu innych,
„Hramady“,
której
waniu przywódców
hromadowskich i weszło w skład
rozszerzyły
się znacznie z
na znak protestu z powodu
ich are- wpływy
zorganizowany został
sztowania. Korzystając z targowego chwilą, kiedy
Banku.
„Siadnia zainicjowano w Kosowie
mani- oddział Białoruskiego
iestację antypaństwową. Na rynku ze- brom*swoim udzielano pożyczek, przypod
brał się tłum, wyrzucono sztandary i czem akcja ta prowadzona była
ze śpiewem pieśni
1ewolucyjnych ru- nadzorem Malca, Igołko i Małajczuka
szono pochodem. Pięciu policjantów, znających dobrze miejscowe stosunki
wiernych swym
obowiązkom, rzuciło partyjne.
Igołko, początkowo zaufany KPZB:
się aby zniszczyć sztandary
i wówzostał
następnie wyroczas stało się to co wywołało
nie- „Hramady*
szczęście. Dobrze zorganizowana bo- kiem sądu partyjnego zamordowany,
jówka
utworzyła
kordon
dookoła gdyż wypłynęło podejrzenie kontaktu
sztandarów, a na głowy
policjantów jego z władzami bezpieczeństwa.
posypały się razy. Zaszła konieczność
ramada werbuje funkejonarużycia broni. Pierwsza
Salwa (w pouszy.
wietrze) nie zdołała ostudzić
maniŚwiadek Sikorski, komendant
festantów podżeganych przez wysłan- posterunku w rozmowie
z osk. Szkoników kominternu, druga
i trzecia dziczem i Szczyglińskim
dowiedział
skierowana w tłum
rozproszyły ma- się, że projektowane na wiosnę
ponifestantów. Na bruku pozostało dzie- wstanie zostało odłożone,
gdyż własięciu rannych, jeden zabity oraz krwa- dze centralne „Hramady*
zawyrokowe sztandary z nadpisami
Świadczą- wały, że jeszcze nie czas.
cemi wyraźnie o ich ideowem pocho— Jak będzie policja białoruska,
dzeniu. Przytrzymano około dwudzie- ciebie weźmiemy pierwszego, zawyrostu uczestników, a kiedy rozpoczęto kowano.
przeprowadzać dochodzenie ujawniło
Obrona zapytuje, czy świadek nie
się, że prawie wszyscy przytrzymanii traktował tego jako żart, a następnie
ranni byli członkami
„Hramady*.
Z zapytuje świadka .o jego pochodzenie,
ilości znalezionej przy badanych
bi- wyznanie i narodowość.
komunistycznej sądzić
można:
buły
się, że Świadek jest żybyło o współpracy w tym wypadku dem,Ujawnia
urodził się na Ukrainie, przyjął
kompartji z „Hramadą“.

Wrażenie

wywolane

zeznaniem

świadka usiłowała osłabić obrona, zajmując czas twiedzeniem, w jaki spo-

sób

trzymali

się za ręce

manifestanci

prawosławie,

a

potem

przeszedł

lono kościoła rzymsko-katolickiego.
Mec.

Honigwill.

Jakież

|

na

są pań-

skie zasługi wobec ruchu białoruskie-

go, że świadek mógł liczyć na posadę?
Przewodniczący uchyla te pytania,
Świadek Jasiński podkreślając nie- uznając
za żartobliwą jego tormę.
wątpliwą
współpracę
„Hramady' z
Mec. Honigwill. Więc dlaczegoż
kompartją zaznacza, że z okazji każ- Szkodzicz miał mieć do pana
zauiadej rocznicy komunistycznej urządza- nie by mówić na taki temat?
ne były maniiestacje, a wspomniana
Świadek. Liczył może, że nie jewyżej miała być właśnie
próbą sił
stem
narodowościowo
związany 7
rewolucyjnych
„Hramady“
i do Polską.
:
udziału w niej powiatowy komitet naMec. Duracz. Pańskiem zdaniem
tworzący

kordon.

woływał nawet
siednich

leszcze

członków hurtków sąa- zasługuje na zauianie człowiek, który

powiatów.

jeden

wyrok

partyjny.

Wrażenie spowodowane tem zeznaniem podtrzymuje zeznanie kolejnego
świadka kier. ekspozytury
pol.
pol.
w Pińsku
kom. Jerzego
BudzińPA CM SM c

rządowem.

Przebieg p

Narodowej, kon-

p ddięń proce „Hramady”

bójką pomiędzy posłami komunistycznymi

i socjalistycznymi. Gdy przedstawiciel frakcji socjalistycznej pos. Landsberg
poruszył w swojem przemówieniu sprawę amnestji i oświadczył pod adrew brzmieniu
WARSZAWA, 30.III. (żeł.wł, Słown). przy drugiem czytaniu oba projekty sem komunistów, że socjaliści wolą już obecne ataki i obelgi niż nieszczere przymilanie się w ostatnim tygodniu, komuniści pod wodzą posła
Jalzba Poselska po całodziennej pracy ustaw zostały przyjęte.
załatwiła obie ustawy dotyczące proNiemałą
sensację wywołał w iz- discha rzucili się na mówcę socjalistycznego. Na stopniach mównicy doszi grupą
posłów
komunistami
wizorjum budżetowego i nadzwyczaj- bie fakt, że podczas głosowania nad ło do zaciekłej bójki na pięści pomiędzy
towarzyszowi
na
pomoc.
socjalistycznych,
która
przyszła
napadniętemu
į
nych inwestycyj państwowych. Przed wnioskiem
lewicy o powołanie nadJeden
z
południem obradowała
komisja bu- zwyczajnej komisji śledczej do zbada- Kilka posłów po obu stronach zostało pokaleczonych do krwi.
która
rozbiła
się
posłów
komunistycznych
rzucił
na
mównicę
spluwaczkę,
dżetowa, która przyjęła
w
drugiem nia nadużyć
wyborczych
cały klub
czytaniu
projekt ustawy o inwesty- jedynki głosował za tym wnioskiem, o trybunę, obryzgując swą zawartością stenografów. Przewodniczący przerogłosił,
cjach,
po południu zebrał się Sejm, co wywołało
dużą
konsternację na wał posiedzenie na 10 minut. Po podjęciu obrad przewodniczący
że
wydala
posła
komunistycznego
Jadischa
z
sali.
który przedyskutował oba projekty, ławach opozycji.
Równocześnie lzba
a w głosowaniu odrzucił wszystkie po- większością
kilku
głosów
przyjęła
prawki zgłoszone przez kluby, czyli w nagłość
wniosku lewicy
w sprawie
„PRAGA 30 III. PAT. Celem zaprotestowania przeciwko nowelizacji
ustawy o
ten sposób lzba przyjęła projekty w amnestji
dla więźniów
politycznych. ubezpieczeniu
socjalnem oraz zamanifestowania swego opozycyjnego
stanowiska wobrzmieniu rządowem.
Dzisiejsze tempo pracy
w
izbie bec rządu zwołały partje socjalistyczna i komunistyczna na
17-tą demonstragodz.
Viceprejer
Bartel
zabrał
dzisiaj pozwala
mieć nadzieję,
że jutro w cyjne zebranie. Mimo zakazu policji rozpoczęły się dwa wiece na rynku staromiejgłos na
plenum lzby i uzasadniał godzinach
południowych
załatwione skim. Tłumy, mimo rozproszenia przez silne oddziały pieszej i konnej policji dosięwniosek rządu o wstawieniu 5 miljo- zostanie
ostatecznie
prowizorjum gły znowu liczby 8.000 osób. Mimo kilkakrotnych usiłowań policji zebranego tłumu
się nie udało. Po wygłoszeniu kilku przemówień i odśpiewańiu „Czerwonów zł. jako funduszu na popieranie budżetowe,
które popołudniu będzie rozproszyć
nego Sztandaru* oraz Międzynarodówki
tłum ruszył demonstracyjnym
pochodem.
nauki sztuki i kultury. W głosowaniu przedmiotem obrad Senatu.
(z)
Przebieg zgromadzenia był naogół spokojny. Kilku demonstrantów policja aresztowa-

trzykrotnie zmienił wyznanie

i pracuje

dla pieniędzy?

Przewodniczący. Uchylam te pytanie
Prok. Kałapski. Proszę o wniesienie do protokułu pytania p. obrońcy in extenso.
€.1

BUSKO

1928 r.

1928 r. B

3

©

Paiistuowy Zakład Zdrojowy ziemi Kieleckiej.
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Wczorajsze posiedzenie Reichstagu zakończyło

i krwawą

morzem

zwraca się do dobrych ludzi, prosząc
ó pomoc materjalną,
lub zaopieko-

Sezony

łetnie od ! maja

&
Š

do 31 października.

Kąpiele siarczano-słone
i mułowe, wodolecznictwo, leczenie
elektrycznością, leczenie Światłem, kąpiele słoneczne.
Dojazd: ostatnia stacja kolejowa Kielce.
Zaznacza się, że Dyrekcja Zakładu uruchamia we własnym
zarządzie autobusy, kursujące w czasie sezonu pomiędzy Kielcami i zakładem zdrojowym wyłącznie dla wygody kuracjuszów.

|Ma

Prowizorjum budžeiowe "przyjęło

się burzliwą awanturą

Floty

0-38

Thora kobieta

Krwawa hójka na posiedzeniu Reichsfagu.
BERLIN, 30. Ill. PAT

towarów

złotych.
się na członków

ZPawunuananansunnazucnanna!

m

Obrady Izby Poselskiej,

przewóz

Komitetu

80 gr.

Realizacja Cecila B.Be Nillea

Ludzkości

za

300 milionów
Zapisujcie

na pierwszy seans połowę.

tworu

Ducha

‚

ilustracja muzyczna!

Orkiestra pod dyrekcją

Królów

wyświetlane!

Najpotężniejsze arcydzieło

ró

Specjałna

Bnaczuzaacz

SKO.

był zwyczaj, kiedy przez caly tydzień
Wiełkanocy kolorowe jajko zastępowało z powodzeniem pieniądze.
Ja;kiem płaciło się za karuzelę, za huštawkę, gry, zabawy a nawet
wynajęcie muzyki i sali” opłacało się rów-

nież jajkami,

odpowiednio do taryfy.

Popularnemi
były
jajka, z których
dwie
prawiecznych czasów w
stwie i każdej dzielnicy.
Pierwsza gra polega

bardzo gry w
są znane od
każdem pańna tem, iż u-

derza się jajkiem o jajko ostremi jego końcami,
a nadtłuczone przechodzi na własność
mocniejszego.

właściciela jajka

przyszłego

przyszłej

życia,

energji.

niepamiętnych

skoncentrowaniem

czasów

Капос są poświęcane,

Dlatego

też

od

jajka na Wiel-

a poświęcone

otacza się czcią niemal religijną.
Nic też dziwnego,
że takie jajko
każdy stara się zrobić jaknajładniejszem. Upiększa się go rozmaitemi rysunkami, na rozmaite sposoby, a takie upiększone i poświęcone przechowuje się niemal latami jako fetysz. —
upiększenia ja-.
Dużo jest sposobów
z których wymienię
jek rysunkami,
trzy najpopułarniejsze:

o

Druga, która odbywa się na wszy-

stkich
większych
placach
miasta również, to puszczanie
lei jednego jajka za drugiem
go mostku specjalnie na ten
rządzonego;
taką
grę jeden
biarzy
„tutejszych*
nazywa

niem*

jajek,

a

którego

to

naszego
po koz małe:
cel spoz rzeź„kacza-

słowa

„kaczanie“
żadną miarą
nie mógł
zrozumieć malarz z Zakopanego.

Litwy zachował się zwyczaj
darowywania jajek kolorowych swym zmarDużo
jest wierzeń, podań, gier i
łym.
Często można spotkać w zie o- obyczajów łączonych z jajkiem czernej trawie na grobie po kilka koloro- wonem. Niektóre są zmieniane odpowych jajek, a nieraz bułkę i Świeczkę wiednio do czasu i miejscowości; —
1) Kraszanka— kiedy jajko zamaobok. Są to resztki
zwyczajów po- jedno jest tylko stałei niezmienne: cza się w jednym
kolorze
i takie
gańskich,
które u nas wśród
ludu Wielkanoc zawsze przypada na wios- jednokolorowe bez żadnych rysunków
zachowały się zmodyfikowane religją nę, więc jajko jest zawsze symbolem jajo nazywa się kraszanką. Sposób
i czasem.
zmartwychwstania nie tylko Pańskie- najłatwiejszyi najprzyjemniejszy, alboW wielu miejscowościach, szczegól- go, lecz i zmartwychwstania
natury wiem unika się w ten sposób brzyde
nie w Rosji (mówię o dawnej Rosji) od snu zimowego, symbolem zarodku kich wzorów.
4
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KURIER GOSPODARCZY ZEN ACO
Przed i po przewrocie

Tutaj

Wszystkim krewnym, przyjaciołom, znajomym, koleżankom,
Księdzu Dziekanowi A.
kolegom i lokatorom, w szczególności
G zerniawskiemu, Dr. M. Šwidzie „Dr. W. Gilels, Siostrom Lecznicy Św. józefa, którzy okazali tyle serca, gorącego współczucia
i serdecznej przyjaźni

majowym

nu tranzytowego — wobec
znacznej
odległości od Gdańska i Gdyni
wyw-wa
Wileriskiego).
(Bilans gospodarczy
tworzyło dla Województwa niepomyna dzień 1—! 1927 r., ślne konjunktury połegające na znasię zasadni- sięcy złotych,
Rok 1926 zaznaczył
rzą- —15236,2 tysięcy zł, na dzień ;1—l cznem zwiększeniu handlowych koszczym zwrotem w stosunku Sier
dzących do rolnictwa. Jednostronna 1928 r, bilans rozrasta się do 30457,8 tów wymiany. Konjunktury te uległy
z chwilą kiedy
Jednostronny
obrót zmianie ku lepszemu
polityka popierania przemysłui obro- tysięcy złotych.
1925
r.
w
rząd
zastosował
zróżniczkowanie
tawynosił
Wilnie
w
kosztem
o
Oddziału
miejskieg
ny konsumenta
ryi,
a
jednocześnie
wprowadził
pew—19875,5
tysięcy
zł.,
w
r.
1926—
rolnictwa zaważyła w sposób ujemny
dla artykułów
na bilansie płatniczym Państwa, z 88211,0 tys, zł., zaś w roku 1927 - ne ulgi przewozowe
drugiej zaś strony nie zdołała stwo» 175908,6 tysięcy zł. Zaznaczyć tu na- przez w-wa wschodnie sprowadzawzględnie
wywożonych.
W
rzyć dla przemysłu sprzyjających wa- leży, że wzrost tych liczb odbywał się nych
związku
z
tem
jak
również
zwiększoprawie
wyłącznie
kosztem
dotacyj
runków rozwoju, ani obronić konsumenta
którego
zdolność
nabywcza rządowych na cele z rolnictwem zwią- ną zdolnością nabywczą Wojewódzdwukrotnie
i więcej
wzrosło
wobec ogólnej a stałej
depresji
go- zane. Ogólna suma kredytów krótko- twa
spodarczej stale malała, pomimo nie- terminowych rozdysponowanych przez spożycie węgla, nafty, soli, nawozów
Banku
Rolnego w
Wilnie sztucznych, narzędzi rolniczych i t. d.
słychanej wprost dysproporcji między Oddział
przea
Harski.
wynosiła
na
1
1
1926
r.
1014,7
tys.
cenami artykułów rolniczych
(Dokończenie nastąpi).
1927 r.—3822,2
tysięcy
mysłowych. Rząd Marszałka Piłsud- zł, na 1—1
skiego stanowczo i całkowicie zerwał złotych i na 1 | 1928 roku—9789,9
złotych.
Suma
kredytów
z dotychczasowym kierunkiem w po- tysięcy
lityce gospodarczej, wysuwając hasło długoterminowych rozdysponowanych
Popieranie sadownictwa.
poprawy bilansu płatniczego Państwa przez tenże Oddział wynosiła na 1. I.
Zarząd Polskiego Związku Posiaprzez wzmożenie
produkcji
rolnej; 19271 — 135,3 tys. zł, na 1. l. 1928 daczy Sadów,
instytucja
mająca na
hasło
usprawnienia
gospodarczego r. — 2850 tys. zł. (w tem na inwe- celu popieranie rozwoju sadownictwa
przez równorzędne traktowanie wszy- stycje — 1813,5 tys. zł. i na kupno dochodowego w całem Państwie, uzykredyt wekslowy
w
stkich czynników gospodarczych.
W ziemi — 1036,5 tys. zł.,). Z tej Ostat- skał poważny
Państwowym
Banku
Rolnym
w
sumie
Wiłeńskie przyciągu krótkiego czasu
osiągnięta zo- niej liczby na w-wo
pół miljona złotych dla swych <złonstała równowaga
w
budżecie
pań- pada — 1610 tysięcy złotych. Znacze- ków, posiadających sady o charaktestwowym, bilans handlowy stał się nie wzrostu tych cyfr pogłębia się je- rze handlowym.
Kredyt
ten został
znaczną
zniżkę stopy przyznany
czynnym, wzrost cen na artykuły rol- żeli zważyć
specjalnie na przeprowanicze, któremu polityka obrony kon- oprocentowania: w roku 1925 opro- dzenie szeregu robót wiosennych w
sumenta przeciwstawiała
się wszel centowanie wynosiło 18 — 20 i na- sadach jak: zasilenie głeby nawozami
sztucznemi, opryskanie drzew
šrodkiemi siłami, bynajmniej nie wpłynął wet więcej w stosunku
rocznym,
w kami grzybo i owado-bójczemi, przeniezwłocznie
po cięcie koron,
ujemnie na konsumcję, lecz odwrot- lipcu 1926 r. t. j.
przeszczepianie
drzew
nie zwiększył
ją, ponieważ
wzrost przewrocie majowym stopa procento- lepszemi odmianami i t. p.
Kredyt ten został dotychczas częprzy- wa obniżona została do 12
zdolności nabywczej
rolnictwa
14 proc.,
ściowo
tyłko zrealizowany.
11 proc.
czynił się do zwiększenia zapotrzebo- obecnie wynosi maksimum
Bliższych intormacyj odnośnie waWzrosły również kredyty
na po- runków
wania na artykuły
przemysłowe,
a
otrzymywania
w
dalszym
więc
do
ożywienia
w _ przemyśle, moc siewną dla rolników dotkniętych ciągu kredytu udziela Polski Związek
zwiększenia zarobków i zmniejszenia klęską nieurodzaju. Dla drobnej wła- Posiadaczy Sadów, (Warszawa, Bagasności kredyty te wynosiły:
w roku tela 3).
bezrobocia.
Byłoby b. pożądane, aby posiadaZwrot w ustosunkowaniu się rzą- 1925 -— 375.000 zł., w roku 1926 cze sadów o charakterze handlowym
du do rolnictwa najdonioślejsze zna- 865,000 zł., zaś w
roku
1927 -- postarali się wykorzystać tę sprzyjaczenie miał dla tych dzielnic Państwa, 1.200.000 zł. Mniej więcej takież tempo jącą konjunkturę i przy pomocy
taktóre jak np. Wileńszczyzna, nie po- wzrostu wykazują kredyty
udzielone nio oprocentowanego kredytu podnie
siadały warunków
pomyślnych
@а przez
Bank
Ciospodarstwa
Krajo- Śli wydajność swych sadów.
przemysłu. Dla w-wa Wileńskiego po- wego.
Nowa ustawa o zwalczaniu
zalityka rządów
przedmajowych
była
Przywiązując
wielką wagę
stworaźliwych chorób zwierzęcych.
obcią- rzeniu warunków sprzyjających rozpodwójnie zabójczą, bowiem
Z dniem 1 kwietnia 1928 r. wchodzi w
ami
emi
Świadczeni
żenie
podatkow
i budowie
życia gospodarczego, rząd życie nowa ustawa O zwalczaniu zaraźli-.
Socjalnemi było normalne bez zasto- znacznie
zwiększył
Kredyty
na po- wych chorób zwierzęcych. Ustawa ta, wni
kająca w dotychczasowy stosunek rolników
sowania ulg, wówczas
gdy
jedyną szczególne działy gospodarki państwo- do państwowej akcji zwalczania chorób zaniemal dziedzinę wytwórczości stano- wej, względnie dążył do unormowania raźliwych, posiada nader doniosłe znaczenie
dla rolnictwa, które ponosiło ogromne
wilo rolnictwo--rolnictwo, zniszczone tych warunków 'przez
odpowiednie straty z braku dobrego prawodawstwa i
sprawiedliwych
odszkodowań
ze
skarbu
przez wojnę i najazdy, a niezdolne do zarządzenia.;
państwa.
;
Dotyczy to przedewszystkiem oddźwignięcia się z upadku
i rozbudoDo
zakresu
urzędowego
zwalczania
wy z braku jakiejkolwiek opieki
ze budowy zniszczonych gospodarstw w wchodzą następujące choroby zakaźne: 1)

r. b. rozstała się z tym

52]

JOZEFA
członkini

Komitetu

członków

Zarząd

strony

tak

rządu.

Streszczeniu
poniżej w
Podając
korzyści gospodarcze jakie w-wo Wirządów

okresie

w

leńskie uzyskało

Marszałka Piłsudskiego w zestawieniu
do tego stanu, w którym poprzednio
,
musisię znajdowało
— zaznaczyć
tu
my, że korzyści te stały się możliwe
tylko na tle usunięcia
dysproporcji
między cenami artykułów przemysłowych
a rolniczych
i unormowania
stosunków prawnych, które przedtem
stanowiły dziedzinę całkiem zapozna-

zwanym

wycych do usprawnienia rolnictwa
akcję
mienić neleży przedewszystkiem

zaspokojenia
rolnictwa.

potrzeb , kredytowych
Wileńskiego

Bilans

stano-

budynków,

w roku

1925 — 7,5 proc.

Od-

1926

987,339 zł., w roku
zł. Kredyty

1927 —

na budowę

no-

69.647 zł., w 1925

1926

roku —

113.998

169.889 zł,

zł,

w

w

roku

1927 osiągają cyfry 870.000 zł.
Odcięcie Województwa Wileńskie-

działu Państwowego Banku Rolnego go od naturalnych portów i nieczyngraniczne(działalnością swą obejmującego w-wa ność 62 proc. jej obwodu
nielstnienia
część go skutkiem
i
stosunków
Nowogródzkie
Wileńskie,
co poBiałostockiego) na dzień 1-go stycznia wymiennych z Rosją i Litwą,
tyzbawiło
Województwo
znaczenia
tere3664,5
liczbą
się
zamykał
r.
1926
WRAZ

ARNE CZESZE

ST I

2) Skrobanki, kiedySię toscyznaoryk Kra“
iem

szance wyskrobuje

lub Szpilką rysunek pożądany.
to najmniej estetyczny sposób
rządzania jajek fantazyjnych,

Jest
SPO"

wytwór

rozleniwionej inteligencji i 3) sposób
najwłaściwszy i najprzyjemniejszy P'-

sanki. Pisanki

są najwięcej

szechnione na wsi; niemal
spodyni w wielką sobotę,

każda #0po zakoū-

KT
REORIERY RRC
obecnie tandeta fabryczna
ruguje systematycznie wszelkiego rodzaju prze-

mysł ręczny, a więc i na jajka także
przyszła czarna godzina. Sklepiki, na-

wet wiejskie, są przepełnione farbami

dla zdrowia, a

jakże

estetycz-

w kolorze.
do robienia pisanek, czyniąc to z ca- niejszych
A
szkoda!
Albowiem wszystko to,
łem przejęciem się i zamiłowaniem, co lud tworzy sam z poczucia tylko
przyej
prawdziw
przeżywając chwile

jemności, które
„natchnieniem““.

u

nazwanoby

nas
BPE

pryszczyca (jaszczur, zaraza pyska i racic),
9) szelestnica, 10) zaraza dziczyzny i bydła

rogatego (choroba
koni

Bollingera),

i bydła rogatego,

12)

11) otręt

świerzb

jedno-.

dnik

gminnej

oraz

i

lekarze,

powiatowej

felczerzy,

administracji

rzeźnicy

natychmiastowego, nie później
zgłaszania policji

wypadku

lub

it.

24 godzin

starostwu

zachorowania,

jak

d.)

Każdego

również

stąpienia objawów, wzbudzających

wy-

podej-

rzenie zachorowania na jedną z powyżej
wymienionych chorób. Winni niedopełnienia tego ubowiązku będą karani admini-

estetycznego, bez jakichkolwiek wpły-

przez

swój

rząd

do

zabrania

miejscu zebrała

się

sób,

że

na białem

„narzędziem

jajku

prymitywnem

traktowa-

z niem, a być może pięknem est
specjalnem, zwanem pisakiem, lub
tego, że zaklęta jest w wyrobach
zamozapałką,
—
braku takowego,

dlalu-

Się, dowych ta moc niespożytej energii,
czoną w gorącym wosku — pisze
fantazji i chęci wypowiedzenia swych
następrysuje się, deseń pożądany,
potrzeb artystycznych. | czyż nie dziwpierwfarbie,
w
nie zamacza się jajko
spracowane

|

SZy raz w najjaśniejszej.

nem jest, że zgrubiałe
palce
baby wiejskiej
tworzą,

gdy
arba pokrywa miejsca, niepokry- weźmiemy pisankę wielkanocną, —dewoskiem
te woskiem, deseń zaś pod
białym. Następnie, pokrywa seń stokrotnie misterniejszy,— siatkę
Pozostaje
SIę
woskiem niektóre płaszczyzny Za” cieńszą, a kwiatki bogatsze w fanta-

Kolorowane pierwszą iarbą,

i jajko

opuszczą się do następnej | ciemniejszej farby i t, d. Ostatecznie, wosk

się zlekka zeskrobuje,

lub nagrzewa

a pisanka
Się ! wyciera Ściereczką,
i.
okazałośc
swej
całej
w
e
pozostaj

Jest to, powtarzam, najwłaściwszy

i najestetyczniejszy sposób
nia

jajek

wielkanocnych.

upiększa-

Niestety,

zję,
niż wydelikacone
szej inteligentki.

paluszki

B.

Po

sporządzeniu

odnośnego

i załadowano.
/
Wieczorem zaś drogą
stąd do Kowna.

Ołtarzem

Kupiectwa

ostatniej

usługi

zdawczo-odbiorcza

Obaj

Rygi.

protokułu,

kolejową

aparat

Polskiego

w

Dz

Wschód sł. g. m.

Kornelji
#
jutro

!

Zach.

sł. o g. 18

bedzie

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologii U. S. B.
z dnia

30

-- Ill

1928

r.

ж

šrednie wm. | (92

Temperatura
średnia

^
+36

Opad za do-

2

bę w mm.

Wiatr
|
przeważający
Uwagi:

pośpiesznym

Śnienia

barometryczna

odjadą

st

Wilna

tami.

czwarte

wartości

szącunkowej, gdy zwierzęta były dotknięte
nosacizną,

psów

wścieklizną (za wyjątkiem

i kotów), pomorem

i zarazą świń,

cholery

drobiu oraz pomorem kur. Za ryby, zabite

wy-

władzy, odszkodowanie

na zarządzenie

czą, wściekliznę,

pomór

i zarazę

świń, wą-

glik, szelestnicę lub zarazę dziczyzny i bydła rogatego. Pospolita
zakaźna
choroba
świń, jak różyca, wyjętą została
Zz rubryki
odszkodowań, lecz włączoną
do zakresu

urzędowego

zwalczańia.

Rezurekcji.

W czasie

Prymicyj

asystować

j. W.

Ks. Dr. Leon Puciata, Profesor

USB.; ka-

zanię

J. W.

zaś

odpowiedne

wygłosi

Ks.

Kanonik Stanisław Miłkowski,, Archiprezbier Kościoła

św. jana

w

Wilnie.

Kasprzyckiego,
Prezesa
Izby Kontroli p.
Pietraszewskiego oraz Starostów: Brasław-

skiego, Postawskiego i Oszmiańskiego.

Po

audencji u P. Wojewody Starostowie ci odbyli pod przewodnictwem Naczelnika
Wy-

misja szacunkowa, składająca się z wybranych przez wydział powiatowy (lub magistrat), na okres 3-ch lat i zaprzysiężonych
dwóch biegłych z pośród obywateli
gmin
(miast) oraz pańtwowego lekarza weterynaryjnego (miejskiego sanitarnego).
Czynności

w wysokości
służbowego.

członków

djet

komisji

urzędnika

są

VII

płatne

stopnia

Wypłatę odszkodowań i zapomóg
ostateczne ich przyznanie uskutecznia

jewoda.

(0)

KRONIKA

na-

oraz
wo-

MIEJSCOWA.

ich zatwierdzeniem.
- (0) Z posiedzenia Okręgowej Komisji Ziemskiej w Wilnie. W dn. 28 i 29

jeszcze

na wczorajszem

lił między innemi

przed

tytułem

posiedzeniu

wyasygnować

subsydji

dla

T-wa

świę-

ryn-

uchwa-

300

Zł.

samopomocy

matek w Wilnie.
— (x) Nareszciegi przytułki miejskie

otrzymują

ulepszenia.

Wydział

Opieki

Społecznej przy Magistracie m. Wilna, mając na względzie poprawienie bytu starcom
znajdującym się w przytułkach miejskich,
zakupił ostatnio dla przytułku

ui. Połockiej 6

domowego,

większą

bielizny

10,000 Zł.

ilość

Nr.

2

przy

inwentarza

i t. p. na ogólną sumę

Tego
rodzaju
inowacjami
obdarzone
zostaną w najbliższym czasie również i inne pozostałe przytułki.

a

(x) Piekarze

wileńscy

cen

na

nio delegacja piekarzy w

do

proszą

pieczywo.

Wilnie

o

Ostai-

zwróciła

się do
Starostwa
Grodzkiego z prośbą
o podwyższenie
cen
na
pieczywo, a
mianowicie chieba razowego
do 53 gr. na
70 gr. na

mą-

1 kg.

W sprawie tej jednak informują nas, iż

p. Starosta
prośbę
bez uwzględnienia.

oględzin na
wskazanych

Uwłąszczeniowej
w przedmiocie
utrzy-

w przedmiocie zakończenia spraw

Niemierz,

o uwłaszczenie ziemi w okolicy

piekarzy

pozostawił

-- Konsulat Łotewski w Wilnie komunikuje że będzie nieczynny: w czwartek — 5 kwietnia, w piątek - 6 IV. w

niedziele

—

8 IV. w poniedziałek

9 IV. we

wtorek 10 IV.

PRACA
—

I OPIEKA

W

SPOŁECZNA

sprawie imigracji

rolników do

Kanady. Państ. Urząd pośrednictwa

i ziemskich

muszą co do składu
rodziny
odpowiadać
wymaganiam rodzin o kapitale 200 względnie 250 dolarów, jadące zaś
na kontyn-

gent Canadian Pacific Railway,
skład rodziny

Skarbowej.

wiadoSkarbowej podaje do powszechnej
mości, że od dnia 1 kwietnia r. b. urzędowanie w Wydziałach Izby, Kasie Skarbowej

Skarbowych

i Urzędach

Się

rozpoczynać

będzie o godzinie 8 i kończyć się o godzinie 15, w soboty zaś od godziny 8 do go-

dziny 13.30.
urzędowania
— (x) Zmiana godzin
w urzędach państwowych. Na podstawie
uchwały Rady Ministrów & @1а 23 b. m.
pańurzędowanie we wszystkich rzędach
stwowych odbywać się będzie z dniem 1-g0

kwietnia r. b. od godz. 8 r. do 15, w sobo-

ty zaś od godz. 8 r. do

:

13 m. 30-

brygady,

Wilna

P.

powrócił w dniu

do

wczorajszym

i objął urzędowanie.
ĮPOCZTOWA.
— (x) Czyn
filantropiiny prezesa

i FT. w

Wilnie.

Prezes

Dyrekcji

Poczt

i Telegr. w Wilnie p. inż. Żółtowski, mając na względzie zły stan materjalny niektórych pracowników pocztowych, ofiaro-

wał ostatnio ze swych własnych funduszów
250 zł. najbiedniejszym pracownikom

du pocztowego Wilno
tecznego.
‚

urzę-

1, tytułem daru świą-

- (x) Że zjazdu delegatów zw. poczt.
okr. wileńskiego. W tych dniach гакойczone zostały w Wilnie obrady zjazdu de-

legatów związku pocztowego okręgu wileń-

PR.

:
czasie obrad wybrano

również

no-

wy zarząd związku w skład którego weszli
pp: inspektor — Ożdżyński — prezes, Gar-

niewicz

i

*Snieżko

v-prezes,
-

Markiewicz — sekretarz

skarbnik.

5,

RÓŻNE.

(t) Wstrzymanie eksmisji dzier| Podziękowanie. Zarząd Wileńskieżawców gruntów zajętych pod budynki, go żeńskiego Patronatu' Okręgowego stowaW myśl ostatniego rozporządzenia Prezysiedzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej w denta Rzeczypospolitej, obowiązująca do- rzyszeń Młodzieży Połskiej składa niniejw imieniu Okręgu oraz druhen —
Wilnie.
Ч
z
$
E tychczas ustawa w przedmiocie wstrzyma- szęm
najszczersze podziękowanie Sz, Ks. dr. МеуW pierwszym dniu posiedzenia Komisja nia eksmisji dzierżawców
gruntów, zaję- sztowiczowi za tak piękne rekolekcje. Nauzatwierdziła 18 projektów scalenia jgruntów tych pod budynki i położonych w
obrębie ki te i wskazania będą długo
przyświecały
pow.
w
położonych
wsi,
poszczególnych
miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze
Postawskim,
Mołodeczańskim,
Dziśnień- okręgu wileńskiego Sądu Apelacyjneg ule- młodzieży. Za trud tak zboźny i pracę proo
simy przyjąć staropolskie „Bóg zapłać”.
skim, Oszmiańskim, Święciańskim, Wiłeń- ga zmianie, i moc obowiązują
ca jej rozciąmarca odbyło się pod przewodnictwem naczelnika
biura O. K. Z. p. W.
Jodko, po-

sko-Trockim i Brasławskim.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawy przymusowego zniesienia służebności
pastowi-

gać sie będzie

(x)O

do 1 kwietnia

wymianę

1929

r.

więźniów

KOMUNIKATY.

kry-

— Przedsiębiorstwa hotelowe w Wilminalnych z Łitwą. W ostatniej chwili
— Odczyt o „Dziadach* Mickiewicza.
Zahorze, gm. dowiadujemy Się, iż w dniu wczorajszym
mie. Jak donosiliśmy, Rada miejska na po- kowej, obciążającej majątek
W dniu 1-go kwietnia o godz. 5-ej pp. w
podaję, siedzeniu
w dniu 26.1 b. r. oddaliła prośna odcinku pogranicza polsko-litewskiego, lokalu Rady Opiekuńczej Kresowej, ul. ZyK
ARE ROSE RRCADECEO
ORDO DOORPEOZ
ażeby w razie potrzeby czytelnik mógł bę Związku przedsiębiorców hotelowych w KEOOWEZO
koło Niemenczyna delegacja władz litew- gmuntowska 22, zostanie wygłoszony od-

Kilka

rysunków

pisanek

wzorować Się na nich; są to wzory
nieskomplikowane
a oparte na stylizacji i harmonijnym
podziale
plaszczyzny jajka.
Ergo.

Wilnie

30 proc.

podat-

powyższego

Zwią-

co do zminiejszenia

ku hotelowego.

zek zwrócił się

Wobec

do p. Wojewody z prośbą

o ingerencję, uzasadniając

„ją niemożliwoś-

cią istnienia przedsiębiorstw hotelowych
przy tak wielkiem obciążeniu, dowodem

czego jest fakt likwidacji szeregu przedsiębiorstw jak, Dagmara,
Krakowski, Sawoj,
Centralny, Poznań, Komercyjny. Na ostatniem

posiedzeniu

Rady

Miejskiej:

podalek

został zmniejszony do 15 proc. (w Warszewie wynosi 10 ргос.).

skich zwróciła się do naszych

władz

granicznychz propozycją wymiany

kryminalnych.
„ Wśród

|

więźniów,

po- Czyt przez p. Katarzynę Kozicką

więźniów

których władze litew-

skie chcą wydać, znajduje się morderca
Mackiewicz z pow. Wileńsko-Trockiego.

.

WOJSKOWA.

Izby

Wileńskiej

Prezes

mieć

+ (x) Podróż z inspekcji d-cy 6-eį
brygady K. O. P-u. Dowódca 6-ej Brygady K. O. P'u półk. Górski, który ostatnio
bawił na inspekcji południowego odcinka

w

urzędowania

mogą

dowolny.

może się zgłaszać z
Do kwalifikacjj
wypełnionem
podaniem w PUPP. tylko
głowa rodziny (bez żony i dzieci.)

umorzonez

zostało

godzin

200,
względnie
najwyżej
troje

dzieci poniżej lat 12, z tego tylko jedno
poniżej 5 lat.
Rodziny z kapitałem 1oo dolarów, jadące na kontygent T-wa National Railways,

nych wyżej gruntów. Wszczęte w tych sprawach postępowanie w Komisjach uwłaszczeniowych

Rodziny z kapitałem
dolarów, 'mogą
mieć

250

na rzecz wyim wskaza-

własność Marji Kryczyńskiej,
mienionych osób i sprzedaży

Izbie

— (t) Audjencje u p. Wojewody.
W
dniu wczorajszym P. Wojewoda Raczkiewicz przyjął Dowódcę
19 Dywizji Pułk.

zakupiły

Podkreślić należy, iż zaopatrzenie

Wilna

uwłaszczenią Tankielunów ziemi w majątku
Kosinka (Sierokiszki) gm. Szumskiej, włas-

-- Zmiany

URZĘDOWA.

w Wilnie

8844— (x) Subsydja miejskie T-wu Samopomocy matek w Wilnie. Magistrat m.

mać w mocy.

będzie

jako Archidiakon

zboża dla Wilna.

pracy
Jaszuny, gm. Solecznickiej, pow. Wileńsko- otrzymał z Urzędu Emigracyjnego polecenie
Trockiego własność Anny Marji z Baliń- przyjmowania
zgłoszeń i kwalifikowania
skich Sołtanowej i Marji Amelji Balińskiej rodzin rolniczych, zamierzających emigro`
`
na rzecz wsi Pasieki i Kudziany.
wać do Kanady.
„W drugim dniu posiedzienia były załatposzczegėlnych kategorji rodzin
Do
wione następujące sprawy:
będą stosowane następujące wymagania:
Głowa rodziny nie może mieć więcej
Po rozpatrzeniu skargi odwoławczej na
na niż lat 50, członkowie rodziny powyżej at
uwłaszczeniowej
orzeczenie Komisji
pow. Wileńsko-Trocki w przedmiocie uwła- 18 muszą być rolnikami, mężczyźni wyżej
szczenia na rzecz Adama Runga z tytułu lat 15 muszą umieć czytać.
Rodziny,
posiadające po
długoletniej dzierżawy ziemi, położonej w
opłaceniu
folw. Ołana vel Bolesławowo, gm. Rudzis- kart okrętowych najmniej 400 dolarów,
kiej, pow. Wileńsko-Trockiego,
własność mogą być przyjmowane bez żadnych ograBolesława Szantyra, Komisja postanowiła niczeń co do wieku i składu członków.

zykantem,

nowowyświęconemu

z

ku wileńskiego w większą ilość zboża niewątpliwie przyczyni się do utrzymania normałnych cen na mąkę i chleb.

w mocy
Również zostało utrzymane
— Prymicje Ks. Ks, J. Kołfb-sielecorzeczenie wzmiankowanej Komisji uwłaszkiego
w
Kościele
Św.
jana.
Zarząd
parazatem prawo do odszkodowania ze skarbu
: fii św. Jańa powiadamia, że d. 8 kwietnia,, czeniowej w przedmiocie uwłaszczenia na
aństwa.
1) w pełnej w pierwszy dzień Wielkanocy, o g. 11 m. rzecz Fr. Szostaka i |. Romejki ziemi, poWysokość odszkodowań:
"
Archiprezbiterjalnym
św. łożonej w folw. Gaj I, gm. Trockiej, właswartości szacunkowej zwierzęcia należy 30, w Kościele
ność Stanisława Wirganowicza.
poJana,
nowowyświęcony
kapłan,
ks.
Juljan
.z
zabite
zwierzęta
za
właścicielowi
się
Wreszcie Komisja zatwierdziła układy
Kołłb-Sielecki
odprawi
Prymicje,
t.j.
pierwcelów
dla
pryszczycy
i
wodu księgosuszu
zawarte pomiędzy Marją Krydobrowolne,
szą
Mszę
św.
W
wigilję
uroczystości
Zmarrozpoznawczych i szczepień, zarządzonych
o g. 23, tenże czyfiską a Michałem Jarysto, J. Zarzeckim,
przez władze; 2) cztery piąte wartości sza- twychwstania Pańskiego,
dopełni uroczystego
obrzędu J. Szamoto, J. i D. Markiewiczamii J. Mubyły dotknięte Prymicjant
gdy zwierzęta
3) trzy

ilość

prawdopodobnie

ki do

ność Państwa, Komisja postanowiła

: KOŚCIELNA.

która

w ostatnim czasie na Wołyniu kilkanaście
wagonów zboża. Zboże to nadejdzie do

przez strony.

ci-

Banku,

1 kg. i chleba wypiekanego z 65 proc.

Orzeczenie Komisji
na pow. Wileńsko-Trocki

w z ro

tym

operatyw gospodarczych

mjra

Łotwę,

w Wiłnie do przeprowadzenia
miejscu i zbadania świadków,

Pochmurno. Śnieg. Deszcz.

w

(x) Większa

sprawę odroczyć i upoważnić prezesa OUZ

Południowo-Wschodni

Minimum za dobę -|- 00C.
Maximum na dobę -l- 3°С.
Tendencja

zastawioną

Informują nas,.iż poszczególne związki ko-

opakowano

na

ko-

5) Sprawa ustalenia tytułu użytkowania przez Magistrat m. Wiłna nieruchomoŚci po byłej Radzie Opieki Społecznej.

tej sprawie postępowanie umorzyć.
Pozatem
zatwierdzony został
projekt
przymusowego zniesienia służebności pastwiskowych, obciążających dobra
ziemskie

Teodora

Magistracie posiedzenie

3) Tryb sporządzenia przelewów
praw
wieczysto-czynszowych
i wieczysto-dzierżawnych.
4) Kwestja opieki nad posesjami
nieobecnych w kraju właścicieli.

te w

m. 00

czasie

powodu niedojścia do skutku licytacji przeszła na własność tego banku,
podlega opłacie na rzecz miasta.

Holszańskiej, pow. Oszmiańskiego,
własność Antoniego Danin=Ślepścia, na rzecz
wsi Zahorze, Komisja postanowiła wszczę-

5 33

w najbliższym

skim Banku Ziemskim.
2) Kwestja, czy akt adjudykacyjny na
rzecz Wil. Banku Ziemskiego na nierucho-

osobach:

"KRONIKA
21

woje-

p. Naczelni-

MIEJSKA.

się w

podwyższenie

SOBOTA

urzędzie

Na porządku dziennym:
1) Sprawa opłaty kosztów
administracyjnych i kar za zwłokę tytułem pożyczki,
zaciągniętej przez gminę m. Wilna w Wileń-

w

Zmarłej.

ponownie

przewieziony

lotnicy litewscy dziś rano. pociągiem

(+)

wiadomo

misji prawnej.

Meyera i por. Oleszkiewicza z 11 p. lotniczego z naszej strony, oraz obu
delegowanych oficerów litewskich celem obejrzenia aparatu.
Po rozpakowaniu samolotu, sko: nstatowano, że aparat, który
wreszcie był już w czasie jego konfiskaty
mocno zużyty,
w ciągu 2 i pół
letniego swego postoju w naszych
hangarach,
bez ruchu
i konserwacji,
stał się niezdolny do odbycia lotu, gdyż części płócienne uległy naturalnemu zbutwieniu.

grzywną do 1000 zł., Zaś posiadach chorego zwierzęcia, w razie upadku, traci po-

<cunkowej,
zarazą stadniczą;

jak

odbędzie

samolotu.

komisja

się w

pod przewodnictwem

:

„_ Delegowani lotnicy zatrzymali się w hotelu Europa, gdzie
goszczeni
gl przez przydzielonych do nich oficerów sztabu generalnego oraz dwóch
Otników z Lidy.
„ Aparat litewski, który przechowywany
był w centralnych
składach
łotniczych w Dęblinie, przywieziony żostał wczoraj rano pod ramipę towarową dworca wileńskiego.
Na

odbyła

przewodniczących
budżetów. W dniu

— (x) Posiedzenie miejskiej komisji
prawnej. We wtorek dnia 3 kwietnia r. b.

Głośna, na jesieni 1925 r. a okryta wówczas tajemnicą, podróż dwóch
lotników litewskich
nad Wilnem,
zakończona niefortunnem opadnięciem
aparatu na pole w pobliżu koszar im. Szeptyckiego, wczoraj została ostatecznie zlikwidowana, przyczem rząd polski jeszcze raz wykazał maximum
kurtuazji w stosunku do Litwy.
„Na skutek pertraktacyj, prowadzonych za pośrednictwem
Ligi Narodów, nastąpiło porozumienie między rządami naszym i litewskim
co do
zwrotu skonfiskowanego
wówczas,
wreszcie
zdezelowanego
użyciemi
starego typu niemieckiego | aparatu, przed tygodniem
przybyli
do; Wilna
po cywilnemu
dwaj lotnicy litewscy kpt. Peseckas i kpt. Staszaitis uprawnieńi

Polski

stąły już definitywnie opracowane.

Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan w Wilnie.

wów miasta — wszystko to jest zawWartość zabitego
z polecenia
władz działu Samorządowego p. Dworakowskiego
i uzlub
padłego
zwierzęcia
ustalać
będzie
|lo- konferencję poświęconą omówieniu
Otóż pisanki robią się w ten spo- sze pięknem, być może swą naiwno- kalna (gminna, rejonowa w miastach) ko- godnieniu budżetów powiatowych przed

ścią, swem

światem

pamięci

oddania

do

przedstawione
zostaną
do
zatwierdzenia
władzom wojewódzkim. W konferencji wzięli udział starostowie powiatów:
WileńskoTrockiego, Oszmiańskiego, Brasławskiego i
Postawskiego t.j. tych których budżety zo-

. Polska zwróciła Lifwie samolof skonfiskowany

iub

tygodni

stracyjnie aresztem do 6-ciu

które

mość

kopytowych i owiec, 13)
pomór i zaraza
świń, ,14) różyca świń, 15) cholera drobiu
i pomór kur, 16) gruźlica bydła rogatego Ciśnienie

anilinowemi, lakierami w buteleczkach, nosi połowę wartości szacunkowej.
różnemi chińskiemi papierkami— które
Pozatem skarb państwa wypłacać
bęusuwają sposoby
malowania
jajek dzie zapomogi w wysokości trzy czwarte
farbami sporządzonemi z roślin, ja- wartości szacunkowej zwierzęcia, padłego
na księgosusz, zaraze płucną, otwartą gru£ 6d, kory drzewa i in. mniej szkodli- źlicę, pryszczycę, nosaciznę, zarazę stadni-

siada wych

i sprzątania

pieczenia

czeniu

rozpow-

6) wścieklizna, 7) zaraza stadnicza koni, 8)

natomiast w roku 1926 i 1927 łącznie w postaci otwartej (płuc, wymieni:, macicy i jelit).
>
około 25 proc.
Ustawa nakłada obowiązek na właściKredyty na konserwację dróg wy- cielai każdą osobę z tytułu posiadania,
użytkowania, wykonywania urzędu lub zanosiły w roku
1924 — 433.245 zł., wodu, a mającą styczność ze zwierzęw roku 1925 — 634.008 zł, w roku tami (a więc posiadacz, pracownik, urzę-

zdążają- wych dróg wynosiły w roku 1924 —

rządu,

Wśród poczynań

martwym,

wiącym
b. linję
irontu
rosyjskoniemieckiego, oraz ulepszenia i zwiększenia sieci drogowej.
W roku 1924 w pasie
przyirontowym odbudowano zaledwie 1,7 proc.

1.170.200

Waną-

pasie

do

zbiegłego

Mackiewicza.

ka W. Dworakowskiego konferencja
przewodniczących sejmików — starostów cełem
omówienia spraw budżetów
powiatowych,

ŻUKOWSKA

Stowarzyszenia

wydanie

wódzkim

w

kościele Św. Kazimierza, żona Wice Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia.
Wyrażając Szanownemu Koledze najszczersze współczucia, wzywamy

o

-— (t) Kon erencja
sejmików w sprawie

*

Opiekuńczego nad

czasie

SAMORZĄDOWA :

FALKOWSCY.

nieodżałowanej

należy, iż w swoim

również niejakiego

wczorajszym

chorobie
w jej długiej
i ciężkiej
i nam zrozpaczonym,
nieszczęściu naszem wyrażamy głęboką wdzięczność

INFORMACJE

księgosusz (pomór bydła, dżuma), 2) zarazą płucna bydła rogatego, 3) nosacizna jednokopytkowych, 4) wąglik, 5) ospa owiec,

głównie

NAJUKOCHAŃSZEJ Ś. P. MATCE NASZEJ,

W dniu 30 marca

zaznaczyć

władze nasze interwenjowały о wydanie
Mackiewicza, lecz niestety bezkutecznie.
Władzom
litewskim
zaś
rozchodzi się

tem: „Dziady“

ny przezroczami.
—

nego
31

pod tytu-

- Mickiewicza — ilustrowa-

Walne Zebranie Koła Bibljoteczim. Tomasza Zaca
P. M.
Śz. D.

marca

w sobotę

o godz.

7 w pierwszym

`

SŁOW O
szej ery. IŁ Na południu wa iekach średnich, IV We Włoszech, na początku XVI w.,
Wielka Pohulanka 14—15) Walne Ze- V. W Paryżu, 2-go września 1792 r., VI.
terminie

Czytelni

dziani.

Goście

mile

wi-

į

—

3.

Zarządu

Sprawozdanie

Uchwalenie

Zarządu

wnioski.

W

z działalności

Komisji

budżetu

i

na

Komisji

za

rok

Rewizyjnej.

r. 1928.

niczna

pomysłu

ze

stolic,

iwa

Galla.

VII. W

wulskiego.

Pozostałe

bilety

i Spie-

atru

E. Dzie-

nabywać

żonych,

1927.

komedja

w trzech odsłonach

—

„Eros

i

Psyche*

na

rzecz

myśl art. 31 statutu Walne Zebranie

—

Teatr

Polski

(sala

Lutnia)

Morskiej i Rzecznej w pracach nad
iem żeglugi polskiej w r. 1927".

dzielę o godz. 4 m. 30 popoł. grana będzie
po raz
ostatni niezmiernie zabawna farsa
Henneguina „Moje Bobo“.
Koncert religijny. Zjednoczone orkiestry wojskowe pod
batutą kapelmistrza

Reduta

Psyche".

na

Dziś o godz.

—

rozwo-

i MUZYKA.

Pohulance.

20-ej

„Eros

odbędzie się

i

iewski

(Blaks).

Rzecz

ki Czwartek

Lil

Il. W

Program

Gliera,

i Z. Chmie-

asa

z początkiem

rei a mmm

u godz.

utwory:

Cherubini,

na-

BARDZO

A.

w

poleca

20-a. Telefon

SCENIE:

|LERBE
BERAOKOKESERZNSE(
ESSE

elektrycznością,

największej

0

rze

Egz. od.

nakładem

1890

odebrać

części

ze skradzionego

się w

mię-

mięsa,

pochodzącego

wieprza.

в

Biiary,

„‚

— Zamiast wiefca na grėb

Žukowskiej

Stowarzyszenie

GIELDA

$р.

)6

Kupców

i

w interesach

dr. 30 marca 1928
Banknoty
St. Zjedn.
8,88 i ćwierć

osobistych.

Dn. 26 bm. tłum złożony z 60 chłopów
z Czerniowa natarł na robotników z innych
wsi i po odebraniu od nich siekiery oraz
innych narzędzi pracy, zmusił do
się od.pracy.
Taki manewr
miał na
celu

WILEŃSKA

Wilno,

ku podżegaczy, postanowili wykorzystać sytuację

!

Dołary

r.

Listy Zastawne
Wil. Ban. Ziemskiego 100 zł 68.30

usunięcia

68,40

Złoto

4,73i pół

usunięcie

ia

dużym wybo-

w

przy wyborze

stanie

po

sprzedawać

niskie.

X GRZE CB GD M AE

KO ZSB BOS

UI GE

GB

m

a

w

Smoleńska

4,73

tetyczny D-rowej

pów Pohulanki).

Amerykańskie

migdałów,

słu-

ogrodowe

orzechów

oraz

a POLECA po cenie konkurencyjne

narzędzia i przybory
ogrodnicze
Środki dyzenfekcyjne
poleca

i

Zamkowa

3.

Telefon 1406.

Zawalna

Nr. 11-a.

1418—

Wydawca stanisiaw Mackiewicz.

Redaktor

odpowiedzialny Czesław

Karwowski.

е
firm

Świątecznych przed
wyinienione
:

gatunkach

sklepy

najlepszych

Wielka 8.

L.

KORDA

T
й

Mickiewicza

de Tilier

31

Mickiewicza 20

A. Urbanowicz Uniwersytecka 2

K. Węcewicz
J. Zwiedryński
.

1

GEB E

WŁ K.

° НЕМОБЕМ

Zgłoszenia

W.

D-ra Mieczysława Staszew=

przewodu

SX GRE

5

Na

a

maszyny

2.205 zł.

do

(

szycia

ma

odczyty

Ё

Teatr

g

oraz

RW

)

bale,

WYNAJMUJE

,

į
|

лё

SIĘ:

|

‹

10

20-a telefon 8 — 72.

Ž

Pianino

lub

fortepian

natychmiast

kom wynagr.

2.80, szynki wiejskie,

В,

па

na 7, m. 4, (w pobli- imię Cukiermana Izra—lela, unieważnia się.
masło solo- į żu Zawalnej).

'Służąca

Konfitury i soki domowe do tortów.
Wszystko świeże i dobre, uprzejmie
)

$.

do oaęskią

Kiernowiczowa.

_Ё

jąca

'

——E

dobrze

otrzebna

sie! Spzedije się

zna- gramofon

zaraz. nowszemi

pół

gr.

|ne, weneryczne,

lux,

ćwierć

gr. 40

70

|

g0-

|

lampa

Bacha

|

943—

DOKTOR
K. GINSBERG

i

groszy.

w miastąch

|
|
|

|

Dr. G. WDLFSON |

przyjmuje:
Warszawa,

Goto

neryczne

i

PRZYJMUJEMYpia,
na
wysokie

moczo-

opro- Mickiewiczą

złotem i sreb-9€ —
lokat
odbiór
natychmiastow y
Doktór
Plac Kated

|

górskie.

zabezpie- Tatarskiej 9

czeną

|
|

Elektrotera-

słońce

12,

róg

w.Z.P

43.

|

2i5-8.

rem,

LOKBA
pia 1,

Medycyny

LUKIEWICZ

ralny, Bisku

tel. 1410, wy-choroby weneryczne,
daje bez o„raniczenia skórne i płciowe, ul.
pożyczki

i

na

zastaw Mickiewicza 9, wejście gw

różnych

ce
į

towa- 7

040

Ów.

o)

TA

—

" £-glbl

w bryłach (lizankę)

i mieloną

poleca

Zygmunt

z naj-

płytami. į

Wiino,Zawalnal1-a
Sktad
maszyn i
narzędzi

POlICZYCH,

Vitoldows 8 m. 1. —Ignacego 143. || —1 Amanas aros
Drukarnia

|

|

A. CYMBLER
choroby skėrne, wepłciowe.

centowanie

|

Doktór Medycyny

sukę

įfortepijanėw,

159 | NAGRODZKI

kucliniętrójsprężynowy

od

|

Sawicz, choroby skór-

;_

Komisowo-

1.35,

bili i

SÓL BYDLĘCĄ

8

ne do ciast i deserowe, twarog i sery białe, borówki
po 2.40
za
kg.
Felicja
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Szpital-przez
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Ordynator — Szpitala

PRZEPISYWA-

gentó
Skotnicki,

poszukuje
samotny,
posady Od zaraz. Wileńska 18 m. 16,
dla

chcę kupić, Pośredni- zniżkę kolejową wyd.
—
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Br. POPIGSKI
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POSZUKUJEMY

jchoroby skórne i we-

skich,
tolwarków,
ośrodków do kup-

od godz. 10 do li od
|5 -7 p.p. W. Pohulan-

majątków / ziem-
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gotówkę.
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przy
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Przyjmuje |
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powiatowych
poszumoczokiwani.
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opatento- płciowe i skórne,
wanych nowości. - Za- Wileńska 7, tel. 1067.
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е starsz
wieku,
ym
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świąteczna

DB

Ta wykwintna herbatą dla smakoszy
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już nadeszła i jest do nabycia
w firmie

SPRZ

Biuro

SWIEŻE_MŁEKO.|

pile cały świat

WENE- + |

Handlowe Mickie- (sztuczne słońce górwicza 21, tel. 152. | skie)i elektrycznością

w
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aromatyczną i niezrównaną w smaku
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RE prędko,
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@8 | wĘDLNYwiejskie
i
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tel. 405.
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Gdańska 6, tel.9-05 { Ог Hanusowicz

„FERMA-LUBOW'

®

K obietac£E Ki

dobrze
lokujemy
sumy od 100 złotych

Śkiep-Mieczarmia |
GS

71 94 5 - 8 wiecz.

„Sło*

sklęp- j Złota, srebra, brylan=z ul.
Śniadeckich 1,“
od 4 7.
przyjmuje
„FER- |tów, mebli, obrazów,
ok
automo-

„Wilno, Gdańska

Wilno

|

POD
DÓW MOŚRZY.
TRDEZpIECZENIA || od 12-21 od 4-6,|| |

AGENCI

LUBOW“

MA

5

,PALACE”

:

dostarcza
mleczarnia

r

koncerty,

fierbatę awiesią LYONS'Q

z licyta-

na

przedstawienia,

wiece,

cji należącego do Samuela Gordona
majątku ruchomego — składającego się.
z urządzenia mieszkaniowego,
pianii

owocowych

Europejskiego)

Hotelu

(dom

kwietnia 1928 r. o godz. 10-tej rano
w Wilnie przy ul. Wiwulskiego Nr. 4
się sprzedaż

kwiatów,

ZE SIĄ SR RUM CE EEE SR ZAB LTE
RZ
o

Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie, Franciszek Legiecki,
w m. Wilnie przy ul. jakóba jasińskiego Nr. 1 m. 3 zamieszkały, zgodnie z art. 1030
U.P.C.
podaje do

5 odbędzie

i krzewów

nasion,

ozdobnych przy ul. Niemieckiej Nr. 2

pokar-

iż w dniu

sprzedąż

drzewek

OBWIESZCZENIE.

publicznej,

Ls

wznowił

BAB BEZ SDA 040) (08 DOG NB CD DAG ZZM CE

wiadomości

drobiu

muje zamówienia

:
ь
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p | EB i |

do

weneryczne, |

SIfUiS+
narządów|
moczowych, od 9

Wanili laska 45 1 85 choroby. , weneryczne
groszy.
Opłatki 10, syfilis i skórne. Wil25 i 35 groszy poleca no, ul. Wileńska 3, eJ. Zwiedryński i S-ka lefon 567. Przyjm.ie
ой 8 do 11004 д0 8.
Wileńska 28. 1—SZEIL се—

kingi 2 zł. sztuka,
indyki Mamuty
2
zł. sztuka. Przyj-

OGRODNICZYŃ

DOKTOR

į
iD. ZEGDOWICZ

wa“ pod „Mieszkanie
3 pokojowe
—

majątku
Lubowie
Sliżnia. Kury Zielononožki 10 zł.
tuzin, Kaczki
Pe-

ZAKŁAD

!|

kuchnią poszukuje się.|

z premjowanej ho-

Marji Staszewskiej,

owo-

sprzedamy

:
га 3
pokojo-]
Mieszkania
R >

Jaia wylęgowe

1928 otwarty
Pensjonat dje-

BATAWA

Gdańska
6, tel,9-05 4 chor.

аоы
ai бна
Поонай на

Djatermia.

Ę LEKARZE I

za 1.500
dolarėw
D. H. -K.,Zacheta“

D. H-.K. „Žacheta“
Gdańska 6, tel.9-05

dowli

z ogródkiem

cowym

i inne sumy
potrzebne zaraz na 1
numer hipoteki

dróg

1280

Domek
(osobniak)

!

8.000-5.006
DOLARÓW

przetwar'zelaza
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Sosn. las. Inf. Ś-to p
Jakėbska
16, m. 7,

Mickiewicza 7
i S-ka
Wilenska 28.

PMR

LECZY

|

dowolny. Radio i fortepian dla użytku pensjonarjuszy.
2
Zgłoszenia do dnia 2 kwietnia
1928 w d-rowej Staszewskiej Przemyśl ul. Smolki 15, zaś od 20 kwietnia w Truskawcu „Pensjonat D-rowej
Marji Staszewskiej“.
0-PO£L

%гос!‹а 1

OCR

3.80

towary.

E. Dźwill _ W.Pohulanka3!

racjuszy również z poza pensjonatu.
Lekarz na
miejscu.
Wybór lekarza

oleca
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1. Dagis

3 zł. kg. sera lit, całemi główkami

Zygmunt Nugroćzki
Wilno,

+
1.70

Zarzecze 1.

rych zakaźnych. Kuchnia djeietyczna,
według zasad proi. Noordena pod

"m.

1.80

3.60
60

jes
zamieszczonych

towarów

i w

i S-ka Mickiewicza 23

1

inne

maku.

Kulesza

(obok

STENIA i wypielacze
Planet Jr
ROZPYLACZE Pata

i mazurki.

+1

suszone

waloryzacji ceł,
!

dawnych

powyższe

wzorowany na zagranicy.
Przyjmuje
wszystkich chorych z wyjątkiem cho-

DREW RE

różne

tortowe

E
a

4.29
460

Mereczanką

pobl. Jaszun Lotiiska
2 3 pow
maj.
od
3 pok. mieszkania
z kuchnią
kojow
umebl.,
kuchn.,
lod. Zgłoszego
enia do
Zdrowa,
malown. m., wa" pod „komo „Słorne*.

N

S. Bieliūski

chorób

Z dniem
1 maja
zostaje w Fruskawcu

krwionośnych,
mowego, i t. d.

0-071

sieczkarnia,
czkarnia,

3 m. 1

Sliwki

i zakupie

P. Kalita
Wielka 19
F. Kiernowiczowa
Trocka

zakresie

tycznych.

na

twarogowe” (paschy)
na baby

jaj,

cenach

OROHLECKIE

Nad

&

P. Ławiński
Zamkowa 18
Rupeiko i Konstantynowicz

S. Banel

FEBE

12. 6-8621

nadzorem

dzieło:

BBBAARBG

Na Święt

4x125

JE:

"Spó
współpracy

w życie ustawy o

skiego. Diety lekarskie w zakresie
chorób nerek i dróg moczowych,
przemiany materji, serca i naczyń

młyn dla miel. kości, klatki, siatki
druciane na drewn. ramach dla ogrodzenia t.p. Oglądać codziennie7 10
i 3—5

AS

jądra

moczowych i chirurgji. Aparat Roentgena dla celów ogólno diagnos-

Okazja! Likwidacja Hodówii Okazja!
do sprzedania: rasowe kaczki i kury
WYLĘGOWE,
JAJA
importowane,

wylęgarnia

Mw oświetleniu prawno-historycznem
ze słowem
wstępnemB
FLS Dr W. Szczepańskiego, str. 98. Cena 4.70, w ozd. opr. 6.20

i

wejściem

ścisłej

chińskie
-

Figi na łyczkach
„x , lepsze

3.50
4.60
4.60

Zawdzięczając

są

6.80

B-cia Gołębiowscy Trocka 3
A. Januszewicz Zamkowa 20a

w dobrym

lekarską

otrzymał

Ceny

1.30

włoskie
tureckie

handlowych

Orzechy
Ż

prof. Mariona w Paryżu i prof. Bluma w Wiedniu rozpoczyna z dniem
1 maja 1928 w Truskawcu praktykę

— ul. Ad. Mickiewicza 9.

r.

Chrystusa

Proces Jezusa

do tarcia

11-a.

K. RYMKIEW:CZ

D. H.

i ciemne

Rodzenki duże z pestkami

Korynty
Orzechy
Orzechy

holmie, prof. Josepha, prof. Lichtenberga, Keyssera i Gochta w Berlinie,

rolniczych.

ostemplowana—w

й

13.60

Sułtanki jasne

Uniw. Jagiel. w Krakowie i b. długoletni kierownik Oddz. chirurg. wojsk.
Szpitala Okręg. w Przemyślu
DR. MIECZYSŁAW STASZEWS«I
powróciwszy z zagranicy ze specjalnych studjów przeprowadzonych na
klinikach: prof. Hagelunda w Stock-

Eo"

ЕО НО

H.

zaopatrzyć

powicza (ul. Świerkowa 5) od którego zdo-

do sprzedania,

d. Nr 4 m.

i S-ka

Nr.

maszyn

j

Sto-

Zarzecze, ul. Połocka

W ęd lina p. Fiedorowiczowej „
prawdziwa wiejska, znana ze swej
jakości i smaku.
„Szynki, polędwica, karkowina
aš.
i kiełbasa
i
i
lekarsk
wydz.
przez.
zbadana

8
Rutskiego
g
fu
Księgarnia Kazimierza

«S.

Rychte-

Jermota-

skradziono wieprza, wartości 700 zł.
Uwiadomiony o kradzieży wydział śledczy wdrożył
śledztwo i zaaresztował amatora wieprzowiny w osobie Wiktora Proko-

kiej
pochodzących.
Robotnicy
ci, czując
swoją przewagę liczebną, pod namową kil-

Warszawy:

Migdały słodkie

Kuchnia djetetyczna przyjmuje ku-

GZRUGA GE REKE NY Z LIG 7 Z? M CBD R GAT HA

ForMY
Młynk

Feliksa

Skład materjałów drzewnych, zatrudniając mysłowców Chrześcijan w Wilnie skł
na
kilkudziesięciu robotników, a przeważnie z czytelnię im. Tomasza Zana—
zł. 50. —
pobliskiej wioski Czerniowo, gm. Słobodz-

B. długoletni 1. asystent kliniki chirurg"

E
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:
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Fr. Melichar-Umrath

Zawalna

A

ikupię telefon

kladnošci w pracy

Wilno,

i

trwałości i do-

względem

pod

ne

PE

Wiadomość:

maszyn tego rodzaju, niezrówna-

na Święta

Największy

m

Europie
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Rosji.

į
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i W. ZDANOWICZ.

RZĘDOWE

1397

= GSKARUCSNAKA

Tel. 482.
15, vis-a-vis

poleca wydane

warchołów

Michała Koro-

Szakierą į Kiryla
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I KRADZIEŻE.
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:
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rze. Na zakońnze sketcz: „Mademoiselle
Porcelanowa“
wyk.
pp. N. BOLSKA

I EN
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artystów

pp. BOLSKIEJ,
A. CIELECKIEJ, W.
ZDANOWICZA
i M. DOBROWOLSKIEGO w zupełnie nowym repertua-

wodociągiem,

APTECZNY

SKGAD

Egz. od 1890 r.

z

głównych

jermołajewa,

jewa.

łano

į #

R
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Ostatnie
występy
scen warszawskich

M. Dekobry. W rolach głównych: Claude

pożądana wanną i ogród, oferty piśmienne z adresem
dać w administracji „Słowa”* Mickiewicza 4 dla C. A.

F. D.

sk ład

5 zł. butelka.

rozgrywająča się w Londynie, Berlinie, na Kaukazie i w bolszewickiej
#
wa. Początek: 4 po poł. Ost, seansu 10.25.

-śmio pokojowe, z kuchnią,

Doerr

:i

L

!

Potrzekne duże mieszkanie

ME

Likierow

polskich teatrów. „Wodewilu” i
program: NA SCENIE: Występy artystów scen
|, Madziarówna, St. Balcerakówna, K. Chrzanowski i W. Łoskot ŻONA SIĘ NIE

alarzyny ledwedczakowi

Połeca

i

=

Mickiewicza

dr. Marijan

Sygnał czasu i

: Transmisja

Jana

ra, Bronisława

radjofonicz-

NA ŚWIĘTA

В

Rumu,

klijenteli

2 do
NA

Wiary“

Y
1—91Fl
hukich,
zakopiańs
h
motywac
o
owczej
wełny
z czystej
fabryczculskich i pri entalnych
do nabycia po cenach
nych b. przystępnych w w. Hotelu „George'a, w Wilnie,
ul. Mickiewicza, pokój Nr. 42. III p. na prawo, w
dniąch od 16 marca
do 6 kwietnią b. „r. włącznie od
godz. 1 pop. do 9 wiec: Za
Małe kilimiki już w Cenie od 2 5 zł, — Świeży
transport
„Ogromny
wybór. — Niedošcigniona
kompozycja barw i ornamentu.
Do zwiedzenia zaprasza uprzejmie Sz. an. P. T. Interesantów i Amatorów Sztuki rodzimej
j w Kosowie
Wyt. Artyst.
0] (Matopolska)
Kilimkarska
Obejrzenie Kilimów nie o bowią—
Wstęp
woin
Sa
y.
zuje do kupna
Firma istnieje lat 16. — Odznaczona na wystawach w
M onachjum, Wiedniu, Lwowie i Kołom
WARUN KI KREDYTOWE 8ARDZO DO IšopNE

Ad.

Warszawy:

19,35— 20,00: „Polski węgiel i naita*—
odczyt z działu „Nauka o Polsce* wygłosi
prof. USB. dr. Bronisław Rydzewski.
|
20,30—

pokazem

\ 7

Dziś!
artystów

KILIM

®

19,25 - 19,35: Il studjo:

micza,

— Zbuntowana
wioska
usiłowała
steroryzowač
przedsiębiorcę
leśnego.
Przedsiębiorca leśny Salomon Taubman we
wsi Drujsk, pow.
Brasławskiego,
posiada

@а pań*- wygłosi

rozmaitości.

i obfitym

WYPADKI

18,15
19,00: II studjo:
Koncert orkiestry mandolinistów pod dyr. Henryka Getora.
19,00—19,25: II studjo: Gazetka radjowa.

В
Dziś w

DAMA W WAGONIE SYPIALNYM podług powieści
Lao Rewla w 8 obrazach. NA EKRANIE:France
i Olaf Fjord. Wyjątkowo urozmaicona akcja,

|

z

wygłosi

„Kącik

Ela Bunclerowa.

8-72.

firm od

film w wykonaniu
Stanisławskiego w Moskwie

Dziś rekordowy
i
s.

ul. A, Mickie* wicza 22.

sującym
nym.

-, NIZAGUMI
GEE NZOZ LM ZEN

Nalewek,
wódek

Początek od godz. 4-ej.

„POLONIA

Stępowski.
17,50—18,15:

Wyleżyńskiego,

i krajowych

Szanownej

w rol.
gł.gl
H. Czarski,
Ol.
„Nowoczesny. Bohater"
B. Bielecka, N. Brozorowski i F. Bołkawadie.

Kino-Teatr

17,20— 17,45: Transmisja

Konserwatorjum

*
religijny.

koncert

Kó-

Falewicz.

„Radjokronika*
— odczyt

gatunkach

podług pow. M. LERMONTOWA

Wileńska 38.

Marcin

aresztując

i podżegaczy, a mianowicie:

ży, że ci którzy dotychczas
nie
zwiedzili
Wystawy pośpieszą tłumnie aby chociaż w
ostatnim dniu zapoznać
się z tym
intere-

i Organizacyj Roln.
16,55—17,15: „Znaczenie hodowli keni*
—odczyt z działu „Hodowla*- wygłosi Jan

11-ej

normalny,

Siwo na Święta. W nocy z 28 na 29 hm.
ze składziku właściciela restauracji p. Winzostanie szeregiem atrakcji koncertowych i centego
Bujki przy ul. Zawalnej Nr 23
odczytowych, a przeto spodziewać się nale-

łek

sohotę dnia 31 bm. o godz. 7 m. 30 w 5аli Śniadeckich
USB.
odbędzie
się wielki
koncert religijny staraniem Wileńskiego Zw.
Młodziecy Polskiej. Program koncertu wy-

Miodu,

DOSTĘPNYCH,

siężna

” к

Wielki

Koniaków,

Wielki

teatru

: пнзыпв“

możra w ka-

Januszewicza

EKRANIE:

Kino-Teatr

Adama

tej miary, $4co Moniuszko.

RADJO—WILNO.

Muzycz. w Wilnie
kwietnia br. o godz.

i orkiestra

nych warunków płacy zarobkowej.
Uwiadomiona o zajściu policja, po przeprowadzeniu dochodzenia, przywróciła tryb

cznej.

Dolorosa" oraz szereg kom-

Sobota 31 marca 1928 r.
16,25 - 16,40: Chwilka litewska.
16,40 - 16,55: Komunikat Związku

dyrektora Konserwatorium.
* ilety nabywać
można
codziennie w kancelarji Konserwatorjum (Dominikańska
3-5) od godz. 4—7

w

zagranicznych

Р. 5. WINA OWOCOWE z najlepszych
Wars zawskich, Kruszwickich i Górnośląskich

NA

„Siedem

Bratniej Pomocy słucha-

pod kierownictwem

Handla,

najprzedniejszych

ul. Zamkowa

;

pod

3
kompozycje

Haydna

J. Rheinbergera

konkurentów z obcych wsi i podyktowanie
przedsiębiorcy nowych, oczywiście, zwiększo-

он

jak zawsze
CENACH

chowankowie

daż biletów.

(lbrzyni wybór win
po

orkiestra

oratorium

Operetka J. Straussa „Zemsta Nietoperza“.
22,05: Komunikaty PAT.
22,30- 23,30: Transmisja muzyki tane-

„— (t) Sześć tysięcy wilnian zwiedziStabat Mater Dolorosa* wykonane zosta- ło już radjo wystawę, W niedzielę dnia
nie z orkiestrą. Partje solowe wykonają: p. 1 kwietnia rb. o godz. lo wieczór zostanie
prof. Skowrońska-Szmurłowa, oraz pp. Miar- zamknięta Wystawa Radjowa ciesząca się
jańskii Bieliniec.
niesłabnącem powodzeniem wśród spoleBilety wcześniej do nabycia w księgar- czeństwa czego dowodem jest liczba zwieni św. Wojciecha przy
ul. Dominikańskiej dzających, która w ciągu pierwszych pięciu
Nr 4, sekretarjacie generalnym Związku dni przekroczyła cyfrę 6.000 osób.
Młodzieży, oraz przy wejściu na salę.
Ostatni dzień Wystawy
urozmaicony

7 m. 30 w sali Konserwatorjum (Dominikańska 3-5). Udział biorą utalentowani wy-

Beethovena, wiecz.

Rossini,

|.

czy Konserwatorjum
odbędzie się dn. !-go

w Wiel-

z koncertem religijnym.

obeimuje

arcydzieło

Koncert

W nie-

8-ej wiecz.

i

sie teatralnej (sala „Lutnia*) od godz.
rano do 9 wiecz.
!
Początek o god. 6-ei wiecz.

Oberterra i innych. Program zakończy podniosły utwór „Boga rodzica". Ceny $miejsc
od 15 gr. do 2 zł. Koncert
wywołał
żywe
zainteresowanie. Kasa już rozpoczęła sprze-

dzieje się:g

Aleksandrji,

5 bm.

Teatrze Polskim

1. W Arkadji, kiedy bogowie chodzili po

ziemi.

Niedzielna popołudniówka.

1 pp. Leg. F. Koseckiego wystąpią

rierwsze przedstawienie
powieści scenicznej w 7-miu rozdziałach
jerzego
Żuławskiego - „Eros i Psyche", z udziąłem pełne10 Zespołu Reduty. W głównych postaciach

«ystąpią: H. Gallowa (Psyche)

(Rasputin).

„Lutnia"

potężne

pozycyj mistrzów

°
„Lutnia*.

T-wa

tem nigdzie więcej.
Bilety od 30 gr. nabywać

wtórzenie wczorajszej
premjery Sztuki A.
Tołstoja i P. Szczegolewa - „Spisek caroweį“

Te-

Maria“ (I cz.). Oratorjum
to, dedykowane
„Lutni* wileńskiej, wykonane było po
raz
pierwszy w Filharmonii Warszawskiej, poza

po-

Zarządu P. L. M.i Rz. p. dyr. Adam Uziemм0 wygłosi krótki odczyt pt. „Udział Ligi

—

oratoryjne:

Zw.

Dziś

stanie

„Stabat Mater

słów
Zbawiciela" (I cz.) i pieznane Wilnu
piękne oratorjum ks. E. Gruberskiego „Ave

Prac. Miejskich. Jutro o godz. 20-ej, odbędzie
się drugie przedstawienie „Erosa
i Psyche* na rzecz Związku Pracowników
Miejskich.

6. Wolne

religijny

dyrekcją j. Leśniewskiego. |
Program zapowiada dwie

Re-

Tade-

nocy*

Polskiego.
— Koncert

ny Towarzystwa

l6-ej, po cenach zni-

uszą Rittnera —„Wilki w

4.

w

12 m. 30 popoł. w gmachu

kona chór „Echo* pod dyrekcją p. prof.
Wł. Kalinowskiego. Zainterpretowane
zo-

W wykonaniu jutrzejszego programu koncertu religijnego bierze udział chór miesza-

moż-

popołudniówka

ducie. Jutro, o godz.

ważne jest bez wzgłędu na ilość obecnych
członków.
Na
zakończenie
delegat
Centralnego

TEATRY

rb. o godz

na w biurze Orbis do godz. 16, a od godz.
17-ej w kasie Teatru.
- Jutrzejsza

Kalma-

czasie,

Oprawa sce-

Muzyka

wy jana Gallą pod kierownictwem

5. Wybory

Rewizyjnej.

w jednej

który przyjdzie, gdziekolwiek

Doroczne walne zebranie członków Wileńskiego Oddziału
Ligi Morskiej i Rzecznej odbędzie się w nadchodzącą niedzielę dn. 1 kwietnia rb. o godz.
12 min. 30 w lokału Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie przy ulicy: Wileńskiej Nr 33. Porządek dzienny obejmuje:
1. Zagajenie i wybór prezydjum. 2. Sprawo-

zdanie

Dzisiaj

H.

nowiczówny. Młodociana pianistka Halina
Kalmanowiczówna wystąpi z recitalem fortepianowym w poniedziałek
9-go kwietnia

+

Kołą.

— Recital fortepianowy

odbę-

Tomasza

СО ТОИ
ЗЛЕНЕ РЕ КБ КЕНЕ СОН Са ПСО СО ЕВ СА ВОЛа

Zana
branie członków

im.

isa mosasztes

się w lokału

||- !

dzie

į

terminie, o 7.30 w drugim

folwarki

i ośrodki

187;

Wileńskie - Biuro

Komisowo Handlowe Mickiewicza 21, | daj)
tel.

152.

E AKUSLERKŲ

2

150 ha z

dogodną
komunikacją
| sprzedamy
dogodnie za 4.000

„. dołarów
Wileń. Biuro

da

|

AKUSZERKA

OKUSZKO

Ko-

powrócił:

misowo-Flandlowe,

i wznowiła

przyjęcia

21, | Mostowa

Mickiewicza

A

T

Foiwark
obszaru

ak

23

chorych

6

m.

Z. P. 244

I telefon 152. Kozzi]

W.

Najpewniejsze

AKUSZERKA

lokaty zalatvia | W, Smialowska
ARO GE

bez | przyjmuje od

godz.

Ko- 46do m.19. 6. Mickiewicz.
Niezamoż
misowo-Handlowe,
ь
Wileń,

Biuro

Mickiewicza

| L 16: Aaa
152.

„Wydawnictwo

21, ARIE
2 !

Wileńskie",

Kwaszelna

S
23.

Ni. 63

<^

4]

