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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltow

na

stronie

2-ej

i 3-eį

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowin
50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc. drożej.

Za

dostarcze nie numeru
ZE

Pożyteczna

konfrontacja

Pan poseł Rybarski,

prezes Klubu

Poprawki
Lu-

dowo-Narodowego w Sejmie, uznał za potrzebne wyjaśnić czytelnikom „Gazety War=
szawskiej* różnice, jakie dzielą jego
obóz

od ideologii Jedynki. W artykule, zatytułowanym: „Istotne różnice”, zrobił to tak
przejrzyście, uwypuklił tak umiejętnie przepaść, która leży między jego sposobem

myślenia, a naszym, że większej przysługi
nie moglismy się od
przeciwnika
politycznego spodziewać. W chwili, kiedy się wy-

pracowują
cepcje,

pewne

nowe ideologiczne

dla których

trzeba

żywy

udział, jest

sobie

sprawę,

rzeczą

które

konieczną

z

zdać

dotychczasowych

kierunków
politycznych
są dla
niej
ze
względów zasadniczych do odrzucenia. Ma
to zarówno
dla
doktryny samej,
jaki

dla akcji politycznej

pierwszorzędne

Zna-

czenie. Chroni bowiem
i zabezpieczą
od
przeciwnych naturze sojuszów
i pozwala
głębiej zrozumieć podstawy własnego
stanowiska.

Z jasnością, która mu jako

profesoro-

wi przynosi zaszczyt,
wyłożył pan
Rybarski credo swojego stronnictwa.
ołogji walki
klas
można, zdaniem

„przeciwstawić
narodową,

jedynie

hasło

solidarność ściśle

bowiem

stkich mieszkańców

poseł
„Idejego

solidarności wszy-

Państwa bez

wzgłędu

na narodowość i wyznanie wiedzie również
do międzynarodówki, coprawda zamkniętej
słupami granicznemi państwa”.

Innemi słowy, w pojęciu leadera -ZLN.
niema i nie powinno być między różnople-

miennymi obywatelami
Państwa Polsk.ego
żadnej wspólnej więzi ani moralnej ani materjalnej. Odcięcie
zupełne,
przeciwstawność interesów absolutną,
odrębne światy,
pomimo

wspólnej

obręczy,

która je w sposób czysto mechaniczny
skuwa.
A
Czy można
sobie wystawić doktrynę

skrajniejszą, negację państwowej
racji stanu polskiej dalej idącą, niż ten wykład integralnego nacjonalizmu, który
nam
prof.
Rybarski daje na łamach swego organu?
Z chwiłą, gdyby „ten pogląd zatryum-

iował, a ludzie tego kierunku

objęli

dy w Polsce,
państwo, jako
nizm, jako realna wspólnota,

ficzna,

historyczna

rzą-

Żywy
orgajako geogra-

i ideowa

nadbudowa

społeczności musiałoby
przestać istnieć.
Tylko rozpad mógłby być logiczną konsekwencją doktryny, która głosi, że między różnymi etnicznie obywatelami jednego państwa, żadna więź jakiejkolwiek solidarności nie jest do pomyślenia.
Obóz,

który tę ideolozję

częła

jest jaskrawym

mem, skoro swojej

anachroniz-

ideologji,

powstałej w

cząsie zaborów, nie chce,
czy
nie umie
zrewidować. Jego program jest moralnem
usprawiedliwieniem wszelkiego w granicach

państwa separatyzmu i iredenty, zwalnia
on bowiem wszystkie elementy etnicznie
niepolskie od jakichkolwiek wobec Rzeczy-

pospolitej obowiązków. Stąd

każda z an-

typaństwowych deklaracyj mniejszości narodowych mogłaby się na niego powoływać.
Niema w tem, co piszemy, żadnej ani-

mozji, ani przesady polemicznej, jest
prosta potrzeba

uświadomienia

tylko

sobie

telnikom tych głębokich różnic

Nic

własnego światopoglądu

stanięcie

oko

w

oko

rachunek sumienia i sprawdzenie
steśmy.

z

nacjo-

tak

utrwala,

poglądem

i porównanie ich treści. Jest to jak

zgodnej

jąk

cudzym

gdyby

czy

drodze

zasadami naszemi

na

je-

ы

Шуасш Bloku Bezparlyjnym razem z
ludźmi różnych przekonań politycznych pod
hasłem solidaryzmu społecznego i w imięsupremacji interesu państwa nad interesa

ofenzywę

Według

komunikatu

zajęły one

przeciwstawiamy się z jednej

miasta The-Lien,

ani z isto-

programu

po-

Yon-Chow-Fu,

z

piacu

Y-Chow-Fu.

część

przedruk stanowi

Piraci zmusili statek do wejścia do zatoki, gdzie ładunek

W

prze-

został

przenie-

siony do kryjówek. Piraci wzięli pięciu chińskich pasażerów, jako zakładników w celu otrzymania od nich wykupu. W międzyczasie nadpłynęła kanonierka japońska,
która zmusiła piratów do ucieczki. Statek „Fisinwah*
był eskortowany do Hong-Kongu przez tę kanonierkę.

Budżet Sowiefów na rok 1928.
MOSKWA,
projekt budżetu

Wyniki

ratyfikował

17.IV PAT. Centralny komitet
wykonawczy
wyrażającego się cyfrą 6.035 miljonów rubli.

śledztwa po zamachu

w Medjolanie.

MEDJNLAN, — Liczba ofiar zamachu
medjolańskiego wzrosła do
18-tu' „Corriere dela Serra" donosi, że policja
na podstawie
zebranego
materjału, spodziewa się szybkiego wykrycia zbrodniarzy, którzy podłożyli
maszynę piekielną. Aresztowanego w Como komunistę Rancue!li przewizziono do Medjolanu. Rancueli twierdzi,
że w chwili zamachu
znajdował

się w pociągu, idącym z Hervi do Como.

„Popolo*

donosi,

iż

poszlaki wskazują na to, že zamachu dokonał niejaki Testa.
Wychodząca w Turynie „Gazette del Popolo* dowiaduje

misja śledcza badająca zamach

medjolański, jest

w posiadaniu

się,

poważne

że ko-

wszelkich

dowodów co do istnienia bandy burzycieli, którzy obrali sobie Medjolan
za punkt centralny swych gwałtów. Banda jest opłacana przez organizację
międzynarodową, mającą na celu obalenie iaszyzmu.
Wkrótce będą ogłoSzone nazwiska członków bandy wraz z wyłuszczeniem celu ich działania.
Żaden członek bandy uciec nie może, ponieważ wszystkie granice
Włoch
są ściśle strzeżone.

Echa

bunfu

na

pancerniku

angigiskim.

LONDYN, 16,4. PAT. Dzisiaj w gmachu
admiralicji odbyło się posiedzenie zarządu admiralicji, poświęcone sprawie incydentu na pancerniku
„Royal Oak*. W kołach parlametarnych spodziewają się, że lord Bridgeman odczyta jutro w izbie gmin
sprawozdanie
o przebiegu incydentu na
„Royal

Oak"

i rozprawy

sądowej

w

Gibraltarze.

Zarząd

administracji

ma

prawo zmienić lub znieść
decyzję
sądu
wojennego, powziętą w sprawie
kapitana Dowara i komandora Daniela,
którym,
jak wiadomo udzielono
surowej nagany i usunięto z korpusu oiicerskiego „Royal Oak".
Zaznaczyć zresztą należy, że zarząd
admiralicji
zbiera się tylko w
bardzo ważnych sprawach.

Trzęsienie

ziemi

w

Bukareszcie.

BUKARE »ZT, 17. IV. PAT. Jednocześnie z trzęsieniem ziemi,
jakie
nawiedziło Bułgarję odczuto lekkie trzęsienie ziemi w Bukareszcie. Dziś o
godz. 3-ej rano odczuto tu nowe wstrąśnienie, które trwało kilka sekund,
nie wyrządzając żadnych szkód.

“

Naprawa „Bremen”

QUEBEC,
17

ь

я

nairafia na komplikacje

IV. Pat.. Celem lotu majora

potrzebnych

części składowych

dalszym

W

cią”

gu autor artykułu konirontuje pogląd
proj. Rybarskiego z poglądem wyrażonym w jednem z pism chadeckich

niedawno tak

bliskie sobie ugrupowania

.

Fitzmaurice

do

dla aparatu

tego samego

typu co Bremen, w celu jego naprawienia. Wzmiankowane

części

„Bremen“
MONTREAL,

5

Quebec

składo-

miar wylądować w Quebec, aby zabrać stamtąd majora Fitzmaurice.

pierwszą «Agra hr. Wojciecha Rostworowskiego, drukowanego w Dniu

i wskazuje jak te dwa

boju

Napady pirafów odpierają kanonierki japońskie.

we samolotu zostały przywiezione drogą powietrzną do Greenli
Bremen w czasie swego lotu z Greenły Island do Nowego Yorku

*

Polskim z 16 Marca.

Na

HONG-KONG, 17.IV PAT. Parowiec handlowy
chiński
„Hsinwah*,
zdążający z Szanghaju do Hongkongu zaatakowany został przez
piratów.

było wyszukanie

tą naszego zachowawczego
godzić się nie dają.

Powyższy

północnej.

nacjonalistycznych
woisk chińskich
postanowił trzyjapoński
gabinet
morskich, rozlokowanyca w pobli-

žu Tsing-Tao.

mieniu

Kościoła,

J

chińska rozpo-

licząca 750 tys. ludzi.

armia

nacjonalistycznych

widywaniu posuwania
się
wgłąb prowincji Szantungu
mać w pogotowiu strzelców

bą części składowe samolotu.

*

chińskiej armji

operuje

wojsk

dzynarodowym dogmatykom
wej, z drugiej — ideologom
mego nacjonalizmu. Odcinamy się tedy od
dwuch kierunków, które w naszem rozu”
ani z doktryną

przeciwko

armja

MONTREAL, 17—1V. Pat. W/g. nadeszłych tu wiadomości,
samolot
„Bremen“ podejmie lot we środę, po naprawienia Śmigła, które w czasie
lądowania zostało całkowicie
zniszczone.
Panna
junkers
przybyła
do
i zawodów, Montrealu z Nowego Jorku na samolocie tego samego typu, co Bremen,
strony Mmięwalki klaso- w celu udzielenia pomocy lotnikom niemieckim w porozumieniu z rządem
naszego rodzi- kanadyjskim. Przybył również mechanik firmy Junkers i przywiózł
ze so-

warstw

poszczególnych

mi

Nacjonalistyczna

froncie długości 400 km.

ideologicz-

bowiem

nie

z

wielką

i czy-

nych, które między nami a obozem

nalizmu polskiego leżą.

17.IV. PAT.

repreżentuje,

w miarę konsolidowania się i pogłębiania
myśli państwowej, skazuje się sam na izolację zupełną.

socjalistycznej
na prezydenta

Wielka oienzywa na froncie chińskim.

NAKIN.

które nigdzie, w żadnym punkcie nie znajdują zetknięcia,

anty - wojennego.

NOWY YORK, 17—1IV. PAT, Narodowy konwent partji
mianował Normana Thomasa z Nowego Yorku kandydatem
Stanów ' Zjednoczonych.

zrozu-

mienia w opinii publicznej, a mysl zachowawcza bierze w tym twórczym
wysiłku

do pakfu

Kandydat socjalistów na prezydenia U. S.A.

kon-

szukać

francuskie

PARYŻ, 17—IV. PAT.
W końcu tygodnia M-stwo Spraw Zagranicznych prześle rządom Wielkiej Brytanji, Włoch, Niemiec, Japonii i Stanów
Zjedn. swój projekt wielostronnego paktu potępiającego wojnę.

Island.
ma za-

nie podsimuje dalszego Įofu?
i

17. IV. PAT.

Według

depeszy

radjowej

otrzymanej tu

dziś z rana lotnicy niemieccy wobec tego, že „Bremen“
nie będzie
mógł
być naprawiony na miejscu, postanowili udać się do Murray-Bay, na
innym samolocie, a następnie kontynuować swój lot do Nowego Yorku na
oczekującym

ich w Montrealu

samolocie Junkersa.

Zakończenie lotu naokoło świata.

różnią się

w tych zasadniczych sprawach.

PARYŻ, — Prasa poświęca szereg opisów rekordowemu lotowi lotni, Pogląd p. Rostworowskiego odpoków
francuskich
Costesa i Le Brix, którzy w locie trwającym 337 godzin
o
centow
wiada stupro
naszej linji w

tych Sprawach,

cytujemy

więc

jego przebyli dookoła Świata przestrzeń 56,670 klm.

głos, jako świetną odprawę daną prof. zemdlał wskutek wyczerpaniai naprężenia

Łe Brix

po

nerwowego.

wylądowaniu

Tłum jaki

zebrał

na powitanie lotników składał się z przeszło 60 tysięcy
Rybarskiemu,
którego organ Gazeta się na lotnisku
arty- osób, które entuzjastycznie manifestowały na cześć przybyłych.
nieraz drukuje
arszawse+
kuły, świadczące do jakich państwowoPomyślny koniec pierwszego eiapu lofa do bieguna.
samobójczych konsekwencyj doprowa-

dzić

może

nacjonalistyczne

wanie. Jeden z takich
kułów

wimy

Guzety

w dniach

WORWO

< „Italia“,

rozumo-

jaskrawych

Warszawskwj

prowaózony przez gen. Nobile, wylądował

o

w pobliżu Stolp (Słupsk). Dalszą podróż „Italii* zostanie
arty- Seddii
po То-сй dniach. Generał Nobile wiezie ze sobą krzyż dębowy

Omó-

najbliższych.

Sprawozdanie komisji ankiefowej

pokryty

rowany przez Papieża. Załoga sterowca „ltalia" wynosi 18 osób
technicznego składa się z uczonych geologów i meteorologów.

OYSTER TRZA

Dn. 15 b. m. o godz. 7.30 radjostacja

ści radjotelefoniczne ze zbliżającego
przez

obszar

burz.

się

katowicka

sterowca

srebrem,

i oprócz

o'rzymałą

„Italja*.

godz. 8 m. 35

w

podjęta najwcześniej
da-

personelu

pierwsze wiadomo-

Sygnalizowano

przelot

Radjostacja katowicka, chcąc ostrzedz załogę sterowca, wysłąła drogą radjową
Po wydaniu czterech tomów spra- informacje o stanie pogody, nieprzychylnej dla kontynuowania dalszego lotu. Na skutek tych informacji sterowiec „Italia“ wrócił z powrotem nad Katowice z zamiarem
wozdania komisji ankietowej przy pre- lądowania.
Otrzymawszy jednak wiadomości ze stacji katowickiej, że lotnisko kato-

zydjum rady ministrów,
udownictwa

dotyczących

mieszkalnego Oraz -prze-

mysłów _ cegielnianego,

Cemento-

wickie nie posiada ani odpowiednich hangarów,

ani warunków

dostatecznie dobrych

lądowania, poszybował z powrotem w kierunku na Poznań.
Około godz. 3-ej nad ranem dalszy kontakt ze sterowcem

wego i drzewnego, obecnie są W dru- najprawdopodobniej wskutek defektu aparatu na pokładzie „italia".

ku i za 7—10
sprawozdania,

dni opuszczą prasę
obejmujące . nawozy

Sztuczne i młynarstwo. Kolejny tom
dotyczący przemysłu węglowego, ukaże się za trzy tygodnie.

został przerwany,

łowy „Bom Artysty” stanie ma lasach Anińskich

Dowiadujemy się, że Albert ks. Radziwiłł, ordynat z Nieświeża i hr. Branicki,
ordynat z Wilanowa, zobowiązali się wybudować własnym kosztem „Dom Artysty”, w
którym potrzebujący wypoczynku artyści mogliby znaleść wytchnienie w dobrych warunkach. „Dom Artysty” stanąć ma w lasach pod Aninem, na gruntach hr. Branickiego, a wybudowany

zostanie

z funduszów ofiarowanych

przez

ks. Radziwiłła.

Organizacja komunistów we' Francji.
Paryż,

ków. „Jaczejek*

14 kwietnia.

Moskwa
nie jest wcale,
ale to
wcale zadowolona z francuskiej partji
komunistycznej.
Na 15-ym kongresie
„kompartji“
Z. S. 5. R..
Bucharin
szeroko się rozwodził
nad
błędami
irancuskich towarzyszy i twierdził, że

jest ogółem

891 w

przedsiębiorstwach: prywatnych, a 355
w zakładach i urzędach państwowych.
Członkowie tych ostatnich
stanowią

12 proc. ogółu członków

partji. Nie

wiemy jaki jest dziś nakład /fum nite,
ale i on musiał spaść,
przy nadchodzących wyborach
„naCyfry powyższe wykazują,
że ruch
leży wszystko uczynić, aby wykazać komunistyczny we Francji groźny nie
proletarjatowi
francuskiemu,
iż cała jest. Dziwiłoby nas
zresztą bardzo,
burżuazja z jej socjalistycznemi służ- gdyby partja
komunistyczna
mogła
kami znajduje się po jednej,
a tylko się w warunkach obecnych
rozwinąć
partja
komunistyczna — po drugiej do rozmiarów niepokojących. Robotstronie barykady".
nik fraucuski jest
dość
oświecony,
Sprawa
ta weszła
na porządek ma w sobie dużo krytycyzmu i podzienny
obrad IX-ej sesji
komitetu czucia własnej godności, aby dał się
wykonawczego „Kominternu”,
który bezwolnie podporządkować rozkazom
zasiadał w Moskwie
w. pierwszych Moskwy. Przywódcy komunizmu frandniach marca r. b.
/zwiestja 7 mar- cuskiego—ci jeszcze
niewykluczeni-ca, a paryska /łumanitće dopiero
25 zaciskają zęby kiedy otrzymują,, ukamarca ogłosiły uchwałę „IKominternu" zy” moskiewskie; jeśli się ich słucha”
w
„kwestji francuskiej".
Długi
jej ją, to tylko dlatego, że za instrukcja
tekst zawiera głównie
krytykę
dzia- mi idą iundusze... Niemal
każdy
z
łalności partji francuskiej. Międzyna- nich odbył podróż do Moskwy
«d
rodówka zarzuca jej, między innemi, limina i od wewnątrz bolszewickiemu
że:
„rajowi“ się przyjrzał. Wie co ma o
1-0 Nie dość energicznie protestu- tem sądzić. Ale jest związany
karjeje przeciwko prześladowaniom rządo- rą. Niezawsze może
zerwać
komuwym i że stosuje właściwie.
„taktykę nistyczne
pęta i przejść 40
innego
podporządkowania się burżuazyjnej obozu...
legalności";
Cofnięcie się komunizmu we Fran2-0 W wyborach
do Senatu
ze cji jest objawem
pocieszającym,
ale
stycznia 1927 r. zastosował nieszczę- rządu francuskiego wcale nie zwalnia
Śliwą taktykę porozumień z burżua- z obowiązku czujności. Gabinetowijp.
zyjną lewicą irancuską;
Rajmunda Poincarć bynajmniej lekce3:0 Socjalistom proponuje mecha- ważenia agitacjj
komunistycznej
zanicznie „front jednolity”, a niegpracu- rzucić nie można. P. Albert Sarraut,
je dość skutecznie
nad
rozbijaniem minister spraw wewnętrznych, powiepartji socjalistycznej;
dział dnia 12 marca r. b. w Senacie,
4-0
Wywołała
szereg
strajków że od sierpnia 1926 roku wytoczono

bez

poważnego

przygotowania,

co

tylko osłabiło wpływy
komunizmu
wśród
zawodowych organizacyj
robotniczych;
5-0 Zlekceważyła możliwość wojny przeciwko Z. 5. S. R. i zbyt słabo protestowała przeciwko
wyrzuceniu z Francji Rakowskiego;
6-0 Zlekta się policji i nie próbowała sabotować
przyjęcia
Aster.can

skowych

do iamania dyscypliny" i t. p.;

z tej liczby
skazanych

182
na

komunistów
kary

więzienia

zostało
od kilku

dni do kilku miesięcy z grzywną różnej wysokości.
Pomiędzy skazanymi
jest 5 posłów komunistycznych: trzech

tylko znajduje się pod

kluczem '(Ca-

chin, Vaillant-Couturier i Marty),
a
W konkluzji uchwała domaga się dwuch
schroniło
się w... Moskwie
tajemniczego „Komitetu Kontroli" par- (Doriot i Duclos). jeśli agitacją kotji irancuskiejj
Francji
trudni
się
aby
„metodycznie i munistyczną we
wytrwale przedsiębrał wszelkie środki cudzoziemiec—grozi mu natychmiastomające na celu istotne zbolszewizo- we wyrzucenie z granic kraju, przywanie
wystarcza
jej organów
wykonawczych*; czem w tych wypadkach
uchwała winszuje wreszcie
partji jej dekret ministra spraw wewnętrznych,
do
12
„Styczniowego
postanowienia".
Cóż Otóż od sierpnia 1926 roku
marca
1928
roku
Francja
wydaliła
to za postanowienie? Ogłosiła je //umamte 6 lutego r. b.: partja komuni- tym sposobem 13.230 cudzoziemców.
Kazimierz Šmogorzewski.
styczna francuska
postanowiła
miaABRRENKE
TIT
RYTAS RS
nowicie przy wyborach
kwietfiowych LAURA
do Izby Posłów nie wchodzić z nikim
Kredyty na rozbudowę miast.
w kompromisy i utrzymać swych kanMinisterstwo spraw wewnętrznych
dydatów także w drugiem
głosowarezesłałe do wojewodów okólnik w
niu (balotażu). Nie ulega wątpliwości, Sprawie rozbudowy miast.
Okólnik
iż decyzja ta powzięta została na żą- ten dotyczy kolejności przyznawania
kredytów
z funduszów, przeznaczodanie Moskwy.
nych
na
rozbudowę
miast.
ZasadniJak widzimy, w łonie -„Kominterczą treścią okólnika jest poparcie aknu“ panuje żelazna dyscyplina.
Niecji, zmierzającej do powiększenia iloświadomo tylko, czy ostatnie posunię- ci małych mieszkań dla rodzin robotcia partji francuskiej wyjdą
jej na niczych
i pracowniczych.
Minister
zagranicznych zarządził, aby
zdrowie. Aby nowa taktyka
komuni- Spraw
rozbudowy występowały o
stów była naprawdę we Francji groź- komitety
kredyty
budowlane
przedewszystkiem
na-ich szeregi
powinny
być nieco dła
gmin
i spółdzielni mieszkaniogęstsze. Otóż bardzo gęstymi nigdy wych, względnie mieszkaniowo-budonię były, a w ostatnich latach nawet wlanych lub innych instytucji na zysk
się przerzedziły.
nieobliczonych, budujących domy dla
robotniczych i pracowniczych,
W czasie wyborów z maja 1924 rodzin
zmierzających
do poparcia
budownina listy komunistyczne padło 870.000
ctwa spółdzielczo-mieszkaniowego wygłosów;
dziesiąta
część
wyborców żej wymienionego, mogą wys'ępować
głosowała zatem na agentów Moskwy. komitety rozbudowy o kredyty dla
instytucji, przyczem
i tutaj
Sama partja liczyła
wówczas
około innych
być przedewszysi100000 członków płacących składki, również powinny
kiem uwzględniane budynki z małemi
a dziennik /łumanm'te,
organ
partji,
mieszkaniami. O kredyty dla budująbił 250.000
egzemplarzy.
W
roku cych większe mieszkania
można wy1925 partja została przeorganizowa- stępować
do
Banku Gospodarstwa
na. Zniesiono dawne iederacje i sek- Krajowego. dopiero po uwzględnieniu
cje, a wprowadzono „rejony* (rayor) zgłoszeń odnośnie kategorji mieszkań

(cełlule).

Wykluczono

małych. Bank Gospodarstwa Krajoz wego nie będzie uwzględniał
wnios-

partji wszystkich przywódców
z niechęcią
się słuchających
rozkazów
Moskwy (Treint,
Zuzanna
Giraulti
inni). Wprowadzono ostrą dyscyplinę
na wszystkich
szczeblach
partyjnej
organizacji
Skutek był taki, że liczba człon.
ków spadła o połowę. Bulletin d'[nformation partji (zeszyt za luty 1928
r.) podaje, iż liczy ona 56.000 człon-

ODRZ

dowodowego 2U gr
DKA
RAIN

18, IV. 28
W march nasfapił przełom w bi

lansie handlowym.

Waloryzacja ceł, wchodząca w życie 15 marca, spowodowała
gwaltowny napływ obcych towarów.
Mamy
w tej chwili do dyspozycji
dopiero
statystykę obrotu wagonowego.
Wynika z niej, że w dziedzinie tych właśnie towarów, na które cło mialo być
przez

waloryzację podniesione,

import

w pierwszej i drugiej dekadzie marca
wzrósł
o 50
proc. w stosunku do
norm importowych
lutego.

z mies.

stycznia

i

Ale w trzeciej dekadzie widać -już
Znaczne zmniejszenie importu z wyjątkiem tylko pozycji zbóż, które z po-

wodu

wzrostu ceny na rynku wewnę-

trznym zostały w znacznej mierze celowo dopuszczone do importu.
Eksport w marcu wykazał wagowo (wagonowo)
również
wzrost w
stosunku do lutego, a nawet w
stosunku do Stycznia,
Należy przyp 'szczać, że za
kwiecień bilans handlowy ulegnie znacznej
poprawie, choć niewątpliwie o aktywizacjj
biansu
mówić nie można
przed nowemi źniwami, zwłaszcza wobec konieczaości dowozu zbóż.

uUsfawa o Policji Państwowej.
Paląca

kwestja

uregulowania

sto-

sunków służbowych
policji państwowej, została wreszcie załatwiona przez
ogłoszenie z mocą ustawy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o
policji państwowej,
Ustawą ta, podzielona jest na 5
części.
Na szczególne podkreślenie
zasługuje

troskliwe

przewidywanie

przez
rozporządzenie . wszystkich
szczegółów służby oraz
zapewnienie
bytu bezimiennym nieraz bohaterom.
Zwłaszcza ważne jest zapewnienie
zaopatrzenia w wysokości
dwuletniego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, oprócz
enierytury,
tym, którzy
procesy 422 komunistom za „wezwa- stali się niezdolni do pracy w czasie
nia do wojny domowej*,
za „obełgi pełnienia obowiązków służbowych lub
padli
rzucane na armię", za „wzywanie woj- dla wdów i sierot tych, którzy

Legion'u we wrześniu 1927 roku.

i „jaczejki*

—

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.
WOŁKOWYSK-— Kiosk B. Goiembiowskiego.

ków komitetów rozbudowy o udzielenie kredytów dla budownictwa nieobjętego
zasadami
powyższego okólnika.

Prezes 0. U. Z. we bwnwie.
WARSZAWA,
minister

reiorm

17—1IV.
rolnych

Pat.

Pan

mianował

prezeserm Okręgowego Urzędu Ziemskiego we Lwowie inż.
Gustawa

Chmielewskiego.

na

posterunku.

Przez wydanie nowej ustawy rząd
Rzeczypospolitej
zasłużył sobie nietylko па wdzięczność
pracowników
policji, lecz również
całego społeczeństwa, doceniającego w pełni ważność i znaczenie P. P.

„Barmania m wizycie

min. Za-

leskiego w Rzymie.

BERLIN, 17 IV. PAT.
Centrowa
„Germania“ w diužszej depeszy swego korespondenta
warszawskiego оmawia

znaczenie

podróży

min.

Žaies-

kiego do Rzymu. Korespondent przyznaje, że podróż min. Zaleskiego posiada charakter
zdecydowanie
polityczny, stwierdza jednak równocześnie,
że wszelkie kombinacje polityczne na
temat jej podróży są mylne i fantastyczne. Zasadniczem
pytaniem
jest
z której strony wyszła
inicjatywa tej
wizyty. Korespondent
podkreśla,
że
incjatywa taka wyszła od Mussoliniego. Korespondent
nważa
za rzecz
bardziej
niż prawdopodobną, że w
rozmowie pomiędzy min. Zaleskim a
Mussolinim poruszona została
również sprawa stosunków polsko-litewskich. Ostatecznie jednak, jak zaznacza korespondent, Świadczyłoby to o
tem,

że

Mussolini

stara

się

przez

o-

sobiste podkreślenie ważności kwestji
wschodniej nadać tem większe
znaczenie swej tezie, iż w stosunkach dyplomatycznych można obchodzić
się
bez Ligi Narodów.
Natomiast zupełnie bezpodstawne,
jak oświadcza „Germanja*
są iantastyczne kombinacje
w związku z wizytą

min.

Żaleskiego

na

temat rzeko-

mego oziębienia
stosunków
między
Polską i Francją. Tego rodzaju interes nie przyniósłby żadnego większe-

go zysku ani Polsce,

ani

Włochom.

Nie należy pozatem
zapominać,
że
Polska na terenie polityki międzynarodowej jest narazie
ograniczona do
wpływów na bliskim Wschodzie _dlatego nie mogłaby zaważyć szerzej na
szali międzynarodowej polityki europejskiej. Zapomina się o jednem,
a
mianowicie o tem, że Polska nie zdecydowałaby się za żadną cenę na naruszenie dawnej
swej
przyjaźni
z
Francją,
dla widoków
niezupełnie
pewnych.
k

Minister August Zaleski gościem
Watykanu.

Dziś rano wizyta ministra
Zaleskiego w Rzymie traci swój
oficjalny
charakter, następnie, czyniąc
zadość

wymogom etykiety Watykańskiej,
nister Zaleski wyjeżdża na 24
ny do Neapolu, poczem, od
złożenia
Papieżowi wizyty we
stanie się olicjałnym gościem

kanu.

mi-

godzichwili
środę,
Waty-

Nr mą

SZ

ECHA KRAiOWE
1NOWOGRÓDEK.

Składam więc na tem
mendantowi Kapturskiemu

miejscu
wyrazy

i życzenia dalszej owocnej pracy, a dla no”
wej

życzek z Banku Gospodarstwa

Niemenczyńskiej.
Z inicjatywy
zarządu
gm. Niemenczyńskiej, zawiązał się komitet

-xszej własnosci

w sprawie

uzyskania

po-

Krajowego.

O zachowanie piękna Świtezi.
Wojewoda nowogródzki, opierając się na
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej o ochronie zabytków, wydał rozpurządzenie zabraniające wznoszenia budowli nad

placówki

‚

—-

(0)

staropolskie

Zadrzewienie

propagowania

osiedli

W dniu

w Niemenczynie

40

dowało ukazanie się licznych naśladownictw,
wprowadzających
publiczność, przez łudząco podobne opakowanie.

gm.

Mickiewiczowskie jezioro zachowa
pełni

swą

krasę.

Poprzednio

A

wydany

zakaz

uroku
"

wyrębu

lasu

w fołwarku Pieszczanka — Świteź, dąży do
ochrony fłory. Flora jeziora Świtezi ma

dla nauki szczególniejsze znączenie. Wśród
roślin jeziornych znajdują się 4 gatunki roślin, niespotykanych gdzieindziej i w catoroślin
ści tworzące zbiorowisko zabytków

z okresu przedlodowcowego Europy Środkowej. Nazwyich brzmią: Lobellia, Najas,
>
Izetes i Lotorella.

w
Dotychczasowy system gospodarki
maj. Pieszczanka, — zajmującym brzeg prawie pół obwodu Świtezi, wpływał na zmniejszenie powierzchni zadrzewienia, narusza-

nakazu

pierwowzorem

mydeł

podrabiaczom

prokuratora zostały

niku opieczętowano

u nich

wazelinowych

wystąpiliśmy na

dokonane

wielkie zapasy gotowego

liczne

podrobionego

VASELINE

zet Lubański, łowczy
p. Jerzy
Brudnicki,
sekretarz p. Władysław
Strawiński i członek zarządu
p. Hordliczka. Towarzystwo

„Klubu

Szeptyckiego.
Nowej
placówce

Boże!

Kresowego*

życzymy.

X.

Jak

wiadomo,

Rosja

002

rp. TE R

Szczęść

Ср

dnie obznajomić z ostatniemi rozporządzeniami Prezydenta Rzplitej szczególnie dotyzamierza urządzić
administracji,
czącemi

specjalne kursy dokształcające dla urzędników województwa i wszystkich starostw.
W związku z tem odbyła w dniu 14

przewodnictwem p.
bm. konferencja pod
której
na
Godlewskiego,
wice-wojewody
З
|
omawiano powyższy projekt.

Termin kursów i czas trwania zostanie

określony

:

dniach.

w najbliższzch

STOLPCE.
| — Subsydjum na odbudowę po-Dominikańskiego kościoła. Gdy w czasie

otwarcia i poświęcenia dworca kolejowego.
Row Stołpcach, bawiący u nas minister
ZWwTÓmocki zwiedził miasto, uwagę jego

znajdu-

cił stary po-Dominikański kościół

remontu.

jący się w stanie wymagającym

Zainteresowanie ministra zapragnęło wy-

się
się

zwrócić
korzystać grono obywateli, by
do niego © pomoc finansową. Oparła

się rych

po-Dominikańskiego.

na brak

Jednakże

źle jest ze

sprawą

Ściągania

pieniędzy za nabyte

papiery. Postano-

wienia

„samoobtoženie“

spełniono,

kampanji

usunięci

zostali

kie-

Izaak rerezin i Hirsz Minic po
&
lata ciężkiego
więzienia, Sonia Czernik,
Mendel Lisogórski, Lejzer Niechniewicki, Morduch Goszczanowski i Sora Statkowska po 3 lata ciężkiego więzienia, Chasia Judelewska, Zelik Sztajn, Aleklatą ciężkiego więzienia. Trzech
sander Cichoń i Iwyniczyn Szymon po dwa
oskarżonych zosiało uniewinnionych. Wymienieni tworzyli okręgowy komitet
„w Baranowiczach, pozatem rejonowe komitety
związsu młodzieży
K. P. Z.
komunistycznej w Nowogródku, Zdzięciole, Baranowiczach i w Hancewiczach.

Krwawa zemgła: kłasowników na gajowym.
NOWOGRÓDEK, 17.1V, PAT./'W gajówce Janiszcze pow.
Lidzkiego, gdy
cała rodzina Zdaaowiczów znajdowała się w domu padł z ukrycia strzał karabinowy. Kula trafiła Zdanowicza w serce, kładąc go trupem
ua miejscu a po
przebiciu jego ciała na wylot zraniła ciężko w box matkę jego Emilję. Ż abójstwo jest prawdopodobnie aktem zemsty ze strony kłusowników.

Cutery ofiary wybuchu prochu.

rownik
finansowy Witebskiego i Jezieryszczańskiego _ rajwykonkomów.
NOWOGRODEK 17 IV PAT, Wieś Leśna pow. Baranowickiego
była w dniu
Otwarcie
kasyna
policyjnego. Informacje,
które
otrzymuje
Nar- wczorajszym widownią tragicznego wypadku, który wydarzył się w piwnicy położonej
gdzie nagromadzone były duże ilości amunicji i naboi
Dnia 15 kwietnia br. odbyło się poświęce- kamiin
(Narodny komis. iinansów) obok domu Jana Kręcińskiego,
potapozostałych z czasów woj y. Kręciński, chcąc rozładować amunicję by później
nie i otwarcie Kasyna
policyjnego
klubu
przepełnione
są
szczegółami
0 jemnie sprzedawać proch i gilzy, wziął sobie do pomocy synów Jana lat 20 i Wiktosportowego w Postawach.
uporczywem _ sprzeciwia- ra łat 15 oraz córki Pelagję lat 18 i Stanisławę lat 14. Cała rodzina rozpoczęła rozPoświęcenia юКа
Kasyna dokonał bardzo
ks. W. Nurkowski, wygłaszając do
zebra- niu
się ze
strony „zamożników*. kręcanie naboi. Nagle z niewiadomej przyczyny wysypanyz części ładunków proch
i Pelagia wkrótce
zmarły,
nych funkcjonarjuszów policji: państwowej
We wsi Horodyszcze,
Małajkowskie- zapalił się-i wszystkich silnie poparzył. Córki Stanisława
Kręciński,
i zaproszonych gości okolicznościowe przesyn Wiktor walczy ze śmiercią, Jan jest w stanie bardzo ciężkim. Ojciec
„kułaki* który został lekko poparzony, zdołał powynosić dzieci z piwnicy i zawiadomić sąsiamówienie, wysłuchane pizez wszystkich Z go rejonu (Homelszczyzna)
dwa raza zrywali
zebranie.
We wsi dów o wypadku.
dużą uwagą.
Następnie na
prośbę pp.
gospodarzy
Zarzecze tegoż
rejonu
kułaki
trzy
danie, gdzie znów

wygłaszano

okoliczno-

ściowe przemówienia, przyjęte przez zebranych

aplauzem.
i
:
Muszę nadmienić, że projekt
otwarcia
Kasyna podał
p. Kapturski
komendant
pow. p. p. i że dużo przeszkód trzeba było

pokonać,

nim projekt ten dał się

zrealizo-

wać.

Kakaunanmų

asazzannunAazAzuNNzEzazNA

NJ

(

i bist
matka trojga dzieci
Ord
0 | d, w wieku 3-5 -8 lat,
zwraca się do dobrych łudzi, prosząc
o pomoc materjalną, lub zaopiekowanie się losem tych małoletnich
dzieci, ul. Sołtańiska 23 4.
—4
unanunuzzznAnazazAnknAnunnnA

4

i-ly dzień protest „Aramady
Wczorajszy dzień obrad zeszedł na
przesłuchiwaniu
dalszego
szeregu

świadków obrony. Dzień

zapowiadał

się ciekawie, gdyż na liście świadków
iigurowaty nazwiska: b. premjera jednego z rządów białoruskich -w
Miń-

sku p. Romana Skirmuntta,

b. sena-

ronczyka

i Geramków

zupełnie.

Jeździł

nie

znał

zu-

wprawdzie co tydzień

do Głębokiego,

ale tylko

po

towary

do sklepiku.

Świadkowie Judzionok Jan, Petraszonok, Pawłowski
stwierdzić
mają
alibi osk. M. Kowalowa, lecz idzie im
to z trudnością, ponieważ
niebardzo
pamiętają i nie umieją się wysłowić

Dasądzenie komiletu K. P. L R. W Baranowiczach.

POSTAWY.

udali się wszyscy do jednej z sal na śnia-

Sp. Ake,

„FORNARINA“
WARSZAWA.

w całym kraju.

ustalić ze względu

Perfum

Rozbudowa linji Nowógródek<Nowojelnia.

dzenie

Y.

nie da się jednakże

Toaletowych,

tora Własowa i posła Jaremicza. Pan
opodatkować w celu nabywania obli- komunikacji telefonicznej między stacjami. Według posiadanych
Skirmunt, jak nas informują
zeznalinij telefonicznych
w kraju
gacyj „wzmocnienia gospodarki wło- do tej chwili informacyj, ze 106
wać
będzie
w
dniu
dzisiejszym.
Świadkowie
pozostałych
współ- %
šcianskiej w B.S.S.R." W
tym
celu czynnych było zaledwie 10.
IwaszZe wszystkich zeznań jedynie ze- oskarżonych o zamordowanie
został uruchomiony cały aparat
Soznanie posła dr. Janko Stankiewi- kiewicza zeznają w podobny
sposób
wieckiej administracji, który wprowaNOWOGRÓDEK. 17.1V. PAT. Bawi tu prezes dyrekcji kolejowej wi- cza słuchało się z zainteresowaniem, i zeznania ich nie nadają się do оdza w życie realizację
tego
„samopozostałe nie wnoszą nic ciekawego. mawiania w sprawozdaniu.
urzędników koleńskiej
inż. Staszewski, który w towarzystwie
wyższych
obłożenia*. jak reaguje na to dobroPoseł Stankiewicz, obrany jak wiaPo złożeniu zeznań przez Świaddziejstwo swojej robotniczo-włościań- lejowych, przeprowadził szczegółową inspekcję linji kolejki wąskotorowej _ domo
z
listy
Nr
41,
początkowy
ków
wpływa do Sądu wniosek urzęz mającem nastąpić rozbudoskiej władzy samo włościaństwo, naj- Nowojelnia-Nowogródek-Lubcza w związku
wstęp swego zeznania poświęca 0so- du prokuratorskiego o dołączenie do
waniem
tej
linji
na
szeroko-torową.
W
sprawie
powyższej
p.
inż.
Staszewwymowniej widać z sowieckich gazet.
bie osk. Łuckiewicza, którego
uważa akt sprawy kopji protokułu
oględzin
A więc
miūska „Zwiezda“ (Nr. 79 ski konferował z p. Wojewodą Beczkowiczem.
za kierownika nacjonalistycznego
ru- statutu
„krestinternu*, dołączonego
od 3-IV) podaje:
chu białoruskiego i stwierdza, że nie do sprawy
NPCH z pow.
Święciań„Podług danych okręgowych iino- skiego.
mógł on być komunistą,
działów samoobłożenie zostało przeNOWOGRÓDEK, 17.1V, AT. W dniu dzisiejszym sąd okręgowy rozpoznaWywołuje to sprzeciw obrony i w
zna
Prok. Rauze. Czy Świadek
prowadzone w większości wsi В.5.5.К. wał sprawę 18 oskarżonych z art. 102 K. K. W wyniku rozpraw zostali skazani
rezultacie Sąd
postanawia
wniosek |
Czerwiakowa?
Aleksander Kiszkul i Samuel Maiko po 6 lat ciežkiego
więzienia, Srul Laski,

przeprowadzono, ale pieniedzy zebrama
no bardzo mało".
i
co
iż,
—
c
rozumują
ć
większoś
temu
Tak jest w okręgach Bobrujskim,
komunikacja do odbudowy kościołów. Machnięto ręką, kościół stał dalej, ale w sta- Homelskim, Witebskim i t. d.
.
|
nie o którym lepiej nie mówić.
„Witebski
okręgowy
komitet
wynie zepomTymczasem min. Romocki
zapropońował
wszystkim
niał 6 pobycie i wrażeniach ze: Stołpców i konawczy
komitetom wykonawczym
oto zarząd kościoła otrzymał zawiadomie- rejonowym
dzięki i sielsowietom
Komunikacji,
nie, iż Ministerstwo
ściągania zapisanych
Romockiego,
min.
staraniom
osobistym
sum.
Za
nieodpowiednie
przeprowarowanie
na odrestau
przyznało subsydjum

kościoła

rozmiarów

Mydeł

$ТЁ R

VARSOVIE.

Niesłychane zamiecie śnieżne

ma

wy-

i Kosmetyków

„pOrnariar | |

VARSOVIE.

Sowiecka

iż włościaństwo dobrowolnie

których

i etykiet.

Fabryka

przeżywa kryzys gospodarczy,
który
daje się obserwować
w rozmaitych
gałęziach życia kraju. Cierpiąc na brak
runkėw
eta
ь
у
S
kapitałów państwowych, przy zastoju
Tak jedno jak i drugie zarządzenie należy
Jak się dowiadujemy w dniu 17 b. m. panowały w
m
po wyprzedaniu
nawet
powitać z uznaniem,'gdyż świadczą one 0 tro- przemysłu,
kraju,
zwłaszcza
na
zachodzie
silne
zamiecie
Śnieżne.
Między
spraw
do
się
Odnoszą
słynnego
„funduszu
brylantowego'
jaką
z
władz
sce
cech naszego bolszewicy chwytają się o:tatniej de- godz. 10a ti rano połączenia telefoniczne pomiędzy Warszawą,
zachowania: specyficznych
tak, że okolo
kraju.
ski zbawienia, naciskając
do
ostate- a innemi miastami Polski poczęły się przerywać
Kursy budownictwa ogniotrwałegodz.
3-ej
pp.
Warszawa
nie
miała
żadnego
połączenia
telefoczności
śrubę
podatkową.
Nie
będac
Nowogo. W dniu 23 bm. rozpoczną Się w
nicznego
z
resztą
kraju.
Do
godz.
!0-ej
wiecz.
zdołano
nawiągródku kursy dla instruktorów budownic- jednak w stanie jeszcze dalej powiękty- szač i tak wysokich
trzy
będą
twa ogniotrwałego i trwać
podatków,
bol- zać komunikację telefoniczną ze Lwowem, a około :0 min. 30 z
:
>!
В
Wilnem. Natomiast do godz. I2-ej w nocy nie osiągnięto połągodnie.
szewicy
używają
nowego
sposobu,
Zgłoszenia na kursy przyjmuje Urząd
czenia
z Krakowem, Poznaniem, Katowicami, Łodzią, Bydgoszczą
t.zw. „samoobłożenia”
Wojewódzki.
któit.
d.
Donoszą
również o przerwach w ruchu kolejowym,
„Samoobłożenie* to polega na tem,
dla urzę— Kursy dokształcające
Urząd Wojewódzki pragnąc dokła-

sądową. Na
w

Mydła Gozelinawego r. 1002

VASELINE

Ж1002

przy

„Šamooblojenio“ W BSS

ficznych. Odbijało się to ujemnie na warunkach bytowania roślin żyjących u brzegów
do
jeziora, a w końcu mogło doprowadzić
wawobec zmiany
zupełnego wyginięcia

dników.

mydła

kupującą

ŻĘ WARSZAWA2d

jących osób: prezes p. Konrad Mackiewicz,
wiceprezes p. Mieżejewski, skarbnik p. Jó-

mieści w lokalu

bląd

drogę

rewizje,

wiatowego Towarzystwa
Łowieckiego, na
którem został wybrany zarząd z następu-

ul.

wogóle, spowo-

w

W walce tej, prowadzonej w interesie zarówno naszym,
jak i ogółu, liczymy
na poparcie tego ostatniego i prosimy o baczne zwiacanie uwagi przy kupnie na
uwidocznione obok opakowania oryginalne naszego
bezskutecznie podrabianego
i naśladowanego

p. Br. Czarkowskiego.
BARANOWICZE.

fizjogra-

jąc przezto równowagę warunków

niedoścignionym

Przeciwko niesumiennym

mocy

gatun-

;
Ukonstytuowanie się T-wa Łowieckiego. Z inicjatywy zast. starosty p.
Lubańskiego zostało zwołane zebranie Po-

pełne

naszego mydła wazelinowego Nr. 1002,

w

Zarządzenie powyższe jest dopełnieniem
całości, mającej na celu zachowanie malowniczego krajobrazu i flory jeziornej i leśnej nad Świtezią.

dzięki czemu

na rok powodzenie

będącego

14 b. m.

lip

z roku

Pe:

w całej

Świteź,

Wzrastające

zadrzewienia wszystkich osie-

dli gm. Niemenczyńskiej.
wysadzono

„Szczęść

kowych, zakupionych w majątku Wieżulanach p. Wróblewskiego. Sadzenie drzewek
odbywa się pod kierownictwem fachowem

jeziorem

OSTRZEŻENIE.

p. Kouznania

-- Pożyczki dla
ziemian.
W
środę
dn. 18 bm. w Urzędzie
wojewódzkim
odbędzie się konferencja przedstawicieli wię-

OWO

razy

zrywali

rejonie
okręgu

Bychowskim
postanowienia

„samoobłożenie”.

<W

Mohylewskiego
zostały zerwa-

ne w 137 punktach" (!). Z

tych

da-

nych gazet bolszewickich, które iaktycznie muszą być znacznie większe,
widać, iż ciężar podatkowy
jest na
Białej rusi sowieckiej
tak ogromny,

iż nawet uciemiężony chłop

sowiecki

buntuje
się.
А gdy
władza,
bez
względu
na wszystko,
do takiego
sposobu
ściągania
podatków
się
ucieka—świadczy to o ciężkim stanie,
który

pcha.

władze

sowieckie

do

tego

D-c.

Mora w PK. U. Słonim.

NOWOGRÓDEK, 17 !V. PAT. W związku z aterą poborową w P. K. U. Stonim,
gdzie został aresztowany kpt. Janicki, śledztwo ustaliło, iż w aferze jest zamieszany
szereg

osób

cywilnych.

Aresztowano

ników

Utkina i Chuldina.

siedem

osób,

między

innemi

głównych

pośred-

guktes polski ma Śląsku Zakordonowym.

CIESZYN,

16 IV. PAT.

Według

wieoficjalnych

danych

dotychczasowe

wyniki

wy-

borów w trzech gminach na Śląsku Czeskim przedstawiają się w sposób następujący:
w jabłonkowie na 2000 wyborców otrzymało zjednoczenie stronnictw polskich 894
głosy, i 14 mandatów,

gospodarcza

partja polska,

połączona

z partją czeskosłowacką

1: głosy i 1 mandat, komuniści 97 głosów i 1 mandat. Razem stronnictwa czeskosłowackie i partje połączone mają 15 mandatów. W Bystrzycy nad Olszą na 1558 wyborców

otrzymały

połączone

stronnictwa

polskie

661

głosów

i 15 mandatów,

polska

socjal-demokracja 133 gł. i 3 mandaty, komuniści 361 zł. i 7 mandatów. W Wendryniu na 1570 wyborców polska partja robotniczo-ludowa otrzymała głosów 619i 13
mandatów, związek katolików śląskich — głosów 363 i 8 mandatów, komuniści 267
gł. i 5

mandatów.

Świdek. Znam

go

dobrze.

Jest oddalić.

on Prezesem Rady Komisarzy w Białorusi sowieckiej.
Prok. Rauze. Czy nie czytał pan
opinii, jaką wydał on
w wydawnictwie „Za
Sowieckuju
Biełaruść
o

|

Obradom przysłuchiwał się adwokat- dziennikarz francuski
p. Renś
Guillot przedstawiciel pisma „Le Soir“.
Pan. Guillot przybył specjalnie do
Polski, aby zapoznać się z procesem

|

Łuckiewiczu, albo co mówił o nim 123 komunistów w Białymstoku, „Hramady* i mającym być wkrótce NPCh.
Rogula?
Świadek. Opinii Czerwiakowa nie
W. 7.
znam, co zaś do Roguli, to zarzucał
on Łuckiewiczowi, że jest on niemcofilem.
Zresztę Rogula to człowiek nowy
w ruchu białoruskim.

ABSAMEESEABEZAME
KONEDSBAGUZZANASNABACANNNANz
Kupię

Mec. kabiański.Pan był na xonierencji w Mińsku w 1926 r.?

Tak.

Mec. Honigwill.
gont Wołyniec?

Świadek.

Też

A

poseł

Fle-

Z zeznań

Św.

A. Hryniewicza

mającego

bronić

osk.

Szczyglińskie-

raz sam

Świadek pełnili

kiewicz.

а555
ZA

funkcje nie z wyboru,

З О ЭКБ ВЕБ CUI ZU SK 1 1

Z

Stenografa(istki)

B

k

poszukujemy Od zaraz.
Wiadomość w Administr. Słowa

od godz. 11-ej—13i pół.

Й

и

ой

о5

3(
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Pofrzebna

wykwalifikowana
kucharka, lub kucharz

go dowiadujemy się, że Szczygliński 0w

|

Oierty. listowe do 25 kwietnia
ul. Kalwaryjska 9, m. 14, Usza-

z tej samej listy.

Jak wiadomo z zeznań
Św. aspiranta Sugało obecny poseł Wołyniec
poszlakowany jest o kontakt z Rosją
Sowiecką.

w dobrym stanie

GATER (5% о | GONCIARKĘ

Świa sek.
Nie, bo nie wypadało
mi jechać samemu.
Mec. Fetrusewicz. Na tej liście,
z której
pan
przeszedł
byłi Ostrowski?

Šwiadek.

używane

hurtku

a z nominacji

nadesłanej z Wilna.
Osk. Łabuńko „wybielają* świadkowie Ign. Prosnysz
i Elžbieta.
Do Rosji on nikogo nie wysyłał, Mi-

Warunki

do

omówienia

w

Kasynie

Oticerskiem, ul. Mickiewicza

13.

+

‚

Francisco Josė de (ga.
w
zmarł
16 kwietnia 1828 roku
Bordeaux jeden z największych malarzy hiszpańskich ostatniego stulecia
Francisko Jose de Goya y Lucientes.
*

*

=

Tajemnicą dla każdego najsumienniejszego badacza Sztuki pozostał do

dziś dnia Francisko

minęło już sto

lat

de Goya, chociaż

chwili

od

jego

śmierci; tajemnicą pozostanie nazawsze, chociażby wyszukali jeszcze piiki
jego
listów, wynaleźli
kilkadziesiąt
nowych obrazów i szkiców. Co prawda, twórczość każdego wielkiego
artysty jest niezrozumiałą,
a przez to
samo skupiającą koło
siebie
dużo
głębszych, lub mniej, poszukiwaczy
prawdy,
przyczyn,
skutków
1 . @.,
lecz Goya również mocno zaciekawia

jak historyka

sztuki,

piszącego

tak

historię polityczną, jak również
:
ktora psychologa.

Tłomaczy

się to tem, iż życie

i do-

te-

go wielkiego Hiszpana było przez
smutne fatum rozpołowione, podzie-

lone na dwa okresy, z których pierwszy po brzegi wypełniają awantury i

gwałty,

nieraz kolidujące

a co za tem

z

prawem,

idzie — ciągłe ucieczki

na obczyznę i odwrotnie,
z Ojczyzny
bujny temperament, zmysły i szalona
radość życia.
obrazy
Z tego okresu pozostały
i portrety nialowane Z nadzwyczajną
brawurą, pewnością siebie, w których
swoją
zdumiewa
rysunek i koloryt
czystością i świeżością, jak portrety:

co tylko Sztuka zanych w workach, gdzieś podążająi we i paradoksalne,
złości bezgranicznej do ludzi. Goya, kiedykolwiek wydała przedtem. Ry- cych po puściutkiej gołej równinie;
te oburzyły
współczesne mu lub wiele obłędu w obrazku, na któktóry zawsze odczuwał dużo pogardy sunki
z młodą
neutralizował
to otoczenie, które widziało w nich pa- rym wściekły koń galopuje
cykl obrazów rodzajowych na teniaty do otoczenia
lub
sentymentalne, proste, a nieraz roz- swoje uczucie do 40-go roku. życiem szkwile na duchowieństwo, rząd, kró- zemdloną dziewczyną w zębach;
„Los Caprichos“ na wiecu wiedźm i djabłów, rozstrzypełnem la. Lecz faktycznie,
czulające, jak pejzaże
z huśtowkami, niczem _ nieskrępowanem,
i namiętnem — jest fajerwerkiem najbardziej ja- gających kwestje z najpoważniejszemi
z kamieniami
prsydrožnemi,
idylle przygód romantycznych
(Nic też dziwnego, .że St.
to po- dowitych satyr piętnujących obyczaje, minami.
wiejskie i najlepszy w tym
rodzaju ukochaniem muzyki, którym
i głupotę,
wykpiwających Przybyszewski, człowiek o
przesubświęcał cały czas wolny od malowa- rozpustę
„Romeria de San Isidro".
jedyarystokrację,
bez- telnionej konstrukcji duchowej,
W tym też okresie malował Goya nia, Od roku zaś 1190 raptem został błękitnokrwistą
który
mógł
zrozumieć i
swe portrety i obrazy O cechach wy- przeniesiony do Świata zupełnie inne- wstyd elegantek światowych, lenistwo, ny może,
zrozumiał mistycyzm, halucynacje debitnie zmysłowych.
Goya,
w życiu go, świata pozbawionego tego, co go tępotę i obżarstwo mnichów.
Arystokracja skrępowana
powija- liriam
tremens, -- tak przejęty był
do życia pobuktórego kobieta odegrała rolę domi- przy życiu trzymało,
GGoyi, tak głęboko
go
osioł twórczością
warunkiem kami, karmiona przez głupotę,
nującą, — jak żaden z malarzy,
po- dzało, co było nareszcie
A
dok- odczuwał i tak dobrze
trafił oddać w swych portretach cały najgłówniejszym przy małowaniu ob- studjujący swe herby rodowe,
Goya kaleka, Goya chory,
Goya
tór z oślemi uszami, małpa
prawiączar uroku niewieściego, jej podświa- razów.
personie — wyczerpany zazdrością, nienawiścią i
Narodził się pesymista, lecz rów- ca komplementy ważnej
domą zmysłowość, a nieraz i ordyżycia, osłowi - oto tematy które oburzały oszczerstwami ludżi mu . niechętnych
narną rozpustę. Qioya potrafił mało- nież wielki w swej nienawiści
jednak do końca życia
poznających
siebie w pozostaje
wać
portret
damy
tak, iž sprawiał jak był wielkim w swem ukochaniu. otaczających,
Nazwę „Caprichos“ swego lwem, który pazury swe powrażenie portretu rozpustnicy, kobie- Z chwilą kiedy poczuł, iż wszystkie tych postaciach.
tę ubraną, iż widziało się ją nagą; przyjemności dla niego są stracone — nadał również Goya swej serji stalo- kazuje wtedy, kiedy poczuje ku temu
kiedy będzie miał
w tem
z ca- rytów, wyobrażających sceny z życia potrzebę,
malować treski w kościele i świętym zaczął z całą bezwzględnością,
starym
nadawać twarze „grzeszne*,
z grupy łym sadyzmem, jakby rozpaczną chci- wiedźm, nieraz w najryzykowniejszych jakiś cel. Już będąc zupełnie
tekę
nieraz łączonych w jakich- Goya stworzył nową i ostatnią
dzienne pozach,
aniołów czynić orgję nagich
ciał ko- wością wyciągać na światło
„Los desastres de la Guerra",
która
czynnościach z mnichami.
biecych.
przed oczy ludzkie wszystko, co jest kolwiek
Również „Caprichos*
nazwał ry- jest najwspanialszą, i pozostanie najObrazy Goyi sprawiają
wrażenie najpotworniejszego w życiu lub chacha- droższą i zrozumiałą dla ce/ej ludzludzkich.
Chorując — па sunki o wybitnie sadystycznym
szarad, których rozwiązanie pociągnę- rakterach
gdzie się cieszy z każdej kości. W tych rysunkach
Goya wyradości — chciął radość tę rakterze,
łoby autora przed sąd inkwizycji, lecz atrofję
dokładnością,
swych śmierci, w których łączy osoby mart- raża z właściwą sobie
których rozwiązywać nikt nie ryzyko- zabić u innych przy pomocy
szczegółami
we z żywemi żeby wywołać złośliwy realizmem i dosadnemi
wał; nawet portrety osób koronowa- rysunków i grawiur.
—
protest
przeciw
gwałtom
czyniokontrast.
W
roku
1797,
to
znaczy
w
tym
nych maluje nadając im wyraz ordyNastępna teka, którą nazwał „Pro- nym przez obcych w jego kraju, rozsam
o sobie
narnej zwierzęcej
tępoty,
którą ten okresie, kiedy Goya
złośli- pacz bezsilnego, zimuszonego patrzeć
wielki człowiek swą w jątkową
intu- mówi w liście: „czasami czuję się tak verbios'* jest również bardzo
na znęcanie się silniejszych,
a nawą,
lecz
jeszcze
głębszą
w
alegorii.
icją wyczuwał nawet w bardzo zam- podrażnionym, iż męczy
mnie sama
są tam rzeczy
tak stępnie cały bezsens,
całą
zwierzekniętych w sobie osobach.
Świadomość, że żyję”,
— powstała
je- I jednocześnie,
tak niesamowite
w treści, cość wojny wogóle.
Od roku zaś 1790, od chwili jego go pierwsza teka pod ogólną nazwą straszne,
iż przez czas dłuższy widz
pozostaje
Na
powstanie tej teki wpłynęła
ułomności fizycznej, absolutnej głu- „Los Caprichos“.
choty, zaczyna się drugi okres, okres
Rysunki te przyczyniły się naj- pod głębokim psychicznym wpływem. wojna francusko-hiszpańska, a raczej
która wywołała
tragiczny
w Swej
bezwyjściowości, więcej do jego sławy, jako
najbar- Jakąż okropną samotnością i bezce- okupacja francuska,
;
okres bezdennego pesymizmu, niesa- dziej skandaliczne, najbardziej złośli- lowością wieje od grupy osób zawią- — powstanie Hiszpanów.
Karola III, Karola IV,
Karola IV z
rodziną, infanta z rodziną i t. d.; do
należy cały
tego okresu
również

mowitej

nieraz

rozpaczy,

nienawiści

|

Szczególnie wielki wpływ wywarła |

bezprzykładna w swem
okucieństwie
rzeź, którą.Francuzi urządzili w Mad-_
rycie 1 maja
1808 roku,
następnie.
obrona Saragosy przez obywateli, obfitująca w nadzwyczajne ,bohaterstwa,

nareszcie zemstą Hiszpanów, znęcanie

się

nad jeńcami,

ćwiartowanie,

pale-

nie i wieszanie ludzi żywych.
!
Teka
„Los desastres de la Gu-.
erra'' na zawsze pozostanie genjalną
pamiątką

bezstronności

i

humanitar-

ności tego człowieka, o którym cały |
świat
mówi,
jako o największym)
mizantropie i egoiście.
|
„Teka taka musiałaby się znajdo-

wać we wszystkich lokalach, gdzie się

spotykają _ obywatele
rozmaitych
państw, musiałaby, nareszcie, być na,
widocznem
miejscu w gmachu Ligidb

Narodów,

— jako najlepsza ilustracja.

bezcelowości i okropności wojny.
W obrazkach tych
nie możemy

znaleść cech szowinizmu,

nawet

pa-

trjotyzmu, - są ogólno ludzkie. Obna-

żył w nich Goya wszystkie okropności
wojny i te, które wojna za sobą pociąga. W jednym z nich narysowany

człowiek, który stojąc przy zwale tru-

pów wymiotuje — i człowiek

ten nie

zdradza żadnej narodowości: jest poprostu człowiekiem, (być może myślał
Goya o sobie)
który zmuszony jest
zastanowić się wobec zjawiska wojny.

W

rysunkach tych opowiada Goya

o matkach, które ze zwierzęcą wściekłością rzucają się na żołnierzy ażeby
ich gryść w obronie
swojej i swych
dzieci, o kobietach gwałconych, a na-

stępnie zarzynanych.

2%

KŪKUER GOSPODARCZY ZEŃ WSCHODNICH.
dukcję inu. Stąd konieczność organi:
zacji zakładów doświadczalnych i wo-

Sprawa Iniarska
(patrz „Słowo”

góle

Nr. 84 t 85).

doświadczalnictwa

rolniczego

w

dziedzinie Iniarskiej. To
jest jedna
przesłanka. Natomiast
dla zdobycia
nasion siewnych lnu musimy koniecz-

Pomyślne
rozwiązanie
sprawy
Iniarskiej zależne jest od należytego
postawienia postulatów
w
zakresie
doświadczalnictwa, hodowli Inu, przerobu słomy lnianej i organizacji handłu Inem.

nie przedsięwziąć

cały

szereg

zabie-

gów, a więc w pierwszym rzędzie należy już w roku bieżącym
rozpocząć
ocenę nasion przed kampanją siewną
Zadania doświadczalnictwa rolni- zgłoszonych do kwalifikacji, a nastęczego w zakresie uprawy lnu w szer- pnie
kwalifikację zasiewów,
ażeby
szem i szczegółowem- ujęciu
oma- zdobyć już na kampanję przyszłą nawiane są obecnie przez p. dyrektora siona jednolitego typu. Nie będą to
W. Łastowskiego na łamach „Tygod- doskonałe nasiona, ale będą jednolinika Rolniczego”.
Tu
ograniczymy te partje czego obecnie
nie
mamy,
się do zacytowania w skrócie prze- gdyż wszędzie
nietylko u nas w Polmówienia p. Łastowskiego na
kon- sce, ale też na Łotwie, a jak
swego
ferencji w dniu 21 marca br.
czasu, gdy przed
organizacją
stacji
doświadczalnej

8. Posfulafy w zakresie foświadczalnictwa
(Wedłng

i hodowii

inu.

referatu p. dyrektora
Łastowskiego).

badałem

tę sprawę

w

Czechosłowacji, mogłem
się przekonać, że i tam tych jednolitych
partji
nie było, tylko były nasiona
ssypo-

w.

we. Otóż ta część pracy
dosyć
łatwo
wykonać

dałaby
się
już w roku

„Na północnych
obszarach
Pań- bieżącym, rozpocząwszy od kwalifikastwa Polskiego są pomyślne przyrod- cji nasion- i kwalifikacji zasiewów.
„Dalej, jak juź było wspomniane,
nicze warunki
do
uprawy
Inu
na
włókno, jako też dla produkcji
na- 'w dziedzinie doświadczałnictwa posusion siewnych
pierwszorzędnej
war- nęliśmy się obecnie naprzód. Wkrótce
już jest
tości. Na tych obszarach przy odpo- będzie stworzone, a nawet
pole
wiednich
konjunkturach
ekonomiicz- zapoczątkowane doświadczalne
nych powierzchnia zasiewu
lnu może Iniarskie w Łazdunach. Jakkolwiek w
być wielokrotnie
powiększona.
Za- tym roku, ponieważ nie przygotowagadnienie uprawy lnu na
tych tere- no się jeszcze do tego,
nie
będzie
nach
może
stanowić
gospodarczą można w szerokim zakresie przepropodstawę do rozwiązania zagadnienia wadzić prac doświadczalnych, to jeddobrobytu drobnych gospodarstw. Dla nakże część rolników przeprowadzi te
podniesienia produkcji Inu należy dać doświadczenia na swych polach, część
szerokim masom rolniczym wskazów- zaś weźmie udział w organizowaniu
zbiorowych z dziedziny
ki racjonalnej jego uprawy, oparte-na doświadczeń
wynikach, uzyskanych ze Ścisłych do- lniarskiej.
Stacja
doświadczalna
w
Świadczeń polowych. W tym celu na- Bieniakoniach ma zamiar przeprowależy odpowiednio
zorganizować
do- dzić również doświadczenia, oczywista
świadczalnictwo Iniarskie.
rzecz, w zakresie nie tak nadzwyczajnie
szęrokim, ale stosownie do tego,
„Do punktu
1-go,
wskazującego
głównie
środki
na to, że posiadamy
przyrodnicze jakie będą Środki,
warunki, absolutnie odpowiednie
do personelu.i w zależności od tego, jak
tego, żeby produkować pierwszorzęd- rolnicy do tych doświadczeń się zgłoprzeprowadzić
doświadnej wartości nasiona
siewne, zdoby- szą. Mamy
lnu, dołem dane cyfrowe, oparte na spostrze- czenia z 5-ciu odmianami
żeniach meteorologicznych i biologicz- świadczenia z potrzebami nawozoweprawdonych z naszych północnych powiatów, mi oraz kilka doświadczeń,
które wskazywały, że warunki, jak podobnie pod dozorem osobistym naczasem
klimatyczne, tak i bioklimatyczne,
są szych funkcjonarjuszów nad
рошеbardzo
zbliżone do tych warunków, siewu i nad gęstością siewu,
jakie
posiadają
kraje
nadbałtyckie, waż prace te wymagają większej prektóre wytwarzają
pierwszorzędnej cyzji. Natomiast doświadczenia z odz powartości nasiona
brunatne,
sprowa- mianami Inu i doświadczenia
dzane przez środkową Europę.
Tam
po kilku latach „przekształcają się one
na nasiona tak zwane różowe (rosen-

trzebami

nawozowemi

będą

P.

a naszą

stacją

wyżynową,

leżącą

masach—nie

mówię

dyńczych rolnikach—ale o
masach—na bardzo niskim
Brak

zainteresowania

o

poje-

szerokich
poziomie.

uprawą

Inu

w

ciągu ostatniego pół wieku, a właściwie od lat 80-tych, sprowadził znajomość praktyczną uprawy inu na bardzo

niski

poziom

w

warstwach

.sze-

rokich. Dawniejsi. znawcy powymierali, młodzi gospodarze mało się tem
interesują i wskutek tego ta znajomość praktyczna uprawy lnu, oparta
na doświadczeniach

wielu dziesiątków,

zwięzłe

poziom

przy-

tem dość równy. jak widzimy, są to
warunki dla naszych
północnych obszarów dość trudne, musimy
jednak
to przezwyciężyć.
Mamy
już
kilka
objektów do obejrzenia. Ministerstwo
Rolnictwa, o ile wiem, przyjdzie chętnie z pomocą do utworzenia takiego
zakładu. Co zaś do innych terenów,
mamy już niektóre zakłady w
Królestwie Polskiem, które pewną
ilość
doświadczeń z lnem przeprowadzają.
Są to zakłady w Kisielnicy i Kościel-

morza,

wyżyny

dobnie jak na Łotwie,
nadają
produkcji Inu pierwszorzędnej

ści.

związanego

rozstrzelać serenady godzą się ze sobą; tylko w

łatwo

człowieka

całej

uzbrojonych żołnierzy.

grupie

Z całym

tym kraju sprzeczności atensz Goya
rea- mógł malować ireski do kościołów, a

lizmem rysuje sceny rozdzierania przez będąc anarchistą pozostawać
pół kobiet, a następnie wrzucanych dziesiątki lat przydwornym

do wąwozu już pełnego trupów,

lub

cistą.

przez
portre-

|

Nie biorąc
czynnego
udziału
w
człowieka nagiego wsadzonego na pal,
lecz żywego, chociaż ostry koniec polityce, miał jednak wyrobioną opinię

pala wyszedł mu pomiędzy łopatkami.
Gwałcone matki,

rewolucjonisty,

rozbijane dzieci, nieraz opuszczać

rozstrzeliwani mężczyźni
i tuż obok
mędrzec z nawpół oślemi, napół nie-

toperza uszami, zapisujący
do księgi dzieje wojny.

poważnie

Cała rozpacz Goyi wobec*
faktów, cała jego niewiara
w

takich
ludzi

rejonie

jest

na karm
tam

wielkie

może się nie podobać. Można się nań
oburzać, protestować, polemizować, ale

nigdy nikt nie powie, że był on nadnym. Silny temperament przejawia

daniu

z jednakową

siłą w wykra”

dziewcząt z klasztoru,

a potem

malowaniu tych dziewcząt, zmuszający
go do brania udziału w walkach byków, a potem do malowania tych

walk, nareszcie paroksyzmy tego temperamentu w starości, które znalazły
*
*
ujście w jego tekach grawiur zrobiły
imię
Z imieniem Goyi związane są le- nem. Goyi wszechświatowem i wieczgendy nieprawdopodobne, niewiaro- : 1 chociaž Hiszpanji
*

£0dne plotki i anegdotki najnieprzyZwoitsze, lecz najmniej prawdyi spra- śmierci Goyi nie udało
wiedliwej oceny, albowiem

sam Goya,

będąc bezgranicznie dumnym, o sobie
Prawdy nigdy nie mówił, a postępków

w

70 lat po

się odróżnić
jego prochów
od
prochów rodziny,
w familijnym sklepie której był pocho-

wany,

ażeby zabrać te prochy z Bor-

R. P. w

Wilnie,

członek

b.

Naczpola,

„Polonia
Restituta.
Bogu dnia 16 kwietnia

lat 65.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 22 do Kościoła Bernardyńskiego odbęd nia 19 kwietnia o godz. 10 znin. 30 rano, gdzie odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, poczem
pogrzeb na cmentarz Bernardyński.
O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
ŻONA i RODZINĄ

dzie się
nastąpi

-. ANDRZEJ]
b. Członsk

Rady

Wileńskiego

TUPALSKI

Prywatnego

Banku

Handlowego

pieniach zasnął w Panu dn. I6 kwietnia
z głębokim żalem zawiadamia

O czem

RADA

Wileńskiego

po

długich

1928

i ciężkich

r.

Prywafnego Banku

cier-

Handlowego.
3

В

ze strony hodowli,

pomyślne

Gen. ANDRZEJ TUPALSKI
Długoletni Prezes i Członek Honorowy Wojewódzkiego Komitetu
Wileńskiego
Pomocy Polskiej Młodzieży
Akademickiej po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 16 kwietnia 1928 r. w wieku lat 65.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 22, nastąpi dnia 19 kwietnia o godz. 10 m. 30 rano do kościoła
po-Bernardyńskiego, poczem bezpośrednio odbędzi«: się nabożeństwo żałobne i pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.
Q powyższych smutnych obrzędach zawiadamia .
Prezydjum

warunki

(DC

dla

nie

rozwoju”.

Członek

N,)

b. Prezes

obesłany. Wszystkie

ogłaszane

przez

rezultaty,
chęcić

a tylko
eh

Wydział

dały pewne, więcej lub

z innych

konkursy,

dziedzin,

mniej Zadawalające

powyższy nie zdołał zakół fachowych do głęb-

szego zainteresowania

się przedmiotem. Ze

względu na doniosłość
poruszonej kwestii
kwestji dla postępu
w drobnych gospodarstwach rolnych, pożądanem byłoby ze stro-

ny specjalistów

wyjaśnienie

minięcia sposobności
ważną sprawą.

dła

KRONIKA

powodów

studjów

po-

nad

tak

w

sprawie

wy-

ym

przemysłowej

| instancji, którą jest dla Wil-

mysłowa może w lokalu handlowym doko-

nywać

rewizji.

:

Do czasu ustanowienia

izb

handlowo-

przemysłowych,
władza przemysłowa przy
wydawaniu
zezwołeń
na wyprzedaż obo-

wiązana

jest

zaciągnąć

opinji właściwego

stowarzyszenia kupieckiego
Przekroczenie

i z tego

przepisów

rozporządze-

nia

opałowe

spadły

ostatnio o lo proc.

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 17 kwie-

r. D.
£iemiopłody:
Ceny
za 100
kg.
rzy
tranzakcjach wagonowych franco st. Wil no:
żyto 54—56, owies50
55—
(zależnie od

gat.), jęczmień browarowy
54—
Ceny

57--

na

12-15, ziemniaki 16—18.
Tendencja stała. Dowóz słaby.
Nasiona: Ceny hurtowe za 100 kg. loco

skład

Wilno:

koniczyna

czerwona

I gat.

Pomocy

Polskiej

Młodzieży

Akademickiej.

Honorowy

ANDRZEJ

Stowarzyszenia Bratnia Pomoc

TUPALSKI
Polskiej Młodzieży Akademickiej

U. $. В.,

Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej
po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 16 kwietnia 1928 r. w wieku lat 65.
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 22 do Kościoła Po-Bernardyńskiego

lartąd Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej U. $ B. w Wilnie.
glana 80—90.
Mięso wołowe

260

—

270 gr. za

1 kg,

cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzowe 300—310, schab 320-350, boczek 320

— 350,
dzona

szynka świeża
—420.

260—280,

szynka wę-

"KRO

Tiaszcze Słonina krajowa I gat. 400—
420. Il gat. 350—380, amerykańska 430—460, į, ŠRODA.
szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny 148 Dziś
240—260.
:
Nabiał:

mleko

30 —

35 gr.

śmietana 180-:200, twaróg 120 —
kg. ser twarogowy

180 —

200,

za

1.litr,

140 za 1

masło

solone 650 — 700, solone 600 — 650,
serowe 700 — 800.
J ja: 200 -220 za 1 dziesiątek.
Cakier:

PS

kryształ

kostka

145 (w

hurcie),

I gat. 170

nie-

de-

;Apolonjusza

Zach. sł. o g. 18 m. 22

jutro
Tymona m.

5

Spostrzeżenia

Zakładu

150 (w

meteorologiczne

Meteorologji

z dnia

-180, II gat. 160

groch 70 80 g za 1 kg., fasola 80
90 gr.
za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę,
kapusta świeża 60—70 za 1 kg., kwaszona
40—45, pomidory 140—180, grzyby suszone

kurczęta 200

6,00 zł.

250, kaczki

za

sztukę.

żywe 6,00

800,

bite 400
600, młode 3.00
4.00, gesi żywe
8,00
12,00, bite 7.00
10.00,
indyki żywe
15.00 - 18.00, bite 12.00 — 15.00 zł., młode

8.00

1200 zł. za sztukę.
Ryby: liny żywe 380 —400, śnięte 280 |,
300 za 1 kg., Szczupaki żywe 350—380,

Śnięte 200

250,

Śnięte 240
te (brak),

180—220,

okonie

żywe 380

400,

żywe

320-350,

śnięte

280, karasie żywe (brak), Śniękarpie

leszcze

żywe

380

400,

śŚnięte

250-280, sielawa 150
180,
wąsacze żywe
) 480, śnięte 380—400, sandacze (brak)—
sumy (brak)
—
mietuzy 120 — 150, jazie
żywe 350
380, śnięte
200 — 220, styna,

(brak), płocie 100 150, drobne 30—50.
Len: włókno I gat. 50
55, Il gat.
40

—

mocna.

45,

siemię

GIEŁDA

Iniane

Szwajcarja

Stokholm
Wiedeń

i

Tendenuja

WARSZAWSKA

17 kwietnia
Dewizy
e

13-.

1928 r.

waluty:
Tranz.

Sprz.

124,59

359,60

43,53
8,90
35,12

Kupno

17

43,35

W dniu
Okręgowym

skiego.

Wilna

w

Maximum

Deszcz, mgła.
-l- 10C.

na dobę -1-3C

Tendencja

barometryczną

śnienia.

stały spadek

ci-

URZĘDOWA.
—

(t) Pan

Marszałek

Piłsudski

na-

desłał podziękowanie
za gratulacje. Z
polecenia Pana Marszałka
Piłsudskiego,
sekretarjat osobisty Ministra Spraw Wojskowych złoży p. Wojewodzie Wileńskiemu podziękowanie za
Wojewodę gratulacje.

o wyrażenie jego

nadesłane przez p.
P. Marszałek prosił

wdzięczności

wszystkim

urzędom, instytucjom i osobom,
które na
ręce p Wojewody
złożyły powinszowania.

— (o) Opłaty za paszporty zagraniczne. Władze miejscowe otrzymały okólnik z Min. Spr. Wewnęt znych, dotyczący
pobierania opłat za paszporty
zagraniczne.

Na mocy rozporządzenia Min. Skarbu, opłatą za normalny paszport zagraniczny wynosi 250 zł. Za zezwolenie na ponowny
wyjazd opłata wynosić będzie również 250
w rawyja-

na pow cezł.; za
zł; za

ulgowy wielokrotny w cełach hanrocznym
ważności
z terminem

;

nym wydają władze

Sierakow-

19 bm. odbędzie
się w Sądzie
(tryb uproszczony) sprawą z

administracyjne

pasz-

porty bezpłatne z rocznym terminem
wažnošci na mocy zaświadczenia P. U. P. P.,
emigrantom zaś zamorskim na
mocy
Zaświadczenia Urzędu Emigracyjnego.

broni

Nowe rozporządzenie
przez
policję i KOP.

O użyciu
Weszło w

życie rozporządzenie Prezydenta RzeczyOlejniczakowskiej o pospolitej o użyciu broniprzez Organa bez-

umieszczenie na łamach pism miejscowych
sprostowania z racji
komunikatu
urzędowego w sprawie głośnej swego
czasu re-

perłowa 80—
95—105,
przecierana 94—105,
a
)
95, pęczak 60-65, jęczmienna 60—75, ja-

ja jeszcze ogólne
rokiem.

terenowego

do

Inspektora dla przepro-

dochodzenia

który

Bezrobo-

przysłania

w związku

miał

miejsce

z

w

incy-

redakcji

dziś

cełem

przeprowadzenia

docho-

т
dzenia.
— (t) Jeszcze w sprawie zajścia w
redakcji
„Dzien.
Wil.
W związku ze
wzmianką umieszczoną w
„Dzienniku Wi-

Wschodnio-Południowy

za dobę

Funduszu

żądając

„Dziennika Wileńskiego" w dniu 16-g0 bm.
Jak się dowiadujemy, specjałnie delegowany przez Dyrekcję Inspektor przyby-

wa

U w agi:

Minimum

Warszawie

dentem,

8

Wiatr

w

wadzenia

ZĘ

przeważający

telefonicznie porozu-

miał się z Dyrektorem

Osobom udającym się w celach
pracy
zarobkowej oraz emigrantom
kontynental-

300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka
1oo, seradela 32, łubin 24, owsy siewne 50
—53. Tendencja mocna.
Mąka pszenna amerykańska 110—120
gr. za 1 kg. krajowa gat.: 100— 110, II gat.

oskarżenia p. Olimpii

w dniu: wczorajszym

r.

bę w mm.

200 Zł.

ul.

U. S. B.

W wypadkach gdy występują oddziaty
zwarte, użycie broni może nastąpić tylko
ы
na rozkaz dowódcy.
— (t) Nowy
Dyrektor Lasów _Państwowych wizytuje p. Wojewodę. Nowomianowany dyrektor Lasów Państwowych
p. Edward Szemioth złożył wizytę p. wojewodzie Raczkiewiczowi.
(t) Dochodzenie w sprawie zajścia
w „Dzien. Wił.* P. wojewoda Raczkiewicz
cia

Opad za do-

paszport
dlowych

239,45
125,45

przy

1928

zdów 750 zł.; za ulgowe zezwolenie
nowny wyjazd dla wyjeżdźających
lach handlowych, przemysłowych 25
paszport ulgowy wielokrotny 150

26,415
171,85

rewizji

-- IV

zł. Za paszport wielokrotny, wydany
zie udowodnienia potrzeby częstych

Z SĄDÓW
Echa

NIKA

Wschód sł. g. m. 5 03

Ciśnienie
170.
Warzywa: kartofie 20—22 gr. za 1 kgr. średnie w m.
cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka Temperatura
5—10 (pęczek),
buraki 18 — 20, brukiew średnia

kaszę

„otręby żytnie 35 - 36, pszenne 36 37.
rynkowe:
słoma żytnia 10
12, siano

Wileńskiego

odbędzie się dnia 19 kwietnia, poczem bezpośrednio odprawione zostanie w tymże Kościele nabożeństwo
żałobne i nastąpi pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim.
Zawiadamiając o powyższych smutnych obrzędach wzywa do wzięcia
w nich
udziału
członków
Stowarzyszenia

nia karane jest grzywną do 600 zł. i aresz- Belgja |
tem do 3-ch dni.
(0)
Holandja
— (x) Ceny na drzewo opałowe spa- Londyn
dły o 10 proc. W związku z zakończeniem Nowy-Yurk
się sezonu robót leśnych oraz z większym Paryž
dowozem drzewa do Wilna, ceny na drze- Praga
wo

Komitetu

15-20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek,

MIEJSCOWA.

— Rozporządzenie

wódzkiego

Generał

która ma

INFORMACJE.

pełnie

Woj

[iR

sTp.

zapotrzebowanie

wać, a w końcu umrzeć na obczyźnie. du kupcy powinni składać odnośne powapodaJak życie tak twórczość Goyi nie nią za pośrednictwem swych stowarzyszeń.

którzy takie fakty tworzą, i jego prze- jący się

konanie, iż djabeł,
a nie Bóg rządzi
światem,
wyraziły się w rysunku, na
którym nieboszczyk po to wyszedł z
grobu, aby Światu całemu powiedzieć,
napisać na kamieniu „Nada”* (nic).

która to zmuszała go
ojczyznę i emigro-

Rządu

przeżywszy

Wobec kompletnego braku iachowców, poświęcających się hodowli Inu,
należy wybranym kandydatom dla zdobycia w tej dziedzinie wiedzy udzielić
środków
materjalnych.
Nie mamy
specjalistów, musimy więc ich stworzyć i to w przeciągu tego krótkiego
czasu nim Łazduny nie zaczną iunkcjonować normalnie i nim nie znajdziemy terenu i środków materjalnych na
stworzenie zakładów hodowli i uprawy lnu na północy, który byłby jednocześnie związany
z badaniami
nad
uprawą koniczyni traw, bo w tym

na Magistrat. Natomiast w urządzaniu wyprzedąży posezonowych
i inwentarzowych
należy przed ich rozpoczęciem zawiadomić
tylko władzę przemysłową | instancji (Magistrat). W zawiadomieni i należy podać
ilość i rodzaj towarów oraz czas wyprzedaży, nie dłuższy niż (| miesiąc. W celu
zbadania prawdziwości danych władza prze-

ста

b. p. o. Delegata

się do
warto-

Z

НООар

Polskich,

Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej, b. Prezes Wileń-

te są jakgdy-

2 ważniejszych postanowień tego rozporządzenia podajemy następujące:
Wyprzedaże z wyjątkiem wyprzedaży
posezonowych
i inwentarzowych
można
urządzać wyłącznie zą zezwoleniem władzy

СОН

Wojsk

„Chleb głodnym dzieciom”, Kawaler orderów „Virtuti Militari" i
skiego Komitetu
Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w

na

zjawia się już potrzeba pewnych
@а- stworzenia na Podkarpaciu organizanych, danych Ściśle naukowych, zdo- cji na zasadach pól doświadczalnych,
bytych drogą doświadczalną, któreby a w razie niemożności ulokowania na
mogły pouczać rolników w jaki Spo- tych terenach instruktora Iniarskiego,
sób najlepiej możemy podnieść
pro- któryby mógł: przeprowadzać u plan-

jak

Brygady

pra- cu. Natomiast terenem, gdzie len mo- przedaży handlowej. Z dniem 30 kwietnia
tere- że być uprawiany w większej ilości, r. b. wchodzi w życie rozporządzenieto 15.00—18.00 za 1 kg.
wyprzedażach, dokonywanych
w obrocie
tego jest Podkarpacie. Należałoby dążyć do handłow
Drób: kury 3,00
(„Dz. Ustaw Nr. 41).

a może nawet setek lat naszych
rodziców, ogromnie na naszych
nach się zmniejszyła. Wskutek

„Pokazuje

Generał

b. Prezes Wiłeńskiego

by odsunięte na północ o setki kilometrów i warunki
klimatyczne,
po-

szerzej

glinę. Teren musi być

em.

wysokości 304 mtr., przy odległości
pomiędzy obu temi punktami
zaledwie 8 kilometrów, wynosi 1,1 stopnia
rocznie, zaś biologiczne warunki
na
tej przestrzeni
zmieniają się do
10
dni. A więc, dzięki wyniesieniu
nad

traktowane na terenie tych 2-ch woje- Konkurs na pracę o. organizacji
doświadczalnictwa rolniczego.
wództw. Tyle możemy zrobić w tym
lein), które nie mają już tej samej si- roku w dziedzinie doświadczalnictwa.
Wydział
Ekonomiki
Rolnej Drobnych
ły produktywnej, jaką posiadają na„Pozatem musimy
koniecznie dą- Gospodarstw "Wiejskich przy Państwowym
siona północne. Otóż w naszych wa- żyć do tego, ażeby na północy,
w Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (Warszawa, Senatorrunkach, jak mnie się zdaje,
mamy Wileńszczyźnie, na terenie naturalnym ska
15) ogłosił w marcu roku ubiegłego
absolutnie odpowiednie czynniki przy- doskonałej produkcji lnu włókniste- konkurs
na pracę:
acji doświadrodnicze, żeby takie nasiona pierwszo- go, stworzyć zakład hodowli lnu, któ- czalnictwa rolniczegoo „Organiz
w;odniesieniu do porzędnej wartości wytwarzać, —wytwa- ryby obejmował jednocześnie i prace trzeb drobnych gospodarstw
wiejskich”,
rzać nietylko dla obsiewów swych pól, doświadczalne i kierował całą akcją Warunki konkursu zostały następnie zmienione w tym sensie, że miały być przyjale teżi dla eksportu. Rzecz
Oczy- w dziedzinie hodowli lnu oraz nasien- mowane także
prace, traktujące powyższe
stację zagadnienie osobno w zakresie
wista, jest to przyszłość nie tak mo- nictwa Iniarskiego. Teren pod
produkcji
pobliżu roślinnej i zwierzęcej, co zostało podane
że bliska. To
już będzie
zależało doświadczalną musi być w
kolei, na glebie odpowiedniej, a więc do wiadomości publicznej w maju ub. r.
od naszej energji i od konjunktur.
Pomimo przedłużenia terminu nadsyłania
i zawierającej
podłoże prac do dnia
„Uprawa Inu stoi u nas w SZe- niezalekkiej
1.IV b. r. konkurs został zurokich

Gen. ANDRZEJ TUPALSKI

tatorów lnu
doświadczenia
polowe,
pozostając w kontakcie z północnemi zakładami Iniarskiemi, dla rozszerzenia i uzupełnienia działalności miejscowych zakładów doświadczalnych,
możnaby zorganizować doświadczenia
zbiorowe rolników. Naogół, do czasu
uruchomienia doświadczalnych zakładów lniarskich, doświadczenia zbiorowe mogłyby poniekąd je zastępować.
„Trzeba pamiętać, że len u nas
jest uprawiany nietylko na tych nizinach Dzisienki i Berezyny za górnym
dopływem Niemna, gdzie są naturalne warunki, nadzwyczaj
sprzyjające
uprawie lnu, ale też i na wynioslo-,
ściach górskich, jak wyżyna oszmiańska i wyżyna nowogródzka, sięgające
do przeszło 300 mtr. ponad
poziom
morza. jak statystyka naszej
stacji
meteorologicznej wykazała, wyniesie:
nie ponad 130 mtr. nad poziom morza obniża temperaturę roczną
o 1
stopień. Dlatego też różnica w temperaturze między Horodźkami, wzniesionemi na 170 mtr. nad poziom morza,

pieczeństwa publicznego i ochrony granic
Rozporządzenie powyższe określa wypadki, w których funkcjonarjusze policji

leńskim" Nr 86 z dn. 15 bm. pt.: „Nadużycia w Funduszu Bezrobocia* oraz w związku z artyk. w tymże Dzienniku Nr87 z dn.
17 kwietnia pt: „Napad bandycki urzędników państwowych
na redakcję Dziennika
Wileńskiego”, w którym
to
artykule redakcja stwierdza m. in., że do poprzedniej

notatki wkradł się błąd, i że nadużycia w
Funduszu Bezrobocia były nie ze strony

a ze strony bezrourzędników Funduszu,
botnych, korzystających z zapomóg na podfałszowanych legiStawie przedstawionych
co następuje:

wyjaśnia

w

Funduszu

Dyrekcii

Ekspozyturą

Wilnie jest

Bezro-

Funduszu

1) Biuro Obwodowe

bocia

Urząd

Wileński

Chorych

Kasy

tymacyj

Wojewódzki

Bezrobociaw Warszawie i perso-

zależny od
nel tego Biura jest całkowicie
Dyrekcji
Funduszu Bezrobocia
w
WarA
szawie.
2) Urzędnicy tego Biura nie
są
urzę-

dnikami państwowymi,

lecz

angażowanymi bezpośrednio
cję FB. w Warszawie.
и

pracownikami
przez Dyrek-

MIEJSKA.
A)
miejskiej

Jeszcze w
sprawie
budowy
piekarni
mechanicznej.
Do-

wódca O.K. Ill generał Litwinowicz

cv obecnie w Wilnie
wczorajszym

walunki

akceptował
Magistratu

w

bawią-

dniu

m. Wilna,

omówione ostatnie z władzami wojskowemi w Sprawie budowy
miejskiej piekarni
ky arty A
— (x)
Budowa
nowego gmachu
szkoluego na rynku Antokolskim.
Wydział budowlano-techniczny przy Magistracie m. Wilna wykonał ostatnio prace
sporządzeniem planów i kosztorysów

jektowanej

budowy

nego który

stanie

kolskim.
W

gmachu

tym

nowego gmachu szkolprzy

znajdą

dwie 7 oddziałowe szkoły
ska z łączną

nad
pro-

ryneczku

Anto-

pomieszczenie

- żeńska i mę-

salą gimnastyczną.

WOJSKOWA.

wizji w mieszkaniu vice-prezesa Sądu Ape- i KOP'u uprawnieni są do użycia broni.
— (0) Powszechny pobór mężczyzn,
biogra- deaux do Madrytu - jednak pozostała
ani obrazów nie tłomaczył;
Wspomnieni funkcjonarjusze mają gra- urodzonych
80-90, żytnia 65 proc. 78—82, 70 proc. 75 lacyjnego p. L. Bochwica.
W
tym
samym
w roku
1907. Wczoraj p.
temu
państwu
cała
sława
imienia,
o
liczne zaś dane są bardzo skąpe i
- 78, razowa 60-65, kartoflana 85—95, dniu na łąwie oskarżonych zasiądzie redak- wo
użyć broni w
wypadkach napadu lub Wojewoda Wileński na zasadzie $ 3 rozpoktórem nikt nigdy nie powie i nie na- gryczana 75—85, jęczmienna 60—65.
|
<oraz to inne.
tor odpowiedzialny
„Kurjera Wileńskiego" zamachu, w celu pokonania oporu czynne- rządzenia Rady Ministrów z dnia
21 styergo.
" Chleb pytlowy 65 proc. 65 60,70 proc. p. Jurkiewicz, oskarżony też w związku z go, w celu udaremnienia
ucieczki osoby cznia 1928 r. o poborze rekruta w roku
„ Urodził się w roku 1746 w małem pisze „Nada“.
60—65, razowy 51—55 gr. za 1 klg.
przytrzymanej
lub w celu
ujęcia
viebez- 1928 i art. 33 ustawy o powszechnym obopowyższem zajściem.
Ы
miasteczku w Hiszpanji, w kraju autoZadziwiająca szybkość z jaką sprawa ta piecznego przestępcy. Użycie broni może wiązku służby wojskowej oraz zarządzeń
K.sza
manna
amerykań
130—150'g
ska
r.
da-fei inkwizycji, gdzie naród jest
za 1 klg. krajowa 110—120, gryczana cała znalazła się na wokandzie sądowej podwa- nastąpić po jednorazowem wezwaniu do Min. spr. wojskowych i Min. spr. wewnę-

więcej monarchistycznie
niż

monarcha,

gdzie

usposobiony

wałki

byków į

zaciekawienie się jej wy-

zaniechania,

czynności.

względnie

spełnienia

danej

trznych, ogłosił w okresie
30 czerwca włącznie roku

od
1 maja
do
1928 ogólny po-

SKU
W

myśl

powyższych

zarządzeń

do

TEATRY

nie 20 bm. o godz: 5-ej popoł. Cykl obejmie najważniejsze zagadnienia pedagogiki
i higieny dziecka i prowadzony będzie przez
p. Weryho-Radziwiłłowiczową, prof. dr. Ja-

bór rocznika 1907. Równocześnie zarządzomy został przegląd ochotników, urodzonych
w latach 1908, 1909 i 1910.
po-

boru (przeglądu) stawić się winni:
1) Wszyscy bez wyjątku poborowi rocznika 1907, posiadający obywatelstwo polskie, jak również ci, których przynałeżność

sińskiego

i dr. Iszorę.

—

państwową.

2) Mężczyźni, będący w wieku
rowym, którzy przy poborze w roku
uznani

zostali za czasowo

nien, przyjmowanych tam, za
rów miesięcznie, dla studjów
i nauki obcych języków,
na

pobo1906

niezdatnych

października do 30

do

służby wojskowej (kategorja B).

„Samsom

4) Mężczyźni,

urodzeni

Włoch w celach
w roku

obo-

w latach

właściwej

P. K. U. podanie

ich do służby czynnej w wojsku stałem w
charakterze ochotników.
5) Mężczyźni, urodzeni w latach 1883 —
1907, którzy w chwili powstania
Państwa
Polskiego nie posiadali obywatelstwa
polskiego a nabyli go następnie w drodze nadania, opcji, uznania lub przez przyjęcie
urzędu w polskiej służbie państwowej, a
którzy dotychczas nie uczynili zadość obo-

PRACA
—

1 OPIEKA

Zgłoszenia stosownych
świąt) w godzinach

— Występy Jadwi

wiga

1—3

powszechuiany

na

odbędzie

naj-

odbędzie

z

kolei

ь
drugi

się

w tej samej

bm.

o g. 12

kwietnia

rja““

Handlo-

szkół

w

16.00: Transmisja ; z Warszawy;

cyklu

odczyt

z

wykładów

średnich

wygłosi

działu

„Histo-

prof. Henryk

Mo-

dla dzieci:

Zda-

głosi referat pod tytułem: „Zabytki ewangelickie i prawosławne świadectwem kultury polskiej na Ziemiach Wschodnich” i p.

uprzednio, a obecnie
do

kontygentów

sobie

kontygenty

na

zakup

kandyda-

ci posiadający wezwania imienne są nadal
kwalifikowani.
— (x) Strajk murarzy w N. Wilejce.
W związku z rozpoczynającym się sezonem
robót publicznych, murarze firmy budowlanej „Górnośląski przemysł” zatrudnieni przy
budowie domów wojskowych
w N. Wilej<e w dniu 16 bm.
przystąpili do strajku,
żądając

podwyżki

dzinę.

płac do 3-ch

zł.

za

dziennym:

— Zebranie

Zwyczajne

Lekarzy

Polaków

wowych,
—

dziennym

między

go-

-

się cykl

od-

wykładów

22-go

|
3

Kulturalno-Oświatowy;
SALA MIEJSKA
|

5
'

i
(

terminie

o godzinie

38.

i
lei
a
A
o
„DENISKO

TS

RAE

A. Mickiewicza

seansów

Monumentalne

„POLONIA

o godz.

D_Z I $ nadzwyczajna premiera.
GEKHENHA MIŁGŚCI
przepiękny

#

——————
Petrowicz,

wiczą 22.

4-ej.

oryginalne

Vivian

przeszło

WAWAWAWAWAWAWAW

1300
za:

FILM
dramat

ważne.

i KRADZIEŻE.
szofer.

W nocy na

17

nie dokonano
kryto

10 kradzieży,

z których

o godz.

Na

wystawie

w

Częstochowie

dyplom

Georg

ы оНЕС

Jak

| baki

czych.

Wilno, Zawalna

EAS TAC

zawiadamia,

e

Okręgu

i Oddziału

nie dała rezultatu

М ЕЕСЕЗДЫЗ с

SAS СОНМЕ

PCK.

w myśl

|

С ЕСО

Wybór

$$ 39 i 43 statutu swo-

się

według

następującego

parze

Zarządu

ĮPoc-

„wyraźnej

prze-

Budrus

P. Mecenas

Engel

następujące

wpisy

Siedziba

w

Marsz
Olbrzymie

nad

całej Polski i stąć się miejscem
krajoznawczych,

oraz

Nie będę

Narocz, jego przecudnych
rej grozy

w chwilach

oraz

licznych

ręcznych, paro-

wydatków

1) Wybór członków

wybyłych

i wylosowanych.

1928

na

Komitetu

rok.

Okręgowego

i podań

ul. Mickiewicza

osobom

przy wejściu.

AE UIS URK

E CE i DEI

SBA

СЕНЕН NES

pod

- &

Karwowski.

Poleca

w Wilnie wciąs-

duży

wybór

męska

gotowa

Sprzedajemy

—

Newach

dogodnych

wa“

1928 roku.

Wspólnicy

pod

3 poz kuchnią
do
„Sło-

Osoba

Zgłoszenia
„Słowa”

sady

każdy ze
3061 —VI

podpisuje

7 i Mejer Wildsztejn

gospodyni,

Zna

bardzo dobrze kuchnię, może dopatrzęć
chorych, posiąda b.
dobre rekomendacje,
„Słowa* łub
ма 21-- 6.

ulokujemy

Potrzebne

skiego

G

'

weak

Skup

zawodowy

5.lil.

Wspólnicy

zam.

zboża. Siedziba

w Wilnie

skiej 2 i Abram Brojdo
mowa zawarta na mocy

Portowa

w

Wilnie,

Borys

1

Lifszyc

Brojdo
ul.

Kijowska

stycznia
przy

„Słowa*

kę

wydaną

| 3

Kijow-

аоту

dochodowe drewniane w b, dobrym

przy ul Kolejowej 9. Spółka firumowy z dnia | lutego 1928 roku na

czas nieokreslony. Zarząd należy do obydwuch
wspólników.
Wszelkie zobowiązania, kontrakty, umowy, akceptacje
i plenipotencje podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy. ,Korespondencję zaś, pokwitowania z ocbioru należności
i t. p. ma
prawo podpisywać każdy ze wspólników
w
pod
s emplem firmowym.

od

0-£0ŁI

U.

w

stanie

z ogrodem |

'damy

za

owocowym

sprze-

dolarów
Wiłeń. Biuro

2.500

Ko-

| misowo-Handlowe, |
Mickiewicza
21, {|
telefon 152. __—1 | |

na

|

Kobięta-Lekarz

)

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄ- į |
DOW
MOCZOW.į

; PLACU w centrum

od 12--2i od 4--, |

z ogrodem

ul. Mickiewicza 24, į |

owocowym Sprzedamy bardzo ko-

tel. 277.

|

ul.

4, telefon
„Meble“.

K

| LekunzEDEmY Tj

opłaty
uiścić

dla
—0

niak) w
centrum
miasta ze wszyst-

kiemi
snemi
TAS T

DS O

AIK AS

TA

KC LO AIK

Padybalrye vsvwa

„dolarów

Wileńskie - Biuro

KS TA

WĄGTY,ZTDEANSZCZŃI I TND A

nowoczewygodami.

sprzedamy za 5.000

METAMORPHOSA
SA

piegi.

Komisowo Handlowe Mickiewicza 21,
tel. 152.
1
—

Bruk.

„Wydawnictwo

WileAskie“

1

g

Lekarz-Dentysta

oraz

DOM murowany
Ž ogrodem (0osob-

Iš GITIS R BE

A

ili

Niemiecka
222,

!

Zdr. Nr. 152
į "W:

W. Bobrowska

szaię
do
ubrania
i
bielizny. Oferty
do Zarzecze
biura ogłoszeń S. Ju- Przyjmuje

tana,

|

narządów

Dr. Zeldowiczowa

| 160 sążni

gabinetu,

В

i

D. H.-K. „Zacheta“
Gdanska 6, tel.9-05

dla

|

moczowych, od 9
—1, о95 8 wiecz.

natychmiast

Gdańska 6, tel,9-05

į

weneryczne,

sylilis,

dobrym

rzystnie
D. H. -K.„Zachęta*

14

DOKTOR
D. ZELŁDOWICZ
chor.

w

punkcie sprzedamy

miasta

|

р

R LEKARZE 5 *
MAWAWAŃ

przez P.

Wilnie,

р
|

21;

tel. 152.

wojskową,

DOCHODOWY

|

gotówkę.

misowo-Handlowe,

—o

gubioną książecz-

bardzo

2.

1928 r.

ul.

4 m.ó,

za

Mickiewicza

do

„J. N. T, M“

1710-0

12-eį do 2-ej.

S-ka“.

na

pod

dostawą na miejsce,
ul. Pańska żę. SSD
wczy
(kolonija
WI si

1928 r.

POSZUKUJEMY
majątków . ziemskich, folwarków,
ośrodków do kupZgłaszający
kosz- B
‹
tów
nie ponosi
przy
zgłoszeniu
Wileń.
Biuro Ko-

w dniu 20 II. 1928 roku.
imię Kazimierza JuZ powodu
;
7887. I. A. „BEJZOŁ—Nachamą Widuczyńska” w Wilniewiczą,
unieważnia
wyjazdu
sprzedam
się.
—0
nie, ul. Straszuna 9, sklep bławatno-galanteryjny. Firma istnie(meble)
salon
maje od 1928 roku. Właścicielka Widuczyńska
Nachama, zam. w
Wilnie, ul. Wingry 13 - 2.
3063 —VI honiowy, sypialnię i
stołowy. Dywan, lampy i inne
rzeczy.
Lifszyc i Abram

kai 6, tel.9-05

rekomendacjami SZuka posady za małem
wynagrodzeniem, może być na
wyjazd.

K.

w cnu

domu
ziem-

D. H-.K. „Zachęta“

mówiąca poprawnie
po
z szyciem i

Oferty

codziennie
świeże
dobre mleko do sklepu
spożywczego
Z

zaraz

na hipotekę
lub majątku

0

Bona
polsku,

tel. 152.

2.000 dolarów ›

Adm.

7.

Młyno—0

koci

wicza 21,

dla A. 0-ZpL|

RIDE

chętnie zgodzi się na
wyjazd.
Oferty
do

przy

do

na
maszyprędko,
ta-

i 4

OGROD owocowowarzywny 1660 kw. 5.
w centrum miasta do
wynajęcia. Tartaki 18
4 w godz. 2 — 4i

inteligentna
w średnim

na

, nio i fachowo za- |
į tatwia — Wileńskie
Biuro KomisowoHandlowe Mickie-

„Komorue*.

3—2
pokejowego z
kuchnią
poszukuję.

Witoldowa 8 m. 1.

Kabak, Newach. Kabak
zawarta na mocy umo"
czasokres do dnia 31-g0
Judela Kabaka. Weksle,

raty

geree]
į NIE
"ne

2

Mieszkana

do wszystkiego, znająca
dobrze kuchnię
trzebna
od zaraz.

Spożyw-

Przedsiębiorstwo

na

warunkach.

RZBZESBZESZEAJ

Służąca

Ka-

letnich,

i na zamówienie.

dodatkowe:

innym na prowadzenie

7888. |. A. „Borys

towarów

również

KUPIĘ
meble stylowe

-śmio pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, dawaj
pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem skła-|
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dła C. A:
0

Redaktor odpowiedzialny Czesław

„Mieszkanie

3 pokojowe**

Wileńsk:'

wełnianych i bawełnianych. Skarpetki, pończochy, bielizna damska
i

Poszuku,e sie

wa*

wy-

1385-8 4

Wileńska 31, teł. 382.

mieszkania
kojowego
Zgłoszenia

|Potrzetne duże mieszkanie!

Oddziały: Dzisna, Głębokie, Smorgonie, Gródek, pm

Wilno, ul.

nie

„Sło-

Tanie i dobre:

* „Bławat

D.-H.

kuchnią poszukuje się.

do

z

ъ
3

konanie.

Mieszkania wego z

ZARZĄD.

elektromotorowych.

ialisty fotograia.

przechowy-

Zgłoszenia

nunsszm

dla amatorów fotogra ów Rembrandi
Wilno, ul, św. jańska 6 2, telef. 12
—88, Wywoływanie,
kopiowanie, powiększanie pod kierownictwem spec- a

i ponu-

3 pokojo-

+

FUBEZSOGEBUGWY

wanych przez okoliczną ludność z pokol.nia w pokolenie, są to rzeczy, które je-

na miejsce

8) Wybór Komisji Rewizyjnej.
9) Wybór Delegata na posiedzenie Gł. Zarządu.
10) Wolne wnioski.
Wstęp na Walne Zebranie za okazaniem
kwitu
członkowskiej za 1928 rok. Członkowie opłatę mogą
`

w

uauznsnkAa

#
7

Ё

do-

burz,

Wino

Specjałne laboratorium

jeziora

brzegów

3) Sprawozdanie Zarządu za 1927 rok.
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 1927 rok.
5) Plan pracy na 1928 rok.
6) Preliminarz

piękna

WELER,

E

w okre-

szalejących

legend

‚ — 7886. I. A. „Markus Szer i S-ka". Sklep owoców. Siedziba w Wilnie, prz ul. Mickiewicza 7. Przedsiębiorstwo
rozpoczęło działalność w 1928 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie:
przy

:

poleca zakład ogrodniczy

będę poruszał jego przeszłości historycznej,

928 roku.
roku.|||
w dniu 29 II. 1928

Szer

«

i letnich.

tutaj opisywał

2

&

wycieczek

wypoczynku

sie ciepłych dni wiosennych

Lidzkiego.

1-go styczuia

Narocz

m.

z w najlepszych odmianach

nun.

tychczas nie było należycie
wykorzystane
i ocenione, pomimo że ma wszystkie
dane
po temu ażeby ściągnąć na
siebie
uwagę

S-ka". Sprzedaż towarów

pow.

położone

jezioro

17,

: 1) ul. Sadowa 8, 2) ul. Słowackiego 6 &

Narocz.

i przepięknie

powiecie Postawskim

» w Wilnie, punkt ruchli-

: W

pre-

Šwiątecki i

Waszkiewicz.

że po-

: R я i krzaezaste:
: 0 £ i pienne
:

Edward — skarbnik, p. Moroz Bronisław —
gospodarz, pp. Felitan Aleksander
i Balul
jerzy — kapitanowie,
p. Rybak
Antoni —
zast. kapitana, pp. Piech Bronisław i Andrecki Zygmunt
cztonkowie. Komisję rewi-

zyjną stanowią pp. Godlewski,

pewnym,

Stefańska
p.

To-

—

być

wy,
przy domie ogród
owocowy
i warzywny
OM
1.000 sążni kw. dochód
roczny 11.000 zł. sprzedam zaraz.

zes, p. Mewes Antoni
- wice-prezes, p.
Rydlewski Bołesław — sekretarz, p. Urniaż

w dniu 28 II. 1928 roku.

Iwju,

Mieczysław

i Sekretarzy.

Prezydjum

D

5 min.

Cyklistów.

dziennego:

1) Zagajenie Walnego Zebrania.

w

należy

i znajdzie naśladowców
w innych powiatach kresowych.
A. K.
BAROWE WANOWUSYJZNESAGEOZ

Szczerbińskim

Wileńskiego

warzystwa

23-1V rb. o godzinie

porządku

Herkulesa

jednakże

i materjalne, oraz że przy
pomocy fachowej i finansowej władz wojskowych wielka
i piękna myśl zostanie
zamienioną w czyn

Na ostatniem dorocznem zebraniu człon*
ków Wil. Tow. Cyklistów, do zarządu zostali powołani:

Okręgowego

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność

m

dożywotnich, zwyczajnych i wspieZebranie członków Wileńskiego
odbędzie

się

przerzutem przez «biodro pokonał Huberta.
Dziś sensacyjne,
rozstrzygające
spot-

ogólnych

Sądu

Izrael Goldszmidt

plenipotencje

sił fachowych

TIE УОИ

uwolnił

nych,

wiatowy komitet WF. i PW. pokona wszystkie trudności
zarówno techniczne jak feż

rozegrana.

pomimo

wagi Pooschofa.
W ostatniej

18-ej (6 wieczór) w wielkiej sali konferencyjnej Urzędu Woje-

wódzkiego

2) Wybór

płatności.

Stanisław Mackiewicz.

nie

i PRZEPISUJE:

US РОН

Przedsięwzięcie to wymaga dużego nakładu pracy i znacznych środków materjal-

system

terminie 20 mi-

Spotkanie

do obydwuch wspólników. Weksle, umowy
i wszelkie zobgwiązania podpisują w imieniu spółki
obaj
wspólnicy łącznie
pod stemplem firmowym. Każdy ze wspólników samodzielnie
ma prawo otrzymywać
wszelkiego
rodzaju
korespondencję,
wpływającą na imię spółki oraz prowadzić sprawy spółki w
instytucjach sądowych i admioistracyjnych, jako też wydawać

rekunsy, zążalenia, deklaracje, reklamacje,
ogłoszenia, korespondencję handlową
i =
podania do Urzędów Państwowych, komunalnych

OIS TUI

nie została

ul. Sadowej 9. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy Z dn.
10 stycznia 1928 roku na czas nieokreślony. Zarząd należy

i instytucji prywatnych.

Orłow

W

schofa z mistrzem Warszawy

zadrze-

zaś zwyczajną
wym. Korespondencję
pod stemplem firmy.
wspólników

Markus

Wileńnskie'"

kierownictwem

«&

w r. 1927—

9,
adres tel. „Rolnicze“
telei. 323.

!

O)

УЕНО Е2 НООБ

palców

Krurmnina.

wy-

pisują wszyscy trzej wspólnicy

'

honorowe

stanie połączony z szeregiem
ćwiczeń polowych oddziałów PW.
oraz dłuższym postojem takowych nad brzegami Naroczy.

swój
była

j obligi i wogóle wszelkiego rodzaju *zobowiązania spółki pod- wieku, poszukuje połącznie pod stemplem firmo-

artyści kinematografji Iwan

„Kresy

ich członków honorowych,
rających, że roczne Walne

CENY NAJNIŻSZE.
Maszyny najlepsze — najnowsze modele.
i

nego

par-

zam. w Iwju, pow. Lidzkiego: Judel
i Izrael Goldszmidt. Spółka frmowa
wy z dnia 5 grudnią 1927 roku, na
grudnia 1929 roku. Zarząd naley do

4-tej ost. s. 10.25.

Niniejszem

Sprzedaż bezprocentowa na 10 rat miesięcznych,

paroturbinowych

zaś

budżet

Handlowego

rozpoczęło działalność

BRONSON

Bilety

i wytrzymałośći marszowej poszczególnych
jednostek i zespołów PW. Marsz ten z0-

Niemiec Willing walcząc z całą pasją w
17 min. paradą z krawatu zwyciężył zwin-

wy

teren

miejscach

stwierdzono

Do Rejestru

Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskiego
Ezerwonego Krzyża.

honorowy.

warunki

BETTY

Aleksa.

oraz do osób urzędowych

30-letnia PIŚWIENNA GWARANCJA UŻYWALNOŚCI
Najdogodniejsze

w

Dział A

reklamy,

wszelkie

w

nut walka

wykonawcze-

Łuczkowskiego

nięto

umowy,

oferty,

1927 otrzymały złote medale. Na
w Stryju

i

ji tu specyfyczny

Rejestr Fimdlowy.

p

12 aktach.

Biuro

statuty,

r. 1926 oraz w Katowicach w r. ad

wystawie

inż.

„FALKLAND”.

Kabe saa
!
o

UKŁADA

prostotę konstrukcji,
nie mają sobie równych

cy wykręcenia

TŁA

wy-

będą wyświetlane filmy:
podług słynnej powieści Eltona
ini pla
W
roli ggłównej

XD SZUKAJ СБ PI GK UNO

pod

nagród

zewnętrznego

lecz

od niechybnej porażki.

do

wionych będą
stworzone
przedziały
dla inwentarza żywego.
W ogrodzie po-Bernardyńskim wyznaczono 17 placów na parcele ogrode pawilon rolniczy, pokazy nasion

7.

program:

do

Komitetu

prywatnych,

ŻE ŚPIEWEM.
Wspaniały atut kinematograiji
w 12 akt. z życia arystokracji
rosyjskiej na

najlepsze odtłuszczanie,
trwałość mechanizmu,

Wydawca

PAT.

ul. Ad. Mickiewicza Nr 1 m. 11

m Olleński Syndykat Rolniczy
į

w

Kastner,

Początek

Przedsfawicielstwo:

=

: Komunikaty

co

turnieju zapaśniczego

Orłowa dopomógł mu uwolnić się ze stalowego uścisku poznańczyka. Przy pomo-

uznała
strony

stawy obejmować będzie około 5 ha,
z pawilon główny zaś około 2000 mtr.
kw. i będzie mieścił w sobie 12 sal.
W ogrodzie Żeligowskiego
znajdzie
pomieszczenie
21
pawilonów

b. m. około więzienia wojskowego na Antokolu taksówka
Nr. 14042,
prowadzona
przez szofera
N. Bielimasa najechała na
26-letnią Cywę
Rudoszewską (Antokolska
10), która doznała obrażeń ciałą. Pogotowie udzieliło poszkodowanej pomocy.
— 10 kradzieży. Dnia 17 b. m. w Wil-

w

emigracji. W rolach głównych: słynni

Gibson, Bruno

najwyższych

Kompletne urządzenia mleczarń

(A

koncertu

Nieuważny

przez

dyr.

M. Worotyńskiego.

dramat

szwedzkie wirówki

i odznaczeń

wych,

į rozmai-

Dziecinne 50 gr., III miejsce 80 gr.
Ba
(W
l
ia ma
I,

ALFA-LAVAL
:

1

: Transmisja

WYPADKI

Następny

Najwięcej znane w świecie mleczarskim

a otrzymaly

20.30 —
Warszawy.
22.05 —

HUR

‚ ЧЕЛ

”

|

wygłosi

nieunikniona

p.

należących

dniu

cie zdołał zastosować niezawodny
chwyt podwójny nelson,
Porażka

go z przedstawicielami poszczególnych
banków wileńskich.
Po zagajeniu posiedzenia i zaznajomieniu zebranych z historją i pracami Komitetu
przez prezydenta m.
Wilna p. Folejewskiego, przewodnictwo
posiedzenia
powierzono dyrektorowi
Banku Polskiego p. Białasowi.
Jak wynika z referatu odczytanego

z Warszawy:

rzek*

posesji

ósmym

zanotowaliśmy następujące wyniki: W pierwszej parze olbrzym Pinecki po uporczywej
walce z Orłowem dopiero w
16-tej minu-

7885. L. A. „ŻYWNOŚĆ Judei Kabak,

monumentalny

Ceny miejsc znižone:
A
!
7

ul. A. Miekie-

ai

Transmisja

polskich

K. Świerczewski.

(Konserwa-

BE N

Wielka 30

kine-Testr

LŽ

cząsu'

i ustępu

gmachów

przedstawicieli

arcydzieło

Dziś nieodwołalnie
ostatni dzień!
3

«

biegiem

radjowa.

Sygnat

19.35—20.00:

„Z

torjium
ul. Dominikańska 3 5) odbędzie
się Koncert kameralny przy łaskawym udziale pp. prof.
M. Kimontt-Jacynowej,
prof.
Н. Sołomonowa i A. Katza.
W programie:
Mozart, Beethoven, Hindel-Halvorsen, Dworzak. Szczegóły w afiszach.

dla

°

UWAGA: W kancelarji „Ogniska“ przyĮmuje się zapisy do Kółka operowego młodzie-

| Kino-Teatr
WANDA”

ав

o godz.

W

este-

Tegoż dnia wieczorem w Sali Banku Polskiego odbyło się posiedzenie

Sze-

Dziś wielki
i
|"
Dramat
w 12 aktach w rolach głównych
szlagier pt.
„Jedna
ME W Palais do Danse .
Erika Glassner i Reinhold Sonia.
Wytworne salosy, wesołe dancingi i oe
GA
spelunki apaszów,
oto treść silnego
i finezyinego
dramatu.

й

ч

19.25 - 19.
tości.

Na rzecz KoWilnie w dniu

ży pod kier. p.

|

w

8 wieczorem

Tadeusz

wszechświatowej sławy
Poll
nożem
ėlioiynų
Gato
„Wielki porywający dramat o kolosalnem napięciu sensacyjnym.
W rol.
gł. Rene. Nowarre,
Cłaude Marelle i Elwire Vantier.
Przepych, wystawa, tłumy, niezwykłe irapująca treść!
+
Dla młodzież
dozwolone.
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15

į

tobok

19 i w drugim

kwietnia

gr. Początek

Dziś

„HELIOS“
Wileńska

ociemniałymi

Akade-

DOUGLAS FAIRBANKS.
Nad program: Figle automatów. Groteska w 1 akcie.
Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Ceny miejsc: parter 80 gr. Balkon 40

5.

|
Kino-Teatr

nad

dr.

19.00 —19.25: Gazetka

Od dnia 16 do 20 kwietnia 1928 r. włącznie
CZARNY PIRAT"
epokowv
dramat
w 10 akt.
maeaomuwemiaa
Thomasa.
Film
w kolorach

i

„Uh Ostrobramska

ńuratorjum

sali gimazjum

który się rozpocz-

азар
Ц
Miejski Kinematograf

1

ro-

względy

od strony Wilenki odpowiednim
kanem z drutu.

ratura Litewska* wvgłosi dr. Mikołaj Rudnicki prof. U. P. Pieśni ludowe odśpiewa
Elżbieta Krasińska-Rudnicka.

AKADEMICKA.

k
Wykłady dla matek i wychowawców. Staraniem Tow. Wychowania Przedodbędzie

Przypadek

Jaźwiósk:.

projektowanej

p. Grażyński

SPORT.

Weryho-

18.10-18.45: Transmisja
z Poznania:
ll-ga audycja litewska,
odczyt 'p. t. „Lite-

torbieli poch-

— Koncert kameralny.
ła Przyjaciół Akademika w

» laknajliczniejsze pow

matek i wychowawców,

2)

„O

wygłosi

ligowski.

20 odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Kuratorjum nad Ociemniałymi w Wilnie. O łaskawe przybycie na to zebranie
jak członków tak i sympatyków Zarząd
uprzejmie prosi.

czyt Doc. A. Safarewicza p. t. „W. sprawie
akcji sanitarnej na terenie województwa”.
. Wobec ważnych spraw zarząd upraszą

szkolnego

i preparatów,

się włókniaka.

go o godz.

się w

innemi

chorych

w przykładach*

Wilnie. W dniu 19 kwietnia r. b. w dużej
Sali Konferencyjnej
Urzędu Wojewódzkie-

dniu 19. IV r. b. o godz. 7 i pół w lokalu
Wil. T-wa Lekarskiego, Zamkowa
24
Na
porządku

3) Dr.

dzącego

Stowarzy-

odbędzie

i wprowadzonych

(gość) W sprawie

17.20:

Marja

Górnego Śląska

towarzystwa krajoznawcze „do
wycieczek
nad brzegi jeziora.
Do takich należy przedewszystkiem obecny
Starosta
powiatu
Postawskiego p.

glądu gmachów teatru letniego i rekanie olbrzymów- Pineckiego zjKiryłowem.
stauracji należącej do Kola Polek.
Ponadto walczą
Pooschof
z Wiilingiemi
W końcu zdecydowano
wybudo- Prohaska z Hubertem.
wać na terenie wystawowym
dla pogotowia
policji odpowiednie pomieszczenie i ogrodzić teren wystawowy

mji Literatury Polskiej* odczyt z działu
„Literatura* wygłosi Tadeusz Łopalewski.
17.20 —
: Kwadrans akademicki.
17.40 «18.05:
„Współczesna muzyka
polska* odczyt z działu „Muzyka polska

„Kontrprojekt w spra-

członków

Pokaz

Dr. Bloch

KOMUNIKATY.
szenia

16.55

Literatury Polskiej”.

dlą

Audycja

rzenie prawdziwe
opowie
Radziwiłłowiczowa.
'

gości.
— Kolejne
posiedzenie
naukowe
Wileńsk. F-wa Ginekołog. odbędzie się
dnia 19 bm. o godz. 8 wiecz. w lokalu Kliniki Położn.-Ginekolog. USB. Na porządku

letnie.

ziemi, tudzież

16.30—16.55:

Gizbert-Studnicki wy-

Łopalewski

i Wstęp

prze-

Rodziny osadnicze mające odpowiednią

gotówkę

Wacław

wie Akademii

okrętowych

miejsce na

Dyr.

Tadeusz

przyjmowani już

towarzystw

mogą rezerwować
widywane

nie

tematy:

drewnianej

zastrzeżeń

dla maturzystów

nicy rolni
z językiem macierzystym niemieckim,
wyznania
rzymsko-katolickiego
; ewangielicko-augsburskiego.
Kandydaci zakwalifikowani przez PUPP

roboi-

uwagę

p.p. Cejdlerów i Sławińskich
a graniczących
z terenem
wystawowym.
Mury U. S. B. w ogrodzie Bernardyńskim,
które
uznano
za zabytki
historyczne pozostaną nieruszone.
Nie poczyniono również żadnych

sobotę

r. b. w sali Klubu

Połski*

z

pod

zewnętrznej

Środa 18 kwietnia 1928 r.

„Rozbiór

Dr. Ma- woda

Cejdlera.
Pozatem
Komisja
konieczność - odremontowania

Judyta

dalsze przyjmowanie
robotników
rolnych
i służących na wyjazd
do
Kanady,
nato-

przyjmowani

szopy

z cyklu mistrzowwiolouczelistka

*
dniu 18 kwietnia rb. o godz. B-ej wieczór ścicki.
16.00
- 16.15: Chwilka litewska.
w bibljotece Wydziału sztuk Pięknych USB
16.15 - 16.30: Pogadanka strzelecka.
ul. św. Anny Nr 4. Zapowiedziane są dwa

miast mogą być tylko

Biorąc

wo-Przemysłowego.
Bilety juź do nabycia w biurze podrróży „Orbis“.
RADJO —WILNO.
15.30

p. Latwisa,

cie zainteresować jeziorem
Narocz szerszy
ogół, pobudzić jednostki, stowarzyszenia t

nych, że w skład Komitetu honorowe-

tyczne i sanitarne, Komisja przedłożyKo- ła
wniosek
koniecznego
usunięcia
poprzyległych
do
terenu
wystawowego
najstajen i ustępów
wojskowych
oraz

pp.

solistka Gewandhausu
w Lipsku
Bokor.
Jedyny recitał odbędzie się w
21-ego

wojewódz-

piękno, oraz mające praktyczny zmysł goSpodarczy i państwowy, starają się należy-

Lyrk.

sztuce.

— Wileńskie Towarzys wo Filharmo-

niczne. W X koncercie
skich
wystąpi
słynna

go wystawy zaproszono
między innemi wszystkich ministrów i poszczególnych wojewodów,
przyczem woje-

z

szcze doczekają się swego czasu i, niewątktórzy potrafią
zebrać to wszystko, opracować i podać do
wiadomości ogółu. Podam tutaj tylko tyle,
że już teraz jednostki, umiejące widzieć

jed- pliwie, znajdą się ludzie,

kiego
konserwatora « prof. Remera,
przedstawiciela wydziału
Sztuk Pięknych U. S. B. prof. Riiszczyca, inten-

Kochańskiego.

m. 30

będzie

W poniedziałek dnia 16 b. m. w
godzinach
przedpołudniowych
spec-

denta U. S. B.

swej

ranku w Teatrze Polski n w niedzielę

bliższą 22

dnia

się

jutro w

wynosić

Wobec tego

leszewskiego, Dr. Minkiewicza, przed- obiecując swoje
poparcie
stwierdził Wiktor Niedźwiedzki, z którego inicjatywy
stawicieli miejskiej sekcji technicznej, pisemnie, iż 150 firm na terenie Gór- powiątowy komitet WF. i PW. powziął
myśł
zorganizowania
w
m. czerwcu rb.
wojskowości,
" komendanta
Straży nego Śląska zgłosiło swój akces na marszu nad jezioro Narocz drużyn PW. ze
Ogniowej
p. Waligóry
i dyrektora wystawę swoich eksponatów. (x)
wszystkich ośrodków ćwiczebnych powiatu.
Marsz taki
po za znaczeniem
krajoznawbiura Targów Północnych
inż. Łuczczem da jeszcze inny bardzo ważny wynik,
kowskiege dokonała
oględzin
przya mianowicie: posłuży jako środek propaległych do placu wystawowego
tere8-my dzień turnieju zapaśniczego. gandowy, dla akcji WF. i PW. w powiecie,
nów i budynków.
oraz da możność
sprawdzenia sprawności

wiel-

Znakomity skrzypek-wirtuoż
Wacław
chański, wystąpi w Wilnie raz jeden na

zanowego © godz. 2l1-ej Tombolę-Dancing.
Wstęp za zaproszeniem,
- które nabyć
można u pp.
Gospodyń
w sekretarjacie
Mickiewicza 13 we czwartek i piątek między godz. 5—7 wieczorem.

Środa Literacka

się

Komiteta

około 300.000 zł.

н

jalna Komisja złożona

Carowej* (Ras-

oncert Wacława

21-go kwietnia rb. w salach Kasyna Garni-

SPOŁECZNA.

„Eros

Pozostałe bilety sprzedaję kasa Teatru
Polskiego od g. 11 do 9-ej w. bez przerwy.

przyjmu-

urządza

—

i Smosarskiej. Jad-

wystąpi

występ J. Smosarskiej

lwowskich:

bibljofilów i bibljotekarzy. į
— Rodzina: Wojskowa

będzie

Smosarska

reszka”.
W piątek

jak

popoł. w lokalu

zjazdach

godz.

lepszej roli w sztuce Verneuilla „Orzeł, czy

Bibłjoteki
im. Wrėblewskich
(Uniwersytecka 9 m. 9). Po 10 maja zostanie wydrukowany katalog aukcyjny, który będzie roz-

Pośrednictwa Pracy w Wilnie niniejszem
podaje do wiadomości,
iż Urząd Emigracyjny od dnia lo kwietnia rb. wstrzymał

uk

kiem powodzeniem „Spisek
putin). Bilety od 20 gr.

uroczys-

objektów

Żuławskiego

stojai P. Szczezolewa, ciesząca

je do dnia 10 maja członek komisji aukcyjnej
p. L. Abramowicz
codziennie (prócz

(t) Rekrutacja robotników do Kazostała wstrzymana. Państwowy U.

nady

na wielkie

o

przedstawienia przed występami J. Smosarskiej, na którem ukaże się sztuka A. Toł-

-— Aukcja Bibljotilska książek, rękopisów, rycin, map
odbędzie się w początku czerwca rb., organizowana
przez Towarzystwo
Bibljofilów
Polskich w Wilnie.

o przyjęcie

wiązkowi wojskowemu.
Plan stawiennictwa do poboru
ogłoszony w dniach najbliższych.

—

Jutro

wydatków

nak, że Komitet posiada tylko 240.000
zł., pozostałe 60.000 zł. będą pokryte przez poszczególne banki.
W końcu poinformowano
zebra-

Północnych.

Step. t.

i Psyche".
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Špisek
Carowej“ (Rasputin). Dziś estatnie

nadto

turystycznych, lub

1 Psyche“.

rozdziałach Jerzego

tości jubileuszu papieskiego. Zgłaszać się
należy jak najrychlej ped adresem: Matka
Ledóchowska, Pniewy, woj. poznańskie. ł

1908,

1909 i 1910, którzy złożyli przed rozpoczęciem urzędowania
komisji poborowej
do

przyszłym

Ste-

2o-ej poraz 15-ty. powieść scenicźna w 7-miu

mogły korzystać z tego domu Sióstr Urszulanek S. J. (na
via Cavour,
w
pobliżu
Colosseum), wcześnie się porozumiawszy,
również
panie,
które
wybierają
się do

3) Mężczyźni
urodzeni
w
latach od
1906 do 1890 roku włącznie, którzy
z iakichkolwiek powodów nie uczynili dotychczas zadość obowiązkowi stawienia się do

poboru, a podlegający powszechnemu
wiązkowi wojskowemu.

będą

Pohulance.

i Dalila“.

„cros

cenę 750 likulturalnych
okres od 1

czerwca,

na

o

оя ууНЕ da Targów

i MUZYKA.

fan Jaracz w Reducie.
Dziś wystąpi
fan Jaracz w sztuce Swena
Lange'go

Wszelkich informacji

udzielą Wy YE zapisy sekretarjat TWP.
Mickiewicza 22 m.5 lokal kursów pielęgniarskich codziennie od 5 6 popoł.
— Zwiedzanie
Rzymu
Znacznie upaństwowa nie jest ostatecznie ustalona, a
w „samem
zamieszkują stałe na obszarze
wojewódz- łatwi Polkom nowy pensjonat,
twa Wileńskiegoi nie mogą wykazać się centrum Wiecznego Miasta założony przez
dokumentami,
stwierdzającemi ich obcą Matkę Ledóchowską z Pniew. Oprócz paprzynależność

Reduta

w

16

m.

w

|

17.

domu.

od g. 12 do 19.—ZSpł
W. Zdr. Nr 4238.

($ZEZy

LŽ

AKUSZERKA

w. Smiałowska

przyjmuje od godz. 1
do 2.
Mickiewicza
46 m. %6. Niezamoż”
nym

х

ustępstwa.

ul. Kwaszelna

Z P. Nr.

23.

|

