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PRENUMERATA

miesięczna z odniesieniem do domu lub z Po)
pocztową
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w PKO. Nr 80259.
W sprzedaży detalicznej cena
jedyńczego N-ru 20 groszy.

Za i

w

mundurze

wojskowym.
Od kilku miesięcy toczyła się w Anglji
wałka o prawo wystawieniafilmu„Świt"przedstawiającego

heroizm

angielskiej

siostry

miłosierdzia w niewoli u Niemców. Film
jaskrawo przedstawiał okrucieństwa Niemców,

zdaje

się nawet

nie przesadzając

zby-

inio i w realnej grozie ujmując epizody z
ciężkich chwil wojny. Ale reżyser filmu był
natyle utalentowanym, że obrazy przez niego
pomyślane
targały nerwami
widzów.

Szlachetna syłweta dziewczyny angielskiej,
ubranej w wojskowy mundur siostry miłosierdzia,i bezduszne niemieckie prawo wojenne.

To zestawienie

wypadło

tak drama-

tycznie, że obawiano

się,

&

powstaną

tych

czasów

że wspomnienia

ności angielskiej zbyt żywo
i czytelnicy artykułów
caqno mniej będą się

publicz-

przed

oczami

zachwalających
entuzjazmować

pokojowej polityki gabinetu.
Skończyło się na tem, że

Lodla

3
postanowio-

no z filmu skreślić
sceny
zbyt
męczące,
zbyt egzaltowane, choć czasem zupełnie dokładnie odtwarzające wczorajszą
wojenną

" rzeczywistość.

nas

przez

często

tak

Daudet,

Leon

|

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem,
—
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń

co do rozmieszczenią

Wybuch homby podczas

„_ MEDJOLAN. 12.IV. PAT. Podczas oficjalnego otwarcia targów medjolańskich nastąpił wybuch, skutkiem

którego 14 osób poniosło śmierć, a około 40-tu odniosło

rany.

Szezegóły wybuchu.
MEDJOLAN.
„AN. 12.IV. PAT.
W uzupełnieniu informacji
o ; wybuchu, jaki nastąpił dziś podczas uroczystości otwar-

zaznaczyć należy co następuje:

Eksplozja nastąpiła o godz. 10-tej zrana, na krótko przed
oficjalnem otwarciem targów i spowodowana została przez
maszynę;piekielną umieszczoną w podstawie latarni na placu

Juljusza Cezara. Pomimo tego wypadku król, który przybył
zrana na inaugurację targów, przeprowadził uroczystości

ich otwarcia i zwiedził teren targów zatrzymując się w
ważniejszych pawilonach. Program dnia pozostanie niezmieniony. Nie odbędzie się jedynie "przedstawienie galowe w teatrze La Scala. Policja prowadzi energiczne do-

kinowej wogóle. Pisze on 0 filmie „Świt”: szyny piekielnej i kawałki lanego
„To jest produkcja sztuki kinematogra-

żelaza
z podstawy latarni rozrzucone
w bardzo szerokim promieniu. Tłum
rzucił się do ucieczki łącząc
które. widzia- okrzyki trwogi z jękami rannych,
wzywających
pomocy. Na ziemi pozo-

ligentniejsza ze wszystkich,

łem.

Realizm

historyczny

wzmacnia

jeszcze

potęgę tej sztuki przedziwnej,

tylko

SiĘ

a wiel-

dziecięctwem,

pomiędzy

wahającej

i najinte- zostały

dramatyczna

„Kino daje nam podwójne, pokošcią“.
trójne tło intencji ludzkiej i ludzkiej medytacji". „Kino pozostanie i rozwinie SIĘ w
sztukę odrębną, autochtoniczną, które przerze-

wyprzedza

teatr jak marzenie

wyższy

czywistość”.

я

są rzucane
Tylko do napisów, które
kinowych
na ekran podczas przedstawień

ma pretensje Daudet. Napisy te, jego zdaje piniem, zazwyczaj są takie, jakgdyby
de

ama.

Daudet, — którą trzeba wypełnić”.
Daudet oczywiście
Wreszcie

oburza

współczesny

sał negr,

„Tutaj jest luka w sztuce

kinowej — wała

Anglicy nie

się na to, że

ostrych

„Šwitu“, pisze dużo
bar

Vasco

stało

kilkanaście

trupów

bar-

słów ©

niemieckiej, żąda koniecznie wystawie-

i znaczna

J

. BERN,

francus-

wdopodobnych wersyj Z biografii
kiego ministra Spr. zagranicznych.

Księżna Palej.
i klejnoty

Bryłanty
Sano žė

Ćes. Mikołaja
oddane jednej

ai ZOO

stryja

Ks. Pawła,

zostały przez bolszewików
z jubilerskich firm w Berli-

Księżna
sprzedaży komisyjnej.
nie celem
nadesłała do redakcyj
tego
Palej wobec

wśród bardzo grzecznych

gdzie

gazęt list,

frazesów jak „zechce Wielce Szanowny Pan
Redaktor urnieścić opinię moją i t.d.* mięsz-

ranami.

Pewien

zieci.

dowiaduje się,

w Medjolanie wzrosła w ciągu popociężko ranne osoby zmarły, 4 dalsze

walczą ze śmiercią. Wśród ofiar.
:

znajduje

się-5

kobiet i 2

Telegram Ragenfa Horfhy'ego.

BUDAPESZT, 12.IV. PAT. Regent Horthy
wysłał do króla
go telegram, w którym w niezwykle serdecznych słowach składa
czenia z okazji szczęśliwego uniknięcia zamachu.

Bomba przed pociągiem. Mussoliniego.

księżny Palej, niorW.

okrytych

16 osóh padło oiiarą.

niepra-

siebie stale rozpowszechnianycha

osób

12.1V PAT. Szwajcarska Agekcja Telegraficzna

mia filmu w Paryżu i jak zwykle kończy że liczba zabitych podczas zamachu
zdaniami zwróconemi do. Brianda, że to łudnia do 16-u osób
ponieważ
2
on jest przyczyną niewystawiania „Świtu” i So
ranne

jak Gwykie nazywa min. Brianda „sutererem“, со zawsze czyni na podstawie przez

liczba

żołnierz z 5 pułku strzelców alpejskich _ miał
od wybuchu
rozerwany
brzuch, z którego wypadły wnętrzności. Głowa jakiejś dziewczynki została
zupełnie zmiażdżona. W kałuży krwi leżał jeden
z agentów policyjnych a
około niego troje dzieci ciężko rannych. Akcja pomocy dla rannych została niezwłocznie zorganizowana i spokój natychmiast przywrócono. Funkcjonarjusze straży ogniowej, Czerwonego Krzyża
oraz milicji przewieźli rannych samochodami do szpitali. O godz.
17 liczba zabitych wynosiła 15
osób. Burmistrz Medjolanu zaofiarował 100.000 lirów za wykrycie sprawcy ohydnego zamachu. Mussolini otrzymał wiadomość o zamachu w Rzymie przez telefon. Premjer
wydał
niezwłocznie
jaknajenergiczniejsze zarządzenie celem wykrycia sprawców zamachu i wysłał
natychmiast depeszę do króla i do burmistrza Medjolanu.

wystawiać

chcą

B
spirację.
„
WIEDEN,

12.IV. PAT.

Wedle

doniesień

z Lugano*do

dzienników tu-

tejszych, w pobliżu stacji Come, zatrzymano pociąg w którym miał jechać
jej brylanty premier Mussolini. Pociąg zatrzymany został dlatego, że przed przejazde
uważać będzie sprzedających
m
za złodziei, a kupujących je za paserów.
pociągu znaleziono na Szynach bombę. Drut od tej bomby przeprowadzoe.
słuszni
Energicznie, fecz
ny był. do kryjówki położonej około szyn
W
kryjówce
tej Znaleziono
s: którego natychmiast aresztowano. Identyczności jego nie stwier„Front antyrziigijny w Bolszewjii.

ZONO.

niepowodze- Ku A
nia i małej intensywności akcji bezbożników, a wzrostu religijności w masach. Według informacyj „Prawdy* na Ukrainie wschodzi obecnie 11 tygodników cerkiewnych,
„Prawda*

biada z powodu

1926 ukazywało się

w roku

podczas

gdy

Oprócz

wydawnictw perjodycznych

L

IS P

Pohyi

TIE

ministra

D

RITA

Zaleskiego w

„RZYM, 12.IV. PAT. Jakkolwiek pobyt min.

TEORINĖS

Wenecji.

Zaleskiego

w Wenecji

ma charakter wypoczynkowy, prywatny,
to jednak minister jest przedmiotylko 6. Ogólny nakład tych WYGINA
wynosi 33000 egzempłarzy. „Całkiem nieżle tem licznych atencyj ze strony miejscowych
wiadz. Po bardzo uroczystem
—ironizuje „Prawda“--skoro ukraiński „Bez- powitaniu
na dworcu odbyło -się w dniu 10 bm. Śniadanie wydane
bożnik* posiada zaledwie 6000 nakładu я
na
ukazu-

ją się na Ukrainie w znacznej ilości modlitewniki, broszury, ulotki,gktórych nakład 0gółem przekracza cyfrę 4 miljonów egzemwydawnictw antyreligijnych

plarzy. Liczba

uległa znacznej redukcji, w roku 1926 wydano ogółem na Ukrainie 85,000 egzempl.
zaledwie

1927

a w roku

aktywności* konkluduje

10,000.

„Prawda”

„Mało

cześć ministra u admirała, szefa marynarki królewskiej.
Na śniadaniu obecni
byli prócz ministra Zaleskiego i jego małżonki
sekretarz poselstwa
polskiego w Rzymie, prefekt Wenecji oraz wyżsi oficerowie
marynarki.
W

dniu
oraz

dzisiejszym min. Zaleski
miejscowych władz.

oficjalne

Śniadanie

dla

admiralicji

Pierwsza wizyta w Wenecji sfafku polskiego.

i wzywa

do zwiększenia tempa
RSE:
<

organizacje partyjne
ji antyreligijnej.

wydaje

RZYM, 12.IV. PAT. Dn. 10 .b.m. przybył do Wenecji statek „Pozna
ń*
,
igiinej
antyrel
ii
polskie
kampan
j iloty handlowej. Dowódca statku Łabędzki w galowym uniformie
cić:
aja
A
która ostatniemi czasy znacznie osłabła, zameldował się ministrowi Zaleskiemu.
„Poznań jest pierwszym polskim
jest jednym z objawów radykalizacji kursu statkiem, który zawitał do
portu
w
Wenecji
. Marynarze polscy swem ukae
Stalin
ji.
Bolszew
polityki wewnętrznejw
rozgromieniu opozycji Trockiego, zaciągną! zaniem się na ulicach miasta wywoływali żywe uwagi na temat doskonałej
statku handlowego w czasie
większą pożyczkę ideologiczną z programu ich prezencji. Fakt wizyty polskiego
pobytu
właśnie zarzucała rzą” min. Zaleskiego w Wenecji wywołał tam duże wrażenie.
opozycji. Opozycja banie
akcji antyreligijdzącej grupie zanied
nej, co miało potwierdzić jej zejście z drogi wytkniętej przez Lenina ną drobno burżuazyjne manowce. Z chwilą więc gdy opozycjonistów
zesłano w „miesta nie stol
oddalonnyja* Stalin przejął znaczną część

jej

rady

programu,
Lenina,

że

się

stosując

do

znanej

„program mieńszewików

jest dobry o ile mieńszewicy siedzą w więzieniach*.
MIA AAA T
TRAKAI
EITI

Pat.

IV.

PARYŻ, 12

Pewien

błąkany w ataku furji zabił
z rewolweru

zabarykadował

2 kobiety,

się

w

udało

gotowany.

się w

końcu

о-

wystrzapoczem

mieszkaniu

usiłował je podpalić. Policji

ogniowej

znaczenie
na mwielkie
et
a min.
PARYŻ, 12—1V. PAT. Petit Parisien wskazuje
Mussolini
konierencyj odbywających się obecnie pomiędzy
Petit Parisien,
korespondenta
iniormacyj rzymskiego
Według
skim.
Układ
pomiędzy Polską a Włochami ma być zawarty układ arbitrażowy.
przybyć
ten w czasie obecnego pobytu min. Zaleskiego we Włoszech ma

i

i straży
Opano-

wać furjata.

Secesja wśrhd lofewskich soejalisfów.

późniejszym.

Podpisanie zaś jego ma nastąpić w czasie

ohłąkańca.

Ezyn_
łami

Układ arbifrażowy między Polską a Włochami.

oczekiwania wykradzionego komunistų,
BERLIN, 12. IV. Pat. Wykradziony wczoraj przy pomocy
zbrojnego napadu komunista Otto Sraun dotychczas nie został przez pólłcię odnaleziony
pomimo

gorączkowego

śledztwa prowadzonego

cyjne. Policja przypuszcza, że zbiegły Braun

przez wszystkie

wraz

ze

swymi

władze

poli-

towarzyszami

dotychczas znajduje się w berlinie. Jak donosi 8-Uhr Abendblatt, dochodzenie stwierdza, iż pistolet znaleziony przy aresztowanym
uczestniku napadu
był nienabity i że wszyscy napastuicy mieli prawdopodobnie w czasie napadu
broń

nienabitą,

> Antyżydowskie rozruchy chłopskie w Naji.
Z Mińska donoszą, że na południu Rosji wybuchły
skierowane

przeciwko

osiedlonym

na roli żydom. We

rozruchy

wsi Anbary

„chłopskie
w

pobliżu

RYGA, 12—1IV. Pat. Grupa człon- Symieropola okoliczni chłopi zorganizowali się w duży oddział, który obrał
ków łotewskiej partji socjalistycznej sobie za dowodcę b. właściciela ziemskiego Pachonowa. Tłum chłopów wpadł
swój do wsi zamieszkałych przez kolonistów żydowskich urządzając krwa :y pogrom.
wystąpiła z partji, tłomacząc
prowadzona Kilkunastu żydów zostało zabitych. Całe kolonie żydowskie zdemolowano dokrok tem, że polityka
nie jest szczętnie. Natychmiast wysłano z Symieropola silniejsze oddziały wojska,
przez partję socjalistyczną
ną.
radykal
które rozproszyły napastników i dokonały licznych aresztowań wśród okolidostatecznie
cznych
włościan.
8
SITE

Księg. Nauczyc.

ŚWIĘCIANY POW.—Rynek 0.
WIL JKA POW.—ul. Mickiewicza ?4.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch”.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego.

Ratuszowa i

CENY OGŁOSZEŃ:

St. Michatskiego.

Wileńska 28.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
PO>TAWY-—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOEPCE--Ksieg, „ T-wa „Ruch“.

Smarzyński.

Wiersz a:

na stronie 2-ej i 3-ej

TOWA
ATIRADARAAIERIOACZZY

30 gr.

Za tekstem

10 groszy.

Kronika reklamową lub nadesłane 40 gr.
n-rach świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. drożej. Zagraniczne ©
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr

przybywa

do Wilna w gości-

nę cały tłum młodzieży

szkolnej

czego, co pozapalawszy

Marszałek

gwiazdy Swo-

ze je po wszystkich ziemiach polskich w

Piłsudski

| wygłosi

przemówienie w komisji seimowej w dn. 19 b. m.

Marszałek
sejmu, _ Daszyński,
przyjął we środę kilku przedstawicieli
U nas w Wilnie, bezpośrednio po dało pośrednio impuls do tworzenia klubu sprawozdawców
_parlamentarKrakowie
odbędzie
się trzydniowy, się Kół Krajoznawczych
Młodzieży nych i udzielił im szeregu iniormacyj
drugi z kolei, walny zjazd
Kół Kra- Szkolnej — aż i oto całą
falangą w sprawie nadchodzącej sesji sejmu.
Odnośnie do rozporządzeń Prezyjoznawczych Młodzieży Szkolnej, Kil- przedstawicieli tych ostatnich zawiodło
denta Rzplitej dowiedzieliśmy się od
kuset delegatów dało
sobie rendez- aż tu do nas,
do ultima Thule tu- p. marszałka,
że wszystkie
one
wons u stóp góry Zamkowej, w pra- rystyki
polskiej.
Głęboką
czujemy łącznie ze złożonemi
w poprzednim
starym naszym
grodzie
królewskich wdzięczność dla wszystkich inicjato- sejmie — zostaną na najbliższem polzby .odesłane do właściJagiellonów, w atmostierze Filareckich rów obecnej zjazdowej wycieczki wi- siedzeniu
wych
komisyj.
:
tradycyj uniwersyteckich,
u kolebki leńskiej z prezesem wileńskiego Od„ Jedyną kwestją aktualną
w
spraRomantyzmu polskiego, co w niezłom- działu Towarzystwa
Krajoznawczego wie formalnego
traktowania
rozponej wierze i niewygasającej nigdy na prof. Kazimierzem Sławińskim i prof. rządzeń
jest sposób
umieszczania
dziei doprowadził naszego ducha na* Leopoldem ; Węgrzynowiczem
preze- uchwał sejmu w „Dzienniku Ustaw*,
miały
rodowego przez Dantejskie piekło po- sem krakowskiej Komisji Kół Krajo- tak, ażeby sądy wyrokujące
rozeznania
ważności
rozbiorowych
dziejów
aż do progu znawczych Młodzieży szkolnej na cze- podstawy do
danego rozporządzenia. Marszałek ma
odzyskanej Niepodległości.
le -- że właśnie kwiat polskiej młodzie- nadzieję, że rząd wypowie się
w tej
Tu, drodzy nasi goście, zobaczy- ży szkolnej do Wilna skierowali.
sprawie i że dojdzie do uzgodnienia
cie najwidoczniejsze
jeszcze:
Świeże
Szczęśliwe miasto - oglądane mło- stanowiska rządu z sejmem.
W trakcie dalszej rozmowy marpęknięcie łańcuchów, co tę Niepodle- demi oczyma, odczuwane młodem serszałek
sejmu zawiadomił przedstawigłość skuwały, Tu zobaczycie nieza- cem, utrwalane na życie całe wrażlicieli prasy, że na pierwszem poświątarte jeszcze tych łańcuchów Ślady... wością młodą! Wszystko w tem mie- tecznem posiedzeniu komisji budżejakby poruszoną co tylko ziemię po Ście kładzie się niesłychanie drobiaz- towej w dniu 19-ym b. m. w połudwyrwanych z niej fundamentach
po- gową pieczęcią na niesłychanie czuły nie Marszałek Piłsudski wygłosi przemników Katarzyny Il-giej i Murawje- wosk
świeżej,
nieprzytępionej,
nie mówienie w związku z dyskusją nad
wa. Tu też niewątpliwie Kbardziej niż wyczerpanej percepcji! Jakże to tam budżetem ministerstwa spraw wojskowych w komisji.
>
gdzieindziej w Polsce, odczujecie całą mówi poeta?
Na 20-go b. m. marszałek Dawrażliwością młodych serc waszych:
Młodości. Młodość jest rzeźbiarką, szyński,
zaprosił do siebie
wszystCo wykuwa żywot cały.
kich przewodniczących klubów sejmoz jaką siłą wprost żywiołową zrzuca
Choć przemija, jakże szparko,
wych
dla ustalenia przewodnictw
w
z siebie polskość jarzmo wszelkie.
Cios jej dłuta wiecznotrwały.
poszczególnych
komisjach, oraz dla
Rozgośćcie się tu u nas choć na
wycieczki
Obyż wam, młodzi nasi przyjacie- omówienia
przedstawicieli
krótkie trzy dni waszej krajoznawczej
le, zostawiło
Wilno po sobie na ży- sejmu do' Poznania celem zwiedzenia
wycieczki, i starajcie się wniknąć jakrobót około
Powszechnej
Wystawy
cie całe: moc wspomnień
i wrażeń
Krajowej.
najgłębiej we wszystko, co was tu
najmilszych, a o podkładzie głębszej
otoczy: w mury nasze, będąc jakby myśli, obejmującej widnokręgi szersze
Drugi raport p. Dewzya.
|
ekspozyturą niewiedzieć
ilu pokoleń,
Doradca finansowy Banku Polskieniż ten oto nasz wiosenny
dzień zao p. Dewey
ukończył
drugi swój
Oraz w naszych ludzi,.co są z ducha
ledwie jeszcze tylko wykluwający się raport, obejmujący pierwszy
kwartał
tych murów.
Czas i losów przeciwz długiej zimy szarzyzn,
chłodów
i r. b. Raport został juź złożony prenych koleje kruszyły zarówno mury
zydjum Banku Polskiego
i w chwili
mgieł...
te jak tych ludzi. | nie skruszyły! PęWy nam rzetelną Wiosnę, wiosnę obecnej oddany jest do druku.
wszystkich

stron Polski.

knięcia głębokie i szczerby, a i mnogie odrapania i odtłuczenia
zóbaczy-

cie na murach
naszych i ludziach:
Skazy tylko na jednych
i na drugich
włoskie-. nie zobaczycie.
mu żyNiestety, pomimó kwietniowej po'ry, luty Boreasz dmie nam wciąż je-

LUGANO, 12.IV. PAT, Dzienniki donoszą z Come, iż przed odejściem
pociągu,
którym miał jechać Mussolini,
znaleziono
na torze bombę.
W związku
z tem aresztowano pewnego
osobnika podejrzanego o kon-

że Oną

energiczne,

tak

aż

czą się słowa

ogłoszeń

Dziś

otwarcia targów Medjólańskich.

cia targów medjolańskich,

OSŻZMIANA—-Spółda.

Witajcie Młodzi Przyjaciele!

cytowany dziennikarski „muszkieter króla
zabitych większość stanojJegomości*, z powodu tego filmu napisał chodzenie. Jak donoszą, wśród
świetny artykuł. Świetny, bo nie różniący wią kobiety i
dzieci,
werwą i šwietnemi
się swoją szaloną
pchnięciami politycznemi od innych paszStraszny obraz na miejscu wybuchu.
kwili politycznych tego autora. Świetny, bo
MEDJOLAN. 12.IV. PAT.
jak w ramy, jak w tło, ubranyw medytaWybuch maszyny
piekielnej strzaskał
cję autora o „sztuce milczącej”, u sztuce całkowicie „wielką podstawę
latarni, w której była ukryta.
Odlamki maficznej najbardziej

NIEŚWIEŻ—ul.

262

Zamach na króla Włoch?

przeciw.

Świt dziewczyny

4

228, drukarni

redakcji 243, administracji

4, otwarta od 9 do 3, Telefony:

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

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

WILNO, Piątek 16 kwiefnia 1928 r.
ul. Ad. Miekiewicza

Redakcja i Administracja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

BARANOWICZE—-ul. Szeptyckiego A. ŁaszukBRASŁAW —Księg. T-wa „Łot”. .
DUKSZTY--ul.
en. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ui. Zamkowa, W, Włodzimierow
GR DNO-— Księg. T-wa „Ruch”.

szcze w oczy. My do tego—jak się u
nas mówi — „przywykszy". Lecz nie
dał on nam na przyjęcie miłych gości
zazielenić
przedewszystkiem
okolic
Wilna, a i ogrodów
naszych,
skwerów i ulic. To nas trapi. Choć z drugiej strony wiemy, że wielkie
zjazdy
i wycieczki młodzieży szkolnej odbywać się mogą jedynie
w dłuższych
wakacyjnych interwalach—jak oto np.

postaci

Oddziałów

prowincjonalnych:

Pod względem
objętości
dorówdzielnych i
nuje on rozmiarami
pierwszemu rado starego portowi, złożonemu przez p. Deweya

nowych pokoleń, da Bóg
szczęśliwych,
przywozicie
Wilna. Witajcie!

3 miesiące

СЛ

miana nastrojów wśród Ukraińców.
Prasa żargonowa zamieszcza uwagi, z których wynika,

wódców

UNDO

że

wśród

przy-

zanosi się na zmianę

temu.

Reprzzentacyjae polowanie w
puszczy Białowieskiej
Ministerstwo rolnictwa zorganizo-

wało tradycyjne polowanie na głuszce
w lasach Białowieży.
W polowaniu, które rozpoczęło się
w

dn.

12 b. m.

i

potrwa

parę

dni,

Romocki,
wezmą udział ministrowie:
stosunku
do państwa polskiego.
Z Miedziński
poseł
i Niezabytowski,
chwilą wprowadzenia przez tę
partję czechosłowacki Girsa, szei protokułu
większej liczby posłów do sejmu, za- dyplomatyczneg
red.
Przeździecki,
o
czął się w UNDO nowy kurs. Jesz- Stefan Krzywoszewski, b. minister Jacze przed wyborami wybuchały w tej nicki, dyrektor Miklasze
znany
wski,
organizacji konflikty na temat stosun- poeta p. Juljan Ejsmond i inni.
ku do władz
polskich.
Część partji
w P. K. G.
domagała się zmiany dotychczasowe- Rejestracja wkładów
go stanowiska, ściśle opozycyjnego.
w Wiedniu.
podczas ieryj Wielkanocnych.
grupa nieliczna. OWARSZAWA, 12 IV. PAT.
Jeżeli zaś jednak — bez czego się Była to jednak
Pobecnie grupa
ta wzrosła. znacznie, cztowa Kasa Oszczędności przypomiprzecie nie obejdzie ogólną
panora- gdyż część konsekwentnych opozycjona zainteresowanym,
że
z dniem1
mę Wilna oglądać będziecie z wierz- nistów ustąpiła w czasie wyborów z kwietnia r.b.
rozpoczęła rejestrację
chołka Góry. Zamkowej;
niechybnie organizacji
nie wierząc, że Undo u- wkładów
złożooszczędaościowych
trzyma
się
w
opozycji.
W ten spo- nych w swoim czasie
rzuci się wam w oczy, osobliwie hudo Pocztowej
znacznie kierunek kom- Kasy
Oszczędności w Wiedniu. Po
manistom i klasykom waszym,
prze- sób wzrósł
promisowy w UNDO, a obecnie
co- druki rejestracyjne należy zgłaszać się
dziwnie
włoski,
ściślej lombardzki najmniej trzy czwarte posłów tego opocztowego.
do najbliższego urzędu
ogólny architekturalny wygląd Wilna. bozn należy do kierunku kompromiOto bo i stoicie na najdalszym
pół-, sowego. Równocześnie wzrasta silnie Pogrzek ojea pos. Moraezewskiego
LWÓW, 12 IV. We środę dnia 11
nocnym niejako cyplu wielkiej romań- klerykalizm ukraiński. Dotychczas Dib.m. odbył się tu pogrzeb
Św. p. p.
ło
było
jedynym
dziennikiem
ukraińskiej kultury, co ze swych
ognisk w
powstańca
skim, półoficjalnym
organem partji, Macieja Moraczewskiego,
Salamance, Padwie, Paryżu
płynęła obecnie Nowa Zaria przekształca się 1863 r. ojca obecnego ministra Robót
polskim traktem na najdalszy wschód z tygodnika na dziennik, jako organ Publicznych. Pogrzeb odbył sięw asyEuropy. Tu atoli w Wilnie był tylko „Ukraińskiej Chrześcijańskiej Organi- ście kompanji honorowej z orkiestrą.
W pogrzebie wzięli udział przedstajej wielki popas ostatni, bośmy pro- zacji (UCHO)".
wiciele władz i społeczeństwa z wojeW
ostatnim
numerze
tygodnika
mieniowanie _ zachodnio-europejskiej
Nowa Zaria redakcja wskazuje, że na- wodą Borkowskim na czele.
kultury ponieśli dalej jeszcze -—— jak leży uznać władzę polską, gdyż przeWypłata zasiłków dla emerytów
dalekośmy mogli... Nawet najmłodsze bijanie muru głową
jest niebezpiecznastąpi w dniu 2-go maja.
fantaści, my
oczy nie sięgną z wileńskiej
Góry ne. Niechaj to czynią
WARSZAWA 11 IV PAT. Ministerstwo
Zamkowej tam gdzie jeszcze w bez- musimy coprędzej stanąć przy budo- Skarbu komunikuje, iż wypłata przyznanego
wie państwa polskiego
na ' trwałym emerytom, wdowom i sierotom ustawą z
pośrednio
przedwojennych
czasach
gruncie, a zato otrzymamy od Pola- dnia 31 marca rb. o prowizorjum budżetoczysto włoski renesans i barok migo- ków przyrzeczoną autonomię. Polska wem jednorazowego zasiłku w wysokości
45 proc. uposażenia miesięcznego
z
tały po kościołach i dworach aż hen podzieli się z nami
władzą.
Naje opóźnieniem kilkodniowem tį. dnia nastąpi
2 maja
twierdzi, że w UNDO i 2 czerwca rb. nie zaś 20 kwietnia i Żo
nad Dnieprem, na najdalszych
ongi Folkscajtung
maja rb. jak przewidywała ustawa, ze wzglęrubieżach Prześwietnej Rzeczypospo- zwyciężył nowy kurs dzięki instynkto- dów technicznych
wi praktycznemu i wyczerpaniu
sta- zasiłku emerytom, następujących: Wypłata
wdowom i sierotom odlitej naszej...
rych polityków ukraińskich.
Spadek bywa się drogą czeków
PKO, których przyNietylko same Wilno jest ciekawe po
UNDO
przejąć
ma
Ukraińska gotowanie wymaga miesiąca czasu, wysłai w materjał duchowy obfite. Z W:!- Partja Robotnicza, która jest ugrupo- nie zaś musi być dokonane na tydzień przed
terminem
ażeby wypłata mogła
na ogarnia się oczyma
duszy
naj- waniem radykalno-mieszczańskiem t. nastąpić w płatności,
terminie. Dokonanie wypłaty w
świetniejsze
dzieje
Polski
o wiele zw. trudowików. Przeprowadziła ona dniach 20 kwietnia i 2o maja rb. połączodo sejmu
jednego posła i ma duże ne z dwukrotnem przygotowaniem i wysyłszerzej niż nawet z Krakowa,
a i
szanse rozwoju wskutek wytworzonej ką czeków, spowodowałoby zwłokę w wystąd, z Wilna
roztaczają
się jakże sytuacji w UNDO. Natomiast znika z płacie ustawowego zaopatrzenia za maj i
głębokie perspektywy
w
przyszłość życia codziennego Ukraińskij Narod- czerwiec rb.
Nowe czeki P. K. @.
naszą! Ileżkrotnie odegraliśmy właśnie nyj Sojuz, który reprezentował kierunek
polonofilski,
a
przy
wyborach
WARSZAWA,
12.IV. PAT. Pocztotu wielką historyczną
rolę - przeszło
poniósł klęskę.
wa Kasa
Oszczędności
wprowadziła
pięćset lat temu a i. przed siedmiu
z początkiem
r. b. nowy typ czeków
jeszcze laty! Europę trzeba o to spykasowych
i przekazowych.
Wizyfa króla Relnfi w Danii,
Termin
tač—ješli pamięta.
przyjmowania w kasach PKO czeków
BRUKSELA, 12.IV. PAT. 15

Owóż

i głęboką wdzięczność oby-

watelską
odczuwamy . przedewszystkiem dla... nieskończenie zasłużonego
Polskiego
Towarzystwa
Krajoznaw-

król wraz rodziną

wyjedzie

do

b. m.
Ko-

penhagi w celu oddania

wizyty

lewskiej parze duńskiej,

która odwie-

dziła Brukselę w maju

kró-

1924 roku.

dawnego typu upływa w dn. 30 kwiet-

nia rb.i nie

zostanie

przedłużony.

Do tego czasu winni przeto właściciele rachunków czekowych w P.K.O.
zaopatrzyć

się w czeki nowego wzoru.

SŁOWO

"L

ECHA KRAJOWE

— Wychowanie

moralne

młodzieży.

Zasadą szkoły jest nietylko uczyć ale i prze-

dewszystkiem. wychowywać, by przyszykować kadry przyszłych obywateli kraju. To
drugie bodaj
sze. Ale jak

chowania

jest ważniejsze,
przedstawia
się

młodzieży

codziennie

dzienniki

niż pierwsprawa wy-

w szkołach?

i śledząc

Czytając

za szkołami

widzę kwiatki tego wychowania: tam nauczyciel do siebie zwabił swe młode uczenice, tam znów p nauczycielowie romansują ze swemi koleżankami (i to w szkole na
oczach dzieci), tam znów nauczyciel wymyślą dziewczynki od słów trywialnych
(nawet powiedziałbym nadzwyczaj trywiałnych)
i później tacy
panowie
wychowują mło-

dzież. A jakaż
fak przełożeni.

będzie ta młodzież? Taka
A jakoś nikt o to nie dba,

każdy myśli:
zrobią bezemnie.
Niema
u
mas, mimo tysiąca zapisanych stronic, książek, rozpraw i artykułów,
żadnego prawie
współdziałania
między domem
i szkołą.

Usiłowanie zaś zamknięcia wychowanią

mo

WIEDEŃ, 12-IV PAT. Dzienniki donoszą z Pragi: Kanclerz austrjacki
dr. Seipel ogłosił w Deutsche Presse artykuł, w którym
między innemi'
rownik Szkoły Technicznej p. inź Layman, pisze: Austrja nie przyłączy się go żadnego
europejskiego.
ugrupowania
który pomimo nawału pracy, znajdzie chwi- i uczyni to dopiero wtedy, kiedy to będzie
dla
niej
korzystne.
Jesteśmy
lę czasu
i dla tej tak bardzo potrzebnej
przekonani — pisze dr. Seipel
że właśnie przez to neutralne
stanowiorganizacji. _
nie czyni
Organizacje takie powinny
powstać w sko najlepiej służymy pokojowi w Europie środkowej. Austrja
każdym mieście, wsi, a kuratorja szkolne eksperymentów zagranicą. Trzymamy się ściśle układu pokojowego, który
winny nakazać zwierzchnikom szkėt. S. G.
podpisaliśmy. Jednakże trwamy przy uszanowaniu praw, które nam
dają
podpisane układy. jesteśmy usposobieni pacyfistycznie nietylko z potrzeby
GŁĘBOKIE.
zewnętrznej, lecz także z tego powodu, że tylko w pokoju możemy praco— Gazeta rolnicza, Dnia t-go kwiew dziedzinie .gotnia w Głębokiem ukazała się po raz pierw- wać dla lepszej przyszłości. Nasze stosunki z Niemcami
szy gazetka rolnicza, właściwie nawet
nie spodarczej są jaknajsilniejsze. Zresztącały Świat wie o tem iżyczymy sobiei
gazetka a Komunikat Związku Kółeki Or- propagujemy gospodarcze
i inne zbliżenie się obu krajów.
ganizacyj

Rolniczych,

w bardzo

skromnej

zewnętrznej szącie
—. р!запа
. па Szapirografie i o dość jeszcze ubosiej treści. Jednak sam fakt ukazania się na naszym terenie pisemka mającego „służyć łącznikiem
pomiędzy poszczególnemi kołami*, należy
witać

z uznaniem

i nadzieją,

że Stanie

ono z czasem wyrazicielem
scowej spółdzielczości,

się

potrzeb miej-

będzie

odzwiercia-

dlało istotny stan rozwoju jednego
żywotniejszych
nerwów
naszego

z najwspół-

Wie
grani- życia.
Zbędnem jest mówić o znaczeniu i powyników. poniewaź na ukształtowanie się trzebie gazet rolniczych wogóle, lecz takie
Suo. napewno
będzie
charakteru i manier dziecka większy wpływ pisemko pro domo
wywiera zespół, w którem
ono przebywa dla miejscowego rolnika stokroć ciekawsze,
ralnegoi obyczajowego

each ogniska domowego

dziecka

nie

w

da

żadnych

w szkole, niż dom rodzicielski. Dlatego o bo zrozumialsze, bo będzie mówiło O wywychowanie dziecka musi dbać cały zespół nikach pracy nie gdzieś tam na dalekiem
tuż
nauczycielski na terenach
miast i wsi przy Pomorzu, Kujawach lub Polesiu, lecz
obok, w sąsedniej wsi, lub w często odścisłem współdziałaniu rodziców.
Czy

dzisiaj w tym kierunku

uczycielowie?

Z

pracują

bólem serca musimy

na-

po-

wiedzieć: nie. Dość przejść się ulicami miasta,
zobaczymy
ładne
obrazki, tu uczeń
bije się na ulicy z Żydem, tam idąc paczka

wiedzanem miasteczku.

.

A

Się z
I tak naprzykład dowiadujemy
powyższego Komunikatu, iż Związek Kółek i Organizacyj Rolniczych ogłosił dwa
paste-

Inu i buraków

uprawy

konkursy

wnych. Jedno i drugie ma dla Dziśnieńinnych pali papierosy, nie krępując się zu- szczyzny
niezmiernie doniosłe znaczenie;
pełnie.
gdyż jak wiadomo produkcja inu jest głóTrzeb% koniecznie pomyśleć o rozryw- wnem
źródłem
dochodowem
tutejszego
kach dla dzieci.

Między

innemi,

do nieba woła niezrozumienie

o

pomstę

wychowaw-

czej, albo szkodliwej roli filmu. W każdym
prawie filmie
to zabójstwo, złodziejstwo,

najb'zydsze strony człowieka,
gdyż
tego
żąda publiczność. Ale czy kto pomyślał,
aby dziecko uchronić od szkodliwości tych
filmów? Znów odpowiem: nie. Papierowe
zakazy

nic nie

pomogą,

bo

przecież

nawet

istniejące prawa i straszne kary, nie wstrzy

mują starszych od złych czynów, a cóż dopiero żądać
od
dziecka;
ono rozumie w
ten sposób, iż jeśli zabroniono chodzić do

kina, to właśnie tam ciekawego coś. Jeżeli

wziąłbym za przykład taki lokalny
punkt
Baranowicze, to z przykrością muszęstwierdzić, iż kiedy nie byłbym w
kinie,
wciąż
spotykam młodzież i powiem,
iż najwięcej

młodzieży

szkół

powszechnych,

rzadziej

stosunkowo innych szkół,
jednak abi razu
nie spotkałem nauczyciela szkoły powszechnej, któryby młodzież usunął, owszem spotkałem
kilka razy nauczyciela gimnazjum

i nauczyciela szkoły technicznej. Tutaj powinny pomóc tąkże i władze administracyjne, które winny wydać
zakhz wtašcicielowi kina sprzedawać bilety dla młodzieży.
Powiedziałem: już, iż trzeba pomyśleć o
rozrywkach dła dzieci, w kierunku urządzenia wieczorków przy szkołach, sprowadza"ia filmów dla młodzieży, odczytów : tp.

mniej ważnem

przy coraz

to

liczniej ро-

wstających. mleczarniach — w roku bieżącym do 1-go kwietnia powstało ich cztery:
w Węsampolu, Plisie, Łużkach
i Sićkowie.
rolnictwa

jest

rozwoju

dia

mniej pomyślnym

Natomiast

tutejszego

wspomniany

w

Komunikacie fakt, iż Ministerstwo Rolnictwa w tym roku nie udziela pużyczek na
zakup nasion, a nasz powiat w ostatnich
kilku

latach dotknięty

klęską

rząta

rolnik,

niby

mrówka

każdy na swo-

jej zagrodzie, przyśpiesza i reguluje tempo

pracy sejmk i Kółka rolnicze, rząd w miarę możności
niestety, nie zawsze w miarę naszych potrzeb
przychodzi z pomo-

cą, jednem słowem jest ruch, jest życie,
jest postęp. Lecz nie wszędzie. Nasza nieszczęsna, opłakanej op nii kolej,
jak
zakłęta królewna nie może wyjść ze smutne-

go status quo. Nie wiem.

czyją

Szcie uwagę

ten

zwrócić

na

by

nare-

Stan

rzeczy,

do czyjego chętnego a wiele mogącego
serca zakołatać, aby coś zmienić na lepsze.

Lista państwowa Genfrum

W

Proces inżynierów niemieckich odroczony do mija.
BERLIN, 12.IV PAT. Prasa tutejsza donosi
z IMoskwy,
że
proces
przeciwko inżynierom niemieckim aresztowanym
w Zagłębiu
Donieckiem,
który miał się rozpocząć w przyszłym tygodniu, został odroczony
prawdopodobnie do połowy maja r. b., akt oskarżenia bowiem przeciwko
aresztowanym inżynierom nie został dotychczas
ukończony,
a procedura

karna w Sowietach przewiduje, że proces

może

się

odbyć

dopiero

po

pewnym okresie czasu od chwili wręczenia aktu oskarżenia. Berliner Tageblatt twierdzi, że niewiadomo jeszcze czy sprawa
inżynierów niemieckich
zostanie odłączona od sprawy aresztowanych Rosjan.

Odpowiedź Brianda w sprawie złofa sowieckiego.
PARYŻ,

Bo czyż wiecznie już mamy mieć te
brudne, przedpotopowe wagony i również

składa się z 3-ch części: a) Zasady ogólne,

b) Cele i zadania i c) Zarząd. Chcemy wierzyć,
iż ta pożyteczna placówka zacznie
czempręczej swą
działalność,
a upewnia

nas to jeszcze, iź kierownictwo tą inicjatywą

obiął

bardzo

zasłu”ony

i poważny Kie-

rolnego, będą leżały i mokły
na
dla braku odpowiednich składów?

Wstyd

bliższem

i hańba, aby

12-IV. PAT.

sąsiedztwie

z krajem

z bardzo zrozumiałych
byśmy

służyć

deszczu
M

w Polsce,

w

dla

którego

powodów

przykładem,

chcieli-

istniała

kulturalna anomalja, jak nasza kolej,
jąca

niby służyć

stekiem

ku

wygodzie,

wszelakich EC

-naj-

a

taka

ma-

będąca

Petit

Parisien

podaje,

że

odpowiedź

Quai

fien. Nobile startuje do bieguna Północnego.
BERLIN, 12—1IV. Pat. Tutejsza prasa donosi z Medjolanu,
że gen.
Nobile jeszcze dziś wieczorem wystartuje na samolocie
„Italja,
do
lotu
podbiegunowego. Według ostatnich dyszozycyj bezpośrednio po odwiedzinach króla, Nobile ma jeszcze raz przejrzeć komunikaty meteorologicznych

stacyj i wobec niekorzystnych warunków atnosierycznych

jący:

Alp

Start samolotu „Aremen* da Ameryki.
12. IV.

Pat.

Według

doniesień

z Dubiina,

dziś

rano

0

godz

Kasztan.
Świadek B. Rudź słyszał od osk.
S. Kulinowskiego, że podczas inwazji
bolszewickiej był on na kursach komunistycznych, a prócz tego pracował
w czrezwyczajce.

Świadek por. Wachowski, peł-

niąc służbę w

K O P

diera,

który

powsócił

przed

z małżonką,

konsul

niemiecki,

Ponadto przy likwidacji aiery szpiegowskiej Filipowicza i innych
się, że większość członków
należało do „Hramady*.

ujawniło
tej alery

Przewodniczący. Proszę miłczeć.
Proszę wyprowadzić oskarżonego.
Oskarżony zabiera notatki i wychodzi, tłomacząc się po drodze, że
zdanie te rzucone było pod adresem
świadka.
W trakcie wyprowadzania Taraszkiewicza osk. Bursewicz
zwraca
się
do Sądu: „proszę i mnie wyprowadzić”, po chwili Potapczyk:
„! mnie
też".
Ч Przewodniczący. Proszę sia-

W trakcie zeznań Świadek Macherski, komendant posterunku
w Wielkich Możejkach stwierdza, że Sałyga
obecny na zebraniu koła PPS podczas dyskusji
na temat
programu
partji wyraził się wobec posterunkowego, że najlepiej to pobić i popalić
ać.
wszystkich burżujów, a wówczas
bęPowstajejogólne poruszenie. Wszysdzie lepiej. Ponadto będąc na kilku
:
<zebraniach hurtków słyszał Świadek cy oskarżeni wstają.
Przewodniczący oznajmia przerwę
przemówienia o treści nieprzychylnej
dla państwowości polskiej. Przygoto- a w tym momencie komendant konAntonowicz
daje hasło
wania do powstania prowadzone by- woju asp.
ły z taką
dokładnością,
że nawet „alarm“. Na salę wbiegają policjanci i
wyznaczono władze. Osk. Sałyga miał otaczają ławy oskarżonych. Publiczność i obrona wychodzi z sali.
być starostą.

dniami

do

Niemiec.

Odlotowi

tłumy. Przybyli równi:ż

członkowie

rządu

wol

samolotu

prezydent

ego państwa

„Bre-

Cosgrave

irlandzkiego

oraz szef sztabu generalnego armji irlandzkiej. Start kę
się doskonale. Samolotowi „Bremen" towarzyszy w locie przez Irlandię samolot irlandzki. Lotnicy niemieccy wyrazili przed odlotem nadzieję, że o ile warunki
atmosteryCczue

dopiszą,

dokonają

podróży

w

36

godzin.

lgon słynnego radjologa.

stwierdził zły

wpływ
agitacji
hromadowskiej
na
współżycie żołnierzy z ludnością. Doszło do tego,
że Świadek zmuszony
był zakazać żołnierzom obcowania z
ludnością.

kiiku

me ..* przyglądały się olbrzymie

LONDYN,

Williams,

11. IV. Pat. Zmarł tu wczoraj znany radjolog dr. Chisholm

jeden z pionerów rozwoju nauki © promieniach X. Dr. Williams prowadził przez szelewą rękę
res lat badania nad promieniami X w czasie których postradał całkowicie
częściowego
40 ciężkich operącyj,
przeszedł
i znaczną część prawej. Uczony ten
X zyskały
odeimowania rąk. Wielkie jego zasługi na polu wiedzy o działaniu promieni

Carneggiego przyznał uczonemu złoty medal zamu sławę wszechświatową. Instytut
sługi za heroiczne wysiłki ratowania życią ludzkiego, a rząd brytyjski wypłacał mu
rentę

dożywotnią.
ROZPRASZA?

Wielki proces szpiegów
Z Mińska

donoszą:

łoiewskich w Mińsku.

W tych dniach

rozpoczyna się w Mińsku

„wielki proces rzekomych szpiegów łotewskich.
Według urzędowych źródeł sowieckich, wszyscy są monarchistami
rosyjskimi.
Generalny sztab armji łotewskiej wyposażył ich
jakoby w in-

strukcje szpiegowskie, p ócz tego
chów ierorystycznych.
chajłow.
:

Głównym

dokonać

zama-

mieli szeregu

z oskarżonych

jest

niejaki

Mi-

Zabėistwo polifyczne w pow. Kobryūskim,
BRZEŚĆ. 12.1V. PAT. Dn. 11 b. m. wystržalem

danym przez

Kooryńskiego
pow.
Wilos
Okno zabity został sekretarz gminy
Snieżko Jan. Sprawca zabójstwa narazie nie został ujęty. Zacho-

dzi podejrzenie, że zabójstwa dokonano na tle politycznem. Na
miejsce wypadku wyjechał starosta kobryński i powiatowy komendant

policji państwowej.

Energiczne

Gochodzenie

w

toku,

sprawie

największy

zaciągnięcia pożyczki nrzez m.
wodociągowe-kanaiizacyjne.

W wykonaniu

uchwał

odsetek

sier

cie 3.920.000 zł. w złocie

na

dalsze

prowadzenie kanalizacyjnych
i wodociągowych robót inwestycyjnych
dla
zatrudnienia
bezrobotnych
oraz
na
rozbudowę elektrowni miejskiej.

Bank

Wilno

na

roboty

Rady Miej- szów tej

skiej z dnia 9 i 23 lutego r. b. Magistrat pismem z dnia 10 marca r. b.
zwrócił się do Banku Gospodarstwa
Krajowego z prośbą o udzielenie miastu pożyczki
długoterminowej
w 7
proc. obligacjach komunalnych w kwo-

Gospodarstwa

Krajowego

ostatniej (zagranicznej)
życzki;
2) © upoważnienie Magistratu

po-

załatwienia

po-

wszelkich

w

tym

przez

Magistrat

w

marcu

r. b.

do

celu

trzebnych czynności, w szczególności
zaś do podpisania skryptów dłużnych
według wzoru przez Bank Gospodar-

stwa Krajowego wymaganego,

ewen-

tualnie weksli do otrzymania gotówki
i pokwitowania odbioru — Prezydenta
miasta Wilna p. Józeia Folejewskiego, Vice-Prezydenta p. Witolda Czyża,i Szefa Sekcji Finansowej p. Jana
Ż ejmo;
3) o upoważnienie Magistratu
do
opłacenia procentów od
pożyczki
z
sumy otrzymanej pożyczki, ze względu na brak na to kredytów budżeto-

niejednokrotnie zapewniał przedstawicieli Magistratu, że potrzebne
dla m.
Wilna pożyczki będą miastu przyznane i że żadnych przeszkód i trudności
z tego tytułu nie będzie.
ymczasem według
otrzymanych wych.

(x)

infor-ERRA

TTK

macji, pozyczki komunalne mogą być
w najbliższej
przyszłości
udzielane
przez Bank Gosp. Krajowego
tylko

Targi Poznańskie zostaną ofwar-

sta pożyczek tych nadal otrzymywać
nie będą, powinne się natomiast starać O pożyczki zagraniczne.
Starania
o pożyczkę
zagraniczną
dła m. Wilna postępują w trybie normalnym. Magistrat jednak zmuszony
jest liczyć się z tem, że uzyskanie pożyczki zagranicznej wymaga wiele czaSu, zaś sprawa zdobycia
funduszów

Targów Poznańskich komunikuje: Niektóre dzienniki
podały wiadomość,

miastom

na

runkowi
Podlipny
i Domaszewicz, 3-ej mia. 38 odlecieli stamtąd lotnicy niemieccy na samolocie „Bremen* w celu
sołtys
Jaszukiewicz,
St. Matejko i dokonania przelotu nad Atlantykiem. Lotnikom towarzyszy dowódca korpusu
irlandzkiego lotnictwa wojskowego ritzmaurice w miejsce zastępcy pilota Stin-

Incydenf na sali rozpraw.
Wczorajszy incydent rzuca jaskrawe światło na oskarżonego
Taraszkiewicza.
_ Przebieg incydentu
był następu-

obrębie

5 rano.
LONDYN,

Wczorajszy dzień procesu
zapowiadał
się początkowo nieciekawie,
zeznania większości świadków krążyły
dookoła działalności osk. Sałygo, o
którym mówiono powszechnie jako o
komuniście. Będąc prezesem
hurtka
prowadził on krecią robotę nawołując
do niepłacenia podatków,
gdyž „należy płacić białoruskiemu rządowi t. į.
Hramadzie“.
Ludność
słuchała
podszeptów i
gorliwość swoją w wykonywaniu zieceń tych posuwała
tak
daleko,
że
nawet nie płaciła weksli. Ja twierdzi
wójt gminy
dołhinowskiej,
Świadek
Bilewicz, pozostało w urzędzie gminnym przeszło 150 nieopłaconych weksli.
Na niekorzyść osk. Sałygo zeznawali świadkowie: Wł. Pacyna, poste-

w

przypuszczają, że gen. Nobije zdecyduje się w ostatniej chwili zmienić kurs
na Tryjest, Wiedeń, Poznań, Stołpce. Nie jest jednak
wykluczonem,
że
plan ten ulegnie jeszcze zmianie. O ile samołot
„„ltalja'* miałby obrać
drogę ponad
Alpami, wówczas
Start nastąpi dopiero
w piątek o godz.

JI-iy džlei procesu „ranai

nie stanowią

do Reichstagu

d'Orsay w sprawie przesłanego
do Stanów Zjednoczonych
złota sowiecarchaiczne oświetlenie, czyż wiecznie już
kiego
jest
bardzo
krótka.
Zaznacza
ona,
że
na
prośbę
Banku
Francuskiebędziemy się tłoczyć niby śledzie w beZadaniem tem powinien się zająć cały czce w mikroskopijnych poczekalniach a go, działającego
jako
instytucja prywatna, o interwencję,
m-stwo spraw
zespół
nauczycielski
na
swym
terenie, posiłku
zażywać
w
tych - pożal zagranicznych zwróciło się do ambasadora francuskiego w Waszyngtonie
przez stworzenie tak zwanej Rady Wycho- się Boże
„bufetach“, przypominających o poczynienie kroków w departamencie
stanu w celu otrzymania pewnych
wania Moralnego. Myśl stworzenia takiej pudy jarmarczne. Czyż wiecznie towary naktóra to czynność
zgodna jest z obowiązkami
ambasadora,
Rady
na terenie
Baranowicz powstała w wet w takiem Głębokiem, skąd eksportują informacyj,
Radzie Pedagogicznej
Szkoły
Technicznej miljony kilogramów siemienia, włókna Inia- polegającemi
na obronie
zagranicą
interesów
bezwzględnie
wszystkich
na jednem ze swych !posiedzeń.
Statut o- nego
3
i innych produktów
gospodarstwa Francuzów.
pracowali nauczyciele, pp. Głąbik i Markowicz i obecnie Rada Pedagogiczna na swem
posiedzeniu statut uzgodni,
a później ma
być zwołane organ zacyjne zebranie. Statut

łu takowej pomiędzy
6 szkół — zaaprobowanych
przez _ Kuratorjum
Szkolne—radni pp. Wygodzki i Czernihow widzą chęć
pominięcia
szkół
żydowskich, pomimo iż Żydzi w Wil-

rzemieślniczych — najbardziej charakterem subwencji zainteresowanej. Dalej stawiany jest zarzut
Magistratowi
takiego zredagowania pisma do Kuratorjum, które zgóry wykluczało szkoły żydowskie. Radny
p. Aronowicz
Rokowania o pakf anfy-wojenny.
nie przyznaje Kuratorjum
za miarodajne do decyzji, wysuwając względy
BERLIN, 12—1V. Pat. Berliner Tageblatt donosi, że ambasador
Stapowinny
górować.
większe powinne same
robić starania społeczne, które
nów Zjednoczonych w Berlinie p. Shurman ma w najbliższych dniach odzagranicą. Na skutek jednak zwróce- Po wyjaśnieniach ławnika p. Łokuwiedzić ministra spraw zagranicznych Stresemanna i omówić z nim kwenia się Magistratu
do Ministerstwa ciewskiego — zabiera głos
radny p.
stję rokowań amerykańsko-irancuskich o pakt anty-wojenny.
Jednocześnie
Skarbu —udało się otrzymać pożyczkę Federowicz, który zbija zarzuty pop. Shurman ma przedłożyć min. Stresemannowi dokumenty dotyczące tych
podkreślając,
iż
na czas przejściowy:
roczny
do cza- przednich ;mówców
rokowań. Termin odwiedzin amb. Shurmana u min. Stresemanna nie jest jeszcze ustalony, ponieważ min Stresemman bawi obecnie
w
Kassel,
gdzie ' su wystarania się zagranicą pożyczki zgodnie z regulaminem Komisji Kuldługoterminowej. Wobec powyższego turalno-Oświatowej czynnikiem
decybierze udział w kongresie partyjnym niemieckiej partji ludowej.
Jednakże
Magistrat
prosi
Radę o uchwalenie: dującym jest Kuratorjum.
Pozatem
w kołach politycznych Berlina spodziewają się tej rozmowy w końcu bież.
należy
dawać
1) Zaciągnięcia pożyczki do 4 miljo- uważa, iż subsydjum
tygodnia. Niemieckie koła polityczne oczekują z sympatją propozycji amenów w 7 proc. obligacjach B. G. Kr. szkołom mocnym, dobrze zorganizorykańskiej o zawarciu wspólnej umowy antywojennej między mocarstwami
z warunkiem spłaty
po otrzymaniu wanym
zaś szkoły odrzucone
są
i sprecyzowaniu stanowiska Niemiec w tej sprawie.
długoterminowej. 2) Upoważnienie do tymczasem tylko szyldami. Radny p.
podpisania zobowiązania
p.p. Prezy- Młodkowski nie zgadza się,iż wszystkie
dentowi,
v.-prezydentowi
i szelowi odrzucone szkoły są nowe np. „Pomoc
BERLIN, 12. IV. PAT.
Wczorajsze
obrady stronnictwa
centrowego
Sekcji Finansowej.
Sprawa
pożyczki Pracy" jest dawną. Wreszcie wysuwa
doprowadziły do ostatecznego ustalenia listy państwowej
<centrum do
zostaje
przyjęta
po
krótkich
debatach,
waiosek udzielenia zapomóg 8 szkoReichstagu i do sejmu pruskiego. Wielkie wrażenie w kołach
politycznych
w których radny
p. Federowicz wy- łom zgodnie
z projektem
Komisji
wywołoło ogłoszenie tej listy, na której |l-e miejsce zajmuje
obecny kancraził obawę spłaty w terminie, radny Oświatowej. Wniosek zostaje przegłolerz Marx, a bezpośrednio
za nim
Il-e miejsce
b. kanclerz
dr.
Wirth.
zaś p. Aronowicz całkowite poparcie sowany i przyjęty.
3
Kandydatura d-ra Wirtha w Badenji została przez badeńską partję centroReszta spraw:
jak
prženiešienie
wą Odrzucona. Umieszczenie zaś dr. Wirtha na Il miejscu jest pozatem i ze względu na możliwe zarobki, które
1927-28
r., upożyczka dla bezrobotnych żydów za- kredytów w budżecie
dlatego znamienne, że dr. Wirth w ostatnim roku zajmował w łonie Reichspewni.
mowy
z
Komendą
Policji
Państwowej
tagu
stanowisko całkowicie sprzeczne z polityką całej
frakcji centrowej
O wiele dłuższe dyskusje
niż u- o wydzierżawienie przystani na Wilji,
w Reichstagu i występował z wyrażną opozycją wobec gabinetu, na którechwalenie pożyczki 4<miljonowej
wy- urlop prezydenta p. Folejewskiego na
go czele stanął kanclerz Marx. Na Ill-em miejscu listy państwowej stronwołuje sprawa podziału g12 tysięcy maj—zostaje przyjęta bez dyskuzji.
nictwa centrowego znajduje się przedstawiciel
chrześcijańskich związków
złotych asygnowanych na subwencje
zawodowych b. kancierz Stegerwald. Charakterystycznym jest fakt,
że wysuwana przez prawicowe koła centrowe kandydatura ks. Loewensteina nie
została wciągnięta na listę państwową.

nieurodzaju

ł gradobicia nie może jeszce stanąć na notak się
gi © własnych siłach. jak może

zydent Folejewski wezwaniem radnych
do uczczenia pamięci zmarłego Św. p.
Wacława Fedorowicza
zasłużonego
doradcy prawnego Magistratu.
Na porządku dziennym
pierwszą
zjawia się sprawa zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego krótkoterminowej pożyczki. Sprawa zreferowana radnym przedstawia się w następujący sposób: pożyczka w sumie
4 miljonów złotych jako długoterminowa została przez B.G.K. odmówiona, gdyż Bank pożyczek udziela tylko mniejszym
miastom, natomiast—

mniejszym, większe zaś mia-

dalsze

prowadzenie

zamierzonych

fe 29 b. m.

_

POZNAN,

12—1V.

PAT.

Zarząd

jakoby na terenie Targów Poznańskich

zawaliła
się nowo-wybudowana hala.
Wiadomość ta jest nieprawdziwa. Hala
jest na ukończeniu i wogóle podobnego wypadku na terenie Targów nie

było.

Otwarcie Targów

nieodwołalnie dn.
9-tej min. 30.

odbędzie się

29 b. m.

o

godz.

robót inwestycyjnych jest bardzo pilną
Zjazd chirurgów polskich.
zarówno ze względów gospodarczych,
KRAKÓW, 12—1IV. PAT. Dziś o
mianowicie--z uwagi na
konieczność godz. 10-tej rano nastąpiło w sali wyplanowej
realizacji opracowanych
i kładowej kliniki chirurgicznej Uniwerwykonywanych już projektów, i zbli- Sytetu Jagiellońskiego otwarcie XXIV
żający się sezon budowlany, jako też zjazdu chirurgów
polskich w Krakoze względów
społecznych, spowodo- wie. Otwarcia zjazdu dokonał prezes
wanych bezrobociem i łącznie z tem towarzystwa chirurgów polskich prot.
koniecznością prowadzenia robót pu- L. Kryński z Warszawy.
W zjeździe
blicznych.
biorą udział wszyscy
dyrektorowie
Wobec tego Magistrat w dniu 15 uniwersyteckich klinik chirurgicznych
marca r. b. wystosował
do Minister- w Polsce, dyrektorzy szpitali prowinstwa Skarbu
memorjał, w którym cjonalnych i ordynatorzy oddziałów
prosił o połecenie
Bankowi Gospo- chirurgicznych z całej Polski. W zjeźdarstwa
Krajowego
przyznanie
m. dzie bierze udział około 150-ciu uczeWilnu, jako w wypadku
zasługują- Area
Obrady zjazdu potrwają 3
cym na szczególne uwzględnienie uA
chwalonych przez Radę Miejską poRRZDZENASDUNESEEDSDANANAA|
žyczek
na inwestycje wodociągowokanalizacyjne oraz rozbudowę elektrowni, względnie o udzielenie na te inwestycje funduszów z innych
źródeł.
Wyjaśniło się, że chociaż na pożyczkę długoterminową z Banku Gow
wydaniu
broszurowem
spodarstwa
Krajowego
liczyć nie
można

i zasadniczo

należy

się starać

o pożyczkę zagraniczną, to jednak na
czas przejściowy zarząd miasta może
otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego
pożyczkę
krótkoterminową
(roczną), którą by spłacił po zawarciu umowy na pożyczkę zagraniczną.

Sprawa tej pożyczki

jest

obecnie

na porządku dziennym
wydziału pożyczek zagranicznych Banku — Созро-

darstwa Krajowego.

Rowość wydawnicza
„MI SZOPKA ARADENICHA"
wyszła

nakładem

„Słowa*.

Bo nakycia w adm. „Słowa”.
CENA | zł. 20 gr.

uzsasunuzzanunzunzusunan
23 СЕН НБ ЕО ЕН ЕВ ERA SAY PPE GUZA SAD CS CZ GIRA
В
POSZUKIWANY
lokal kilkunasto-pokojowy na biuro. Mogą
być również 2 oddzielne mieszkania
kilku - pokojowe.
Ulice:
Mickiewicza
do
pl. Łukiskiego
oraz boczne
w pobliżu jednak
Mickiewicza
i plac Katedralny.
Zgłoszenia składać
w Administracji pod „biuro“.

Przedkładając streszczonńą
powyżej sprawę pożyczki, Magistrat zwró
cił się do Rady miejskiej z wnioskiem:
W litewskich pismach
wileńskich mi. Obecnie podaje „Vilniaus Aidas“,
1) o upoważnienie Magistratu . do
ukazała się wiadomość
©
zaszłych że bójka przeniosła się do samego
zaciągnięcia
w Banku
Gospodarstwa
jakoby zaburzeniach wśród mieszkań- miasteczka. Niejakiś Łobaczewski ma.
Krajowego krótkoterminowej pożyczki 5895 ада И GAAS CA IGO F.A 23 ИЕ КЕ TAN 1595 UAI ERC
przebitą
głowę
nożem
i
odcięty
palec.
ców, na tle narodowościowem.
jak
wodociągo- azuuzanuRuzczZznzunznunAnuNzza
i
;
wiadomo przed
niedawnym -czasem Szczegóły zajścia nie są jeszcze wia- na dalsze prowadzenie
Obrona naradza się między sobą, miało miejsce w kościele tamtejszyin dome.
wych i kanalizacyjnych robót inwesty- = Perlmuttera
Świadkowi zadaje pytanie osk.
Ulframaryna
adwokatów
udaje się
cyjnych dla zatrudnienia bezrobotnych
Taraszkiewicz w języku
białoruskim. poczem kilku
u jest bezwzględnie najlepszą i najzajście pomiędzy Litwinami i Polakai rozbudowę elektrowni miejskiej w „ wydatniejszą farbą do bielizny ceŚwiadek oświadcza, że nie rozumie do pokoju oskarżonych, delegacja zaś,
z prof. Petrusewicza oraz
„ lów malarskich. Odznaczona na wypo białorusku i prosi
przewodniczą- złożona
prezes przychylił się łaskawie do na kwocie do 4.000.000 zł., wyraźnie
Krzyżanowskiego i Honigwilla, wnosi do mnie jako przewodniczące- szej prośby i zarządził przerwę, pro- czterech miljonów złotych, na termin u stawach w Brukseli i Medjolanie
cego o polecenie oskarżonemu
po- mec.
złotemi medalami.
konieruje z przewodniczącym.
go, czy do Sądu?
siłkowania się językiem polskim.
szę
0 zarządzenie
sprowadzenia
w roczny z tem, że pożyczka ta ma być
Wszędzie
do nabycia.
Mec. Petrusewicz. Do Sądu.
Po pewnym czasie przewodnicząprzez
m.
Osk. Taraszkiewicz. Panie predniu jutrzejszym oskarżonych Tarasz- spłaconą po otrzymaniu
Prok. Kałapski. Wobec tego, że kiewicza i Bursewicza.
Wilno pożyczki zagranicznej z iunduzesie, przecież mnie przysługuje pra- cy daje rozkaz sprowadzenia oskarżonych do sali obrad. Brakuje 'Tara- wniosek ten wpłynął do Sądu, proszę
wo mówić po białorusku?
Przewodniczący zarządza przerwę
14-go kwietnia b. r. o god zinie 17-tej odbędzie się w logdyż nie do 9 rano, poczem zwracając się do
Prezes Owsianko. Czy świadek szkiewicza i Bursewicza, którzy zostali o kontynuowanie procesu,
kalu
gimnazjum
O. O. jezuitów w Wilnie walne zebranie rodziwszyscy obrońcy muszą
siedzieć na oskarżonych uprzedza ich, że w razie
zupełnie nie zna języka
białoruskie- odesłani do więzienia.
ców.
Udział
wszystkich
rodziców konieczny.
Wchodzi
Sąd.
sprawie.
07
powtórzenia się podobnego faktu stoKomitet Organizacyjny.
Mec.
Petrusewicz.
Miał
tu
miejMec.
Petrusewicz
prosi
o
głos
i
Świadek. Bardzo
słabo, trochę
Sowane będą surowe represje. @. 1.
w imieniu całej obrony wnosi
0'za- sce zwykły lapsus lingue, gdyż wniorozumiem.
sek swój złożyłem i do pana prezesa
woda kolońska oznanej doborowej
pęka bomba. rządzenie przerwy aż do rana.
tym
W momencie
jako kierownika procesu. Bardzo proProśbę
swą
motywuje
ogólnem
niezrozumialą
Osk. Taraszkiewicz z
jakośći oryginalne tylko firmy
szę o uwzgłędnienie naszej
prośby.
złością mówi: „kiedy my
skończymy przemęczeniem i zdenerwowaniem.
Poznar
Złlennyk z aR.
Mec. Honigwill.
Gdyby
pan
Przewodniczący.
Czy to pan
tę komedję?*

a
а

1640—1

zajście w Gierwiafach.

| BMR

Przemysławka

>

‚

rolnika, zaś umiejętna
i wydajna uprawa
buraków pastewnych jest zagadnieniem nie-

dokształcająPosiedzenie Rady, które odbyło dla szkół zawodowych
się wczoraj dn. 12-IV. otwiera p. Pre- cych.-W projekcie Magistratu podzia-

ROENREKROSUCKSKZNDNĘĄ|

BARANO'w rCZE.

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ,

Deklaracja kanclerza Seipla.

į" "eannususauanuBanų,
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SŁOWO

šiKSU

„

‚ КОНА GOSPODARCZY ZEŃ WSCHODNI |
Sprawa Iniarska.
Nie będziemy przytaczali tu pówodów, dlaczego „sprawę Iniarską“ uważamy za jedno z ważniejszych zagadnień dla rolnictwa północno-wschod-

mich województw. Stanie się to jasnem

do tego, żeby to roszenie
odbywało ażeby powoli przywykały
to włókno
się za pomocą
basenów, ' Odrazu.u siebie i prząść i tkać. Oczywiście,
jednak o tem niema nawet
potrzeby jeżelibyśmy już tego włókna
więcej
myśleć, bo to jest dalszy etap.
Te- mogli wyprodukować,
to należałoby
raz wystarczyłoby, ażeby odpowiednie stworzyć na kresach przędzalnie, aże- '
międlarnie wszędzie wzdłuż
naszego byśmy mogli mieć przędzę
_dobrąi
pasa granicznego
były
urządzone. tańszą, aniżeli
wyprodukowana ręczWłókno pochodzące z tych międlarni: nie, i wówczas przyszłoby - się
tę
musiałoby być sortowane. Są to rze- przędzę rozdawać tym rękom,
które-

źż przebiegu i treści dotychczasowych
prac poświęconych
jej rozwiązaniu,
wielkiej
które w krótkich zarysach postaramy czy, które wymagają bardzo
i doświadczenia, ale są
się streścić. W sierpniu ubiegłego ro- znajomości
wykonalne.
Niestety
włókno,
ки & inicjatywy
p. L. Maculewicza, one
zagranicę, w
dyrektora Oddziału Wileńskiego Pań- które teraz wysyłamy
źle klasysiwowego Banku Rolnego, powstała znacznej ilości jest bardzo
komisja
|niarska,
której zadaniem fikowane. ldzie ono prawdopodobnie
którzy
było zbadanie obecnego Stanu uprawy, przez ręce wielu spekulantów,
posegregowane
przeróbki i handlu lnem oraz Opraco- w końcu to włókno,
Najsprzedają.
wanie wniosków zdążających do pod- i poklasylikowane,
włókno
najsziachet:
niesienia wytwórczości i usprawnienia częściej jednak
najczystsze
idzie
handlu. W związku z powyższem za- niejsze, najlepsze,
daniem, redaktor
„Tygodnika Rolni- pod nazwą „lnu łotewskiego" czy „rowszelkie od
czego” p. R. Węckowicz
z ramienia syjskiego", a dopiero
„Inu polkomisji Iniarskiej nawiązał kontakt z padki zasługują na nazwę
Postępując w ten sposób
Towarzystwem Popierania Przemysłu skiego”.
zagranicą SoWarszawie, następnie napewno dobrej marki
w
Ludowego
badał
na
Wołyniu
stan produkcji bie nie wyrobimy. Musimy więc pro-

chmielu,

analogicznej

jako produkcji

Inu, zaś pp. Turczynowicz,
dyrektor
Centrali Stowarzyszeń _ rolniczo-handlowych w Wilnie, i- Dębicki, założyciel spółdzielni Iniarskiej „Len Wołożyński"
zapoznali się ze sianem
sprawy lniarskiej
na terenie Łotwy.
Sytuacja
na miejscu
była
badana
przez p. W. Szaniawskiego,
naczelnika Wydziału Rolnictwa przy Urzędzie
Wojewódzkim, który ponadto zwiedził
Poznań i Toruń celem zaznajomienia
się z tamtejszym układem stosunków
w sprawie lniarskiej.

Wynikiem

prac komisji

były

reie-

raty wygłoszone przez p. Dębickiego
ip. W. Łastowskiego, dyrektora stacji
doświadczalnej
w
Bieniakoniach, na
specjalnej konferencji zwołanej w Mi-

nisterstwie Rolnictwa
w
oraz statut Towarzystwa

Warszawie,
Lniarskiego

mającego powstać
w krótkim czasie
w Wilnie.
Oprócz tego na posiedzeniach komisji zostały ściśle sprecyzowane wytyczne dalszych prac,
które
w czasie pobytu p. Ministra K. Niezabytowskiego w Wilnie zostały
mu
przedłożone na konferencji w dniu 21
marca
b. r. Stanowisko p. Ministra

jest całkiem wyraźne
wyraz
po

i znalazło

w przemówieniu,

zagajeniu

swój

wygłoszonem

omawianej

na doniosłość rozważonej

z

rezultatu doprowadzić

no,

Oczy-

PO

„Dalej

Dziśnieńskim
>

i

Wołożońck:

czyźnie, może, jak wiemy, dać plony
większe, aniżeli pszenica,
takie same
nawet jak burak przy cukrowni.
Ale
łen

ma

jeszcze

większe

znaczenie,

bo

jeżeli to włókno, które ze lnu pochodzi, mogłoby być przerabiane
siłami
miejscowemi, to znalazłoby
się z. czasem zarobek
dla
olbrzymiej ilości
rąk roboczych,
moglibyśmy
wtedy
wykorzystać

te pięć zimowych

miesię-

możemy

powiatach

m

oskonale wyhodować

:

przekona-

je i mnożyć

Odmia-

dobre

te rozpowny nasienia lnu, odmiany
szechnić, zachęcić ludność do uprawy
słonietylko
przytem
Inu, zachęcić
та

°
2
wem, ale byč może
mocą premjowania.

równieżi za poNastępnie chodzi

handel
uporządkować
ażeby
A ai
szk
je
Н
SIĘ,
starać
i
strony
włóknem z jednej
ażeby to włókno już pod naszą iirmą
o to,

gdzie
szło zagranicę,
oczyszczone,
wiednio
i
ć ci
,
strony staigos) się leż,

będzie
z
a

odpodrugiej

ażeby

R
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zastosowywać lepsze warsztaty

KaC-
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Zakładu

Ulgi

podatkowe

Meteoroiogji
e

dla

762

Temperatura

+

średnie w m.

zaslužony

+

toć

administracji

Wspomnienie

han-

księgi

sprawie
zbędnej

robić w

byśmy

przejada

to, co

poprzednim

Się „dało za-

okresie.

sobie przedstawili

że po pewnym

szeregu

byśmy zatrudnić 10, a
15 miljonów par rąk
ciągu jakichś 120 dni
będziemy sobie mogli
dzieć, że to przecież
wyrażający się sumą

Gdy-

taki obraz,

lat

mogli-

nawet
może
w
roboczych
zimowych, to
odrazu powie-*
jest
zarobek,
3 i pół miljar-

da zł. polsk. jest to suma tak wielka,
prawie wdwójnaże obecnie stanowi
państwowy.
sób cały roczny budżet

Naturalnie jest to ideał, do

którego

długoletni

ciśnienia.

Pan

w

nie
tych przepisów,
znajoiności
dla wszystkich urzędników reteru-

jących, a należących do skłądu władz admiuistracji ogólnej. W tym celu zorganizo-

Wojewódzkim będzie
kursów w Urzędzie
zorganizowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych krótki kurs dla instruktorów,
zostaną
to kurs wydelegowani
na który

В

Czarnocki

pracownik

cierpieniach

zgoWybory mają być przeprowadzone
zawartym
wyborczym,
dnie ż regulaminem

jako starszy

do którego
jest więc ideał końcowy,
Przygotowania do akcji wyborcze| TOZmusieli dążyć, i Oczywiście, począć się mają niezwłocznie, tak, by niżSamw
byśmy
końco- akit wyborczy odbył się nie później 3
jeżeli to będziemy mieli jako
CZETWCU.
wy cel, to wszystko musielibyśmy
Rozporządzenie Ministra W. R. i O. P.
ażeby taka z dn. 21 czerwca 1927 r. przewiduje, jak
podporządkować,
temu
wiadomo, trzydzieści gmin wyznaniowyć
organizacja nam się udała.
żydowskich, t. zw. „mniejszych* na terytogdyże
rozumiem,
tak
„Ja to
rium Województwa i jedną „wielką” w m.
byśmy sieli len tak jak teraz, tylko Wilnie. Gminy te (będą miały na celu zaoczywiście, pewnienie członkom swym możności zana daleko większą skalę,
przede- spakajania ich potrzeb religijnych oraz ubyłoby
zadaniem
naszem
bez porów- dzielania pomocy dobroczynnej i zakładawszystkiem dać ludności

budżetowy
rok
w
bezrobotnych,

ele-

energji

s

ochotników mo-

do skróconej

służby

woj-

do

należy dołączyć następu1) poświadczenie obywa-

polskiego,

3) zaświadczenie

2)

metrykę

moralności,

urodzenia,

4) zezwole-

nie rodziców lub opiekunów, stwierdżone
przez magistrat | .b urząd gminy i 5);własnoręcznie napisany życiorys. b) od ochotników do marynarki
wojennej oprócz powyższzch dokumentów wymaga się 1) świa-

dectwo szkolne

z ukończenia co najmniej

2 kias szkoły powszechnej i 2) świadectwo
znajomości rzemiosła; c) od ochotników
do lotnictwa oprócz dokumentów pod Iiterą „a” 1) świadectwo
szkolne
z ukończe-

nia co najmniej 6
nej i 2) świadectwo

klas szkoły powszechznajomości rzemiosła.

— (r) Zmiana na stanowisku komen-

danta garnizonu Wilno. Na miejsce dotychczasowego komendanta
garnizonu Wilno, płk. Kruszewskiego, który objął dowództwo

dywizji piechoty

legjonowej,

mia-

Stosownie
do
upłynął termin

— (t) Dodatek do opłat za energję
elektryczną został prolongowany. Woje-

zatwierdził w

dniu

Banku

Handlowego

12 kwietnia

1928 r.į

i Dyrekcja

Wileiskievo

Banku

Handlowego.

SĘ

wydziału,

niły władze

Antoni
długoletni

Czarnocki

pracownik

Wileńskiego

Prywatnego

Banku

Handlowego
po ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu w dniu 12 kwietnia 1928 r.
O tej bolesnej
stracie nieodżałowanego kolegi zawiadamiają
współpracownicy
Wileńskiego Prywatneso Banku Handlowego

lino Radwan i I |

i je-

właściciel

zaś

od 1-XII 1921 r. jako naczelnik tegoż
wydziału. Na takiem stanowisku
pozostaje Zmarły w późniejszej
Delegaturze Rządu a następnie
w
Urzędzie Wojewódzkim.
Pracę jego urzędową wysoko ce-

w Panu
o czem

w majątku

zawiadamiają

Obryna

krewnych,

lat 75

przeżywszy
przyjaciół

zasnął

roku

1928

10 kwietnia

dnia

Sakramentami

Św.

opatrzony

dóbr Obryna ziemi Nowogródzkiej

i znajomych

pogrążeni

w głębokim smutku

żona,

naczelne, które niejedno-

prawością charakteru i
tykaną delikatnością w

syn,

siostra

i rodzina,

urzędzie w

znacznym

stopniu

najbliższych

Wacław FEDOROWICZ
ADWOKAT

w loteryjkę.
Przestrzeganie

tega

rozkazu

zlecono

PRACA

I OPIEKA

SPOŁECZNA

ju miała sposobność

nicy i samego
W

tym

poznania

miasta.

celu

program

ndszej

szereg

prelekcji

krajoznawczych w opracowaniu
proiesorėw, zwiedzanie godnych

i

rolnym

i ich rodzinom należne

miec renty za nieszczęśliwe

powodu

im

z Nie-

wypadki

i

niezdolności do pracy, o

płatę rent wstrzymałyz powodu
nia uprawnionych w Polsce.

ile

wy-

z

przebywa-

Robotnicy rolni, którzy zasiłków
nie
otrzymywali, powinni w czasie najbliższym
skierować wszystkie rentowe
dokumenty
niemieckie do Ministerstwa Pracyfji Opieki Społecznej (Departament
Ubezpieczeń
Społecznych).

SZKOLNA.

wczo-

Rady miejskiej w sprawie

krajoznawczych

młodzieży

szkolnej

z ca-

łej Polski. Pierwszy taki zjazd miał miejsce w roku ubiegłym w Krakowie i zgromadził zgórą 150 uczestników.

krajoznawczej

Mickiewicza

tym

w

gmachu

gimnazjum

oczywiście

zjazdu.

weźmą

udział

W

DU

nego

dnia

11 kwietnia

1928 roku.

i nieocenio-

O tej ciężkiej stracie niskazitelrego Człowieka
Doradcy

—

zawiadamia

Dyrekcja

B.

Banku Gospodarstwa
Oddziału w Wilnie.

P.

Krajowego

!

Feliks Malecki
Hazzan

Wileńskiej

b. Prezes Duchownego
po długich

i ciężkich

Karaimskiej
Zarządu

Kienesy;

Karaimskiego

cierpieniach zasnął w Bogu

duia

11.1V.r.b.

gminnego (Grodzka 6)
Eksportacja zwłok z domu
cmentarz karaimski odbędzie się dnia 13.IV o godzinie 11.

na

KOMUNIKATY.
Odzy-

Franciszkańskiego.

niedzielę dnia 22 kwietnia rb.
5 popoł. w klasztorze

W

O godzinie

O.O. Franciszkanów

przy ul. Trockiej 14 +5 odbędzie się posiedzenie prezydjum Komitetu
Odzyskanią
|
Kościoła Franciszkańskiego w Wilnie.

Głównym tematem

posiedzenia będzie

sprawa wyłonienia delegacji z pośród człon-

ków komitetu do p. Wojewody,

z

prośbą

jaknajrychlejįszego
o wydanie zarządzenia
rozpoczęcia odbudowy domu przy ul. Teatralnej, do którego to gmachu po zakończeniu remontu ma być przeniesione ArFranciz Kościoła
Państwowe
chiwum

szkańskiege.

ne

dnia

uczestnicy

— (x) Posiedzenie Komitetu
skania Kościoła

im.

akcie

się

odbędzie

Prawny Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddziału
w Wilnie

i Radca

zmarł

wykładów

(Dominikańska
3.)

29 —

Mickiewicza

Oacao FEDOROWICZ
Adwokat

który

wybitnych
uwagi za”

ul. Ad.

EO

PIRTIS

rozpocznie się dziś o godz. 9-ej r. nabożeństwem w kaplicy Ostrobramskiej, przewiduje cały

—

RODZINA.

dziel-

zjazdu,

z mieszkania

zwłok

Eksportacja

współpraco-

wników pozostawił żal szczery, głęboki i wspomnienia słoneczne...
wych płaszczów starego typu.
Odtąd płaszcze te wyjątkowo tolero:
Szymon Kozak,

|

zmarł dnia 11 kwietnia 1928 r. o godz. 1 m. 30 po poł,
przeżywszy lat 50.

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski (na M. Pohulance)
13 kwietnia o godz. 5 wieczorem.

przy-

czyniły się do osłabienia jego ustroju
fizycznego i przedwczesnego odejścia
w zaświaty...

Wśród

#

rzadko
Spostosunkach z

ludźmi; w obejściu wyjątkowo
miły,
w stosunkach służbowych
jako
паczelnik wymagający
i wyrozumiały.
Acz młody wiekiem, był to człowiek „starej daty”, jeno
w
lepszem
znaczeniu
tego pojęcia, wolny
od
obskurantyzmu i zacofaństwa,
nieraz
cechujących ludzi, którzy siebie chętnie mienią „ludźmi przedwojennymi".
Człowiek głęboko religijny,
przywiązany do tradycyj,
gorąco
miłujący
Ojczyznę; subtelna jego Psyche szczególnie boleśnie odczuwa
wszelkie
ujemne objawy
życia
społecznegoi
niewątpliwie ta jego
nadwrażliwość,
oraz Szereg lat wytężonej
pracy w

rozporządzenia odnośnego
donaszania
przez wojsko-

instytucji dobroczynnych.
(r) Zjazd krajoznawczy młodziegatunek lnu co do nia odpowiednich
lepszy
nania
rozporządzenie ustali termin ży szkoinej. Począwszy
Osobne
od dnia dzisiejuszłatylko
tym
i
włókna i siemienia
wyborów rabinów i podrabinów.
szego
przez
trzy
dni
odbywać
się będzie w
zasiewać
MIEJSKA.
chetnionyn: lnem starać. się
Wilnie drugi doroczny zjazd delegatów kół

Wileński

Prywatnego

w dniu

reie-

— W sprawie rent wypłacanych. ro- bytków
sztuki i kultury oraz
wycieczki
wartość tego ważniejszych liczbowo organizacji społecz- botnikom
miljardów. Byłaby to
polskim
przez Niemcy. Na zbiorowe po mieście i okolicach.
Zarządy
ewentualnie
Bżydowskich,
nych
Iniarskich,
|
wyrobów
włókna, tych
W drugim dniu zjazdu, tj. jutro o godz.
prowizorycz- podstawie umowy zawartej przez Polskężz
gdzieniegdzie
To istniejących
Niemcami, rozpoczną Niemcy od początku 12 w południe nastąpi otwarcie wystawy
wytworzyła.
któreby ta robota
nych gmin.
|
я
1928 roku wypłacać
polskim
robotnikom

woda

Bogu

pośmiertne.

dnoczeŚnie kierownik

i zarówno żandarmerji jak też policji, z tym
w rozporządzeniu Ministra Wyzn. Relig.
r. (D. by zatrzymanych w tym lokalu oddawać
Ośw. Publ. z dnia 23 grudnia 1927Przygo- do dyspozycji komendanta miasta.
U. R. P. Nr. 6 z dn. 18-1—1928 r.).

rajszym uchwałę

Wileńskiego

zasnął w

wane będą przy ubiorze codziennym, o iłe ПСНОЙО
ANSI II ASS
nię wskazany jest strój inny.
”
„ (r) „Chatka białoruski”
na inObecnie przewidywany jest udział w
deksie. Komenda garnizonu, a w ślad za zjedzie około 300 uczestników 2 kieronią
dowództwa
poszczególnych
formacji
i
wnikami szkół na: czele.
władz centralnych zostały ozarządzenia
wojskowych
zabroniły
kategoWileński oddział Polskiego T-wa Krakólnikiem pana Wojewody Wileńskiego za- oddziatów
wojskowym wszystkich stopni u- joznawczego, którego staraniem zjazd dorządzone wybory do „Zarządów gmin wy- rycznie
Żydowskich] na terenie całego częśzczania i przebywania w t. zw. „Chatce szedł do skutku, poczynił przyszykowania
znaniowych.
białoruskiej”, 'gdzie uprawiana jest gra by młodzież przybyła z różnych stron krawojewództwa. |

czterej wyżsi urzędnicy = Urzędu Wojeй
wódzkiego.
(r) Wybory do żydowskich gmin
;
W tych dniach na mocy
wyznaniowych.

sobie
powiedzieć
dążyć, trzeba, ale
wyborami obejmą
byłby towanie i kierownictwo
musimy, że wytwór tej pracy
komitety, złożone z przedstawi”
specjalne
sięgałby 8-9 cieli Zarządów domów modlitewnych i ponieporównanie większy,

powięki te zasiewy z roku na rok
chodzi o sprawę
Następnie
szać.
Oczywiście,
międlenia.
soszenia i
będzie
dojść prawdopodobnie trzeba

i rodzina.

bratowa, brat

siostry,

dzieci,

ile pozostawił po sobie do-

Wojewódzkim
w Urzędzie
zostaną
wane
cy,łłw ciągu których ludność nasza w wykłady
dla wszystkich urzędników refe- nowany został płk. Krok-Paszkowski.
—- (r) Umundorowanie wojskowych.
ilości może kilkunastu miljonów beż- rujących. Przed rozpoczęciem „czynności

czynnie

Dominikaśskim)

w r. 1908, 1909i 1910.
wnoszenia podań do P. K. U.

warunki

telstwa

RRC

okólnik

(po

przyjaciół i znajomych

„Człowiek jest tyle wart,

wstępowania. ochotniPolskiego. a) Do czyn-

„ „Do podania
„jące dokumenty:

Wileński wystosował do wszyst-

kich Starostów Województwa

krewnych,

Rada

dnia o.
PE
wojskowo-lekarski
przez
komisje
poborowe odbędzie się
w.
* terminie StówORE poboru r. 1907.
Ё

Ё

ogólnej,

zawiadamiają

rent w Wydziale Samorządowym

nej służby w charakterze

Ducha

Q czem z głębokim żalem zawiadamia

WOJSKOWA

Warunki
do Wojska

i mają

URZĘDOWA.

władz

—

Św.

przed-

skowej; podania” ich będą Ana

(t) Wykłady dia referentów
wojewódzkich. W związku z ukazaniem się
w ostatnim czasie szeregu rozporządzeń P.
Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanych
w
formie Dekretów a posiadających zasadnicze znaczenie w postępowaniu i czynnoWojewoda

strącie

po ciężkich

przedsiębior-

kilowata

od

ktrycznej.

ni urodzeni
Termin

średnia
;

ściach

lo gr.

postaci

Nr 7 do kościoła

24 być przyjmowani w roku 1928 mężczyź-

ч

Cisnienie

uł. Ludwisarskiej

krotnie Go z tego powodu wyróżniały; za zasługi położone dokoła orgaw
Wojewówe wszystkich rodzajach broni i służby '"nizowan:a samorządów
oraz w marynarce
wojennej
upływa dnia dztwie
został
odznaczony
krzyżem
ł lipca 1928 r.
„Wsjątęk stanowią ochotnicy,
którzy oficerskim orderu „Polonia Restituta".
Zmarły odznaczał się niezwykłą
RO
e
WE
zakłady naukowe

U. S.B.

os

przy

Antoni

Litwy Środkowej,

nowy
prolongowania na
dla
dodatku na pomoc

ków

meteorologiczne

в
z dnia 12

żałoby

Ś.

22

i

Spostrzeżenia

tej bolesnej

brych wspomnień".
Zmarły w dniu 6-1V 1928 r. Ś.p.
Stefan Kopeć, naczelnik Wydziału Samorządowego
Wileńskiego
Urzędu
wych ksiąg handlowych.
Wojewódzkiego,
urodził
się
26-XII
tych
do
na
Ulga ta może być stosowa
‹°
Szyptylko przedsiębiorstw, których obroty Z0- 1885 r. w majątku rodzinnym
Wilejskiego.
Kształcił
stały ustalone przez komisje w, wysokości kach powiatu
odpowiadającej sumom faktycznie osiągnię- się pierwotnie w
szkole
realnej w
A Rdobre Mińsku Lit., następnie w takiejże szkotego obrot pod kopy
wykażą.
w
przedsiębiorst
ciele tych
chęci w kierunku udowodnienia hurtowego łe w Petersburgu, gdzie też otrzymał
charakteru prowadzonego handlu, a to np. maturę. Po złożeniu egzaminu z łaciprzez okazanie podręcznych zapisków, du- ny wstąpił na wydział prawa uniwerplikatów, irachtów, wyciągów z ksiąg han- sytetu Petersburskiego, lecz po
przeprzez wskazanie
o A
Ee
słuchaniu
kiłku
semestrów
zmuszony
.
i
większyc
Ostateczny tęrmin wnoszenia podań o był opuścić Petersburg z powodu nieulgi wymienione wyznacza się na dzień 15 odpowiednich dla zdrowia warunków
maja 1928 r.
klimatycznych,
poczem
wstąpił
do
zapowiada, že
Równocześnie okólnik
„jęowa stawka 1 proc. dla przedsiebiorstw Liceum w Jarosławlu, gdzie też wyżhurtowych, nieprowadzących ksią;, udzie-. sze studja prawnicze wr. 1916 ukońlona będzie po raz ostatni, wobec czego w czył.
;
a KBE
Owa Aa
razie
Po
zakończeniu
tułaczki wojennej
Kwar„ należy obliczać zaliczki
na rok
w
Rosji
wraca
do
Kraju
i w Wilnie
talne w ustawowej wysokości w stosunku
go całej sumy wymierzonego za rok 1927 od maja 1919 r. pracuje w Zarządzie
obrotu.
Okręgu Wileńskiego w charakterze
referenta w Wydziale Samorządowym,
następnie po ewakuacji wraca do Wilna i tu od 14-11 1921 r. pracuje w
Departamencie Spraw
Wewnętrznych

мГО

Ž

z domu

żona,

"KRONIKA
wiejskie,

kobiety

nasze

kie i uczyć

zwłok

MIEJSCOWA.

Stawki podatku
gi 1 proc.
hurtowych korzystały tylko

ia

ziar-

dostać dobre

musimy

nie, że w Brasławskim,

=

TO

AA

wiście nieprędko
to nastąpi,
bo też Opad za doe
й
i sprawa jest olbrzymiej wagi. Ja tyl- bę w mm.
;
;
ko w kilku
słowach
pozwolę sobie
Wiatr
| Wschodni
Panom skreślić te zamierzenia, które przeważający Roku
rząd chciałby przeprowadzić,
zdając
Uwagi:
Pochmurno.
— 30C.
sobie sprawę, że akcja ta jedynie bar- Minimum zana dobę
-l- 47C.
«lobę
Maximum
dzo wolno, kilku etapami, dojść może Tendencja barometryczna spadek
do rezultatu.
może rodzić u
doskonale
„Len

nas w Wileńszczczyźnie i Nowogród-

— (0)

_„

A

>

й

rozdawać

Ł

sprawy:

można.

KRONIKA

poISKĄ, stwa, prowadzące prawidłowe

liagą

Wyprowadzenie

O

odrazu tkać, i zabezpieczyć
również
tym rękom zbyt wytworów
płóciennych.
„Wiem
z doświadczenia,
że to
jest rzecz osiągalna
i że najlepsze,
najcieńsze płótno, tak zw. „holenderskie* można u siebie na wsi wytkać
mieć namoże
i to płótno obecnie
wet większy popyt, niż dawniej, bo
Ameryka, chociaż ma doskonałą bawełnę, jednakże coraz więcej
ocenia
len, len ten używa i płótno sprowadza nawet w bardzo wielkiej ilości z
Holandji i Belgji".
g Z. Harski.
(Dalszy ciąg nastąpi).

że

em

wi

gł

brak;
A

uwagi

„Nie: będę taił, mówił p. Minister,
że przywiązuję bardzo
wielką
wagę
do sprawy lniarstwa,
szczególnie na
„naszych kresach wschodnich, które są
upośledzone.
pod każdym względem
Słusznie nazywają len „burakiem północy”, więc mnie się wydaje, że jeżeli
jak przed chwilą wytę sprawę tak,
raził się p. Przewodniczący. wspólne”
mi siłami popchniemy, to do dobrego

_

„połskiego Inu“
niech dlowe. Obecnie Min. Skarbu wydało okólpod nazwą
r.b., rozciągający do
będzie zagranicą spieniężany.
Wów- nik z dnia 14 marca
T
pewnego
stopnia
w
poszczególnych
uzasąd:
у
P“
na Kohtem nie- nionych
handlowy
czass:i bilans
wypadkach, o ile chodzi o wymiaat
a z drugiej StToNY ry zą rok 1927, ulgę 1 proc. stawki
zmiernie zyska,
nabędziemy powoli to doświadczenie, kowej od obrotów hurtowych także na
tak w obecnej jchwili przedsiębiorstwa nie prowadzące prawidłoktórego nam

p. dyrektora

bez skrótów,

tego,

й ga

orzędny | pod

P

1. Stanowisko p. Ministra K. Niezabytowskiego w sprawie Iniarskiej.
Przemówienie p. Ministra podajetu prawie

#
aa

=

ne

L. Maculewicza,

my

do

CZARNOCKI

odbędzie się dziś 13 b. m. o godz. 6 popoł. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłego odprawione
zostanie w
sobotę 14 b. m. o godz. 8 rano i tegoż dnią nastąpi złożenie zwłok na wieczny spoczynek na Cmentarzu Rossa.

jeżeli nasz len ma być przeznaczony siębiorstw handlowych. Dotychczas
z ulod obrotów

konferencji

przez przewodniczącego

i doprowadzić

ANTONI

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 12 kwietnia r. b. w wieku lat 55,

by mogły w ciągu zimowych zniesięcy

dukcję uporządkować, produkt klasy-

fikować

P

Ww

sobotę

dnia

14 b. m. w trzecią

bolesną

rocznicę

Śmierci

iego |
Mikulsk
go
Antonie
poktora
ego
Wileński
ytetu
Uniwers
Profesora

odbędzie się Msza żałobna
O czem zawiadamiają

w kościele Św. Anny 6 godz. 9.30
krewnych, przyjaciół i znajomych

Żona, córka, syn i synowa.

S
Na zakończenie odbudowy tego
17,50—19,00:
chu, z ramienia Magistratu m. Wilna udzie- Perono Anna
jony

został

ostatnio

kredyt

w

oe

sumie

Koncert popołudniowy.

Kalinowska (sopran

Zi

ko-

unt Peglącewioś: Gbary-

TEAILRY

‚ 20,15— |

i MUZYKA.

: Tra' a.

O
—

komedja

T. Rittnera

„Wilki

sukces, osiągnięty przed
niedawnym
czasem przez Stefana Jaracza w sztuce
Wł.
Perzyńskiego p. t. „Szczęście Frania”, skłonił tego znakomitego artystę do
ponowne-

kreacyj

znanego ze swych tricków.
Potężny syberyjczyk Kiryłow

nych

go występu w naszem mieście.
Stefan Jaracz odtworzy jedną z swych największych
au-

sytuacji

stwarzanych

tora Swena Lange'go p t. „Samson i Da- podwójnym
lila". W roli Dalili wystąpi obdarzona nie- Krumina.
zwykłą

urodą,

utalentowana

artystka

skiej zostały specjalnie

z

Dziś

osta-

obsadę sztuki

stanowią

w

Juraszek,

4 min.

Pinecki

—

Ku

uczczeniu

cej

Dowizej

humoru

i

werwy

oraz

kapitalne sytuacje. W wykonaniu krotochwili bierze udział cały zespół pod reży- Daliry Śl 3
serją Marjana Lenka.
-— Przedstawienie popołudniowe, W Belgja |
niedzielę
ukaże się

najbliższą
o godz.
na przedstawieniu

Sobo-

Tranz.

$ог.

124,56

wszystkich

miast

w

Polsce.

350,30

43,523,
8,90
2312

—

Teatrze

Salecki, wybitny
radjosłuchaczom
warszawskiej.
W

poranku

Polskim

43,52
8,92
3521

nież udział Jadwiga Krużanka,
niona

artystka

opery.

rów-

znana i ce-

|

Program zawiera arje i duety operowe
oraz szereg pieśni: D. Alberta, Bizeta, Czajkowskiego, Gounoda, Leoncavallo, Moniuszki, Niewiadomskiego, Noskowskiego, Orefice,
Paderewskiego, Puccini'ego, Różyckiego, Tosti,ego, Wagnerai Verdi. Akompanjament: Rafał R binsztejn.

В

tru Polskiego.

RADJO—WILNO.
Piątek dn. 13 kwietnia 1928 r.
16,00 16,15: Chwilka litewska.
16,15 16,20: Komunikat
Towarzystwa

można

358,50

43,63
8,88
3508

„W domu

z

BSS

otert

brzozy

około

V. WILLIAMS.

„ TRÓJKA TREFLOWA.

Się

®

prZyy

oglądać

w

Zarządzie

Głównym

Dóbr

Nadleśnictwie

Ordy-

Radziwiłłmon-

z

+:

Dóbr

Ordynacji.

E векоаа 2
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о SRS
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КЕН

bów

wywytwórniejszych.
jszy

Firma istnieje ©

7899. 1. A. „Kagan
bławatny

Firma

gan Abram, zam. tamże.

Sieninis

rzeki

użytkowego

ławaryskim,

Wilenki:

Nadleśnictwo Ławaryskie.
r bele
T

a

|

statystów.

Początek

W

wa

o

nego

996]

dniu

walnošcią

kuchni. wa”

jgnacego 5-4.0-Z09]

--—

Zgu biIONO
ks.

wojsk.

2-3 pO

pod

a

Służąca

rocznikiaca

dobrze

Abram*

istnieje

od

:

ai

i

Brasławskim,
roku.

3074 - VI Właści-

w Wilnie,
1928

ul. Zawalna 21,

roku.

В

Właściciel

Ka-

3075 - VI

is

i

kuchnię]

chor.

od zaraz.|

Kasztanowej

17

23 i Szmaja Fiszer

2— 23. Spółka firmowa

zawarta

przy ul.

na mocy

umowy

z dn. 16 lutego 1928 roku na czasokres trzechłetni, licząc od
dnia 1 lutego 1928 r. z automatycznem przedłużeniem z jednego

trzechlecia

nomocnictwa

na drugie

podpisują w imieniu

spółki

upły-

przed

o ile za trzy miesiące

obaj wspólnicy łącz-

m.

narządów

©

dencję, nie wyłączając przekazów pocztowych, pieniężnych i
przesyłek wartościowych, podnosić pieniądze w bankach, instytucjach i u osób prywatnych, zarówno jak w Banku PolKasie
Oszczędnościowej na mocy
skim, tak i w Pocztowej
czeków, przekazów i innych
dokumentów, cedować weksle

klijentów instytucjom

swoim

bankowym

i

podpisem pod stemplem firmy.

1591 wielkim

gonów.

wyborze
na

Zl.

mom

2,

żądanie

443—

mie

osobom

prywatnym

3066—VI

róg

A.

SE

ie Aa

Paz
z ofert.

do 500

złożyć kaucję Zawalna

9 JL

WSSE

RE

względnie nieuwzględnienie żadnej
й

EBZBEBSM
ZE

DOKTÓR

M. Hauryłkiewiczowa Lekarz-Dentysta
MARYA
b. starsza asystentka
cje, Nowogrodzka 20
m. 2 dla A. M. o-ccoj SOWA WA WEB чега U.S. Qżyńska-Śmolska
mogąca

:

lańskiego, Prużana, większą
ilość drzewa
sosnowego ną pniu w. drodze przetargu pi‚ - semnego i ustnego.
Pomiary drzewostanów
jak i warunki
sprzedaży są wyłożone
do wglądu w niżej |
podpisanem nadleśnictwie,
oraz
będą wysłane na żądanie reflektantów.
wybórj
sobie
zastrzega
Nadieśnictwo
„

8.

iS

ileńskie Dom Hand5

i reko-7

sprzeda w dniu 25 kwietnia 1928 r. o godzinie 12-ej w południe w Hotelu Mostow-

we

GYMBLER

świadec
kuitwami

7, tel.-8—41.

—

zł. i referen-

Lekarz-Dentysta

Władysław Pagióski

©

aa
———B B LEKARZE (5%,
„Przyimuie od Piombowanie i usuwa: uz wostowa,
9 m. 21
„B
14
agć } '?Ё > IŻ nie zębów bez bólu.
E
Harpie

Mieczysław
Ski.

Sabourand'a,

PASE
Sztuczne zęy.
Wojskowym, u-

е-

lektroterapja i kosmeWołczatyka lekarska. Wilno,
LUKIEWICZ
1573
3 choroby weneryczne, Ul. Wileńska 33 m. 1.
' №. 2. 29-ШЕ 28 г.
skórne i płciowe, ul.
EA AA
L. 2271-1V.
>

ż

dą

A

KOPIOWANIE

Z

u.

niadeęckic!

wit
przyymuie

OMNI

Dr

od :

4

sprz

7. ,

—gw

G WSLFSONSY

R. BINSBERE

choroby

EN

mm

m. 5. „Przyjmuje:
od
7
& - 12
* 12‘\\/'у‹;‚: Zdr. "Nr. 3

AKUSZERKA

Lekar-Dentysia

W. Smiałowska

W. Bobrowska

weneryczne

is i skórne. Wil- Zarzecze

Ul. Wileńska 3, e- Przyjmuje
moczo- 79»
lefon 567. Przyjm je

weneryczne,

przyjmuje od godz. 9)
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OT

prawda?
będę mógł wyjść.
Twarz Godfrey'a drgnęła.
Wreszcie zaczął gonić
za szczu—
jenny - rzekł poważnie, — rem, a ja skorzystałem
z chwilowej
dlaczego podążyłaś za mną aż tutaj? nieobecności jego. Miałem
nadzieję,
W jaki sposób dowiedziałaś się, gdzie że pociąg się spóźni,
lecz
gdy
uj-

Stanłsław Mackiewicz.

Redaktor

odpowiedzialny Czesław

Karwowski.

— To samo
mówiłam
sobie, a jego ramieniu.
jednak to jest jedyny sposób.
wytłu— Naturalnie! —
rzekła spokojmaczenia jego zniknięcia,
nie. -— Ale, Godfrey'u,
boję się zoGodirey zamyślił się.
stawić cię tutaj samego i nie powiedzia— Jeśli
von
Bartzen zwyciężył, łeś mi nic o swej misji?
zabierze go ze sobą do Keś.
CokolWziął jej rączkę
ze swego
mowiek się stanie, musisz opuścić
ten krego paltota i powiedział:
kraj, Jenny,i to jaknajprędzej. Zresz-- Obiecałem
nie mówić
o tem
tą, wyjeżdżając, dopomożesz mi oto nikomu. Czy chciałabyś bym
złamał
w jaki sposób: wskazano
mi
drogę słowo?
3
į
przez którą mogę przesłać wiadomoś— Nie, — odparła
z westchnieci bardzo. pilne, w wypadku
niebez- niem.
pieczeństwa. jeśli
będziemy
działać
Podniósł swą rękę i pokazał złoostrożnie, komunikacja ta będzie zu- ty pierścień, który mu dała:
pełnie pewna i nie narazi cię na żadGdy zapytywałem siebie,
czy

ne niebezpieczeństwo.

Oto

ra- wytłomaczyłaś sobie źle moją niesło-

mój

port. Dziś
o drugiej
po południu,
expres, idący z Budapesztu do Wiednia, będzie w Hacz.
‚
_ /
Wyjedziesz nim. Masz dosyć czasu, by wrócić do Wolfstal, przygotować się do drogi i pożegnać
hrabiego Aranyi. Pociąg ten stoi dwadzieścia minut w Presburgu, po tamtej
stronie granicy. Obok stacji, po prawej stronie ujrzysz cukiernię
„Gloria“. Wejdziesz do cukierni i oddasz
list kasjerce, mówiąc: „od pana Neumanna". Nie zapomnij tylko tego nazwiska, gdyż jest to umówione hasło.
Kasjerka będzie już wiedziała, co
ma robić.

Usiadł przy stole i dopisał

zdań do raportu,
pier Wirginii:
—

Dodałem

się od ciebie, —

poczem
to,

co

rzekł.

a

liczyć!
Zbliżyła

wiem że

pa-

dowiedziałem

-- Jeśli. ten

mogę

sięi położyła

Bartzenem

- rzekł chłodno.

— Q, — krzyknęła przerażona.
Strzeż się tego człowieka,
strzeż się!

iż ciebie
dłoń

targał gwałtownie

okienice,

już i widać było duże płatki

szarzało

Śniegu.

snujące się poza szybą.
Godfrey podał list Wirginii.
—

Nie

zapomnij

powiedzieć

ka“

sjerce w Presburgu:
„Od pana Neumanna".

'

— Dobrze, rozumiem.
Cairsdale spojrzał
smutnie

Okna

j na

szarzejący

już

mrok.

— Teraz muszę iść! — rzekł,
—

Godirey'u, — zapytała
tem, — gdzie idziesz?
„=
Do Keś! — jęknęła,
jej rozszerzyły się z trwogi!
tam mieszkasz?
Skinął

‚

1
szep“

-_Do pałacu w Keś, tam
Bartzena!

von

|

na

znajdć
a ocz
— wiej

głową.

1 von Bartzen również?

|

Znów zrobił gest twierdzący,
po”
czem dodał:
Dopóki von
Bartzen nie wy
przedził mię dzisiejszej nocy, miałe:
wszystkie atuty w ręku. Mieliśmy

zamku

mowal.

IKeś agenta, który
Lecz

on uciekł

nas ' infof

ze strachių

Tego samego dnia spotkałem
ń4**
szczęście pewną osobę, która mni
do Keś

zaprosiła.

Była to szczęśliw?

Jest on bardzo niebezpieczny. Gdy- okoliczność, nieprawdaż?
1
byś widział wyraz jego twarzy dziSpojrzał na nią z uśmiechem, lech

kilka siejszej

oddał

list wręczysz
dziś po
południu w
Presburgu, dziś wieczór będzie on w
czyli zdążymy uprzedzić
Londynie,
rząd przed fałszywym raportem von
Bartzena. Jest to moja jedyna nadzieja

Jenny,

wność, ten pierścionek
dodawał mi
otuchy. Nie wątpiłem nigdy,
że będziesz mi ufała, Jenny!
— Miłość jest uina, — szepnęła.
— Wierzyłam ci, Godfirey'u.
— Najdroższa! — szepnął, przyciągając ją do siebie.
— Powiedz mi przynajmniej,
co
zamierzasz czynić, Godfrey'u, tak się
boję o ciebie!
— Pójdę uregulować rachunek
z

von

nocy,
tam,
przy
pociągu!
A przytem
jest jakaś tajemnica w0koło niego!
Wirginja opowiedziała
zajście z
cyganam i kartą. Gdy wspomniała o
trójce treflowej i cyfrze „2!* na niej,
Godfrey znów się zerwał, twarz jego
stała się trupio blada.

—
zawołał.
'nastego.

Dwudziestego

pierwszego!

—

— A dzisiaj mamy siedemOddaj mi proszę raport!

Znów usiadł

na „kilka słów

przy stole

i dodał

do listu. Na dworze

|

Przetarg

i
LWP. |.

pg SEI

panna Wicz i S-kaw

młoda

adres tel. „Rolnicze* telef. 323.

Nadieśnictwa Truszowicze—Dóbr
Kazimierzowskich, poczta i powiaf
Prużana, sfacja Orańczyce

Doktór Medycyny

na. Woj.

prezentacja

okeło 9 |

ogólnego.

BZZE
LZ ES RZECZ
DZRZETE
EŚ
SZSZE

1

P

kasjerki,

Posade

i

fosforowego

PO

“
neryczne
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najniższych ka
zwatróż+

do wynajęcia gratis

azotowy

Aign
er zgon 2 oaza
praktyką w wielkich majątkach, zg.

MAG —
NASTÓWA
Dr. POPILSKI
wyborowe, warzywne, choroby skórne i we-

cenach
Wan
Skład—sklep
Pojemności paru wa- Ce nik

oraz od wszelkich insty-

ekspedycyjnych

tę

ul. Mickiewicza
24,

Mickiewicza 15.

czarny
pies. Do ode-

administracyjnemi oraz przed instytucjami i osobami państwowemi i prywatnemi; jak również otrzymywać towary z kolei,

z poczty, z domów

|

od 12--2i od 4--6,

о- gggi Dow. Skład Prużana,

Kwietnia

nawóz

i

weneryczne,|

Syfilis,

2—3ppokoje

Przybłąkał się

OZIMINY

\ Wileński Syndykat Rolniczy
Н
Wilno, Zawalna 9,

-

DOKTOR

wyd.
Mo- kuchnia do wynajęcia.

P, K. U.

1

a tańszą o wiele. Specjalnie dogodne
warunki płatności (kredyt bezprocentowy do i lutego 1929 roku).

po: >

D. ZELDOWICZ

Sz. Piszer= Szka". - gięntki lub t. p. obej-lowy Józef Ihna:oWilnie,

w 1923 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Maks Kantoroprzy ul. W. Pohulanka

przez

/

|

Równowartościuwa z saletrą chilijska,

będą

z dobremi świaksią”ję tylko
dectwami
od _zaraz.| [r obieta-Lekarz
7oldowi(Z0WA

rezerwy,

1

w

Naczelnik Urzędu
odpis nieczyteiny)
ni
y
(podpis

proc.

_ŻECzkę wojsko- Zgłaszać
Dabrowskiego
7 m.8 7.| KOBIECE, WENEsię: od

por.

oglądać

saletra Chorzowska „NITROFÓS” i|i
zawiera 15,5 proc. azotu

na imię | Marjana
Vitoldowa
8 m.i 1. — | moczowych,
od 9
NTrzeciąka.
0 0991
:
—1.od5
8 wiecz.
:
Potrzebna Mania
A
iewažni
U zion

|

posiada na składzie

—-

do wszystkiego, zna-

Rygo2, wyd. w r. 1922 potrzebna

mogą

pogłównego stosowania

poważne.
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|
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najlepszy
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z gkuchnią
tą nistracji
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ias
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1665—0

na panna

30

lo zł. m3. o-

m. Święciany.

Ceny

poznać

!

podatkowych. Zajęte

NA SŁABE

Poszukuje się względnione.
tylko oferty

WYNAJĘCIA

retlektanci

licytacji

10.IV.

przystoj-

bruneta

ku lat

zaległości

przedmioty

JAMES

z Młoda,

po

|

mj. drze-

Korbusza i Wojewódzkiego

pokrycia

poczekalni
2.

z licytacji 500

użytkownego sosna

cego do

seansów o0 godz. 4.

co- kuchnią poszukuje się. pragnie

i pokoje z nie- po

10

PIZY tucji i osób, odbierać z poczty wszelkiego rodzaju korespon-

Snictwie.

Tysiące

Szczepańskiego.

16.

O

rasowy

w dniu 7.IlI -1928 r.

7898. I. A. „Grejser Mira* w Drui, pow.

Min. Skarbu

szacowaneżo na sumę
5000 złotych i ioo
m3. drzewa użytkownego świerk. Po 5 zł.
m3. oszacowanego па 500 złotych, należą-

Reżyse-

łodeczno.

nie pod stemplem firmowym. Natomiast każdy ze wspólników.
ma prawo reprezentować spółkę przed władzami sądowemi i

i drewna

dolarów.

BZ.
pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, sach
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła0
dač w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A.

chniowego poszczególnych drzew na pniu,
2) wyrobionych
dłużyc
Swierkowych
na

obrębie

m.

аера “wą

wem terminu ze strony któregokolw ek spółnika nie nastąpi
wypowiedzenia przez wezwanie notarjaine. Zarząd spółki należy do obydwóch wspólników. Weksle, akcepty, traty, peł-

m.3)

2.000.900

Ipotrzekne duże mieszanie!

mama 29 em zza aczema l Skład
ność
Ogłoszenie.
wicz

w

przeszło

innych.

wejprze: Ried, rępującem
przez
ując m AE

1053 kloców

317,68 m3 znajdujących

rzałem Ślad: nóg na Śniegu...
Wirginja zerwała się z krzesła i jestem i odnalazłaś mnie?
—Robisz wrażenie człowieka wyczer— Więc byłeś przy
drodze
żeszybko włożyła spódniczkę.
Słyszała
Usiądź,
przyrzą- laznej?
zgrzytnięcie klucza i drzwi
otwarły panego, Godfrey'u
- Przychodzę stamtąd. Spóźniłem
się gwałtownie, wdarła się do pokoju dzę herbatę i opowiem ci wszystkoSkinął głową przecząco.
się więc i nie mogłem oddać raportu.
zawierucha Śniegui wichru, a z niemi
— Najdroższa m:oja, nie mogę się Przyszedłem tutaj, aby wysłać go na
przestąpił próg cień ludzki.
lecz
Przez chwilę walczył z drzwiami, zatrzymać, za godzinę zacznie Świtać, granicę przez mego służącego,
tutaj. Ten
djabeł, von
które wiatr popychał,
lecz wreszcie a do tego czasu powinienem już wró- niema go
Bartzen oddał zapewnie fałszywy razatrzasnął je gwałtownie. Zimny wiew cić. Czy jesteś tu sama?
— Dom jest zupełnie pusty, - od- port i w Łondynie
wprowadzi
w
zakołysał ogniem.
Е
błąd nasz rząd. Mój Boże, to straszNieznajomy zwrócił się ku ogniu. rzekła.
Potem położyła swe mate
rączki ne!
W tej chwili ujrzał smukłą postać,
go, by
Chodził
wielkiemi
krokami
ze
wyraźnie się odbijającą na tle ogni- na jego ramionach i zmusiła
przed spuszczoną głową.
Nagle "zatrzymał
ska. Bez namysłu skierował
na nią usiadł na krześle, na którem
Zabrała się ży- się przed Wirginją i rzekł:
rewolweri krzyknął coś po węgiersku. chwilą odpoczywała.
wo
do
przygotowania
herbaty i, pod— Jedno tylko jest pewne, to, że
Drźącym głosem Wirginja zaczęła
się ttomaczyć po niemiecku. Niezna- czas gdy pił gorący napój, opowie- musisz stąd natychmiast wyjechać,
ty- ukochana moja Jenny! Mogę sam się
jomy oświecił jej twarz
Światłem la- działa mu całą historję ostatnich
narazić
na
niebezpieczeństwo,
ale
tarki elektrycznej, którą miał w lewem godni i przybycia swego tutaj.
Słysząc o zamachu
na Ewana byłbym zupełnie wytrącony z równoręku i nagle usłyszała dobrze znany
głos, który wymówił
pieszczotliwie Mac-Tavisha Godfrey nie mógł ukryć wagi, gdybym się o ciebie miał nieswego niepokoju.
pokoić! Z całej duszy wdzięczny
ci
jedno tylko słowo: „ Jenny"
— Mój Boże! — rzekł, — to zna- jestem za chęć
dopomożenia
i za
W tejże chwili znalazła się w raczy, że ostatni mój raport wpadł
w trudy, które w tym celu podjęłaś, ale
mionach Godfrey'a Cairsdale.
wrócić natychmiast do PaPokryty był Śniegiem od stóp do ich ręce, czemuż nie uprzedzono mię musisz
o
tem
z
Londynu!
ryża..
>
głów. Zmarszczki bolesne ukazały się
Myślał głośno, wpatrując
się w
Czuła, że miał rację.
dokoła jego ust i oczu, był wymizeGodirey'u!--zawolala, — Masz
rowany i blady. Wirginja odczuła w ogień. Potem zwrócił się ku młodej
raport do wysłania, czemu
nie mialnim silne zdenerwowanie, którego da- dziewczynie.
A
więc
byliście
dzisiaj
przy
nabyś
mi
go
dowierzyć?
tak;wpagdy
Lecz
niezauważyła.
wniej
— To prawda! Możesz go zabrać.
trywała się weń. nieśmiało, uśmiech dejściu pociągu. Cóż tam się działo?
Chciwie słuchał jej opowiadania, —a Clive dopomoże ci.
rozjaśnił jego twarz.
— Ale nie wiem, gdzie
on jest;
— Nareszcie, — szepnął. — Sta- lecz gdy dowiedział się, iż von — Вагwiłem się. na wezwanie. Najdroższa tzen stawił się na jego miejscu, zerwał mówiłam ci, że zginął mi w ciemnośza
moja, co pomyślałaś sobie 0 mnie? się z krzesła i zaczął chodzić nerwo- ci! Obawiam się, czy nie poszedł
ęvon
Bartzenem,
by
odebrać
walizkę
przylgn
'wo
po
pokoju.
jego
usta
i
Nachylił się
ły do jej ust. Dziewczyna westchnęła (:; — Domyślałem się tego, — rzekłi niespokojna jestem, czy nie zdarzyz goryczą.—Dzisiejszej
nocy
lokaj ło mu się co złego!
:
i rzekła:
nie
odchodził
od
moich
drzwi.
Całą
— Przecież nie opuściłby
ciebie
Godjna,
— Byłam tak niespoko
godzinę
oczekiwałem,
że
się
oddali
i
tak,
bez
uprzedzenia!
mnie,
opuścisz
nie
teraz
ale
frey'u,

Wydawca

Nr 11

tacji
z licytacji

„materjałowej

(Dz. Ustaw

dzie się sprzedaż

się
Zyłoszenia do „Sło- lu
matrymonjalnym
1-eį do wa*
pod „Mieszkanie inteligentnego zamoż6-ej, ul. Orzeszkowej
3 pokojowe

7890. I. A. „M. Kantorowicz
i
papieru i materjałów piśmiennych. Siedziba w Wilnie,
przy ul. Rudnickiej 25. Przedsiębiorstwo rozpuczęło działal-

m.3)

kosztowało

Dowiadywać
dziennie od

(I PS
M
OWY,
w Wilnie wciągOkręgowego
Sądu
Handlowego
Do Rejestru
nięto następujące wpisy:

k

filmu

na maszynach. Mieszkania wego

Ogłoszenie
sięsi sprzedaż

roku

gminy Łyrgmiańskiej, powiatu Święciańskiego (od Nowo-Święcian 15 klm.) odbę-

To film będący spontanicznym

stanu służby ofiRYCZNE, NARZĄcerskiej, wyd. na imię 10 rano i od 3—5 pp.
—- | DOW
MOCZOW.
Jana
Fiałkowskiego

ва оаНО

ki przetargowe, szematy umów są do przejrzeniaw godzinach urzędowych
w Nadle-

prof. Asanka- japołł.

ROZDZIAŁ XVI.
Przed świtaniem.

B USE

sklep

Krakowa:

D TTT TS

maja 1926.

dramat miłości w 12 akt.

„3 min. 30. W duiu 9 kwietnia r. b. początek seansów o godz.
gr., balkon_40 gr. Następny program: „Człowiek - zwierzę”.
mai
BISANIA
ЕО
;
=
auka FP
i
pokojo-

EEEILIES EA DI Ia LEEDS

Wykaz jednostek licytacyjnych, warun-

i mieście Albrechta D 'rera“—od-

czyt wygłosi

©

towskiem w Nowinkach.
Zarząd

DYREKCJA.

brzegu

Strzelecki.

Transmisja

Kasa czynna od
biletów: parter
5
E

Nadleśnictwo Ławaryskie podaje do
wiadomości, iż w dniu 26 kwietnia 1928
roku w lokalu Nadleśnictwa (Nowa-Wilejka,
ul. Wileńska Nr. 21) odbędzie się przetarg
ustny na sprzedaż: 1) 3 działek etatowych
w obrębie rukojūskim o ogólnej powierzchni 3,70 ha weaług obliczenia powierz-

(54.95

17,15: „Rola nauczyciela pracututejszej wsi* I odczyt wygłosi

17,20—17,45:

Lasów

tego

Koncerty Radjo. Orkiestra pod dyrekcją
p. Wł..

я

nacji w Nieświeżu i w

66, tel. 12-57

kowej i (145,15

16,20:—16,35: Pogadanka dla dzieci wygłosi Wróżka-Dzieciolubka.

Władysław

Wielka

GILBERT.

Siegmann, Hertruda Astor i wielu

Szczegółowy wykaz kloców i warunki konkursu

działkąch w obrębach rubionkowskim i rukojńskim (287,54 m.3) i 3) papie. ówki świer-

Przeciwgazowej.

16,35
jącego na

Dyrekcja

:
Ча лоа

Ceny miejsc od 50 gr. do 3 zł. 50 gr.
Bilety już są do nabycia w kasie
Tea-

Obrony

5.

George

i LLA
Państwowych g ciel Grejser_Mira, zam. tamże. __,

:k

Mieczysław

weźmie

Urząd Skarbowy w Święcianach na za-

sadzie art. 1027 i lo3o UPC. tudzież par.
33 Instrukcji O przymusowem ściąganiu
państwowych podatków i opłat z dnia 17

1928-go roku

Wykonanie

Niewą-

tenor operowy, znany
wileńskim
z transmisji
В

niedzielnym

Lg

B. Lowe,

JStacii Lachowicze na placach kolejowych.

В

.
25,48
26,35
1805
122235
— Я5

й

w

7

miąższości

Kupno

tpliwie iw Wilnie pośpieszą wszyscy aby
UART MYR ПУЕ GOA (RB WANY
podziwiać jej niezwykły talent, wdzięk i #
в
—
urodę.
Resztę obsady tworzą czołowe siły į
łoszenie
O
zespołu Teatru Polskiego.
g
Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski.
РОЙа
!
;
— Poranek operowy
M. Saleckiego
otrzebny
okal
5biurowy
w Teatrze Polskim. W niedzielę najbliższą
o g. 12 m. 30 pp. wystąpi raz jeden na
gi oszenia
ražem.
nadsyła
y.
poranku

ul. Ostrobramska

konkurs

у

й
:
Papiery procentowe:
Dolarówka 83,50
82, 82,50
Poż. dolar. 85,50.
104—
Teatrze polskim.
Dn. 19-go bm. rozpo- Kolejowa 103,
czyna występy gościnne w Teatrze Pol- 5 proc. konwersyjna 67, —
skim znakomita
artystką
dramatyczna i konwersyjna kolejowa 61,50“
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 gwiazda ekianu p. J. Smosarska.
i
Pierwszą sztuką, w której ukaże się ta 8 proc. ziemskie 83.—
urocza artystka, będzie „Orzeł czy reszka” 4 1 pół proc. ziemskie 55,50
komedja Verneuilla. Rolą Maici Bratianu w 5 proc. warszawskie 61,25 61, -tej sztuce podbiła p. Smosarska
publicz- sp roc. warszawskie 79,75 79,
ność

MIEJSKA

Studencka 1, odbędzieie

124,87 _ 124,25

359,40

TagA
,
Swajcaria

Na rzecz

Opieki Szkolnej odegraną zostanie w Teatrze Polskim w sobotę 14 bm. o g. 5-ej
pp. amerykańską komedja Johnsona „Fenomenalna umowa”.
— Występy Jadwigi
Smosarskiej w

1928 r

Zjedn” odp ro

EBC,
Nowy-York
poż

wem „Spisek Carowej* (Rasputin), w premjerowej obsadzie.

kwietnia

alio

i JOHN

Dnia 27 kwietnia 1928 roku w Zarządzie Główffnym
Ordynacji Nieświesko-Kleckiej w
Nieświeżu,

WARSZAWSKA

12

Holandja

4 m. 30 pp.
popołudnio-

— „Fenomenalna umowa".

SALA

(Olbrzym-Poz- DALIS

śp. Wilhelminy

GARBO

ZMYSŁÓW"

Kulturalno-Oświatowy — па genjalnego Harry A, Pollarda. W rolach gtėwnych: niezrGwnany tragik świata murzyn

stoczyli

Józef Krell i inni.

premjera nadwyraz
wesołej krotochwili
Kratza „Mąż o dwuch żonach* obfitująpełne

Obwieszezenie

MURNAU.

wybuchem namiętności, to splot potężnych akordów wielkiej miłości.
Motto:
Nie szukajcie w pocałunku wyrafinowania!
Jeżeli pocałunek ma być piękny, musi być szczery!
Mężczyzna całuje tak, jak na to kobieta zasługuje!
Nie sądź, że tak łatwo jest całować.
Pocałunek jest sztuka trudniejsza niż się na pozór wydaje!
Kto nie zna rozkoszy pocałunku, nie wie jakim skarbem obdarzyli bogowie człowieka! jeśli piękne Panie i Panowie
nie wierzycie radzę zobaczyć najpiękniejszy tilm „Symfonja zmysłów*
Początek o g. 3.30
Orkiestra koncertowa.
ostatni seans 10.25. — Bilety honorowe nieważne.

Ма Toma“
Miejski Kizematograń '° „й
niejsze arcydzieło świata.

Bfiary.
GIEŁGA

w sceny

i

włącznie będzie wyświetiany epokowy arcyfilm
dramat w 12 aktach według ogólne znanej powieści
Beecher Stowe pod
tym samym tytułem. Najwznioślejszy hymn miłości i wolności. Najpotęż-

Lotysza |

walkę

premiera

Od dnia 8-go do 15-go kwietnia

tkowskiej w rocznicę Jej Smierci na nędzę
zł. 30,00
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dziś wyjątkową składają Córki
Roman

CAŁY ŚWIAT!
określić wyrazami

Nr 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż
w dniu 23 kwietnia 19-8 roku o godz, 12
we wsi Łukno na brzegu rzeki
jmiany,

W rolach głównych: GRETA

ui. A INE:

Kristoffem. W 11 minucie
lepiej Szczerbiński powalił
one T
przeciwnika,
7
apiauz publiczności.
ze

walczą:

pp.: Ja-

dwiga Daniłowicz, Emilja Różańska, Janusz
Dziewoński, Stefan Janicki, Edward
Domański,

wprawił w zdumienie

dzisiejszej mowy. ludzkiej.

rekordowego filmu świata! » $VMFONJA

„POŁORIA”

nań)
Kiryłow,
Hubert -- Willing, Orłow — Szczerbiński, Petersen — Pooschoff.

tnich modeli paryskich przez największy
magazyn mód firmy „Bogusław
Herse“ w
Warszawie.
Dalszą

Dziś

Kino-Teatr

Orłowa,

zdławił

Klasyczną i efektowną

Tea-

p. Zofja Sla-

wykonane

przeż

nelsonem

Szczerbiński z
ską. Dodać należy iż panie miejscowe bę- orjentujący się
z tylnego
dą miały
okazję
obejrzenia
najnowszych spa
iasonów sukien i okryć, gdyż stroje p. Slą- Zyskując gorący
trów Miejskich w Warszawie

który

Coś, czego nie sposób
WCHÓ)
"ŁOŃCA
JANET GAYNOR i GEORGE O'BRIEN. — Reżyserja genjalnego

W rol. główn.

interesowaniu publiczności
zanotowaliśmy
JSP ca rezultaty.
pierwszej parze nowoprzybyły
ko-

w

szwedzkiego

38.

koncertu sym-

los z Frankfurtu — Pooschofi w 30 sek.
zmiażdżył formalnie przednim pasem wiedeńczyka Huberta.
Nierozstrzygnięta walka Orłowaz Budrusem obfitowała w szereg
przezabaw-

znanego

superfilm,

ionicznego z,Filharmonji
Warszawskiej.
22,05 —
: Komunikaty PAT.

godz. 20-ej — „Eros i Psyche”.
Stefan Jaracz w Reducie. Wielki

w sztuce

Tryumfalny

Nowa era w kinematografji. Prawdziwy cud techniki i sztuki, Widz dozna wrażenia, że przeżywa kawał życia, a nie że widzi film. Luna Park. 2.000.000 dołarów pochłonęła realizacja filmu.
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15.

— Reduta na Pohalance. „Fircyk w
zalotach*. Dzis o godz. 20-ej z racji ZjaGyrk.
zdu Delegatów Towarzystw
Krajoznawczych
komedja w trzech osłonach Fr.
Zabłockiego — „Fircyk w zalotach* z |.
Z-gi dzień walk zapaśniczych.
ORA w postaci tytułowej.
—
Sobota: o godz. 20-ej, poraz jedeW drugim dniu turnieju walk zapaśnasty — „Eros i Psyche“.
— Niedziela: o godz. 16-ej, po cenach niczych, odbywających się przy dużem zazniżonych
yte

wo

ajwiększe arcy!
o
filmowe naszych dni!!!

„HELIOS“
Wileńska

0

Dziś uroczysta premiera!
i
dd

Kino-Teatr

200.000 zł.
on), akomp. dr. Tadeusz Szeligowški.
— Zarząd Związku Polaków z kresów
19,00 19,25: Gazetka radiową.
:
Sygnał czasu i rozmaiZakordonowych powiadamia, że dnia 14 4 ze
ości.
:
bm. odbędzie się zabawa taneczna w loka19,35—20,00: „Skrzynka pocztowa” —
łu Związku Zawalna 1. Bilety nabywać moProgramowy Polskiego
żna u pp. Gospodyń
i Gospodarzy,
a w Rilos Kierownik
dniu zabawy przy wejściu.$4
"2991 Radja w Wilnie Witold Hulewicz.

L

wiatr

w jej oczach wyczytał przerażenie.
|
-— Co ci jest maleńka?
|
— Jak się nazywał ten agent? -

zapytała z niepokojem w głosie.
— Rubis, Max

wielki.

Uciekł,

niędzmi!
Dziewczyna

Rubis.

wraz

Max Rubis
w rzece, ze
Wicher
skrzypiały

Druk. „Wydawnictwo

z naszemi pie

załamała

— Godirey'u, —

4

Zyd, tchó!

ręce.

jęknęła

— 6

został znaleziony wczor
Śladami uduszenia!
|
wył za oknami i okien!
złowieszczo.

Wileńskie*

ul. Kwaszelna 23.

Aa
į

