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PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANOWICZE—ul.

i Administracja

PRENUMERATA

A. Łaszuk

DUKSZTY-—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwilło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
GRO NO — Księg. T-wa „Ruch'*.
HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.

WILNO, Wforek 3 kwiefnia 1928 r.
Redakcia

Szeptyckiego

T-wa „Lot' *

BRASŁAW—Księg.

ul. Ad. Mickiewicza

4, otwarta

od 9 do 3. Tełefony:

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259,

redakcji

243. administracji

228,

drukarni

262

4 zł. | W sprzedąży detalicznej cena pojedyńczego

pocztową

LIOA—ul. Suwalska 13.
NIEŚWIEŻ—al. Ratuszowa

N-ru

20 groszy. !

Opiata
росхгома
шзасгопа ryczaltem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.

NOWOGRÓDEK—Kiosk St Michalskiego.
N-ŚWIĘCIANY—ul. Wiłeńska 28.
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OSZMIANA—Spółdz.
PINSK— Książnica

POsTAWY- J.

Księg.

Połska

STOŁPCE -—-Księg. T-wa „Ruch*.
ŚWIĘCIANY POW. Rynek 0.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego.
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“ Iumbniecie Konfere ncji w Królewcu.
50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

cyfrowe

Bednarski.

Wojtkiewicz—Rynek.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i
ch oraz
z prov
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątec
)

I
!

Nauczyc.

St.

i tatelowe

o 25 proc.

drożej.

Za

dostarczenie

numeru

dowocowego
20 эг

Dalsze obrady rozpoczną komisje 20-50 kwietnia w Berlinie, Warszawie i Kownie,

|

Pierwszy dzień obrad.
Od

własnego

korespondenta

„Slowa“
Królewiec, 50 marca,

poniedziałkowe posiedzenie plenarne

ZWYCIĘSTWO POSTULATÓW POLSKI.
Od

specjalnego

wysłannika

„Słowa”.

KRÓLEWIEC, 2.IV. Wczoraj nastrój był bardzo pesy-

Pogłoski potrzymujące ten
Daleka jest droga dziś z Wiłna mystyczny.
Królewca.
Ongiś jechało się pro- delegacja litewska.
Między innemi dwaj

do
sto
Kowno-Ejdkuny-Królewiec.
Dziś
trzeba objeżdżać hen gdzieś
przez
Białystok,
jakieś Prostki, o których
pewnie
przedtem
nikt nie słyszał.
Dziwną tę drogę
odnotować
należy
jakby na marginesie
tych nienormalnych stosunków na Wschodzie Europy,
© usunięcie których starać się
winna tu w Królewcu
zwołana Konierencja. — Zjazd prasy duży. Przeważa Oczywiście język niemiecki i niemieckich dziennikarzy
najwięcej.
Są
też jednak
irancuscy,
amerykańscy
itd. no, i naturalnie spora
kupa

tewscy,

z redaktorem oiicjalnej

Posiedzenie plenarne.

nastrój szerzyła
dziennikarze li-

„Lietuvos

KRÓLEWIEC, 2-IV. PAT. Dzisiej-

sze posiedzenie plenarne obu delegacyj oczekiwane z wielkim
napięciem
rozpoczęło się punktualnie o godz.
11-tej przy dużym
udziale przedstawicieli prasy. Posiedzenie otworzył p.
minister Spraw
Zagranicznych Zaleski jako kolejny przewodniczący i ustalii, że porządek dzienny posiedzenia powinien
obejmować
odczytanie
protokułu,
stwierdzenie
poszczegól!
nych punktów programu
konierencji,
wedle ułożonych
przez obie strony
projektów,
dyskusję generalną nad
tymi projektami i utworzenie komisji

Aidas* opuścili

Królewiec. Miała też dziś odjechać delegacja litewska, a
nawet jakoby zakupione były bilety.
Delegacja polska zachowała zimną krew, będąc przygotowaną w razie zerwania rokowań zwrócić się do Ligi
Narodów o pośrednictwo.
Na tle tych wypadków

krąży cała powódź plotek dzien-

nikarskich.
Obrady dzisiejsze rozpoczęto pod złym znakiem. Na
wstępie Woldemaras wygłosił wielką mowę, ktėra wywołała zaciętą dyskusję. Min. Zaleski odpowiadał jasno, wyraźnie dominował w dyskusji, szachując przeciwnika na
polskich, a także litewskich.
każdym kroku.
Delegacja litewska przybyła dnia
Tu następuje niespodziewany zwrot na lepsze. Litwini
poprzedniego, t. zn. w czwartek, polprzyjmują nalegania Polski, aby sprawy odesłać do komiska — w piątek rano. Na tle typowo
niemieckich zabudowań Bahnhoiu, za- sji, dla szczegółowego ich rozważenia.
majaczyły sprężyste postacie policjan0 godz. 4 ppł. odbyła się u p. Woldemarasa kawa dla
tów.
Przedstawiciele władz niemiec- prasy. Panował
bardzo serdeczny ton, nastrój domowy,

kich witają ministra Zaleskiego.
Hotel Continental
pełny jest prasy. Podobno
ktoś śpi nawet w łazience.
Hotel Berlinerhoi zajęła delegacja polska, a Central — litewska.
W hołach tych hoteli zebrała się ciżba prasy: języki angielski, niemiecki,
rosyjski, polski mieszają się między
sobą, lecz wciąż
krąży
wokół pytanie: „Czy co z tego będzie?“—R6žne są wróżby. Nikogo zaś o nic zapytać
nie można,
niepewność
trwa
do godziny
prawie 1-szej po południu.

Łecz oto zaježdža

auto

wszyscy

Popołudniu

przyjaznym.

dzinie

Po go-

rewizyta Voldemarasa.

Wycho-

dzi w towarzystwie

z auta. —

konsula

Wyznaczono

Gabrysa

nastąpiło

drugie

Najważniejsze

niemiecka

oczekiwać

dla

że wszystko
žal“.

się ułoży

prasa

presji Niemiec

Wyjeżdżam

do

KRÓLEWIEC

2-go kwietnia.

Należy mieć
Nienawiści

niema —tylko

Komisja

m,

pierwsza zajmie się sprawami

gospodatczemi

będą

będzie

radca

sprawy

i ko-

skę

aby

rzetelnie

obowiązek

na nią włożo-

ny wypełnić, do porozumienia doprowadzić, ten mur nieszczęsny zimnych podejrzeń
i nieuiności
przełamać,
z
Litwą się porozumieć.
Zachodzi więc
pytanie tylko czy
strona kowieńska
wysunie
czy
nie wysunie
sprawy,
które uniemożliwią
dalsze debaty?

Rozwiązanie

tego pytania

ta cechująca

zawsze

utrudniała

stronę

litewską

skrytość. Pogłoski o przygotowaniach
w Kownie,
o jakiejś sumie odszko-

dowań za rannych żołnierzy litewskich,
którą zażądać ma Litwa, nie

wróżyły

nic dobrego.
Także „Ostpreussische
Zeitung“ pošpieszylo
na granicę wysłać swego korespondenta,
by już z
$óry pesymistycznie
nastroić
opinię

niemiecką Prus Wschodnich,

i tak już

Twierdzenia

noty

co do

litewsklego,

mam

zaszczyt podać

rzekomo

wrogiego

ne przez żaden fakt historyczny.

Przeciwnie

ki Polsce Litwa zdołała utrzymać

swoją

stosunku

podstąw

do wia-/

pozwalam

Polski

w stosunkujdo nie-

i nie mogą być potwierdzo-

sobie stwierdzić, że Polska

nietylko nigdy nie była przeciwniczką niepodległości państwa litewskiego, ale że dzięniepodległość.

łował przeciwko rządowi polskiemu powołując

się

na

Zarzuty,

które Pan stormu-

egzystencję organizacyj woj-

skowych z pośród emigrantów litewskich w Polsce i na kontakt terorystów litewskich z władzami polskiemi są równie bezpodstawne
į oparte najwidoczniej na fałszywych informacjach.
Aby na przyszłość uchranić rząd litewski przed tego rodzaju informacjami mo-

gę tylko zaprosić Waszą Ekscelencję, aby zechciała akredytować reprezentanta Litwy

w Warszawie, aby
informacyj ścisłych
aby agresję Polski
sobie przypomnieć

był on w stanie sam udzielić rządowi litewskiemu w tej kwestji
i dokładnych. Co do propozycyj
Pańskich zmierzających do tego
w stosunku do Litwy uczynić
mniej prawodopodobną, pozwalam
Panu, że niejednokrotnie rząd polski dawał wyraz swych pokojo-

wych zamiarów w stosunku do republiki litewskiej. Pozwałam
uwagę Waszej Ekscelencji na fakt, że rząd polski najbardziej

sobie również zwrócić
formalnie
oświądczył

przed Radą

okazało,

nić wszelką wzajemną agresję niemożliwą. W tym sensie proponuję Panu zawarcie
natychmiast paktu o nieagresji pomiędzy Polską a Litwą. Wobec powyższego nic nie
mam przeciwko temu, aby kwestja bezpieczeństwa państwa
litewskiego stanowiła

napozór,

iż

delegacja litewska spraw tych
o zabarwieniu
nieco
prowokacyjnem na
stół obrad narazie nie wysunie. W tem
był zasadniczy zwrot w spodziewanym

pełniej

Ligi Narodów,

że Rzeczpospolita polska

uznaje i szanować

będzie najzu-

niepodległość polityczną i integralność
terytorjalną republiki litewskiej.
Ponadto mogę zapewnić Pana, że 1ząd polski pragnie nietylko
uczynić
prawdopodobną możność agresji przeciwko Litwie, ale że byłby nawet skłonny

mniej
uczy-

premjer

tego, że Wilno

!

podległości litewskiej są całkowicie pozbawione

za

między

delegacjami

not.

Woldemaras

wola

projektu w
sąsiedzkie-

udo-

Pol-

gdy
i że
dalodcał-

stwierdza

i Kowno

znalazłyby

się w strefach
sąsiedzkich i, że wobec tego komunikacja wzajemna mię-

„Polski.
dzy

Wilnem

odwrotnym

a Kownem

mogłaby być

limowa suwalska nie jest trakfafafem.
Umewę suwalłską premier Woldemaras nazywa traktatem. Przeczy temu art. I tej umowy ustalający wyraźnie, że umowa stanowi jedynie linję demarkacyjną pomiędzy wojskami.
Pozatem umowa ta została anulowana przez późniejszy układ kowieński
z 29 listopada tego samego roku.

Szczególne stanowisko strony lifewskiej.

Następnie p. min. Zaleski
stwierdza, że stanowisko strony litewskiej
wobec propozycyj polskich jest dość

szczególne.

wystar-

dobrą wolę
Polski,
która nie chcąc
drażnić stronę litewską unikała terminu „granica“ przyjęła termin „linja
celna“. Premjer Woldemaras
stwiersdził, że termin
ten nie oznacza postępu albowiem kryje on w sobie postulat ) przynależności
terytorialnej,
czego właśnie strona litewska pragnie
uniknąć. Proponowane przez Polskę
ułatwienia w ruchu lokalnym w obrębie 30-to kilometrowej
streiy prowa
dziłoby
zdaniem
Woldemarasa—do

Pana z dn. 1 kwietnia r. b. w związku z memo=

skłonną do stawiania przeszkód wszelakich
na drodze ku porozumieniu
Tymczasem się
„polsko - litewskiemu.
przynajmniej

go

Kota polska w sprawie pakiu в nieagregji.
państwa

uznany

Dobra

KROLEWIEC, 2.1V, PAT. Tekst noty złożonej w dniu dzisiejszym delegacji
litewskiej przez delegację polską w sprawie bezpieczeństwa państwa litewskiego: Panie
rjałem dotyczącym bezpieczeństwa
domości Pańskiej co następuje:

być

Przechodząc do oceny
sprawie lokalnego
ruchu

bezpieczeństwa.

królewieckich należy uważać jako wstęp do dalszych rozmów. m.

Prezydencie. W odpowiedzi na notę

nie może

Szumlakowski

Przewodniczącym ze strony polskiej będzie naczelnik Hołówko,
nuje, Tak do godziny pół do piątej z litewskiej p. Bałutis.
„Frzecia komisja'zajmie
się sprawami ruchu granicznego.
po południu.
:
Ze
strony
polskiej
wchodzi
radca
Tarnowski,
z litewskiej p. SiTymczasem
zwolna zaczyna
się
klarować cała Sytuacja. Czy Litwini dzikauskas poseł litewski w Berlinie.
Wszystkie trzy komisje zbiorą się 20-go kwietnia w Berlinie,
istotnie chcą pracować w kierunku
II w Warzmierzającym ku unormowaniu stosun- następnie zaś będą obradowały: pierwsza w Kownie,
i lil w Berlinie lub
Królewcu.
Zakończenie
rokowań
ków?— Delegacja polska, o ile wiado- szawie

mo postanowiła
zgóry,
w imię tej
decyzji genewskiej, uczynić wszystko,

cziie drogą
nieopublikowanych
not.
P. min. Zaleski wychodząc z założenia, że jawność obrad
tylko wtedy
będzie konkretna,
jeśli równocześnie
jawną będzie korespondencja prowadzona w drodze not, proponuje opublikowanie dotychczas
wymienionych

W. ten sposób delegacja litewska unizjechaly kając normalnej dyskusji w poszczewspólnej gólnych komisjach prowadzi ją iakty-

Sfrona lifewska nie zamierza zwłekać.

Dziś o g. 6 min. 30 zamknięta

jej

konierencji, toczą się w sposób
niezwykły i nie odpowiadający
ustalonym zwyczajom
procedury konierencyj międzynarodowych, a mianowicie
strona litewska unikając jak
narazie
bezpośredniego wypowiedzenia się w
ramach samej konierencji co do poszczególnych
projektów
złożonych
przez stronę polską, przyjęła zwyczaj

poglądów
drogą
delegacji
polskiej.

Z kolei premjer Woldemaras prze- czający. Podkreśliwszy, że w ten spo”
szedł do omówienia zgłoszonych przez sób możnaby sformułować argument
Polskę projektów przyznając,
że te wystarczający do odroczenia
obrad
projekty są bardzo szczegółowe i w premjer Woldemaras. jednak zaznadetalach opracowane, zastrzegł jednak czył, że wobec zarzutu życzliwej Polco do tego,
że dokładne
zbadanie sce prasy twierdzącej, jakoby strona
tych projektów wymagałoby diužsze- litewska zwlekała, godzi się na rozpago czasu, podczas gdy termin 2-dnio- trzenie już obecnie
złożonych
przez
wy Od chwili ich złożenia przez Pol- Polskę projektów.

zostala konferencja polsko-litewska. Rezultatem czterodniowych
rozmów jest ukonstytuowanie się
3 komisyj,
które
rozpatrzą
zgłoszone projekty polskie i litewskie.
munikacyjnemi.
Przewodniczyć
i dyr. Zaunius.
;
Druga komisja rozpatrywać

!

W dalszym ciągu Woldemaras wy- sadorów z r. 1923 starając
się
glosił dłuższe przemówienie, na po- wodnić, że Litwa w- stosunku do
czątku którego zajął się szczegółową ski niczem nie jest związana,
interpretacją grudniowej rezolucji Ra- chodzi o sprawę sporną
Wilna
"dy Ligi Narodów i paktu Ligi Naro- sprawa ta zostaje dla Litwy w
dów. Premjer Woidemaras omówił szym ciągu, niezależnie od faktu
po kolei akcję gen.
Żeligowskiego, bywających się obecnie rokowań,
układ suwalski i uchwałę Rady Amba- kowicie otwartą.

nadzieję,

‚ — Ukonsfyfuowanie się komisyj.

rokowań.

Wielka mowa p. Woldemarasa.

powie-

Kowna.

tr owadzenia

wyrażania swoich
not przesyłanych

prace obu delegacyj, które
do Królewca celem odbycia

nas, że przyjęto, aby ko-

dobrze.

sposób

Min. Załeskiego.

ierencji. Na życzenie premiera VoldeNa półtoragodzinne wywody premmarasa
p. min. Zaleski
jako przejera
Woldemarasa, odpowiedział krótwodniczący zgodził się na zmianę pokiem
a nadzwyczaj
treściwem
przerządku obrad w tym punkcie, że po
mówieniem
p.
min.
Zaleski.
Odpoodczytaniu
protokułu
odbędzie
się
najpierw
dyskusja generalna, w toku wiadając na poruszone przez premjektórej wyłonią się konkretne wnioski ra Woldemarasa kwestje p. min. Żaco do poszczególnych
punktów pro- leski zaznaczył przedewszystkiem, że
gramu.
Po
ustaleniu w ten sposób podniesienie sprawy wileńskiej nawet
porządku dziennego członek delegacji w sposób w jaki to uczynił Woldelitewskiej dyrektor departamentu Za- maras nie miało tendencji łagodzenia
stosunków. W dalszym ciągu minister
unius na prośbę min. Zaleskiego odże pragnie tylko
czyta! protokuł
z poprzedniego po- Zaleski zaznaczył,
ustalić
pewne
iakty
na
które powołysiedzenia,
który
obie
strony
bez
wał
się
p.
Woldemaras.
sprzeciwu przyjęły.

Przechodząc do dyskusji generalnej, p. minister Zaleski w zagajeniu
wskazał na iakt,
że
dotychczasowe

posiedzenie, o nastroju

czo nic przeciwko temu nie mam.

dwie komisje

dla uzgodnienia regulaminu prac Konierencji i t.d. i t.d. Nim się te strony
techniczne, 'a przygotowawcze załatwiają, wciąż nastrój niepewności pa-

Należy

i

prac kon-

Niezwykły

dział m. in.: „Komisje będą pracowały w ciągu miesiąca.
O pakcie bezpieczeństwa zawcześnie mówić, ale zasadni-

ministra

wizyt“!

Sowiecka

misje zebrały. się dła obrad _20 kwietnia.
W wywiadzie udzielonym prasie Woidemaras

-- „Narazie zwykła wymia-

na grzecznošciowych

po polsku.

wyraźnie przygnębiona.
i Sowietów.

Zaleskiego.
Obskakują
go wszyscy”
„Gdzie jeździł, co się stało, z kim roz-

mawiał?"

mówią

dla dalszego prowadzenia

Mowa

|

Delegacja

litewska usiło-

wała poddać projekty polskie dyskusji na posiedzeniu plenarnem podczas
gdy właściwym terenem do wdroženia dyskusji byłyby komisje. P. min.
Zaleski wyraża zgodę na propowane
przez premjera Woldemarasa komisje
celem
rozpatrzenia w nich pewnych
zgłoszonych projektów.
P. min. Zaleski zastrzega się dalej
przeciwko
twierdzeniu
premjera Woldemarasa,
jakoby
delegacja
polska
w złożonych projektach starała się przemycić
koncesje polityczne. Projekty polskie
mają charakter projektów
uznanych
w polityce
międzynarodowej
we
wszystkich państwach.›

Emigracja lifewska.
Przechodząc do sprawy
emigracji
litewskiej w Polsce
p. min. Zaleski
stwierdza,
że żadne bandy antylitewskie na terytorjum polskiem nie istnieją, że emigranci litewscy
korzystają
z prawa azylu jak każda inna emi-

gracja w Polsce. Z naciskiem pod10- kreślił dalej p. min. Zaleski, że pra-

i w kierunku

objęta

kalnym ruchem
sąsiedzkim.
W ten
sposób na zasadzie
złożonych przez
Polskę
projektów
przesądzone były
pewne sprawy, których właśnie Litwa
wprowadzać nie chce. Przyjęcie ruchu
lokalnego w myśl projektu polskiego
doprowadziłoby
do
tego,
że bez
właściwej kontroli wizowej
odbywałby się ruch pasażerski umożliwiający
wjazd osób zarówno
z jednej jak i

wo azylu jest dła Polski Święte albowiem Polska przez 100 lat zgórą .sama zmuszona była u obcych z tego
prawa korzystać.
!
W sprawie konwencji kłajpedzkiej
min.
Zaleski
oświadczył,
że nowe
rozporządzenie
litewskie
regulując
spław na Niemnie o czem
delegacja
litewska
zawiadomiła delegację polską, dotyczy jedynie
jednego ustępu
z
arugiej
strony
niepożądanych. art. 3 aneksu 3 konwencji kłajpedzPremjer Woldemaras
stwierdził wo- kiej. Polska zaś
pragnie poruszenia
bec tego, że w tej postaci projekt sprawy
splawu
na Niemnie w całej
Polski uważa za niemożliwy do przy- rozciągłości.
Strona
polska
uważa
jęcia.
przeto, że 'zakomunikowane jej nowe

„Bandy” na feryforjum Polski.
Przechodząc do sprawy
bezpie- ram informujący, że banda złożona z
czeństwa premjer Woldemaras
przy- 60 ludzi zaatakowała ub. nocy
przy
tacza dawne zarzuty cG“ do tworzė- pomocy karabinów maszynowych grania rzekomo na terytorjum polskiem nicę litewską, której
przejść jednak
band złożonych z emigrantów
litew- nie zdołała. Ten
wypadea
potwierskich skoncentrowanych jakoby w Li- dza mniemanie rządu litewskiego,
iż
dzie i uzbrojonych przez władze pol- z terytorjum polskiego wychodzą zaskie. Na. potwierdzenie
swoich
wy- miary obalenia obecnego rządu litewwodów premjer
Woldemaras komu- skiego.
nikuje, że dziś rano otrzymał
teleg-

Bezpieczeństwa feryforjum Litwy.

rozporządzenie

litewskie

co do

spła-

wu może być tylko punktem wyjścia
komisji do szerszego omówienia tej

sprawy,

W konkluzji p. min. Zaleski przychylił się .do wniosku
Woldemarasa
o utworzenie 3-ch komisyj.
" Po

przemówieniu

p. min. Zaleskie-

go wywiązała się na temat
pewnych
szczegółów przemówienia p. ministra
polemika między p. min. Zaleskim a
premjerem Woldemarasem, w której
to polemice obaj przewodniczący delegacyj precyzują niektóre szczegóły

swoich dotychczasowych przemówień*
Zdaniem Woldemarasa,
najpierw- celem
zapewnienia całkowitego
bezutrwalone być winne
bezpieczeństwo pieczeństwa państwa litewskiego pro- Polemika ta przeciągnęła się do god.
terytorjum litewskiego,
a
potem do- ponuje
posiedzenie
plenarne
zawarcie paktu polsko-litew- 2-ej poczem
piero może być
mowa o ruchu lo- skiego o nieagresji. Woldemaras pod- przerwano*
kalnym.
W
dalszym ciągu premier kreślił, że ten projekt Polski uważa
Usfalenie składu komisyj.
Woldemaras oświadczył,
że w dniu za poważny
i nadający się do dyPo przerwie
Śniadaniowej
posiedzisiejszym delegacja polska doręczy- skusji.
dzenie
plenarne
obu
delegacyj
wznoła delegacji litewskiej notę w której

Komunikacia kalejowa i poczfowa.

Co do dalszych projektów — ko- Szy się albowiem
Litwa
wprowadzi
munikacji kolejowej i pocztowo-tele- niedługo cła maksymalne w stosunku
punkt programu naszej konferencji.
graficznej, premjer Woldemaras stwier- do tych państw, z któremi nie posia
Proszę przyjąć Panie Prezydencie zapewnienia i t. d. August Zaleski
dził, że obecna wymiana towarowa i da traktatu handlowego.
Zarządzenie
ruch
pasażerski
między
Polską a to dotknie oczywiście także i ruch tował
Zaleski
za życzliwe przyjęcie ja- Litwą nie wymagają narazie wprowa- warowy polsko-litewski
natychmiastowym i nieodwołalnym kra- 4-tej przez tłum dziennikarzy. Pierwsza
wobec nieistprzybyła delegacja polska, W minutę kie doznali w Królewcu. Mowy powi- dzenia w życie tych konwencyj. Istnie- nienia umowy handlowej
chu konferencji.
między PolZimne,” ponure kamienie gmachu za nią litewska. Za długim stołem talne i ogólny program prac wyłu- je coprawda pewien ruch towarowy ską a Litwą.
Reasumując swoje wywody co do
Kónigsbergskiego Oberpraesidium, po- zasiadły obydwie strony. Vice-ober- szczony został. Sporne kwestje poru- między Polską i Litwą nie wprost
lecz
drogą
okólną,
ale
także
i
co
do
projek
tów
polskich,
Woldemaras
malowane wewnątrz na dziwacznie ze- prezydent dr. Herbst powitał w imie- szane nie będą! Ach więc tak.
tego
ruchu
należy oczekiwać, że w zgadza się na
wyłonie
nie
3-ch kostawione
kolory niesłychanej jaskra- niu
Niemiec
zebraną
konierencję.
rozpoczynają najbliższej przyszłości ruch
W dniu jutrzejszym
ten
się misyj.
wości, żaludnione były już o godz. Dziękował mu Woldemaras,
dzięko- się normalne debaty konierencji. 21.
nie powiększy lecz przeciwnie zmniej-

wione zostało o godz. 5-tej

min.

30

po poł. celem omówienia
ostatniego
punktu porządku dziennego a mianowicie sprawy utworzenia komisyj i ich
składu.
Na' tem
wyczerpano
porządek
dzienny dzisiejszego plenarnego
posiedzenia, a tem samem dalsze obrady delegacyj
odroczono
do
czasu
zwołania

następnego

plenarnego

po-

siedzenia
w chwili,
gdy
wymagać
tego będą prace komisyjne. Po wzajemnych
deklaracjach
grzecznošciowych wygłoszonych przed przewodniczących obu delegacyj, p. min. Zaleski zamknął posiedzenie

|
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Specjalna

dzieło

ról

tch nionego

Obrady komisji budżetowej.

bezpośrednich

zwiększenia

po-

oraz za obniże-

stopy procentowej.

W_

uć

odpowiedzi

poza-budżetowe,
z
3

jak

ją na

własne

równowagę

stwierdza
ь
POZYCJI

nin

dochody

zabrał

fundusz

nie wpływa-

budżetu.

Mówca

realność
_ ; poszczególnych
°

budżetowych

publicznych

rych wpłynęła

dochodów

i monopolów,

w ciągu

11-tu

cy 1921/1928 r. kwota
prawie
sama jaką
preliminowano
na
й
ża:

rok budżetowy 1928/29.
z podatku spadkowego
nie zaległościami

lecz

początek

seansów"

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

Ucząca się młodzież

wynajęcia
80 gr.

za okazaniem legitymacji płaci tylko

na pierwszy seans połowę.

talizacja Tecila B.d+ Millea

z da-

z któ-

miesię-

taka
cały

=

P.
I.
S.
J.

kupić

mojej wytwórni

daje

mnie

przekonać

się,

że

to

jest

Cena wina OD

fakt,

a nie reklama.

Kalita, ul. Wielka 19.
Dagis, ul. Wielka 8.
Jasieūska, ul. Wielka 24.
W. Gołębiowscy, ul. Trocka 3.
ul. Legjonowa

takowe

na

prasa

litewska

a

i radjo

zaczęły

Elfy.

pomocy

instrukcyj

ae

ogła-

oBol ZG h

i zawodowyc
omagające
się albo
zwrotu Wilna albo E
is
A esi

Rezolucje tych anonimowych organizacyj, gdyż nie wymieniano ani miejsc

ich siedzib

ani

nazw
d

są aż

OO

nadto przej!
i

IA SEA

Do tej taktyki zaliczyć

PRS
w
mym

BR

napadzie

tisa na linję

IU

również na-

AUE

zwolenników

demarkacyjną

w

aZ: =

Pleczkaj-

pobliżu

wsi Gierwinie. „Sensacja litewska 'szy-

ta jest białemi nićmi i
kać należy w Królewcu w
1
dzie
stanęla del

Napad

w jej szuHotelu Cenja kowień-

ody Pieczkająłiac

litewską

do

ma być

przesłanej

w

niedzielę cynicznej noty litewskiej w.
sprawie beżpieczeństwa, która twierdzi
że „bandy emigrantów flitewskich przy

nie

uznając

zalety

i dobroć

moich

K.

jul. Połocka

17.

ul. Antokol 86.

polskich

Węcewicz,

ul. Mickiewicza

L. De Tillier,

ul. Mickiewicza

S. Banel, ul.

Mickiewicza 25.

T Ė

T.

20.

J. Hauryłkiewicz,
ul. Mickiewicza
F. Giesajtis, ul. Mickiewicza 39.

33-a.

czynią

й

4 Oddział damskiej konfekcji 54 22Bš

«rz: Wielko]
@8aš w iokaiilege ZOStOŁ i przeniesiony
€ hik“,
В

w

przechodząc
gdy układał

mając faktów

win są stale

a

У lokalu Hegenta

„ulicy

ч

musiał-iu-

ciec się do mistyfikacji i „Elta* puściła
w świat sensację
0 „napadzie band
Pleczkajtisa* którą podchwyci skwapliwie prasa niemiecka i sowiecka jako nowy dowód
„intryg i wiecznych
polskich zamiarów w stosunku do Litwy.
W

tyki w Królewcu.

notę

firmy

wina:

za butelkę.

K. Rymkiewicz, ul. Mickiewicza 9.

dalszym
ciągu napady
granicęć, P.
Voldemaras
ową

Niżej wymienione

zalet dobrego

J. Kalita i S-ka, ul. Mickiewicza 4.
A. Kłodnicki,

41.

z zachowaniem

DO 4 ZŁ. 50 GR.

W. Juraczek, ul. Zarzecze 21.
P. Barszczewski, ul.
Piłsudskiego 61.
R. Mackiewicz, ul. Nowogrodzka 2.

lifewskiej

Z chwilą gdy delegacja litewską wyjechała z Kowna do Królewca,
oficjal-

dostępnych,

J. Zarnowski,

Pleczkiaitisa.“

„SEnsacje“

2 ZŁ.

Wilno.

zaopatrzone.

Anonimowe rezolucje i fikcyjne „napady

przygrywką

go podatku, wymierzonego od schedy
a nie od masy
spadkowej.
Sprawa
podwyżek urzędniczych i sposób ich
budżetowego pokrycia będzie mogła
być rozstrzygnięta dopiero w związku z pewną reformą bodatkową.
W
dalszym ciągu
komisja
przystąpiła
do budżetu Prezydjum
Rady
Ministrów. Budżet ten referował
poseł
Polakiewicz
(B. B. W. R).
Podczas
referatu
posła
Polakiewicza
przybył
"na _ posiedzenie
komisji

i

L. Tomczyk,

«kk.

te-

produkcja

J. Zwiedryūski i S-ka, ul. Wileńska 28)

Niski wpływ

konstrukcją

WINA KRAJOWE

Do wiadomości Sz. Klijenteli.
możność
sprzedaży
wina
po cenach

w

tłomaczy

Się

JAK OŚCI

PIERWSZORZĘDNEJ

smaku, mocy i odżywczej wartości.
Przoszę

sprawie tego napadu Polska

>

TANIE ŹRÓDŁO ZAKUPÓW [BB

=

Skłep

gałanteryjno-bławatny

a Józefa

Agen-

cja Telegraficzna upoważniona została
do jaknajbardziej
kategorycznego zaprzeczenia wiadomości podanej przez
urzędową litewską agencję telegraficzną
o
rzekomym
napadzie
zwolenników
Pleczkajtisa na linię demokracyjną w
pobliżu wsi Gierwinie i o oddaniu przez
nich w stronę terytorium litewskiego оkoło 50 strzałów.
Wiadomość ta jest całkowicie zmyślona, a jedynem
jej wytłomaczeniem
może być chęć szerzenia w czasie trwania obrad królewieckich informacy| ozaburzeniach na granicy polsko-litewskiej.

=

17 (obok kościoła Św. Jana), tel. 928.

Poleca na nadchodzące

|«

wszelką kontekeję

p
|

za

Kłodeckiegojp

Wilno, Zamkowa

a

Wybór wielki.

m

Święta:

|

p=

B

m!а

Galanterję męską i damską
Towary włókiennicze.

Po cenach konkurencyjnych.

|m

| zgł

Gzyczerin ni E ustępuje.
WIEDEŃ,

2.1IV. PAT.

Tutejsze

dzienniki otrzymują

syjskiego zapewnienie, że pogłoska o rzekomym
misarza

Cziczerina jest pozbawiona

wszelkich

z poselstwa

ro-

ustąpienia

ko-

zamiarze

Kapelusze, czapki, bie-

podstaw.

liznę męską

Wielkie trzęsienie ziemi w Smymnie.

SMYRNA, 2.IV. PAT. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło 31 marca rb.
Smyrnę i okolice uszkodziło około 100 domów.
Najbardziej
ucierpiało
przedmieście Torbali, gdzie 20 osób p oniosło śmierć a około 60 odniosło
podziemne,
nie
które jednak
vice-prezes
Rady
Ministrów prof: rany. W niedzielę wyczuto nowe wstrząsy
wyrządziły żadnych szkód. Do okolic nawiedzonych
katastrofą wyjechali
Bartel.
Zreierowane
zostały
koprzedstawiciele władz. Zorganizowana
została akcja niesienia pomocy ludJejno budżety Najwyższego Trybunaności.
Rada
ministrów
wyasygnowała
j
na ten cel odpowiednie fundusze.
uż
łu Administracyjnngo, Polskiej AgenANGORA, 2.IV. PAT.
W. Smyrnie i okolicach
ponowne
nastąpiło
cji Telegraficznej,
Drukarń Państwotrzęsienie ziemi. Wiele miejscowości
uległo zniszczeniu. Jest 8 osób zabiwych oraz przedsiębiorstwa
wydawtych, 56 rannych.
nictw państwowych,

Dyskusja.
dyskusji, jaka

artystyczną obrazu

na

i i

Zwiększona

rozbudowy iniast i kwaterunkowy po- KAWA
siadając

ceny

W. OSMOŁOWSKI,

szač ai

ag
reierentowi

głos podsekretarz stanu M-stwa Skarbu p. Grodyński zaznaczając, że fundusze

wartość

tyłko

an

datków

niem

kierunku

na wysoką

będzie wpuszczana

Bilety honorowe koloru białego ważne tylko na l-szy seans.
Początek seansów: 0 godz. 3 po poł. — 5.30 — 7.45 — 10.

Ludzkości

UWAGA!

Rządu.

w

publiczność

4

nie za obniżeniem
podatku
obrotowego. Podatek majątkowy rząd preliminuje nisko i zamierza go zastąpić
podatkiem stałym. Również nisko preliminowany jest podatek
spadkowy.
Poseł Krzyżanowski
wypowiada
się
dalej za przebudową ustroju - рода!kowego

UWAGA: Ze. względu

na-

Prasa sowiecka © otwarciu Sejmu.

nastepnie

A

*

i damską

krawaty, rękawiczki,
wyroby skórzane i trykotowe,
pończochy,
Skarpetki,

laski,

para-

sole i t. p,
A

O. KAUicz "'

Poleca
firma:

CENY

Р
B
й
5
й

LNO, ZAMKOWA
Telefon 939.

:

KONKURENCYJNE.

WRS SZA CISY SZA EJ SEBA WJ Р

У

Ы ЕН НА МНМ

) СС АЬ ЗБ АЛА DRY CZY SZA GH SEA WEJ AKA WOJ

KOMUNIKAT

a

się głos
p. wice-prezes
Rady Ministrów
Prasa sowiecka zamieszcza obszer- są jeszcze jednym dowodem, że starozwinęła zabrał głos poseł Czetwer- prof. Bartel, wyjaśniając podwyżkę pone
sprawozdanie
swoich korespon- nowisko endeków, podyktowane
Niniejszem podaję do wiadomości Szanownej Klijenteli, že Biuro
ciatyński (KI. Nar.) podnosząc na wstę- zycji w zarządzie centralnym. Co do
dentów
o
otwarciu
Sejmu
pod soczy- snem partyjnictwem i doktrynerstwem,
Techniczno-Handlowe i robót inżynieryjnych St. STOBERpie sprawę podwyższenia budżetu za- komisji dla nadużyć, to znieść ją bęjak np.: „Polska „de- stanowisko
„obserwacyjne* w chwiSKIEGO mieszczące się przy ul. Mickiewicza 9, zostało przeniesione
rządu centralnego, a w dalszym ciągu dzie mógł Sejm.
+
p. wice- stemi tytułami
lach ważnych dla państwa
mokracja”
łaską
Piłsudskiego",
„Pojest wodą
do nowego lokalu przy ul. Mickiewicza 27.
sprawę Trybunału
Administracyjnego premjer podnosi
konieczność utrzy- MOS
ы
rei
na młyn sowiecki.
B 1335 - о
Z poważaniem St. STOBERSKI
stwierdzając, że do Trybunału tego mania wydawnictw państwowych które |icyjny terror w polskim parlamencie
Z prasy sowieckiej również widać, `-----------komunistyczni,
Awanturnicy
iki obywa- |! „p.
iej
Ч ЧЕ GIGA WRS RMA WZ SAM EW ETA WAB LTA VES BEI MY
ю
sh,
czynniki
wpływa: mnóstwo
podań, nie wcho- zarówno miejscowe
chwilę о- że pierwszym głównym obowiązkiem
WAŻĄ 2 którzy zakłócili uroczystą
dzących w zakres jego kompetencji, telskie jak f wojewodówie
potrzebne.
W
dalszej
dyskusji
zabietwarcia
Izby
Poselskiej
przedstawieni
posłów polskiego Sejmu z grupy konp. skargi na Urzędy Ziemskie. Mówmunisty
ii
Н
ja
iewinni
barankowie,
męcznej było zaniesienie
skargi
OE
ca opowiada się za likwidacją
ko- rali jeszcze głos posłowie Rozmaryn, 54 Jako niewinni
do
usłużny
ch
korespo
ndentów
Tassu
misji do walki z nadużyciami i zapoi Izwiestji
na postępowanie
rządu
wiada, że przy omawianiu odpowied- ski, Czapliński
i Rataj omawiając
2
Ё
i
5
nich paragrafów Klub jego wniesie o działalność
i poszczególe paragraty di P. P. S. i Wyzwolenie mogą.
być polskiego. Trzeba wyraźnie się zapyw tać, czy można tolerować takiego poje łaskawie
mni, pochwalono
ięb
żet
skreślenie rozchodów na wydawnictwa
kosła, który za najpierwszy swój oboawantur
popieranie
Moskwie za
p
Mas
e
państwowe.
W
odpowiedzi
zabrał
wiązek
munistycznych.
Również
pochlebnie
uważa komunikowanie się z 0KURAS
wyraża się prasa sowiecka
© ende- bywatelami obcego państwa, których
Podział referafów budżefowych.
kach, których stanowisko
uniemożli- działalność _ polega
na oczernianiu
komuni- wiło przejście kandydatury
vice-pre- Polski. *
W sobotę rano
pod przewodni- skiemu (Bezp. Blok), min.
Nk.
ctwem posła Byrki odbyło się posie- kacji - posłowi Kaczanowskiemu (P. mjera Bartla. Głosy prasy sowieckiej
GARSAS
dzenie sejmowej
komisji budżetowej. P.S.),
min. rolnictwa
posłowi hr.
ё
Na posiedzeniu
tem dokonano
roz- Stadnickiemu Adamowi (Bezp. Blok),
Pierwszy bilans sejmowy.
działu
referatów
preliminarza bud- min. oświecenia
publicznego — poW sobotę 31-go marca zakończył ski, aby jednorazowy zasiłek dla iunżetowego na rok budżetowy 1928-29. słowi Stypińskiemu Józefowi (B. B.), sję pierwszy ke prac Sejmu: uchwa- kcjonarjuszy
państwowych
wypłacić
Referat
sejmu,
senatu,
Prezydenta min. robót publicznych -- pos. Chą- Įenie prowizorjum
budżetowego na w dwóch ratach 20 kwietnia i 20 masłowo
Pierwsze
dzisiejszego
Rzeczypospolitej i izby kontroli pań- „dzyńskiemu (N. P. R.), min. pracy— cząs1 IVdo 31 VI, oraz ustawy inwe- ja. Następne posiedzenie
Izby Poseldziecka to - mama; drugie to—
stwa
przydzielono
posłowi Wyrzy- posłowi Pragerowi (P. P. S.), min. Te- stycyjnej. Oba te przedłożenia uchwa- skiej wyznaczone
zostało
na 24-go
kowskiemu
(,„Wyzwolenie”),
referat form rolnych - pos. Maks. Malinow- jope zostały w brzmieniu
projektów kwietnia. Pód obrady wejdzie wówprezydjum rady ministrów i minister- skiemu („Wyzwolenie“), min. poczt i rządowych,z tą nieznaczną poprawką czas budżet, który prawdopodobnie

Ъ----

Polityka finansowa
„Rząd chce wydać
w tym
roku
2458 miljonów zł. Do tego doliczyć należy niedobór przedsiębiorstw państw.
w sumie około
19 milj. oraz 5 milj.
przeznaczonych na cele kulturalne w
budżecie inwestycyjnym. Ponadto rząd
chce wydać 50 m.z pożyczki premjowej i 75 milj. z zapasów kasowych na
zakup papierów wartościowych. Istnieją oprócz tego wydatki nie objęte ani
budżetem państwa, ani samorządem,
np. wydatki na budowę szkół
zawodowych pokrywane z dodatku do podatku przemysłowego. Fundusze rozbudowy miast oraz kredyty na budowę domów oficerskich znajdują
pokrycie w
podatku
kwaterunkowym.
Wydatek 31.000.000 zł. na zasiłki dla
urzędników w Il kwartale
czerpany
jest z przewidywanej nadwyżki preliminarza, która w ten
sposób
redukuje się do 16.000.000. Jeżeli nie pójdziemy dalej w kierunku polepszenia
płac urzędników — mówił
referent,
to w każdym razie zdaje się, że zasiłki będą i nadal wypłacane. W budżecie potrzeba 93.000.000 zł. aby pokryć te wydatki w ciągu
następnych
3-ch kwartałów.
Przypuszczając,
że
komisja podwyższy jeszcze sumę wy:
datków budżetowych o jakie 50. milj.,
trzeba będzie znaleść pokrycie jeszcze
na 140.000.000.
Naturalnie możnaby
podwyższyć dochody Państwa.
Rząd
występuje z nowymi podatkami, mianowicie ze stałym podatkiem
majątkowym, z wnioskiem o podwyższenie
podatku gruntowego z opuszczeniem
progresji i depresji oraz z podatkiem
budynkowym i wreszcie ze specjalną
ustawą o rozdziale źródeł dochodów
między państwo a samorządy. Z tych
trzech nowych podatków preliminuje
się około 200.000.000 zł. Stwierdzając
konieczność uchwalenia
tych
podatków, referent opowiada się jednocześ-

muzyczna!

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. SZCZEPAŃSKIEGO.

tworu

Ducha

Arólów

Miejska,

Świata,

ilustracja

1513-1

ul. Ostrobramska

Najpotężniejsze arcy-

WARSZAWA, 2-IV PAT. W ponie- stwierdzają, że na omówienie polityk!
działek o godz. 10-tej min. 45 rozpo- zą du będzie czas przy debatach nad
częły się obrady
komisji budżetowej budżetem
M-stwa
Skarbu.
Reierent
nad budżetem na rok 1928—29.
Po- poseł Krzyżanowski uważa, że dyskusji
siedzenie zagaił przewodniczący poseł ogólnej nad zasadami polityki finanByrka (BBWR) proponując,
aby dy- sowej rządu
nie można
prowadzić
skusję ogólną odłożyć do czasu obrad przy omawianiu budżetu o charaktenad ustawą skarbową,
narazie
zaś, rze rozchodowym,
tembardziej,
gdy
aby komisja przeprowadziła
rozpra- się nie zna jeszcze strony
dochodowę szczegółową. Poseł Trąmpczyński wej budżetu. Na wniosek Posła Rata(KI. Nar.) jest zdania, że należałoby ja (Piast) uchwalono,
aby
dyskusję
na
dzisiejszem
posiedzeniu
odbyć nad budżetem rozpocząć od
ogólneogólną dyskusję
nie nad
budżetem go zagajenia, którego podjął się rejako takim, ale nad
polityką
rządu. ierent poseł Krzyżanowski, podając w
Natomiast posłowie Diamand
(PPS), swem przemówieniu krótki zarys poChądzyński (NPR) i Woźnicki ( Wyzw.) lityki finansowej rządu.

W

wyświetlane!

Sala

Miejski Kinematograf Kulturalno-Oświatowy

Dziś będzie

Kochanowski, Szydłowski, Chądzyń- Czenmiy. dręczeni przez „polski a

ъ

|
|

НЕКВАТА

„KOPERNIKIEM“

posłowi telegraiow — pos. Marcinowi Sosze p.P.S, na którą zgodził się referent zdąży do tego czasu
(Str. wage
emerytur i s" — gene- komisji budżetowej pos. Krzyżanow- misja budżetowa.

ralnemu referentowi prof. Krzyżanow
skiemu.
Generalny
referat budżetu objął
min. spraw wojskowych — posłowi
Kościałkowskiemu (Bezp. Blok), skar- proi. Krzyżanowski (B. B.).
Komisja
uznała za konieczne ubu i długów
państwowych
posłowi
Hołyńskiemu Janowi (Bezp. Blok), kończenie prac nad budżetem w jakmin. sprawiedliwości — d-rowi Roz- najszybszym czasie tak, ażeby budżet
marynowi (Koło żyd.), min. przemy- mógł być uchwalony przez Sejm i
słu i handlu — posłowi prof. Zarań- Senat przed 1 lipca b.r.

UNIA

Walka

w

Role

żydowskiem.

rozpatrzeć

Żądać wszędzie

ko-

L“

M. (0, 100 i 0

Własny sklep w Wilnie, Mickiewicza 10

|

UWAGA!

Prasa żargonowa
iniormuje,
że Stanowczo i że nastąpi to dopiero Z
na posiedzeniu Koła omawiano spra- chwilą, gdy będą
1380—1 | ii
ustalone warunki
wę obsadzenia komisji. Poseł Gryn- współpracy w Kole,
nie chcą
gdyż
baum zapytał
posłów galicjan,
czy być zmajoryzowani. Poseł Grynbaum nym posłem żydowskim
obeznanym || Już ostatni okres dawania oglo|
szeń ŚWIĄTECZNYCH
gotowi są wyrazić zgodę na utworze- zagroził wówczas, że jeżeli galicjanie z kwestjami
Wogóle
budżetowemi.
nie jednolitego Koła. Ci odpowiedzieli, nie wyrażą natychmiast zgody i nie nie pozwolą sobie
galicjanie dyktoże narazie
nie mogą Odpowiedzieć przystąpią do Koła, to poseł Roz- wać warunków, gdyż sukces wyborpism. Ogłoszenia na bardzo dowarunkach
przyjczton- czy odnieśli oni, a nie socjaliści z ! godnych
maryn nie będzie mianowany
Koła ży | muje
BIURO REKLAMOWE
kiem komisji budżetowej. Odpowiedź Kongresówki,a b. prezes
brzmiała, że nie dadzą się przestra- dowskiego pos. Hartglas przepadł we | STEFANA GRABOWSKIEGO
I p
N
GAR
szyć, i że poseł Rozmaryn jest jedy- własnym okręgu. Porozumia w Kole Й w Wilnie Garbaiska 1. tel. 82,
żydowskiem narazie nie osiągnięto.
Poznań

| DO „SŁOWA

Krem!!
utrzymuje |delikatną ipiekną cerę ELE
RE
ządać tylko oryginalny wyrób fir

|

|

i
ч

|

i do wszystkich

fi

Ъ

wewnętrznych

YTZAEEZTĘTYREWACES

Spraw

Polakiewiczowi (Bezpart. Blok), referat min. spraw zagranicznych posłowi
Janowi Dąbskiemu (Str. Chł.), referat

STYEZBZ.

stwa

Plufos

||

$

y džio grotos „Aranaly“

Mabożeństwo żałobne

szeregu

staje przed

drobnych

Sądem

Świadków

Świadek

Ettingerowi asumpt do stawienia pytań
żartobliwej,
lecz są one
przez przewodniczącego uchylone.

Bolesław Frąckiewicz

Piotr w formie

Moroz.
Wprowadza
go policjant.
Świadek, b. członek KPZB areszw związku z likwidacją jedtowany
nego z jej komitetów, został ro pewnym czasie zwolniony.
:
Pewnego dnia przyszedł do niego

Pozostałe — rzeczowe pytania po-

zostałych obrońców

dotyczą

„okolicz-

Emer.

ności poruszonych przez Świadka.
Po ukończeniu badania świadka skła-

da oświadczenia

osk.

Sawaniec,

/ nadesłała
"

dyrektywy,

komuniści

w myśl

powinni

za-

pogrążeni w smutku:

ta

P. P. S. zachwaszczona przez komunizm.
Świadek Przeciszewski

rosta Słonimski w długiem

b. sta- o masówkach i zebraniach

rzeczowem

Dlaczego twierdzi

pan,

zeznaniu udowadnia współpracę „Hra- no ćwiczenia wojskowe,
mady* z. Moskwą,
identyfikując tę nastykę lub tańce?
/ sztucznie

wytworzoną

wiadek.

„narodowościo-

%wą” partję z międzynarodową

córka, zięć i wnuk.

że Śmierć
Świata

zarzucana była bibułą,
a Bursewicz
na zwróconą mu uwagę, by liczył się
oświadczył „nie przeze słowami
stanę działać choćby mi ręce skuto*.

daje mec.

18

Wątpię

kom- się w lesie na tańce w

w lesie.
że prowadzoa może

gim-

8
zbierano

aby

Kazimiera Kozłowska

"KRONIKA
Wschód sł. g. m. 5 33

zajmie p. Michał Niezastępca
inspektora.

Zastępcą inspektora został p. Józef Byczkowski.
— (0) Ustąpienie naczelnika wydzia„łu samorządowe go wileńskiego urzędu
wojewódzkiego. Wydział samorządowy wileńskiego
urzędu wojewódzkiego traci co

| partją. Kiedy
po
energicznej
akcji
ej.
Zach. sł. o g. 18 m. 00
Ryszarda.
, ówczesnego wojewody gen., Januszaj- г ]Мес. Babianski. A czy byly nieįutro
Izydora,
tisa zbyt ciasno
zrobiło się komuni- porządki?
B
stom, wszelkiemi siłami
starali się
Świadek. Były wypadki, że trzerok znawców
i „pierwszych organizatorów
meteorologiczne samorz
Oni przedostać do T-wa
szkoły bia- ba było wysyłać konną policję, zresztą Spostrzeženia
ądu
w
wojewó
wileńskiem. W
Zakładu Meteoroiogii U. S. B. ‚ roku ubiegłym ustąpiłdztwie
toruskiej, PPS i innych ' ugrupowań. doszło do tego, że. wójtowie
odmap. jan Chmielewski,
wielce zasłużony
na niwie pracy samorząz dnia 2 - IV 1928 r.
A
W 1926 roku t.j. po powstaniu „Hra- wiali się pełnić swe funkcje.
dowej, który obecnie jest w województwie
Zeznanie tego Świadka
były
dla Ciśnienie
mady* wszystkie komitety działające
Nowogródzkiem naczelnikiem wydziału adpod egidą różnych stronnictw stały się obrony ciężkim orzechem do zgryzie- średnie w m.
ministracyjnego. W tych. dniach, jak się doodrazu ekspozyturami „Hramady”. Od nia.
wiadujemy, z powodu złego stanu zdrowia
,

tego momentu datuje

<się

akcji antypodatkowej,

władzy, trudności

przy

Świadek

początek

wypadki

oporu

komasacji

ogólnie - dostrzegalny antypaństwowy
nastrój mas.
. Przygotowywano się do powstania

zwolenia*

badać

ka, przyczem.mec.

4

Q

sprawił władzom

że

Czy

to byli wywiadowcy Puchnik i Szrajber.

iaktyczni kierownicy „Hramady* występowali na wybitnych stanowiskach?
innych, prócz

tego

walka

|

z komunistyczną

/_
‚
|

utrudniona, gdyż musieliśmy się liczyć
® uprawnieniami
„Hramady*
jako
bartji legalnej.
›

Mec.

działalnością

była

Babiański. Wspominał pan

Następuje badanie świadka Puchni- tania. *
Šwiadek
Ka, który całkowicie potwierdza pozeznanie.

Puchnik

właśnie

wio

tem, že

+

kontynuuje zeznanie i m6po

aresztowaniu

technika

był pierwszą osobą, której Bujko wy- O. K.—KPZB udat sie w przebraniu
raził chęć złożenia oświadczenia. Byli do osk. Morczyka i przedstawił mu
Oni razem na Śniadaniu,
co
daje mec. Ettingerowi asump

dawania pytań

w

ważnej.

* bić

formie

się jako nowowyznaczony technik.

obecnie
do za-

Marczyk ucieszył się i opowiedział,

mało po- że zbiegłego Romanowicza, ukrywającego się od

Kolejny świadek Szrajber był obecnym przy badaniu Bujki i potwierdza
poprzednie zeznanie.
Z powodu spóźnionej pory zezna-

Mec. Ettinger usiłuje się tłómaczyć.
Przewodniczący. Przywołujągpai przypominam,

że

х nia podk. Kudzewicza,

Czy panom podali politycznej

„ Mec. Preiss.

kieliszek, czy nalewaliście z butelki?

stępnem

Przewodniczący. Uchylam te py-

ED

KTS

SIS ITS SAS

AT TSS

Ba-

do

odesłał

pościgu

ranowicz, a ten wyprawił go do Rosji.

Przewodniczący. Proszę nie rokomedji, a badać świadka.

na do porządku
jest art. 618.

w

b. oficera eksp.
Wilnie podamy w na-

sprawozdaniu.

Reszta Świad-

ków nie wnosi nic nowego.

TO TIK

ST ITK

W. 7.

ONSITE

INS

4 miliony na inwestycje miasta

Krófkoferminawa pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego.
Prezydent

m. Wilna

p. Folejewski, który ostatnio bawił

w sprawach

służbowych w Warszawie, powrócił w dniu wczorajszym do Wilna

:

czasie swego pobytu w stolicy p. prezydent poczynił między innemi
staranią w Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie zaciągnięcia
przez
miasto pożyczki na roboty inwestycyjne
ZA
В

4

W

rezultacie

wobec

szczupłych

P.

Folejew-

kredytów

przyrzeczono

Pozatem Bank Gospodorstwa Krajowego zamierza poczynić
zagranicą, w celu wyjednania niezbędnej dla m. Wilna pożyczki

Starania
długoter-

skiemu krótkoterminową 9 proc. pożyczkę w sumie 4.000.000 zł.
minowej. (x)

lo. 30

do Wilna telefoniczne wiadomości,

nadeszły

że w

okolicy Podbrodzia ruszyła Wilja. Rzeczywiście po pewnym czasie lód pod naporem Z góry ruszył na całej rzece.

Kra spływa masowo, nie tworząc zatorów zagrażających niebezpieczeństwem.
Oziom wody wzniósł się o 1,54 cmtr.

ziemią
Rekolekcje

odbędą

czyków

i

ich

się

w Zz r О 5-

dla członków

rekolekcje

а@е

:

Stowa-

dla

Dowbor-

przez
ks. dr. Meysztowikapelana Stowarzyszenia

Dowborczzków.
«—— (x Rekolekcje w koszarach ogniowej straży kolejowej. Zwyczajem
lat ubiegłych w koszarąch miejskiej straży ogniowej odbywają się od dnia wczorajszego rekolekcje dla wszystkich pracowników, za-

ci 3,90 mtr. Zachodzi

|

ten sam zarząd gminny wystawił 4 różne
zaświadczenia
o kwalifikacjach rolniczych

danej osoby.
W związku z powyższem

morządowy

wileńskiego

wydział

urzędu

Brasławiu, Wilejce i Mołodecznie, z prośbą
o wydanie zarządzenia, aby zarządy gmin
wiejskich traktowały sprawę wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych z należytą do-

kładnością i powagą w poczuciu
odpowiedzialności za ich prawdziwość, a to z tego
względu, że urzędy ziemskie
na tych
za-

świadczeniach

znawaniu praw

parcelacji.
— (t) W

opierają swe decyzje o przydo

nabywania

gruntów

sprawie szkolnictwa

stan wody roku
bieżącego
niż w roku ubiegłym.
bezpieczeństwem
Nad

oraz

żądnym

potwierdzenie

opłalom.

nie

niższy

nadbrzeżnych

ustawione policja
mieszkańców czuwają
wodna i oddziały 3-go pułku saperów.

ra lofowa zerwała most aa Niemnie.

rolni-

podlegają

la ułatwienia legitymowania

Ź

pow.

Wi-

6 i pół kilometrów

dróg.

na terenie

Mickuńskiej,

9-ciu

gmin:

Niemenczyńskiej,

Worniańskiej,

Gierwiackiej,

Olkienickiej.

Koniawskiej i Trockiej. Obecnie została
zakończona akcja dowozu materiałów
na
dróg i mostów.

budowę

z

osobiste osobom

się

gminy

w. tych gminach

mieszkałym i zameldowanym. Ża
te pobiera się opłata 60 groszy,
zwrotu

wy-

kosztu druku. Żadnym

doza-

dowody
tytułem

innym opła-

tom dowody osobiste, jak również podania
o ich wydanie nie podlegają. Osoby posia

dające takie dowody

osobiste mozą

powiatową władzę administracyjną
świadczanie w dowodzie osobistym,
obywatelami polskimi.

prosić

0 zaże są

SAMORZĄDOWA.

— (0) Posunięcia

-

wy-

—

(x) Zatwierdzenie

uchwał

28 w sumie
dytów

30,000 zł.i przeniesienia kre$$

z jednych

do drugich.

budżetu

Wil-

- (x) Roboty kanalizacyjnew

nie. Wydział techniczny przy
Magistracie
robót kanalizam. Wilna po zakończeniu
cyjnych przy ul. Tatarskiej i Ludwisarskiej przystąpił w dniu wczorajszym
do

skanalizowania odnóg

przy

zauł.

Święto-

jerskimi ul. Śniadeckich, łącząc
sposób główną arterję kanałów
Mickiewicza z ul. Mostową.
(o) Dlaczego nastąpiła

na rok

jednak

bieżący.

w
ul.

ten
Ad.

zwłoka

z powodu

gulowania sprawy własności, wobec
że rząd nie może doczekać się od

w

nieure-

tego,
T-wa

Bibljoteki im. Wróblewskich ostatecznej de-

cyzji w

sprawie

odstąpienia

„wzmiankowa*

nego domu Państwu, następuje

niepożąda-

na zwłoka i jest obawa, aby przy przewlekaniu pertraktacyj nie został
zmarnowany
sezon budowlany.

WOJSKOWA.

—

Dowborczycy i hallerczycy! 15
maja upływa termin ubiegania się o
odznaki. Sekretarjat Związku Organizacji

b. Wojskowych podaje do wiadomości,
Ministerstwo Spraw Wojskowych
na dzień 15 maja rb. ostateczny
ubiegania
Interallie

że

ustaliło
termin

się o prawo na noszenie „Medaile
de
la Victoire*, przysługujący

uczestnikom formacji polskich

bór-Muśnickiego

i

gen.

gen.

Hallera,

— Zmiany
Wileńska

zawiadamia,

w życie od

że w związku

1

kwietnia

rb. w myśl uchwały Rady Ministrów, urzędowania w instytucjach
Państwowych
od

godz. 8 m. 00 do godz. 15 m. 60, poczynając od

tejże

daty

zmienia się rozkład jazdy

następujących pociągów lokalnych: Nr. poc.
129 o g. 15 min. 25 do Nowo Święcian (w
dnie robocze); Nr. 353 o g. 15 min. 35 do
Lidy (w dnie robocze); Nr. 1714-1414 0 g.
14 min. 00
do
Zawias
(w
soboty);
Nr. 1718-1418 o g. 15 min. 25 do Zawias
(codziennie

oprócz

sobót);

Nr.

1714

o g. 14

min. 00 do lL.andwarowa (w dnie robocze);
do Rudziszek (w dnie robocze, oprócz sot).

)Ргиуіаш do Wilna: Nr. poc.
& о97. 18 min. 15 z Zawias (w

że

pomocnik
gospodarczy
przewodniczącego
wydziału powiatowego
sejmiku WiłeńskoTrockiego p. Zygmunt Zdrojewski ustępuje

Nr. 419-1719

godz.

18 min.

115-1719
soboty);

15 z Zawias

soboty); Nr. 1719 godz. 18 min. 15

dziszek (w dnie robocze);

(codziennie).

z

tego złego, któreby na gorsze
nie wyszło i dlatego twierdzenia prałata Budkiewicza przejmowały mię lękiem nieokreślonym; jakoż w czasie
sądu, gdy p. Krylenko wprost znęcał
się badając prałata, zrozumiał i on,

że

sprawa

pewne sumy

par.

z funduszów

całem

ostrzem

zwraca

się

25 swej ustawy

„ 1) Wileńskiemu T-wu Opieki nad dzieć-

(w

z Ru-

Landwarowa

ny: Wykonawcy:

nimskiemu T-wu Ziemianek 454 zł. 33 gr.
6) Opiece szkolnej seminarjum nauczycielżeńskiego

im.

królowej

Jadwigi—

zatwierdzenia walnego zgromadzenia
T-wa,

które

najbliższym czasie.

ma

pobliżu pogranicza,

w stosunku

do

już

Warszawy.

—

Dar Narodowy 3-go Maja.

Maja. jedną z nieodłączonych

żar w domu Domnika Paszkiewicza. Straty
wynoszą 10000 zł.
W zaścianku Kaługi, gm. Krewskiej w
skutek wadliwego stanu, kominu spalił się

roku
3-g0

części pro-

ŹZbiórkę tę

organizują

częściowo dom mieszkalny

Mikołaja

bec

kominie

i

Pio-

tra Burko. Straty dotąd nieustalony.
-— We wsi Murowana Oszmiańska

gramu tego święta jest zbiórka Daru Narodowego 3-go Maja, przeznaczonego na ce-

le oświatowe.

aresz-

(r) Pożary na wsiach. We wsi Bortele, gm. Orańskiej o północy wybuchł po-

Zgod-

nie z tradycją naród polski i w tym
obchodzić będzie
uroczyście święto

Słobódki,

władz sądowych.

—

,

KOMUNIKATY.

okolicy

publicznego

Rogożewa. Jak już w swoim:

pozycji odnośnych

osoby, wyprawiona

w dniu 24 ub. m. do

w

czasie podawaliśmy Rogożew
dokonał
na
terenach
Województw:
Wileńskiego i Nowogródzkiego,
całego szeregu
napadów,
połączonych z zabójstwami. Groźnego bandytę, skutego w kajdany odesłano do dys-

Partja ta skiero-

Podobna partja, 33

zostałą

zapadły

kiego Hryszkę

do Grudziądza.

zostałą

wana

których

wyroki.

P. A. T.

towały oddawna posz.kiwanego przez policję groźnego bandytę i mordercę
niėja-

— Przeniesienie więźniów z Łukiszek. W ubiegłą sobotę wywieziono z więzienia na Łukiszkach
pariję 34 więźniów,
przeważnie długoterminowych kryminalisuprawomocnione

orkiestrs

I KRADZIEŻE.

władze bezpieczeństwa

RÓŻNE.

tów,

: Komunikaty

WYPADKI

w

A.

„Lutnia*,

— (x) Ujęcie poszukiwanego
grożnego bandyty. W dniu wczorajszywi
w

człon-

się odbyć

chór

22.05—

Domu

ludowego 756 zł 99 gr. razem udzielono —
8.221 zł. 17 gr. Podkreślić
należy, iż podział tych sum jest jeszcze uzależniony od
ków tegoż

dur.

pod dyr. jana Leśniewskiego oraz soliści.
W. programie: ]. Hlaydn: „Siedem słów Zbawiciela", oratorjum cz. I-- X. E. Gruberski:
„Ave Maria“, oratorjum cz. I.

5) Sło-

260 zł. i 7) T-wu Chrześcijańskiego

smyczkowya

19.35 20.00: „klistorja poczty*— I odczyt z cyklu „Pocztą jako współczynnik
handlowy" —wygiosi ref. Dyr. Pogžt. i Telgr.
Leszek Szeligowski.
н
20.30
: Wieczorny koncert religij-

mi 3.928 zł. 54 gr,, 2) T-wu przyjació nauk
w Wilnie 1.445 zł. 95 gr., 3) T-wu muzycznemu „Lutnia* 725 zł. 58 gr., 4) Stow. mło-

skiego

kwartet

tości.

następujących in-

dzieży w Dzięcioje 639 zł. 78 gr.,

Rzepko:

19.00 - 19.25: Gazetka radjowa.
19.25 - 19.85: Sygnał czasu i rozmai-

tegoż towarzystwą

na poparcie

stytucji:

17; W.

postanowił

co

zapalenia

Się sadzy

Przyczyną

strajku

w

wodon

pospolitej zasłużone dla kraju Towarzystwa: Polska Macierz Szkolna
Warszawska,

chlew Bartłomieja Adamkowicza.
> — Strajk zecerów. Dnia 31 bm. wybuchł strajk zecerów w drukarni rosyjskie‚
go „Utra“.

ły Ludowej i Towarzystwo Czytelni Ludowych, złączone razem w Zjednoczeniu Poł-

płacy

roku

na poszczególnych

terenach

Rzeczy-

Wileńska i Cieszyńska, Towarzystwo Szko-

było

zarobkowej.
Wśdniu 2-go bm.

niewypłacanie

strejkujący
Towarzystw Oświatowych:
Wydział Wykonawczy tego Zjednocze- pili do pracy.
nia utworzył już Komitet Honorowy Zbiórki Daru Narodowego 3-go Maja, w skład
- Bezimiėnnie:
którego wchodzą członkowie Episkopatu
polskiego z Prymasem
Polski J. E. Ks.
Komitetowi „Chleb Dzieciom
Kardynałem Augusiem Hlondem i ]. E.Ks.
Żłobek im. Maryi
Kardynałem Aleksandrem
dla najbiedniejszych
Kakowskim na
czele, oraz wszyscy członkowie rządu z p.
skich

przystą-

Ofiary.

mionej w dniu 1 grudnia r. ub. na Zwierzyńcu Ochrony, a zarazem Stacji Opieki
nad matką i dzieckiem, powstała podobna
placówka na Nowem Zabudowaniu (Koszykowa

7). Funkcjonuje

karmia około
miejscu

ona od marca

30 dzieci,

drugie

które

śniadanie

i

|

i do-

dostają na

obiad.

razie jeszcze dzieci

nie

rozpocznie

tecznych.

|

po

ferjach

świą-

Melichar-Umrath
і w Fr.Brandy
sie n/L.

Wszystkie Ochrony funkcjonują od 9-ej
rano do 4-ej popoł.

TEATRY

— Reduta na Pohulance. Dziś o godz.

Psyche*
dut

z udziałem

AS
W

Jerzego

S anskiojo

pełnego

w środę—Eros

czwartek,

piątek

„Eros

połu Re-

i

i Psyche.

i sobotę
— przedsta-

wienia zawieszone.
Ё
;
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Dzis i

jutro

ostatnie

świętami,

dwa

przedstawienia

na których

ukaże

przed

i S-ka |

Czechosłowacja

||

i MUZYKA.

20-tej, poraz 4-ty powieść sceniczna w 7-miu
rozdziałach

największej
w Europie fabryki
maszyn tego rodzaju, niezrównane pod względem trwałości i dokładności w pracy

dokarmia. Dokar-

się

zł 5 zł. 5
zł 10 -

RZĘDOWE

Oprócz

tego na Zarzeczu utworzyłasię w tym czasie nowa Ochrona, która liczy już aż sześćdziesięcioro drobiazgu. To przepełnienie jest
dowodem niezbędności podobnych
placówek społecznych. Ochrona na Zarzeczu namianie

TTT

|

Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele.
— Zarząd Związku Pracy Społecznej Kobiet komunikuje, iż prócz urucho-

poleca

ZYGMUNT NAGRODZKI

|
|
i
į

Wilno,
Skład

Zawalna
maszyn

Nr. 11-a.
rolniczych.

ra

BBA

EZEAUUIEEUEEASE
c p
Najstarsza w Wilnie

się ciesząca się

wytwórnia walizek i wyrobów
skórzano - calanteryjnyc|

olbrzymią frekwencją sztuka A. Tołstoja i
P. Szczegolewa (Rasputin).
— Wielko-czwartkowy koncert reli-

įnych

Leona

KACENELENBŪGENA

menda Garnizonu — Wilno daje w Teatrze

Wilno, ul. Wileńska 28 i Portowa 5.

Polskim

maite

gijny.

W

czwartek

bieżącego

koncert

religijny

orkiestr pod
W programie:

batutą
Chopin,

tygodnia, Ko-

Poleca w największym

zjednoczonych

Feliksa Koseckiego.
Handel, Glier, Che-

walizki,

kosze,

wyborze

teki,

JT

с LL

roz-S

różne

przedmioty podróży, torebki damskie=Ę
i t« p. Przyjmuje obstalunki i reperacje. Wykonanie punktualne.

rubini,
Beethoven, Rossini, Oberter, Machowski, Reszke i inn. Ceny miejsc od 15 gr.
Początek o g. 8-ej wiecz. Bilety są do nabycia w kasie Teatru Polskiego 11 - 9 w.

Ceny

umiarkowane.

T

P. P. wojskowym ji

urzędnikom
Alt

Były Zarząd:

iego T-wa $

RADJO—WILNO.
Wtorek

16.25

dn. 3 kwietnia 1208r,

*

16.40: Chwilka litewska.

16.40 - 16.55:

„Studjum polonistyczne na

U. S. B.* pogadanka dla maturzystów.
16.55 17.15: Audycja dla dzieci.

„O

krasnoludkach i sierotce Marysi* - fragment.

zradjofonizowany wedł. M. Konopnickiej,
wykonają artystki Reduty Halina Hohendlingerówna i Stefanja Kornacka.

badań* wygł. prof. Tadeusz Grabowski.
i przechodzi do Banku Rolnego. jego miejsce PRACA it OPIEKA SPOŁECZNA
17.45
: Transmisja koncertu kazajmuje p. Wincenty Orlicki, inspektor sa— (x Podział sum dokouany przez meralnego
z Warszawy.
W programie: W.
morzadu gminnego, zaś miejsce inspektora T-wo Popierania Pracy Społecznej w A, Mozart kwartet smyczkow y c mołl op.

się,

w życiu, że

a. niema

Wobec tego, iż napływające kry zagrażają dalszem niebezpieczeństwem,
przeto odnośne
włądze
poczyniły
odpowiednie kroki, w celu
zapobieżenia
nieszczęściom.
(x)

Ostatnio dowiadujemy

wobec faktów przyszłych;

przekonałem się bowiem

osobistem
Budkiewi-

i j. Montwiłłów

ostatnio na zasadzie

Dow-

KOLEJOWA.
w rozkładzie jazdy. Dy-

z wprowadzeniem

się cywilizacją,

dziale

Trockiego.

sejmiku Wileńsky-

im. S.

przekazać

którzy

100.
rekcja

nastrojonych

obliczu

Wilnie. Zarząd T-wa Popierania Pracy Spo-

łecznej

Rady

miejskiej. P. Wojewoda
Raczkiewicz zatwierdził w dniu wczorajszym uchwały z ostatniego posiedzenia Rady miejskiej, dotyczące dodatkowego budżetu na rok 1927—

.

szczycącego

w

Nocy wczorajszej z powodu większych zatorów kry lodowej na Niemnie
zerwany Žoatai SE
2 Dobilas Druskienik, stanowigcy połączenie graniczne
między Polską i Litwą, przyczem poniósł śmierć w nurtach Niemna jeden

żołnierz litewski, będący na posterunku, na moście.

powiatowym

personalne

dopełniona

MIEJSKA.

;

wstąpili do tych formacji przed
11. XI.
1918 r. Osoby
zainteresowane
powinny
kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i nadsyłać podania wraz z odnośnemi dokuOświecenia Publicznego i włączone do kom- mentami do sekretarjatów swych organipetencji Ministra Rolnictwa.
zacji.
— (t) Zmiany w przepisach meldun'
(r) Licytacja koni wojskowych. W
kowych i ewidencji. W
myśl ostatnich dn, 24 i 27 m.b. odbywać „się będzie na
rozporządzeń o ewidencji i kontroli
ruchu rynku Kałwaryjskim licytacja
wybrakowałudności ustalone zostały pewne zmiany w
koni wojskowych typu
taborowegoi
przepisach o meldunkach. W myśl nowych nych
wierzchowego
w
ogólnej
liczbie
około

wanie

wysokoś.

będzie

przy

czego. Rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej sprawy szkolnictwa rolniczego średniego stopnia wyłączone
zostały z

dawane będą na żądanie przez

przypuszczenie,

sa-

wojewódz-

kiego zwrócił się do przewodniczących wydziąłów powiatowych w Wilnie, Święcianach, Oszmianie, Postawach, Głębokiem,

wody

ponad normalny poziom t. j. do

w

Rudomińskiej, . Solecznickiej,

rodzin, które to rekolekcje

będą prowadzone
cza Walerjana —

drogowe

Następnie roboty drogowe
mają być
prowadzone na 14 drogach samorządowych

rzyszenia Dowborczyków Zi ich rodzin.
We wiorek, dnia 3 kwietnia rb. o godz. 19
w kościele św. Trójcy przy ul. Dominikań-

skiej

Roboty

ga zabrukowaniu

KOŚCIELNA.

—

(0)

leńsko-Trockim. W roku bieżącym
przewiduje się m. in., zakończenie zabrukowania miasteczek Olkieniki i Worniany oraz
zabrukowanie m, Gierwiaty. Ogółem podie-

przepisów osoby
podlegające
zameldowaniu lub wymełdowaniu
mogą
na żądanie
otrzymać potwierdzenie zameldowania
lub
wymeldowania. Zameldowanie
i wymeldo-

Wilja ruszyła.

W niedzielę o godz.

Tendencja barometryczna

Kopeć.

domu dla Archiwum
państwoprzez urzędy giminne. Min. Reform Rol- sprawie
wego. Jak wiadomo, dom przy ul. Teatralnych stwierdziło, że niektóre zarządy gminne wystawiają przewidziane w ustawie o nej, nabyty od Bunimowicza przez T-wo
wykonaniu reformy rolnej zaświadczenia o Bibljoteki im. Wróblewskich, jest przeznaczony na Archiwum państwowe po przeprokwalifikacjach rolniczych w sposób lekko- wądzeniu
ych remontów i dobudomyślny i nielicujący z powagą urzędutgmin- wy piętra. niezbędn
Na ten cel rząd wyasygnował
nego. Zdarzyło się w szczególności, że w
pewnym wypadku 'w
jednej i tej sprawie już 200000 zł. w kredycie nadzwyczajnym

ustali.

Ari. 618.
przednie

—

mm.

Oskarżeni Jakubczyk i Sieniuk znani byli jako komuniści i jednocześnie
przy
pomocy
Bunsewicza stworzyli
trudnionych w straży ogniowej. Rekolekcje
szereg hurtków.
prowadzi kapelan straży ks. proboszcz KuMec. Babiański. Jednak przyna- lesza.
URZĘDOWA.
leżność ich do
KPZB nie
została
usta'ona?
(6) W
sprawie wydawania
zaPrzewodniczący.
Teraz się to Świadczeń
kwalifikacyjnych
rolników

Świadek. Nie, dla zamaskowania

wysuwano

bę w

osk. Jakubczyk
namawiał
go do Wiatr o |
Południowy.
wstąpienia do „łlramady* obiecując przeważający
pensję urzędniczą.
Zeznanie te przyUwagi:
Puchmurno. Mgła.
jęte zostało protokularnie. Badany u Minimum za dobę -|- 50C.
sędziego śledczego wyparł się słów Maximum na dobę -|- 9°С.

šwiad-

Sienkiewiczówna.

Stefan

Opad za do-

Ettinger zgodnie z swoich twierdząc, że badano
go
w
systemem, stosowanym
przez
niego policji pijanego i wogóle
nic nie paw przeciągu całego procesu, zarzuca mięta.
świadka pytaniami nie dając imu wprost
Świadek Chmielewski st. przod.
możności dać na nie odpowiedzi.
służby
śledczej
był właśnie. osobą
Prok. Kałapski prosi Sąd, aby nie przyjmującą
zeznanie od Bujki. Nie
zezwolił mec. Ettingerowi prowadze- był on pijany wówczas, a zeznanie
nia dyskusji tam, gdzie może
mieć swoje cofnął ponieważ zagrożono mu
miejsce jedynie zadawanie pytań.
zemstą.
Przesłuchiwanie Bujki odbyPrzewodniczący. Wszystkie te walo się v bec Komendanta powiatowego i kierownika ekpozytury, ponadpytania są nierzeczowe. Uchylam je.

Mec.

ustępuje długoletni pracownik w samorządzie, naczelnik wydziału samorządowego p.

średnia

sądowym

policji w Słonimie zameldowanie,

wojskowe.

Obrońcy poczynają

Bujko b. działacz „Wy-

i niemało kłopotu. Swego czasu złożył

, fw tym celu zwoływane były masówki i ćwiczenia

Temperatura

w proste. Nie lubię ludzi optymistycznie

przeciwko niemu: ujrzał Śmierć
nieczem. Było to w r. 1906
1907. Pra- chybną. Spokoju nie tracił, ale czuł
łat wówczas drukował w Wilnie
po- się wymęczony nad
miarę
wszelką.
pularną apologetykę,. przettumaczoną Po wyroku odprawił spowiedź
z caz niemieckiego. X. kanonik
Żebrow- łego
życia,
ofiarując się Bogu. Z
ski był cenzorem
duchownym
tej więzienia przewieziono go do siedziby
książki.
W końcu
rozmowy
prałat G.P.U. na Łubiance
i w nocy z d.
Budkiewicz zwrócił uwagę, że najlep- 31 marca na d. 1 kwietnia (w r. 1923
szą Obroną wiary jest oddać życie za było to z Wielkiej Soboty na uroczyChrystusa. Dodam od siebie, że w stość Wielkanocną)
wprowadzono
tej apologetyce są też Ślady przeczu- skazańca do lochu, rozebrano do kocia śmierci męczeńskiej. Dla
łatwiej- Szuli i rozkazano
iść w kierunku
Szego zrozumienia "filozoficznych do- biegu wąskiego
korytarza
i tuż za
wodów prałat Budkiewicz dołączył do nim posłano strzały Śmiertelne z oSwego wydawnictwa krótkie osnowy gromnego rewolweru...
Paschę miał
prawidłowego
rozumowaniai poparł już Ś. p. prałat Budkiewicz przed trotakowe szeregiem syllogizmów
błęd- nem Boga.
nych i należytych, zamykając
swoją
X. Michał Rutkowski.

krótkich cierpieniach, opatrzona S. S. Sakramentami, zasnęla
w Bogu dn. 1 kwietnia 1928 r. w wieku lat 65.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy zaułku
Bernardyńskim
Nr. 8 m. 3 do kościoła Bernardyńskiego odbędzie się w dn. 4
bm. o g. 9-ej rano,
skąd po 'nabożeństwe
żałobnem nastąpi
wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa i złożenie do grobu.
O powyższych smutnych
obrzędach zawiadamiają przyjaciół i znajomych
Siostrzeńcy i rodzina

3 Das

męczeńska

ja opowiedział o swojem
zetknięciu się z prałatem

Po

samorządu gminnego
dek, dotychczasowy

była

w rzeczywistości głęboko samolubnego i umywającego dyplomatycznie ręce frazesami
nie mieszania
się w
Sprawy obcego państwa. W ciągu dal:
szym swego przemówienia kaznodzie-

В

WTOREK.

porze jesien-

jego

tego słowa znaczeniu. Zbro-

dnia została

Šwiadek J. Burdzicki stwierdza,
, czyk podczas pobytu w więzieniu w
že Bursewicz i Sawaniec kolportowali
, Słonimie.
|
Zeznania swoje odnoszące się do bibułę komunistyczną. Cała wioska

Okoliczność

Słucku

istotnem

się do
zwraca
Rauze
| legalne partje dla
swoich celów.
Prok.
а Świadek nie zgodził się, gdyż,
jak osk. Sawańca:
Pisał pan kartkę, że
_ twierdzi, przekonał się o szkodliwości członek PPS Moroz ma karabin ma_ idei komunistycznej i postanowił nie- szynowy, skąd pan to wie?
o
Słyszałem
odwołalnie wystąpić z partji.
Osk. Sawaniec.
Po
kilku
miesiącach Kzostał po- tem w więzieniu i chciałemo tem nanownie aresztowany i w rezultacie skaisać do
prasy.
zany na 4 lata w. c. W trakcie pozo- Р Зеё:і:
Вупо:о\п/з\‹і. Dlaczego
, stawania
na swobodzie zapisał się chciał pan o tem pisać, wszak to bydo PPS, z ramienia której
stworzył łaby denuncjacja?
5]
.
w Swej gminie komitet.
Osk. Sawaniec. Dziwilo mnie,
broń,
to jest
Wiadomości słyszane od Sawańca że legalna partja ma
potwierdził
współwięzień
Gierasiń- niedozwolone.
Sa

własnej.

w

.

gdzie chce.

, współudziału kompartji z „Hramadą*
złożył świadek dopiero
po uprawomocnieniu
się wyroku
w sprawie

urodz.

iść tam,

może

Świadek. Każdy

wykorzystywać

Państwowych,

jest Biatorusinem?

przecież pan

których

Lasów

sierpnia 1858 r, zasnął w Bogu dn. 31 marca 1928 r. opatrzony św. Sakramentamii pochowany został na cmentarzu Rossa w
Wilniednia 2 kwietnia 1928 roku,o czem zawiadamiają krewnych,
przyjaciół, kolegów, b. współpracowników iznajomych Zmarłego

miał
namawiać
Szymon Sawaniec (obecny Oskaržo- Przeczając jakoby
ny: instruktor 1reįkomu KPZB i po- Świadka zapisać się do „Hramady“.
/ dając się za członka hurtka „HramaOsk. Rak - Michajłowski. Dla| dy* zaproponował
wstąpienie do tej czego Świadek wybrał sobie P. Re

partji, gdyż jak oświadczył komfrakcja

Inspektor

Kazimiera.

W piątą rocznicę śmierci męczeń- pracę wnioskiem: więc bywają ludzie
skiej ś.p. prałata Budkiewicza,
pro- na Śmierć osądzeni...
Złowieszczym
boszcza kościoła Św.
Katarzyny w się wydaje taki przykład tragiczny.
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Od końca r. 1922 aż do dnia wyodprawiono nabożeństwo żałobne za jazdu na sąd do Moskwy (4 marca)
jego duszę. Mszę św. odprawiał J. E. widywałem prałata Budkiewicza praBiskup Michalkiewicz. Mowę okolicz- wie codziennie, przychodził on boniościową wygłosił x. kanonik
Że- wiem do naszego seminarjum
dubrowski.
‚ chownego na wykłady filozotji. Rząd
We wstępie mówca uzasadnił prze- bolszewicki przygotowywał materjaly
konanie, że prałat Budkiewicz został do rozprawy
sądowej,
więc
prałat
w Moskwie rozstrzelany nie ze wzglę- często poruszał w rozmowach tę spradów politycznych,
jeno za obronę wę i był pewny, że to wszystko
nizasad i ideałów katolickich, a więc czem nie grozi—wszystko
jasne tu i

@108 7 za kraf więziennych.
Po
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kościele ŚW.
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poświęcić pani swój czas. Moglibyśmy
zwiedzić razem miasto
i jego piękne
okolice.
Zamilkł i rzucił na nią namiętne
Usiłowania Wirginii sprowadzenia spojrzenie.
rozmowy na tory polityczne
spełzły
Serce mi mięknie,
jak wosk
na niczem. Nagle w końcu
sali po- na pani widok, miss Wirginjo!
Pani
wstał ruch. Człowiek o
majestatycz- jest jak promień słońca przemykająnym wyglądzie,
w białej, płóciennej cy się poprzez ciężkie chmury, które
koszuli haftowanej, wszedł nagle
na zawisły nad tym krajem!
estradę. Chwilę stał nieruchomo
ze
— Ho, ho,
panie
baronie,
nie
skrzypcami pod
pachą,
przyglądając spodziewałam się, że pan jest tak posię siedzącym
na sali gościom. U etyczny! —
zašmiala
się ironicznie
śmiechnąt się wesoło i kłaniał w od- Wirginia,
powiedzi na, oklaski,
któremi go wiJestem, a raczej byłem żołnieТапо. Jego czarne Śmiałe oczy
spo- rzem — odrzekł,
lecz obecnie nie
częły ciekawie na Wirginii.
mam żadnego zajęcia, kultywuję więc
Oto
Rakós! — rzekł
Bartzen w sobie zamiłowania
poetyckie
dla
poprawiając monokl.
zabicia czasu. Pani mnie nie zna
jeRakós zwrócił się ku
orkiestrze, szcze, ale jeśli pozwoli mi pani
tomówią coś wesoło. Odpowiedzieli mu warzyszyć sobie w wycieczkach
po
głośnym okrzykiem radości,
po któ- Budapeszcie, oceni mnie pani...
rym nagle zapanowała cisza.
Tymczasem upojony swą własną
Rakós podniósł rękę.
muzyką Rakós szedł
zwolna
przez
Orkiestra zaczęła od melodyjnych, salę nie przestając grać cichą i rzewposuwistych akordów, od których za- ną melodję walca. Zdawał
się
być
czynają się zwykle polskie i węgier- tak całkowicie pochłonięty grą, że nie
skie tańce.
widział ludzi, którzy gdy zbliżał się
Jak długo zabawi pani na cichli zasłuchani.
Węgrzech? — zapytał von Bartzen.
Wreszcie stanął przy stoliku, przy
— Tydzień.
może,
nie wiem 'sa- którym
siedziała
Wirginja
z von
ma — odrzekła, — to będzie zależa- Bartzenem.
Złociste,
bujne
włosy
ło od moich przyjaciół. Mam ochotę dziewczyny odbijały się Ślicznie w wipodróżować, a nigdy dotąd nie byłam szącem za jej płecami zwierciadle. Cyna Węgrzech.
ŻA
2 gan: wpatrywał
się przez chwilę w
Czy pani zechce
przyjąć mnie odbicie jej i obok
stojącej własnej
za przewodnika? — zapytał kapitan. postaci, tworzącej jaskrawy kontrast.
Patrzał na uią ze wzrastającym Potem oczy jego spoczęły
na
jej
zachwytem. Był on człowiekiem łatwo twarzy i Rokós,
nie przerywając gry
poddającym się wpływowi
atmosiery zaczął nachylać się, jakby
w
zapaukłonie.
wina, Światełi gwaru restauracyjnego miętaniu, czy w głębokim
i namiętnej gry cyganów.
>
Gdy skrzypce jego dotknęły
prawie
— Mam urlop
i mogę
całkiem stołu, ze Ściśniętej dłoni wyślizgnęła
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zabraniające spekulacyj, przytem pełno
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Żegnam panią, już się nie zobaczymy
przed pani wyjazdem.
— Ależ dłaczego! Przeciwnie, musimy się zobaczyć!
— Wątpię bardzo,
będę musiał
zapewne wyjechać.
— Przecież miał pan zabawić tutaj przez czas dłuższy!
— Ale zmieniłem zamiar!
Bylem
szczęśliwy, że panią spotkałem, panno
Wirginjo i dziękuję pani za miły wieczór, który z panią spedziłem!
Dowidzenia. Ukłonił
się Ceremonjalnie
i ucałował jej rękę. Poczem, nie zwracając najmniejszej uwagi
na Clive'a

Podejrzewają mnie
;
niał się, uśmiechnięty i spokojny.
W tej chwili ujrzał na twarzy WirLecz do uszu
jej doleciał cichy ginji uśmiech przyjazny, włożył więc
szept von Bartzena.
monokl
i spojrzał
w kierunku jej odwrócił się i odszedł.
— Proszę rzucić serwetę na tę kartę wzroku.
Czy widział pan cos podobnei podać mi ją. Nikt nie powinien jej
Zbliżał się ku
nim Clive Lorne, go! — zapytała Wirginja
siadające
widzieć,
potem wytłómaczę pani — wesoły, elegancki, w nowym smokin- go przy niej Clive'a. — Czy panowie
dlaczego.
gu i białej kamizelce.
pojedynkowali się, czy było pomiędzy
Zdziwiła ją zmiana,
jaka w nim
- Nie potrafię wypowiedzieć pani, wami jakie zajście przykre?
zaszła.
Oczy jego przybrały
wyraz — zawołał,
witając się serdecznie z
Nieco sztywno,
lecz z
miłym
twardy, rzęsy zaostrzyły
się jakby, Wirginją — jak jestem zmartwiony, że uśmiechem odrzekł:
dokoła ust i nad nosem ukazały się nie dostałem na czas pani
depeszy.
— Gdybym miał przyjemność znać
głębokie zmarszczki.
Ale musiałem wyjechać
do Wiednia panią bliżej, panno Fitz-Gerald, poraWirginja spojrzała raz jeszcze na w sprawie poselstwa
i dopiero
co dziłbym by pani wybierała sobie stakartę, widniała na niej czerwona cyfra wróciłem. W hotelu powiedziano mi, ranniej towarzystwo.
„_ Wirginja wyprostowała się dumnie,
„20
że znajdę panią tutaj...
Dziewczyna uczyniła tak, jak chciał
W tej chwili spojrzał na siedzące- nie chcąc przyjmować rad
od
młovon Bartzen*
go przy stoliku von Bartzena,
który dzieńca, który przed rokiem zaledwie
Szybkim ruchem wyjął ją nieznacz- wstał i zwrócił się do Wirginii.
|
ukończył studja.
nie
z pod serwety i schował w kiesze— Pani zapewne chciałaby poroz- NEC
może mi pan wytłomaczyć
ni. Wówczas twarz jego wypogodziła mawiać swobodnie z Panem,
rzekł jaśniej swoją myśl?
się, uśmiechnął się i rzekł, widząc jej oschle,
Clive zarumienił się.
więc pozwoli pani, że się odzdumienie:
dalę.
Ri Owszem, mogę to pani
wyja— Jakież olbrzymie oczy! W na- 5
— O, panie kapitanie,—zawołała, śnić: von Bartzhn jest jednym z najszych czasach może pani być Świad- —pan nas nie opuści, chciałam, żeby niebezpieczniejszych konspiratorów,
w
kiem wielu rzeczy, które panią zadzi- się panowie poznali... p. Lorne...
Berlinie rozstrzelanoby go natych miast,
wią.
Rokos jest moim
znajomymi
Spojrzała kolejno na obu panów, a i w Wiedniu nie śmie się pokazyponiekąd wspólnikiem...
których
twarze wyrażały zimną nie- wać.
8
— Wspólnikiem?
—
powtórzyła chęć.
— Alež to bardzo emocjo nujące! —
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