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sytnacja międzynarodowa Węgier.
BUDAPESZT,

N-ru

pocztową

4 zł.

LONDYN.

243, administracji
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Brygada

19-IV. PAT. W wy-

redakcji

japońska

zastrzeżeń

na feryforjium

Do

agencji

że wobec niebezpiecznej sytuacji,
wincji Szantung na skutek nowej

Reutera

co

do rozmieszczenią

Ghin.

donoszą

z Tokio,

która
wytworzyła się w proofenzywy nacjonalistów prze-

głoszonem wczoraj przemówieniu minister spraw zagranicznych Valko zarząd japoński postanowił wysłać z
znaczył między innemi, że nie ulega ciwko wojskom północnym,
kompanje
żołnierzy
oraz
wyekspedjować do
wątpliwości, iż traktat w Trianon na- Kie -Tsinu trzy
Ting-Tao
brygadę
złożoną
z
5.000
ludzi
z
oddziałami
łączności
leży do rzędu problematów
do rozi
inżynierskiemi.
Zarządzenia
te
mają
na
celu
ochronę
życia i
wiązania.
Rząd
węgierski — mówił
minister — nie ukrywał nigdy, że u- mienia Japończyków, zamieszkałych w zagrożonych okolicach.
waża traktat w Trianon
za
niesprawiedliwy i stara się go zmodyiikować
przy
użyciu
środków
pokojowych.
BERLIN, 19-IV. PAT.
„Vossische Ztg* donosi, że rokowania hanPrzechodząc
do omówienia stosun- dlowe niemiecko-litewskie
odraczane były dotychczas ze wzgłędu na trudków
Z innemi
państwami — Valko ności polityczne. W dalszych
rokowaniach, jak pisze ten dziennik, główzaznaczył, że z Austrją Węgry żyją nem dążeniem delegacji litewskiej będzie zniesienie
albo przynajmniej pow prawdziwie
dobrych
stosunkach ważne ograniczenie zakazów weterynaryjnych, które uniemożliwiają import
sąsiedzkich.
Coprawda
pomiędzy bydła i mięsa z Litwy do Niemiec.
Że strony niemieckiej zaś wysuwana
Austrją a Węgrami istnieje stosunko- będzie
przedewszystkiem
kwestja
osiedłenia, którą Niemcy będą chcieli
wo mało kwestyj spornych.
pomieścić w ramach traktatu handlowego.
Co do stosunków z Jugosławją—
Rokowania rozpoczęfo.
dowodził minister — że przy dobrej
woli można dojść do pewnych
wyniBERLIN, 19-1V. PAT. Dziś popołudniu rozpoczęły się tam rokowa-

Trdności polityczne w stostmkach Iiewsko-niemieckich.

ków

nawet tam,

gdzie

okoliczności

są

niezmiernie trudne. Dalej
zaznaczył,
że pomiędzy Węgrami,
a ich sąsiadem południowym panuje atmosiera
nieco lepsza i „aczkolwiek jesteśmy
jeszcze deleko od ostatecznego
uregulowania

całokształtu

tych

nia handlowe

Represje

których

chodzić

będzie

tylko

o zawar-

BERLIN,

19 IV. PAT.

prasowe

w Klajpedzie

Telegraphen Union donosi, że redakcja dzien-

nika niemieckiego w Kłajpedzie „Memellaendische
Rundschau*
otrzymała
pismo od komendantury wojskowej w Kłajpedzie zawiadamiające,
że wobec dopuszczenia się przez redakcję szeregu
przekroczeń
przepisów cenzury, komendantura zmuszona będzie bądź to zarządzić zawieszenie wydawania dziennika, bądź też wysyłkę
redaktora
tego
pisma
do
obozu

koncentracyjnego.

Berlińska

prasa

prawicowa

ogłasza w związku z tem

protest przeciwko zapowiedzianym w tem pismie zarządżeniom, wyrażając
przytem nadzieję, że rząd kowieński nie zatwierdzi żadnego
z tych zarządzeń komendantury wojskowej w Kłajpedzie, już choćby
tylko z uwagi na
rozpoczynające
się niemiecko-litewskie
rokowania
w Królewcu.
Gdyby
jednak nadzieje niemieckie zostały zawiedzone, to rząd niemiecki zdaniem
prasy berlińskiej potrafi odpowiedzieć na tę prowokację litewską.

sier oficjalnych Czechosłowacji wyka-

zują małe
do intencyj

w

cie ogólnej umowy co do klauzuli największego uprzywilejowania. Kwestje
wewnętrzne, jak donosi komunikat
półurzędowy
zostaną
odłożone
do
późniejszych rozmów. W dniu jutrzejszym również w Berlinie spotkają się
przewodniczący polscy i litewscy trzech ustalonych na konierencji komisyj
w celu omówienia programu prac tych komisyj.

stosun-

ków, osiągnęliśmy
porozumienie w
kilku punktach** Ostatnio uregulowano li-stu różnemi traktatami
szęreg
Spraw prawnych, gospodarczych i finansowych.
Sprawa polepszenia
stosunków z
Rumunją napotyka na dwie trudności:
kwestja mniejszości i konflikt dotyczący sądu rozjemczego. |
Czechosłowacja
mówił minister
— jest przedewszystkiem
tem
państwem, które wysuwa projekty idące
bardzo daleko, zapoznając
jednocześnie sprawy aktalne i silniej związane z życiem praktycznem.
Tendencje

niemiecko-litewskie,

Zakaz

zrozumienie
w stosunku
polityki wewnętrznej
in-

świętowania

1 Maja w

Kownie.

KOWNO, 19.IV PAT. Rząd litewski zakazał
urządza:
nia w dniu l-ym maja w Kownie wszelkich ulicznych poPrzechodząc do stosunków Węgier
z. wielkiemi mocarstwami, minister za- chodów i demonstracyj.
nych państw.

znaczył, że stosunki

te są

może

cami

są dobre

niejące

i przyjacielskie,

a ist-

trudności

natury gospodarczej

zostaną napewno

przezwyciężone przez

wzajemną

życzliwość

Co do Francji,

obu

to

Uspokojenie wśród Arabów Hedżasu.

na-

ogół lepsze aniżeli z państwami mniejszemi. Zawarty z Włochami
traktat
przyjaźni oraz arbitrażowy jest gwarancją gorącej sympatji pomiędzy obu
narodami. Stosunki
Węgier z Niem-

LONDYN, 79.IV, PAT. Niedawno
Anglji silne poruszenie wśród Arabów
zamierzał

podobno według

wielkie zaniepokojenie wywołało w
Hedžasu. Sultan
Hedžasu
Ibn-Saud

an

wówczas

wiadomości

—

rozpocząć

o
kroki wojenne
przeciwko terytorjom
Roascym
pod mandatem angielskim,
t. j. przeciwko
Transjordanji i Irakowi. Wkrótce pna
nastąpiło w, riedżasie
pewne uspokojenie,
dniu dzisiejszym wyjechał
z Londynu do Hedżasn sir
Gilbert Fieyton, przewodniczący specjalnej misji angielskiej, która ndaje się do
Hedżasu

w

celu

omówienia

szeregu

spraw

z sułtanem

dlbrzymia aiera szpiegowska w pow.

państw.

państwu temu

Ibn-Saudem.

Kieświeskim.

NOWOGRÓDEK. 19.IV Tel. wł. Władze wojskowe
z powodu sytuacji, która się wytwowykryły
rzyła po zawarciu traktatów pokojo- na terenie pow. Nieświeskiego
olbrzymią aferę szpiegowską,
wych, trudno jest zająć w wielu spra- której sieci rozciągały się na terenie kilku województw wschodwach punkt
widzenia
korzystny dla nich. W związku z tą aferą aresztowano i osadzono
w wiezieWęgier.
Jednakże
Francja okazała niu dwóch głównych przywódców Antoniego Siwkowicza
i Baostatnio w kilku sprawach
zrozumie- zylego Piwowarczyka. Przy aresztowanych znaleziono
materiał
nie dla trudnej sytuacji Węgier.

Tradycyjnie
dobre
gier
z Watykanem
zmiany.
Węgry
dążą

wiązania
innemi

Turcją,
Na

stosunki Wępozostają bez
także do na-

K.O.P.

i

uzbrojenia.
z

ich łączność
dowody stwierdzające
Dalsze śledztwo w toku.

wy-

ogłoszeń

CENY

OGŁOSZEŃ:

temat

stosunków

Stępuje: „Stosunki

węgiersko-

co

na-

przyjaźni pomiędzy

Polską, a Węgrami rozwijają się pomyślnie,

do

między

społecznemi

Ožywione

czego

i serdeczne

przyczyniają

Się

Stosunki

po-

organizacjami w

Polsce i na Węgrzech. Pragnę wierzyć,
że przewidziane
na
rokowania w sprawie

początek maja
polsko-węgiers-

kiego traktatu handlowego
dzą ze swej

ekonomicznych

doprowa-

zacieśnienia

strony do

stosunków

pomiędzy

obu państwami."
RISE

Polscy

RST

delegaci

NEDINAESS

do

rokowań z

Litwą.
Dn. 19 b.m. wyjeżdżają do Berli-

na dla ustalenia terminu

dalszych ro*

kowań pojsko-litewskich: p. Hołówko,
przewodniczący

komisji

dla

spraw

bezpieczeństwa, p. Tarnowski, przewodniczący komisji do spraw
ruchu
lokalnego i p. Perkowski, - sekretarz

pierwszej

z tych

komisyj.

Przewodniczący

trzeciej

komisji

ekonomiczno-komunikacyjnej,

p. Szu-

mlakowski,
przybędzie
do
Berlina
wprost z Rzymu, dokąd, jak wiadomo,
towarzyszył p. ministrowi Zaleskiemu.

Min. Sfaniewicz we bwowie.
WARSZAWA, 19.IV. PAT. P. minister reform rolnych prof. dr. Witold:
Staniewicz wyjechał wczoraj do Lwowa. P, Miniser będzie obecny na po-

Siedzeniu

komisji

opinjodawczej

uporządkowania

NEgO w dziedzinie

stanu

agrarnej

w

praw-

w woje-

wództwie
krakowskiem,
Iwowskiem,
Stanistawowskiem
i
tarnopolskiem
Oraz odbędzie konferencje z pp..preze-

Sami zreorganizowanych ostatnio okrę-

Warszawy

p. minister

Staniewicz

wróci w sobotę dnia 21-go b. m.

po-

OSZMIANA—-Spółdz.

Księg. Nauczyc.

28.

ŠWIĘCIANY POW. Rynek ©.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 74,
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“.

WOŁKOWYSK—Kiosk

Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie

2-ej i 3-ej

B. Golembiowskiego.

30 gr.

Za tekstem

10 groszy.

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

Ci co Wilna

nie chcą.
D miejsza

w

komisjach

Senafu

Moja do Kowna podróż,
czy jak krikszczionie
zarzucali
tautininkom
W środę w południe odbyło
się
ją w poprzednim artykule nazwałem walkę z reformą rolną i propagowa- posiedzenie przewodniczących klubów
„przejażdżka”, nie miała bynajmniej nie idei przyciągnięcia do współpracy senackich
pod
przewodnictwem
p.
Marszałka Szymańskiego. Rozważano
charakteru oficjalnej wizyty przedsta- szlachty, czyli całej klasy ziemian.
niem zagadnienie podziału miejsc
wiciela prasy, jak to błędnie zaznaDzisiaj zarzuty te dla tautininków wna komisjach
senackich oraz ich prze-:
czył kilkakrotnie „„Dzień Kowieūski“, nie są straszne,
bo z tych
dwuch wodnictwo. Sprawa ta nasuwa pewne
zestawiając moje nazwisko z innymi punktów swego
programu
urzeczy- trudności ze względu na stanowisko .
żydowskich i niemieckich,
dziennikarzami warszawskimi, którzy wist ili zaledwie: oddanie
na kilka- senatorów
którzy
zaraz
po zebraniu się Senatu
jednocześnie ze mną do Kowna przy- dziesiąt lat w dzierżawę ks. K. Radziutworzyli blok celem uzyskania więkbyli.
Z
uprzejmego / zezwolenia wiłłowi jego własnego majątku i ogłoszej ilości miejsc. Przeciwko temu zapremjera Voldemarasa
skorzystałem szenie w „Lietuvisie" cyklu feljetonów protestował wówczas sen. Januszewprzedewszystkiem
dla spraw rodzin- o szlachcie,
któreśmy w „Slowie“, ski .z Wyzwolenia, wskazując, że 59-ty
nych, osobistych,
a następnie jako cytowali, jednakże według zapewnień z artykuł regulaminu senackiego pozwaWilnianin, związany niczem nierozer- obydwóch stron, tautininki nie wyrze- la na blokowanie się tylko ugrupowaniom liczącym mniej niż 5-ciu członwalnemi węzłami zarówno z wspólną kli się ani swego |programu
wewnęków, senatorów żydowskich zaś jest
naszą Oftzyzną Litwą,
jak narodem trznego, ani idei wielkiej Litwy, która sześciu, a niemieckich pięciu.
Wobec
litewskim i wszystkiemi
tak dla nas wcale nie przypada do gustu ciasnym tego biuro Senatu opracowało projekt
rozdziału miejsc
traktując
odrębnie
drogiemi tradycjami i historją
Wiel- nacjonalistom z obozu „Rytasa”.
klub
niemiecki
od
klubu
žydowskieChrześcijańscy demokraci,
poza
kiego
Księstwa
Litewskiego, — by
go. Przeciwko temu projektowi wyż
później tuu w
Wilnie,
opowiedzieć oczywiście poszczególnemi jednostkastąpił sen. Hasbach (Koło Żyd,) i na
pokrótce co tam,
za kordonem, na mi, odbywają ewolucję coraz bardziej jego życzenie
odroczono
ostateczne
tej dotychczas
dla nas niedostępnej w kierunku zacieśnienia Litwy w ram- załatwienie sprawy do Środy,
dnia
Ziemi Kowieńskiej słychać.
ki nacjonalistyczno-- szowinistyczne. 25-g0 b. m.
0
szerszym
horyzoncie
Nie cytuję więc żadnych nazwisk, Jednostki
>
2
nie ogłaszam oficjalnych wywiadów, myśli, albo przechodzą
do obozu P
najlepsze farby, pokost, lakieTanio ry, peńdzie i szczotki
i
a podaję ogólne zestawienie
wrażeń, tautininków, albo też,
ze
względów
poleca
jakich doznałem
podczas
mego po- personalnych, osobistych
nieporozuSKŁAD
FARB
bytu w Kownie i obcowania z tam- mień (które niestety przybrały w B
tejszymi ludźmi.
Kownie rozmiary zastraszające)
poSwojego czasu prof. Józef A. Her- zostają na uboczu od życia polityczWilno, ul. Mickiewicza 35.
baczewski podczas bytności w Polsce, nego.
w kilku
wywiadach prasowych
poPewnego razu siedziałem w „Ra-(TA IEA SPINE NES S VTOKKIOII
oficerskim,
dziełił Litwę
historyczną
na dwie: mowe*, litewskim klubie
wania z Polską. Opozycja więc wsiaLitwę chłopską kowieńską i Litwę gdzieśmy jedli kolację pod portreta-

;

szlachecką

wileńską,

które

się obec-

mi

naszych

Królów

i Wielkich książąt,

nie kłócą. Ze swej
strony podzielił- pod całą galerją Jagiellonów, patrzybym dzisiejszą Litwę kowieńską
je- łem na rozwieszony w reprezentacyjszcze na dwie części: jedna która na- nej sali wielki, na całą Ścianę obraz
prawdę chce
Wilna
i druga, która kopję Matejkowskiego „Grunwaldu“ i
* Wilna nie chce.
Do
pierwszej zali- zrozumieć nie mogłem w jaki sposób
czyć muszę
bezwzględnie
tę część wyrodzić się mógł tak patologiczny ob-

społeczeństwa litewskiego "w Kownie,

jaw jak ślepy szowinizm, kultywowany

którą przedewszystkiem
reprezentuje
dziś rządząca
partja
tautininków, a
do
drugiej, t. j. do tej która o
Wilnie wcale nie myśli —całą litewską
jewicę i chrześcijańskich demokratów.
Podział ten posiada decydujące
zna.
czenie też w różniczkowaniu
całego
społeczeństwa litewskiego, w jego wewnętrznych
stosunkach
i ideologji

dziś z całą świadomością przez chrześcijańskich demokratów. Naprzykład „Rytas", jako zjawisko podlegające
оgólnemu
podsumowaniu
zdobyczy
10-coletniej egzystencji Litewskiej Respubliki, kwalifikuje z radością iakt,

społecznej.
Stanowisko litewskich socjal-demokratów wyrażne jest i znane nam już
od dawna, bodaj od pierwszego wystąpienia Kajrysa
w sejmie kowieńskim

ze słynną

mową

o

nawiązanie

Pęknięcie działa podczas ćwiczeń.

że język

polski

coraz

pomina w Kownie
pokolenie,
które
władać nie może.

Powiedziałerh

bardziej

się za-

i wyrasta
nowe
już nim zupełnie

wówczas:

Uczymy

da

F,

na

Rymaszewskiego

konika

„sprzedawania

Wilna”

co się powtarza niemal przy każdym
gabinecie kowieńskim. Nie o to nam
wszakże chodzi. „Rytas“ zawsze najbardziej w „sprawie wiłeńskiej*
był
bodaj nieprzejednany. Nie bedziemy

sięgać czasów

bardziej

odległych

i

analizować szczerość ówczesnych žądań chrześcijańskich demokratów. Obecnie zaznaczyliśmy już, że przechodzą oni ewolucję
w kierunku
coraz
większego nacjonalizmu w najciaśniejszem tego slowa znaczeniu. Od dłuższego
już zatem
czasu Wilno potrzebne było chrześcijańskim
demokratom tylko poto... by się od niego,
od jego tradycji, od jego historji i od
tego dzisiejszego Wilna wogóle
od-

gradzać murem

chińskim. Izolacja od

Polski potrzebna im była nie dla tesię różnych języków w szkołach nie- go, iż przybliża ona rzekomo
reputylko dla celów praktycznych. Często blikę litewską do Wilna,
a fiwłaśnie
dlatego, żeby udostępnić
nam czytadlatego, że ją oddała.
Potrzebna im
nie wielkich klasyków lub inne skar-

by literatury

obcej,

bez

znajomości

była dła samej izolacji.

с

Z tem wszystkiem jednak,
biorąc
pod uwagę względy gospodarcze, czywykształconymi w pojęciu szkoły kla2 ludzi zostało zabitych, 1 ciężko, 1 lekko ranny.
sto materjalne i osebiste,
ktore
w
socjaliści, szczególnie namiętnie zwal- Sycznej.
Jeżeli są u was w Kownie
obozie
chrześcijańskich
demokratów
czający na łamach „Lietuvos Žinios“ ulice Mickiewicza, Orzeszkowej, Krarolę,
wszeikie objawy nawrotu do tradycji, szewskiego, których uważacie za swo- odegrywają nieraz decydującą
poszliby
oni
chętniej
na
różne
ustępnie mający przytem
nic wspólnego z ich poetów, jakże dochodzicie do teideą imperjalizmu, naprawdę o Wil- go, iż cieszycie się, że wasze dzieci stwa względem Polski, które konseGDANSK, 19-IV PAT. Na onegdajszem pierwszem po ferjach
świąkwentnie i celowo zdążałyby
do wyteaznych posiedzeniu sejmu. gdańskiego'rozpoczęły się obrady nad budżetem
nie myśleć nie mogą.
-- Oczywiście nie mogą
czytać utworów najwiękrzeczenia
się
koniec
końców
Wilna,
na rok 1928—29. Obrady te zajęte były dłuższemi
przemówieniami
pre- socjaliści „żądają” też Wilna, chociaż szych poetów litewskich
w
oryginazydenta senatu w. m. Gdańska Sahma i Senatora do spraw finansowych
specjalnie żądań tych
nie reklamują, le? -— Jeżeli człowieka, który nie wła- ale za cenę takich koncesjii w takich
Volkmana. Prezydent senatu poświęcił swe przemówienie ogólnemu połolaudininki zaś zwłąszcza w dobie o- da językiem francuskim, niemieckim warunkach, iżby przecinały one raz
żeniu politycznemu i gospodarczemu w. m. ze szczególnem uwzględnieniem
stosunku "do Polski, występując pod
becnej krzyczą o Wilnie na cały głos, it. d. nazwać możemy nie zupełnie na zawsze nici łączące Wilno z trajej adresem
z całym
szeregiem
dycjami historycznej Litwy i jej terypretensyj i nieuzasadnionych żalów.
ale wiemy doskonale, że wchodzi tu wykształconym, to czy
nie wypada z
W dalszym ciągu
:
prezydent
Sahm . omówił
obszernie konieczność
w grę taktyka partyjna it. d. i t. d. waszego punktu widzenia powiedzieć, torjów.
| dalszego rozwoju i rozbudowy portu Gdańskiego. W
Bo dla nich
wewnętrzna
potęga
następnej części o czem tylekrotnie już pisano, że na że ten nie jest prawdziwym Litwinem,
swych wywodów prezydent. Sahm omawiał sprawy komunikacyjne, dopo- który nie włada językiem polskim?... historyczna Wilna, jest jako ten włamagając się przytem od Polski
przedewszystkiem
zniesienia. w komuni- stem miejscu. znanych już uwag
Śnie niepotrzebny
balast, który przekacji między Gdańskiem a Polską taryt łamanych. Przy omawianiu spraw
wtarzać nie będziemy.
Czy tego rodzaju ideologia
co prowrócić może ich ciasną łupinę.
celnych Sahm wskazał na istniejące jeszcze trudności
paszportowe i koNiezmiernie interesowało mnie na- pagowana
przez chrześ. dem. może
loto dziś,
ci sami
potężni
do
munikacyjne. Końcowy ustęp swego przemówienia
Sahm . poświęcił spra- tomiast zawsze źródło nieporozumień prowadzić
do odzyskania
Wilna?
wom gospodarczym podkreślając,
że
położenie
gospodarcze
wolnego
niedawna
i
wpływowi
jako
partja,
pomiędzy chrześcijańską
demokracją Wilno, które od wieków było stolicą
miasta jest niepewne i zagrożone.
.
.
i tautininkami, Dla laika różnica po- Wielkiego księstwa Litewskiego, wiel-- chrześcijańscy demokraci tracą grunt
Następnie zabrał głos senator
do
spraw
linansowych
Volkmann
i coraz barmiędzy ideologją jednych a drugich kiego z tradycji i wielkiego z obsza- pod nogami w Kownie
przedstawiając budżet wolnego miasta na rok gospodarczy 1928—29, któdziej
ustępują
swych
wpływów
na
ry w dochodach i rozchodach
zamyka się
cyfrą 14.400.000
guldenów.
wydaje się znikoma,
albo też zgoła rów, czy może się utrzymać przylekorzyść obecnych kierowników pańRównowaga ta uzyskana została dzięki
przelaniu
do pozycji dochodów
niewidoczna.
Z *urzędowych progra- pione, czy przyczepione sztucznie do
budżetowych sumy 872.000 gnidenów z t. zw. funduszu rezerwowego.
stwa.
mów tych partji, jak z jednej tak z tej dzisiejszej republiczki przesiąknięW dalszym ciągu podkreślił końieczność nowego uregulowania spraCzy mamy więc w Kownie obecmyśli? — Jest to
drugiej, przebija przedewszystkiem idea tej taką ciasnotą
wy udziału Gdańska w polskich dochodach celnych, zawarta bowiem swenie do czynienia tylko z innym rzągo czasu w Paryżu umowa, dotycząca podziału dochodów !celnych między narodowo-katolicka, walka z socjaliz- tak, jakbyśmy wielki ładunek złota
Polską a Gdańskiem i obowiązująca na okres
dwuletni
wygasa w dniu
w małej łupince — dem czy też z inną ideologją—oto
mem i t. d. Różnica ta leży dopiero chcieli umieścić
pytanie, którego rozwiązania usiłowa31 sierpnia 1928 roku. Dyskusja nad budżetem rozpocznie się na dzisiejgłęboko ukryta w treści pojmowania przewróci ją każda fala. Wilno jako
szem posiedzeniu Sejmu.
łem dokonać podczaspobytu w Kownie.
można
jedynie na
i interpretowania
historji Litwy, jak stolicę umieścić
Na
podstawie
tego co tam
widziateż
przedewszystkiem w kierunku w wielkim okręcie państwowym. — Rołem i słyszałem doszłem do przeko:brześcijańscy
jakim odrodzenie -Litvy powinno kro- zumieją to doskonale
której

nie możemy

się

nazwać

ludźmi

Żale i prefensje gdańskie do Polski.

Kompromifacja nacjonalistów gdańskich.

GDAŃSK, 19 —IV. Pat. W dniu dzisiejszym odbyło się

pierwsze pu-

bliczne posiedzenie sejmowej komisji śledczej powołanej przez sejm gdański na wniosek nacjonalistów niemieckich do rozpatrzenia pogłosek puszczonych w obieg w rzeczywistości przez
stronnictwo
nacjonalistów
_niegdańorganizacji
mieckich a twierdzących, jakoby rozwiązanie militarnej
skiej Einwohnerwehry nastąpiło na skutek porozumienia się senatorów |i-

beralnych i socjalno-demokratycznych z generalnym

komisarzem

Rzeczy-

powyższe
pospolitej Polskiej w Gdańsku, którym to senatorom pogłoski
posiedzenia
zarzucały z tego powodu zdradę kraju. Przebieg dzisiejszego

gowych Urzędów Ziemskich Małopol- był niezwykle kompromitujący dla nacjonalistów niemieckich
ski Wschodniej t. j. Lwowskiego, Sta-

nisławowskiego i Tarnopolskiego. Do

Wileńska

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

|

stosunków z Polską. —
Stanowisko
.serdecznych stosunków z
zaś laudininków w sprawie wileńskiej
narodami,
mianowicie
z
TORUŃ, 19 IV. PAT.
Dnia 18 bm. o godz. 15 na poligonie artyleryjskim pod
Bułgarją, Finlandją i Estonją.
:
Toruniem w czasie ćwiczeń uczestników kursu dia podoficerów piechoty pękło działo,. jest zupełnie podobne.
Jako ludowi-

polskich oświadczył minister

Sprawie

obciążający — plany dyslokacji oddziałów
Znaleziono również
wiadem sowieckim.

NIEŚWIEŻ-—-ul. Ratuszowa

262

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem,
|
rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra-

| cja nie uwzgłędnia

19.IV. PAT.

228, drukarni

St. Michalskiego.”

N.-ŚWIĘCIANY—ul.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.

GROONO- Ksieg. T-wa „Ruch“.
KORODZIEJ—K. Smarzyński.
FWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—Sklep „Jedność. |
LIDA—ui. Suwalska 13.

WILNO, Piąfek Z0 kwietnia 1928 r.
Redakcja

NOWOGRÓDEK—Kiosk

!

w.

Gdańsku,

przez nacjonalistów,
ukartowana
wykazał on, że cała afera była . zgóry
senatu wolnei wyłącznie w celu skompromitowania obecnego
jedynie

go miasta.

czyć. Dlatego być może właśnie doprowadza do tak zaciętej walki pomiędzy dwoma prawicowemi obozami
dzisiejszej respubliki litewskiej.
Nacjonalizm krikszczioniów, który
przybrał dziś charakter wybujałego
szowinizmu walczy z imperjalizmem
tautininków. Oto są wewnętrzne różnice dzielące obydwie
partje. Nazewnątrz zaś, w początkach kształtowa-

nia niepodległego życia obecnej Litwy,

demokraci
chcą.

i

Wszelako

dlatego

Wilna

organ

krikszczionów,

„Rytas* podobnie jak

„Lietuvos

nios“ laudininkow
najgoręcej
dziś tego Wilna się domagają.
chodzi

o dobę

obecną,

oni nie

to,

nania,

iż obecne

Ži- z zasadniczego

bodaj
Jeżeli
jakeśmy

to już zaznaczyli omawiając stanowisko laudininków, chodzi tu o taktykę
partyjną skierowaną przeciwko obecnemu rządowi, który prowadzi roko-

siery

rządzące

re-

prezentują naprawdę zupełnie odmienną od
dotychczasowych szablonów
kowieńskich
ideologję,
wyrastającą

Stanowiska:

dążenia

do odzyskania

Wilna. — Te trudno-

ści wewnętrzne

i zewnętrzne,

te wza-

jemne sprzeczności, te nieraz
chęci połączone

szemi

często

niekonsekwencjami

zobrazować

w następnym

dobre

z najjaskraw-

chciałbym
artykule. m.

з

ECHA KRAIOWE

к

е

wa

ni i cywiłe. Wyróżniały
się Swą urodą,
szczan katolików, mających na czele p. Br.
i domów
szkolwdziękiem i strojami pp.: Świętorzecka z Zniszczeniu uległo również kilka składów tytoniowych
Nowokuńskiego, który
wręczając
chleb i
jachimowszczyzny
(suknią
z
crepe
geornych.
W
niektórych
miejscach
wybuchły
pożary.
Według
dotychczasowych
sół witał Pasterza. W imieniu 'właścicieli
(w b. oryginalnej
średniej własności — wystąpił p. M. Bartni- gette), Wanda Sieklucka
sukni z crepe caprise) i Amela Szyperkowa wiadomości zginęło 10 osób, a około 50 odniosło rany. W mieście Starej
kowski, w imieniu osadników — p. Koreś, (w swej kołoru
stalowego sukni w stylu Zagórze ludność ogarnięta paniką
opuściła swe domy i spędziła
noc w
w imieniu gminy — wójt,
pozatem
kier.
szkoły powsz. p. Wł. Łakoda
z pp.
uaucielkami,
przedstawiciel
koła
młodzieży,
kom. poster. poł. i in.
U drugiej bramy — witali żydzi z rabinem na czele,
który
to
na
swe
przemówienie w języku hebrajskim,
otrzymał
w tymże
języku
odpowiedź
zakończoną
słowami: „Niech Bóg maw swej opiece na-

„ćgypcien*).
Bardzo miły nastrój cechował wytworną
zabawę, która przeciągnęła sią. do 8 rana.

Czysty dochód w kwocie około 506 złotych
przekazany

go gimnazjum
że 400

przez ks.
Ekscelen-

cele

kulturalne

Koła

lidzkiego.
państwowe-

Lidzie,

tys. zostanie

w

dowiadujemy

tych

Komitetu

dniach

się,

oddane

Budowlanego,

któ-

ry tworzy się z ruchliwym
p. dyrektorem
Pasławskim na czele. Budowa gmachu gimnazjum podług wszelkich
wymagań
nowoczesnej kultury, rozpocznie się w najbliższym czasie
na
placu
ks. Palkowskiego

boszcz w słowach dość prostych iecz przemawiających aż do głębi serca
scharakteryzował przebieg rozwoju
paraijį
Woronowskiej, życia swych parafjan, chwaląc ich
bardzo i prosząc
© pasterskie
błogosła-

niedaleko ulicy
Nalsży

miastem

w

Szkolnej.

zaznaczyć,

Polsce,

przyznano

wieństwo dla ostatnich i słowa pochwały.
(O wielkich swych zasługach ks. proboszcz
zamilczał, składając to na karb swych pa-

tak

któremu

duży

go nie obserwowano
nień

dotychczas

zieini.

nawet

w czasiesilnych wstrząś-

Zabici i vanai.

Trzęsienie

w tym roku
na budowę

BIAŁYSTOK.

dopiero późnym
wieczorem
przy
świetle
łatarń, które oświetlały cmentarzysko
kościelne z kłęczącymi do bierzmowania
lu-

ziemi odczuło w Budapeszcie,

BUDAPESZT
wczoraj

19-IV

PAT. Tutejsza
20

o godz.

wieczorem

24

min.

stacja sejsmograliczna
sek.

37

ziemi,

— Raid oficerski 0-ej Samodzielnej
56
a
>
e
Brygady Kawalerji Baranowicze—. iałystok. Dnia 14-go kwietnia rozpoczął się
dźmi.
9-ej Samodzielnej
Brygady
MONTREAL, 19—1IV. PAT. Samolot
Junkersa tego samego typu co
Wieczorem Arcybiskup przyjmował 0so- raid oficerów
biście interesantów, którzy n. b. nie byli o Kawalerii prowadzony przez jej dowódcę— Bremen, który przybył tu w poniedziałek
odleciał
do Nowego Jorku
po
płk. Stanisława Skotnickiego.
tem uprzednio poinformowani.
potrzebne
do
naprawy
Bremen
części
zapasowe.
Samolot
ma powrócić w
W raidzie biorą udział: Szef Sztabu
Dnia następnego od g. 4-ej rano Arcypasterz był już w kościele, spowiadał, bie- Brygady — rtm. Ossowski, dowódca 25 p. piątek do Montrealu.
rzmował, © godz. 7-ej odprawił cichą mszę, Ułanów — płk. Spirydion Koiszewski oraz oficerowie — rtm. Bednarski, rtm. Ostojaa o godz, 8-ej — odjechał.
Źniński,
Z przykrością zaznaczyć muszę pewną Gajewski, por. Twardowski i por.
PARYŻ, 19 IV. PAT. jak donosi „Petit journal" syn sławnego lotnika Bleriota
dowódca 26 p. Ułanów płk. Szt. Gen, — zamierza pocjąć w jesieni lot transatlantycki na jednopłatowcu o masywnych skrzydniedbałość w przyjęciu Arcybiskupa:
Abraham eraz mjr. Paciorkowski, rtm. Pła- łach, przygotowywanym do lotów nadmorskich. Pilotem będzie Bossoutrott.
1) Nikt z ziemian nie spotykał,
2) Na żadnej bramie za wyjątkiem ży- checki, rtm. Kostiha, ppor. Kołokołow, dowódca 27 p. Ułanów
ppłk. Szt. Gen.
LL
Li
ORO
iii
LLS
dowskiej nie było barw narodowych.
3) W dniu przyjązdu — witały tłumy z Rostworowski oraz rtm. Tański, por. Próchbanderją konną na czele z p. Kuszelewi- niewicz, por. Maciejowski, dowódca Szwapozatem
ezem, w dniu odjazdu zaś — na mszy była dronu Pionierów — rtm. Sawicki
Badziak i Siemieniak
WARSZAWA, 19 IV. PAT. Prasa stołeczna poświeca wiele miejsca
tyłko garstka ludzi (około 1oo) a odpro- dwu wachmistrzów
«wądzało tylko trzech konnych
z bandeiji, razem 17 koni.
onegdajszej katastrolie burzy Śnieżnej. O szkodach wyrządzonych
trudno

„Bremen

posfępuje

naprzód.

dowódcy.

3

Zespół 27 p. Ułanów wyruszył
z Nieświeżą de Baranowicz (51 klm.), zespół 25

Z

narazie coś konkretnego powiedzieć wskutek przerwy komunikacji telegraZa przyczynę nieco usprawiedliwiającą
iicznej
i telefonicznej,
a częściowo i kolejowej.
Na terenie powiatu war(91 kim)
można podać, że pogoda w dniu
odjazdu p. Ułanów z Prużan do Słonima
szawskiego zawieja poczyniła
znaczne
szkody, w wielu miejscach woda
Arcybiskupa
nie była sprzyjająca:
padał reszta ruszała wprost z Baranowicz.
W wigilię raidu zadymka Śnieżna z ost- podmyła szosy.
deszcz i było błoto; banderja
zaś - była
Podobnie
przedstawia się sytuacja i w innych powiatach
na droźle poinformowana
i przypuszczano,
że rym mroźnym wiatrem potworzyła
województwa warszawskiego. Dotychczas znaczna część
połączeń
teleiodze
miejscami
świeże
zaspy
śnieżne,
NazaArcypasterz odjedzie samochodem. МАВ. _
jest uszkodzona,
a wszystkie
jutrz pogoda poprawiła się i utrzymała się nicznych i telegraficznych stolicy z Krajem
LiDA.
przez dalsze trzy dni.
Е
niemal połączenia z zagranicą pozostają nadal przerwane.
W stolicy kilka
Poszczególne etapy marszów wynosiły: tysięcy aparatów
— „Žycie Lidzkie“. Wychodzący w Litelefonicznych
doznało
uszkodzenia
wskutek przerwy
dzie tygodnik „Kurjer Lidzki* przekształco- Baranowicze — Słonim - 56 klm. w 9 go- linji. Wczoraj naprawiono
przewodniki między
centralą
depesz, a stacją
ny został na codzienne „Życie Lidzkie“, dzin, Słonim — Wołkowysk 64 kim. w lo g0Drogi i
— koszary radjową transatlantycką i nawiązano również kontakt z Ameryką.
które
wychodzić
będzie
w połączeniu z dzin, Wołkowysk _ Białystok
codziennem

pismem

to

„Życie Nowogródzkie*.

— „Święcone”* Młodych

Ziemianek.

pułku Ułanów

Litewskich —

102

klm.

szosy w wielu miejscowościach

są uie do przebycia,

a zwały Śniegu to-

pniejąc zmieniły się w olbrzymie
kałuże.
Komunikacja
pocztowa uległa
w wielu wypadkach opóźnieniu i utrudniony jest również dowóz żywności.
Wczoraj ruch na wszystkich
linjach kolejowych został przywrócony,
jednakże wskutek przerw w komunikacji telegraficznej i telefonicznej ruch
pociągów regulowany jest za pomocą
sygnałów i meldunków
oraz przepustek
dyżurnych
ruchu
na
każdej
stacji.
Ruch
pociągów
wskutek
tego
Kasynie Gernizonowem obiad
z udziałem
!
135 oficerów, poczem tańce, które przecią- we wszystkich przeważnie dyrekcjach jest opóźniony.
gnęły się do świta.
:
Elektrownia pruszkowska zasilająca przedmieścia Warszawy, w ciągu
Przed Wołkowyskiem wyjechał naprzeciw nocy wczorajszej naprawiła
uszkodzone przewody, tak że dzielaice Warraidu półk. Szt. Gen. Rozwadowskiz całym
otrzymały Światło.
korpusem oficerskim i orkiestrą 3 p. Strzel- szawy, korzystającę z prądu elektrowni pruszkowskiej
Nagromadzony na ulicach miasta śnieg uprząta tabor miejski.
Dziców Konnych. Po przyjeździe podejmowali
pułkownikostwo Rozwadowscy gości ber- siaj w stolicy pogoda bardzo piękna, co wpłynie dodatnio na uprzątnięcie
batą u siebie, a następnie Korpus Oficerski ulic. Władze administracyjne wysłały na linje kolejowe
liczne brygady roobiadem w Kasynie.
botników, jest więc
nadzieja, że w dniu dzisiejszym
komunikacja telegraPrzed Białymstokiem niespodziankę uczestnikom sprawiła czerwono-biała wstęga ficzna i telefoniczna choć w części zostanie przywrócona.
w

14 godzin.

.

Raid witany był wszędzie z niezmierną
Słonimie D-ca 20-ej. Dyodbyło się „Święcone* z tańcami, urządzo- gościnnością.
ne przez lidzkie Młode
Ziemianki. Jak na- wizji Piechoty gen. Pożerski z dowódcami
jeżało się spodziewać
ną
zabawie tanecz- 19 p,p. i 80 p.p. — ppułk. Turkowskim, w.
nej zebrała
się elita miejscowego społe- z. ppłk. Szt. Gen. Kulmą i orkiestrą powiczeństwa, wśród której rej wodziły bardzo tali wjeżdżających, wieczurem odbył się w
Dnia 15-go kwietnia

czynne

organizatorki

w lokalu Koła Pulek,

z pp.:

Ireną

Laskowi-

SDEBESDOESESEZSZESEWDREZESSO
Podziękowanie.

Odbyte dnia 5 b. m. walne zebranie
członków -= spółdzielców Hurtowni Tytoniowej Spółdzielni
Inwalidów-Skrzynkarzy,
zorganizowanej przy Legji Inwalidów W. Pp
w Wilnie, uchwaliło wyrazić
drogą
Prasy
podziękowanie i słowa wdzięczności Wszystkim Osobom i instytucjom, które w zro-

zumieniu

spółdzielczości wśród

zawieszona nad szosą, przy której raid poz
witali imieniem sportowcėw biatostockich
-

[nwalidów

p. Kawelin oraz p. Pietraszewski

swem poparciem przyczyniły się do uzyskania koncesji jak i dopomogły
finansowo
do jej uruchomienia, w szczególności:
J. E. X. Biskupowi
Dr.
Wł. Bandur-

skiemu, WPP.
mu,

Ministrowi

Ministrowi

trów

B. Miedzińskie-

dr. St. Jurkiewiczowi,

Wo-

Generałowi

E.

Rydz-Śmigłemu,

Dyr.

Banku

L.

Maculewiczowi

Prezesowi Legji inw. W.P. E. Kozłowskiemu.
Wilno, dnia 15 kwietnia 1928 r.
Zarząd Spółdzielni Inwalidów
Skrzynkarzy.
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Wrażenia szkolne

oficerów

garnizonu

kawa-

przywitały uła-

Dowódca

1-eį

Dywizji
Kawalerji generał Waraksiewicz,
wieloletni dowódca 9-ej Samodzielnej Brygady z ppłk. Szt. Gen. Porczyńskim i korusem oficerskim ło p. Ułanów
oraz 14
DAK z dowódcą pułk. Romiszewskim i or-

Gen. T. Piskorowi, Gen. B. Popowiczowi,
Gen. R. Góreckiemu, Cien. St. Pasławskiemu, Zarządowi Z. O. W. w Wilnie, Naczelnikowi K. joczowi, Nacz. A. Żongołłowiczowi,

żony

nów kwiatami, a wreszcie

jewodzie Wł. Raczkiewiczowi, Dyrektorowi
Dep. G. Wojtowiczowi, Dyr. Monop. Tyt.
A. Kreutzowi, Prezesowi Izby Skarb. J. Maleckiemu,

dalej

leryjskiego Białostockiego

kiestrą, witał raidzistów.
Wieczorem

i

odbyła

8

się

kolacja

żeńska w kasynie lo p. Ułanów
urządzony

przez

miejscowe

oraz

kote-

bal

społeczeństwo

z imicjątywy Komendanta Garnizonu.

|

Raid zbliżył do siebie rozrzucone jednostki kawalerji i zacięśnił koležeūstwo
broni szeregu pułków.
`
W dniu 18-go kwietnia rezpoczynają

raidziści powrót

można

tam

jąc nikłość

do Baranowicz.

tylko ha migi,

iudzkiego

HH. R.

stwierdza-

głosu.

Nastę-

(e szkolnych korytarzach, o przygo- puje odpływ. Cichnie korytarz.
Staje
dach na lekcjach t o chłopcach wo- się czysty, szeroki,
chłodny i patrzy
góle) '
jasnemi oczyma okien na drzwi klas,
pochłonęły
wezbrane morze.
Korytarz jest niezbyt bezpiecznym które
jest wtedy
niepokojący...
terenem. Podłogę ma Śliską, więc na- Korytarz
podłoga,
sarkając
wet „ciało pedagogiczne*
może się Skrzypi gniewnie
który
depce ją podczas
przewrócić, nietylko malcy... Pozatem na intruza,
w szkole męskiej na korytarzu zda- odpływu. Staram się iść jak najciszej
nasiąka jakąś
rza się szereg miłych
niespodzianek. i czuję, jak mi dusza
Naprzykład idzie sobie człowiek spo- nieumotywowaną tęsknotą. Chciałoby
ucho
do chłodnych,
kojnie z dziennikiem pod pachą przez się przyłożyć
stojących
Ścian
szkoły,
pusty
korytarz,
nagle otwierają się poprawnie
dosłyszeć,
gdzie
drzwi którejś z klas starszych i, jakby żeby odczuć, żeby
wyrzucony z procy, wyskakuje z niej bije tętno .jej wielkiego, miłującego
:
przerażony
wyrostek.
A nie chcąc Serca.,.
wpaść
na mnie,
zatrzymuje się tak
Nietylko na korytarzu,
ale i na
gwałtownie,
że siada z rozpędu na
czasami dyspodłogę.
Z wielkiego wrażenia upu- lekcjach zdarzają się
trakcje. Raz na moją lekcję w klasie
Szczam mu dziennik na głowę.
— Boże mój! Co to takiego?
IV wszedł uczeń z siódmej, wysłany
— A nic! mówi
zaczerwieniony przez dyrektora w sprawie orkiestry.
osobnik, zrywając się na równe nogi A umiał wejść w ten sposób, że cała
j grzecznie podając mi dziennik.
To klasa, nie wyłączając i mojej osoby,
dyżurni mię wyrzucili z klasy. Kości była przekonana, że to conajmniej...
dyrektor. Chłopcy stanęli wyprostoim polamię!
skinął im ręką.
Ładne „mic”? Mocno
jeszcze wy- wani, a on łaskawie
się i zgrzytnęli
straszona wchodzę do pierwszej kla- Czwartacy opamiętali
3y, przyrzekając w duchu srogo po- zębami w bezsilnym gniewie. Z trudod wybumścić swoje przerażenie. Ale po pię- nością się powstrzymałam
ciu minutach
człowiek
zapomina o chu wesołości.
Ale jednak najzabawniejsi są malcałej sprawie...
dyžuruję
cy.
O ile w
stosunku
do
uczniów
którym
na
Korytarz,
podczas pauzy, jest huczącem mo- Starszych mogę być surowa i ostra,
przebiegają Od czasu © tyle dzieci rozbrajające działają na
rzem, którędy
bałwany (ale te mnie. Te miłe, figlarne buzie są słodduże
jak
czasu,
do
odpoczynkiem
dla znužonego
klas wyższych i kim
morskie!) uczniowie
gdzie kłębią się i rozsypują fale spojrzenia. Przypominają mi buzie
uczniów mniejszego kalibru. Szumne moich dziewczynek i łagodzą tęsknoNa
jest te morze — porozumiewać Sie tę za tamtą kochaną gromadką.

WARSZAWA,

ska donosi: Wskutek

19-IV

PAT.

Dzisiejsza popołudniowa

energicznych

zarządzeń

silne

prasą

brygady

'warszaw-

robotnicze

pracują bez przerwy nad naprawą uszkodzonych linij telegraficznych i teleionicznych. Mimo to dotychczas przywrócono zaledwie połączenia z kilku
miastami prowincjonalnemi i Berlinem. Poznańskie i Pomorze w dalszym
ciągu są odcięte od stolicy. Również z Katowicami nie można
otrzymać
połączenia.

i

*

Burza

'

śniegowa

nad

Berlinem.

BERLIN, 19—1V. PAT. Dziš o godz. 5-ej pp. przeszła nad Berlinem
burza z deszczem i Śniegiem. W calem miešcie przez 15 minut panowała

niemał zupełna ciemność.

żadnych

większych

O ile dotychczas wiadomo

burza nie

wywołała

Fala chłodu,

lekcji, gdy siedzą spokojnie,
wyglądają jak niewiniątka i czasami zapominam, że dzwonek
zamieni
ich w
małych wrzaskliwych szatanków...
Było to na lekcji historji w prze-

szłorocznej klasie czwartej. Koło drzwi
kłasy ktoś przystanął lekko i nieśmia-

ło i rozległo się jakieś chrebotanie.
ldź, zobacz,
do ucznia.

Ten otwiera

kto tam

drzwi

klasy mego
pupila,
bardzo wylęknionego.

—

mówię

i wciąga

do

„pierwszaka“,

— A to co? Czego tu chcesz?
— U nas lekcji niema — proszę
pani. Czekamy, czekamy i nic. A klasa chce hałasówać, a ja jestem
dyżurny...

—cCzekaj! mówię bezradna—idź do
nauczycielskiego pokoju, a jeżeli tam
nikogo niema, to de kancelarji. Pan
sekretarz ci poradzi.
Malec wychodzi. Pytam w dalszym
ciągu uczniów, ale myślą jestem w
klasie pierwszej. Znowu pewnie
nauczyciel śpiewu nie przyszedł? A dyrektor wyszedł do
Kuratorjum.
Co

to będzie?

Znowu pukanie.
Wraca
zaaferowany malec.
— Pan sekretarz mówi przez telefon i jest zajęty. Lepiej niech pani
przyjdzie do nas.
— ldź do klasy—mówię
zdenerwowana
pilnuj, żeby
nie krayczeli.
Nie przeszkadzaj tu więcej!
;
— Jabym radzil, żeby
pani tam
poszła—odzywa się obłudnie jeden z

czwartej--oni tam
wają!

która

ogarnęła

calą

Europę

— Tylko bez

sobie

uwag!

łby poury-

Ręce

wtył!

Wyprostować
stro.

się!

komenderuję

wspomnianemu oskarżonemu).
Prok.
Kałapski.
Czy
jesienią
1925 r. był pan na konierencji białoruskiej w Berlinie?

Świadek. Nie, od 1922—1927

r.

nie wyjeżdżałem z Wilejki pow.
Prokurator.

A kiedyż

Świadek.

(na zapy-

Nie pamiętam już.

Mec. Babiański. Czy u ludności
białoruskiej, biorąc masę pod uwagę,
jest nastrój wywrotowy?
Świadek. Nastrój ten nazwać należy raczej aktywnym. Kierunek wschodni nie zawsze
należy identyfikować
z komunistycznym, choć niewątpliwie
od wschodu idą pewne wpływy.

pesła

Słołyńca.

Świadek.

jež-

Podczas

wyborów do

Magistratu w 1919 roku aresztowano
mnie, przypuszczano bowiem, że moge być obrany burmistrzem, następ-

nie w 1922 wyraźnie zaznaczono,
że
zostanę aresztowany jeżeli będę pro-

wadził akcję przedwyborczą.

Podczas

obecnych wyborów zaczęły się areszty więc schowałem się. Dopiero
po
wyborach wypuszczono
tych, kogo
wybrano do Sejmu.
Następują decyzje Sądu w sprawie
dołączenia

«do

akt sprawy

szeregu

dokumentów przedłożonych przez o0bronę oraz w sprawie
niezgłoszenia
się kilku

pan

świadków,

poczem

ne zostają zeznania

odczyta-

kilku osób.

Bsfatnie oskarżenia.
Świadek Jerzy

Sobolewski

b. takt z komunistami.

poseł „łramady* zeznał, że do partii
tej zapisał się, ponieważ posłowie nałeżący do niej posługiwali sięw życiu
prywatnem
językiem rosyjskim,
co
„bylo
šwiadkowi
więcej wygodnem,
gdyż nię znał białoruskiego.
O rozłamie nic konkretnego powiedzieć nie
może, gdyż do Sejmu wszedł znacznie później t. j. po zrzeczeniu
się
przez posła Kochanowicza.
Po pewczasie

świadek

wystąpił

z „Hra-

mady"
partji o zadaniach wybitnie
politycznych, a dążeniem Świadka było pracować społecznie.
Następnie wyjaśnia Świadek sprawę organizowania przez niego
obrony więźniów politycznych i stwierdza,
że po rozmowach z adw. Rodziewiczem
i Mickiewiczem otrzymał
od
nich notatkę z wyszczególnieniem wysokości opłat.
Notatkę tę oddał poslowi Ballinowi.
Obrona
ta prowadzona była
z
ramienia” Międzypartyjnego Sekretar-

jatu.

Świadek

Piątkowski

slyszal

niejednokrotnie na terenie pow. Nowogródzkiego o dużej ilości broni i
przygotowaniach do
powstania. Bo-

wśród

ludności

krewny

żony .osk. Ostrowskiego, uważa, że
oboje Ostrowscy podtrzymywali kon-

о- kion i już go niema,
żyłam nic powiedzieć.

Lekcja idzie dalej swoim
trybem.
Po chwili za drzwiami znowu słychać
Szelest i w szparę pomiędzy
drzwia-

Świadęk

skiego?

w chowanego

Świadek |. Czarnocki,

jest także we Francji.

jako działacza biało-

zaznacza

Zainteresowanie żywsze budzi za- dził do Rosji.
powiedź badania świadka
posła
Е
Świadek. Ja do Rosji nie jeździWołyńca, o którym była już mowa łem.
przy okolicznościach zgoła dla niego
Miec. Honigwil. Czem tłomaczy
niewygodnych.
я
pan powstanie wersji o pańskim wyProk. "ałapski. W związku z ze- jeździe do Rosji?
znaniem Świadka
aspiranta
Gugało
Świadek. Przed wyborami
ukry(rewelator)
wszczęte już
jest prze- wałem
się, aby
mnie nie areszteciwko
Św. Wołyńcowi
dochodzenie,. wano.
Sędzia Borejko.
proszę Wysoki Sąd o badanie go w
D aczego
pan
trybie art. 722.
ukrywał się, co groziło?

iniały rozpocząć
powstanie
lokałne
poczem wspólnemi
siłami. przy pomocy sąsiadów
ze wschodu miano
zająć całe terytorjum.

szkód.

PARYŻ. 19.IV. PAT.

żelaznego

Mec. Honigwill.
Od jak dawna
zna pan
osk. Rak-Michajlowskiego?
Świadek.
Znam
go
oddawna,
kiedy jeszcze był pastuszkiem.
Charakteryzując osobę osk.
Rak-

jówki organizowane

Fala chłodu we Francji.
odczuwana

z t zw.

znaczna.

nym

Naprawa linij feleionicznych.

imieniem

Lwiązku
Ziemian.
Grono przedstawicieli
społeczeństwa cywilnego z paniami brało
udział w tej miłej owacji. O kilka kilome-

suma

a prócz tego mężem
zauiania
T-wa
Szkoły Białoruskiej, z ramienia którego organizował hurtki. Zapytywany
przez obronę, czy doręczał osk- Antonowiczowi
jakąś poważniejszą sumę
zaprzecza kategorycznie.
(Mowa tu o 50 dolarach nadesłanych z Rosji, a - jak twierdzi św. Gugało — wręczonych
przez
šwiadka

Po wiosennej śnieżycy.

bez swego

jaka

kapitału
podlegała
rozdziałowi,
po
rozłamie w klubie?
Świadek
nie pamięta dokładnie,
stwierdza jednak, że była
to suma

Świadek był członkiem „Hramady“,

gm Bleriota zamiera podjąć let transatlautycki

nawet

ruskiego,

że wspomniany
był
i członek białoruskiego klubu posel- członkiem Białoruskiej Socjalistycznej
skiego na zapytanie obrony mówi
o „Hromady“. W roku 1917
brał
on
ruchu białoruskim, trudnościach przy wybitny udział
w pracach
bialorus„tworzeniu szkolnictwa
białoruskiego kiego zjazdu wojskowych zach. frontu
oraz stosunkach panujących
pomię- i w kongresie białoruskim.
dzy różnemi grupami posłów, początMec. Honigwiłi.
Co pan
słykowo członków jednego klubu.
Roz- szał o powstaniu słuckiem?
łam klubu, zdaniem Świadka,
wywoŚwiadek. Była to próba orężnej
łany został
różnicą
poglądów
na obrony terytorjów białoruskich.
sprawę rolną.
Mec. Honigwili. jaki był stosuMec. Honizwill.
Może pan po- nek do tego ruchu
Rak Michajłow-

Заваша

któ-

Michajłowskiego

Świadek A. Własow, b. senator tanie obrony),

zanotowała

trzęsienie

silne

rego ośrodek znajdował się prawdopodobnie w odległości około 800 kilonawiedziło
którą
miejscowości,
metrów, przypuszczalnie w tej samej
że
trzęsienie ziemi w zeszłą sobotę. Wstrząśnienia były tak gwałtowne,
aparat sejsmograticzny został uszkodzony. Niektórzy mieszkańcy Budapesztu zauważyli także trzęsienie ziemi.

Naprawa

Zeżnają w dalszym ciągu Świadkowie powołani przez obronę.

wie,

SOFJA, 19—1V. PAT.
Według ostatnich doniesień
liczba
zabitych
podczas trzęsienia ziemi wynosi 15 osób, zaś liczba rannych dochodzi do 80.
Akcja
ratownicza
Oraz praca
nad
usuwaniem
gruzów prowadzone są
z wielką energją. Prezes rady ministrów i minister robót publicznych udali
się w dniu dzisiejszym
de Filipopolu.
W miejscowości Czirpan ludność
ogarnięta zestała taką paniką,
że kilkanaście
osób dostało pomieszania

jest jedynem

fundusz

Zakończył

polu wśród ulewnego deszczu. Pozatem w kilku
miejscowościach
uległy
uszkodzeniu budynki. W Filipopolu odczuto ogółem około 30 wstrząśnień
w ciągu wczorajszej nocy. W Sofji podczas trzęsienia ziemi
zaczął
dzwonić dzwon w katedrze Aleksandria Newskiego. Zjawiska te-

zmysłów.

iż Lida

gimnazjum państwowego.
Kradzież. Dnia 16-go kwietnia rb.
w urzędzie pocztowym w Lidzie skradziono
weźnemu Oddziału Banku - Wileńskiego w
Lidzie juljanowi Dudzińskiemu Z

rafjan lub swego poprzednika).
Arcypasterz w słowach bardzo wzniosłych wygłosił do paraśjan
Woronowskich
długie przemówienie, poczem przystąpił do

około 900 osób.

w

do dyspozycji

cja wszedł do kościoła rozpoczynając natychmiast czynności religijne złączone z jego przyjazdem.
proW mowie powitalnej miejscowy

bierzmowania

na

go. W związku z przyznaniem
przez Min.
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 800 tys. złotych na budowę państwowe-

ród Izraela i nas“.
U trzeciej — i ostatniej
spotkało
licznie przybyłe duchowieństwo z procesją,
poczem witany u progu świątyni
proboszcza B. Martynelisąa Jego

został

Młodych Žiemianek
powiatu
— Budowa gimnazjum

f-4 ddień protest „Hramady”

Ponowne irzęsienie aiemi w Balgarii.

SOFJA, 19—IV. PAT. Katastrofy żywiołowe, którew ostatnich dniach
nawiedziły Europę Środkową, specjalnie dotkliwie zostały
odczute w BułWORONOWO.
czówną z Iszczołny, Marją Protassewiczową garji, która nocy ubiegłej nawiedzona
została przez ponowne wstrząśnieSkrzybowiec i Wandą Sieklucką ze Strze— Wizytacja Arcybiskupa W ileńskie- ze
szczególnie gwałtowne
w mieście
licy na czele. Uroczym danserkom dzielnie mia podziemne. Trzęsienie ziemi było
ge. U bramy tryumfalnej przy wjeździe do
sekundowali
lotnicy
11
pułku,
dziarscy
ułaFilipopolu, gdzie "Tunely
dworzec kolejowy i kilka budynków wojskowych.
wWoronowa spotykał Arcybiskupa tłum mie-

miała

Nawet nie zdąKlasa czwarta

się z czego Śmiać! Wiedziałam,

ną

jest rzeczą,

po każdym

Charakterystycz-

twierdzi

przyjeździe

do Prużan

pojawiała

Świadek,

że

Ostrowskiej

się bibuła ko-

munistyczna.
Dla charakterystyki
Ostrowskich
dorzuca Świadek fakt nienajlepiej mówiący

© styce

ich.

Mianowicie

mieli

oni w Pružanie
pędzić
nielegalnie
Spirytus, który następnie sprzedawali.
Świadkowi dawane były
na przechowanie części
_„gorzelni*.
Mówi następnie
o
patencje na wynalazek
(czego ci ludzi nie -robili—aby tylko
handel szedł) sprzedanym przedstawicielowi Sowietów.
Zeznanie tego
„krewniaka“ jest
zakończeniem dnia, przynajmniej
dla
Sprawozdawcy, gdyż dalszy
przebieg
procesu
ma miejsce
przy drzwiach
zamkniętych.
e. T

ч

эа

На

m

a R. Gorzychocosklego Aš
=

Zamkowa

adB

SED
przyjmuje
zegarki

Wykonanie

9.

=

k
„do reperacji

i _

sj
m

biżuterię.

zj

pierwszorzędne

MWAWAWAWAWASAM
im

šnieg

za

kołnierze.

A co do

od- e

wagi, to rzadko który z nich przyznaje się

sam

do

winy,

więc

nie

wiem,

dlaczego przyszedł! Hański. Miał on czy bardzo są odważniejsi od dziewsurowo zapowiedziane, żeby
nic bez czynek.
mi a podłogą wsuwa sięgkartka. Sły- mego pozwolenia nie robił, bo już
Dziewczynki w domu
są wyręką,
chać tupot odbiegających małych nóg. wisiał na włosku w szkole z powodu
pomagają braciom w nauce, opiekują
Klasa czwarta zaczyna się dziwić.
nieustannych przekroczeń. Poracho- się młodsze
m
rodzeństwem. Znam
— Podaj mi tę kartkę — mówię wał się więc z sumieniem i zdecydopisywała * irancuktóra
dziewczy
nkę,
zgorszona do jednego z uczniów.
wał, że powrót do domu
© niezwydwie klasy staro
wypracow
skie
ania
Ten rzuca na nią okiem i Śrieje kłej porze jest rzeczą, ©-К!бге] паszemu
bratu.
A
chłopiec
uważa, że
się. Rzeczywiście! Z jednej strony jest leży mi natychmiast zakomunikować.
robi wielką łaskę, jeżeli zabierze
sie
wizerunek
jakiejś
damy,
mocno Nie mogłam się na niego gniewać,
ostatecznie do odrabiania lekcyj, a
brzydkiej, ze straszliwie długim nosem jak również nie ukarałam nieposkroi nastroszonemi włosami.
Idzie po mionej gorliwości małego dyżurnego. potem „zwiewa”. Rzadko który zauważy, że matka ma oczy zaczerwieżółtej Ścieżce w ognistej sukni
z ogonem. Podpisane: „Wanda, idzie się
O ile mogę sądzić z zebranego nione od ślęczenia nad jakąś robotą,
topić!* (To z ilustracyj do historii). przeze mnie materjału porównawcze- że jego trójka ze sprawowania i wyAle nie w tem rzecz. Na drugiej stro go — to porównanie między chłop- nikająca z niej konieczność. zapłaceprzyciężko
nie koszlawem
dziecinnem
pismem €aini, a dziewczynkami nie wypada na nia całego wpisowego
:
ojca.
guębiły
nasmarowano:„Byli niegrzeczne: Wal- korzyść chłopców.
te
czynić
Zresztą mam możność
ski, Przyborowski i Zmuziński”.
SaO ile mała pierwszoklasistka
bęklasach.
winiższy
tylko
porównan
ch
ia
ma nie wiem co robić z tym fantem. dzie się starała przy
pomocy naśliKładę to spokojnie na katedrze i po- nionego fartuszka zmyć plamę
atra- Może starsze dziewczynki bardzo trawracam do swego obowiązku, 'posta- mentu z paluszków,
o tyle chłopiec cą, a chłopcy zyskują... Ale wątpię...
stanawiając Bogu polecić moją opu- gotów jest dla kawału wsadzić wszy- Widzę jednak, że i w wychowywaniu
szczoną klasę. Słyszę tyłko od czasu stkie palce do kałamarza..
Czyste chłopców mniej może wpływać kara,
przekonywanie i
do czasu na korytarzu
lekki
gwar, ręce są przesądem i dowodzą tylko, a więcej serdeczne
budzenie
ciągłe
czujność,
ciągła
nareszcie - o radości... głos jednego że posiadacz ich jest „babą”.
rozbrykahamowan
lab
uśpionyc
ie
h
Dziewczynki (większość)
z nanczycieli.
Mogę
już. być spodbają o
Trzeba
wygląd
kojna...
swoich
zeszytów i książek, nych władz serca i umysłu.
Nagle
drzwi się otwierają
gwał- chłopców trzeba zmuszać do tego i mieć dużo cierpliwości i serdecznego
townie i na progu
staje największy czasami bezskutecznie.
Dziewczynki porywu, dużo wewnętrznej młodości
nofiglarz kłasy I, Hański. - Jest w peł- oddają chętnie swoje Śniadanie kole- i pogody, żeby iść na zdobycie
ich młodzieńczego
Świata
nym rynsztunku: na plecach tornister, żance, dzielą się cukierkami, chłopcy wego
pod
pachą zwój papierów,
w ręku prędzej wydzierają coś sobie. Dziew- zautania. Tutaj mało pomogą zimne,
drewniany domek, który. pieczołowicie częta opiekują się młodszemi
kole- dalekie okólniki.
przyciska do piersi, Uśmiecha się do żankami, gotowe są zawsze przyjśćz
E. Kobylińska.
mnie z całem zaufaniem, pociąga no- pomocą jakiejś małej, a chłopcy starsemi oznajmia donośnym
głosem: si skubią młodszych, dają im
„gruE
„Jaż nas „rozpuścili*.
Hałaśliwy u- szki”, podstawiają nogi, czy wrzucają
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Głównego

Urzędu

Sta-

tystycznegogzjawiła się praca zbiorowa Lipińskiego, Wiśniewskiego,
Landau i Pszczołkowskiego. Jest to praca Instytutu dła
badania konjunktur
gospodarczych. W 1919 roku powstał
w Ameryce Instytut dla badania konEconomic
„Harward
junktur gosp.

przed

wojną

celną

być zmienione.

Ą

jomych

przewidują,

KRONIKA

i życzliwych

ОМа

„występów

»

rocznicę

śmierci

SK P.

MIŁKOWSKIEJ

odbędzie się nabożeństwo żałobne w sobotę dn. 21 kwietnia o
godzinie 9 rano w kościełe Św. Jana,
na które przyjaciół, zna-

kinematografów.
dotychczasowe przekinematografów mają

Nowe przepisy

pierwszą bołesną

Marji Jadwigi

od

do przedstawień teatralnych,
gdy przeciętny wywóz
wynosił 776 że
kinowych o
estradowych łub przedstawień
tys. ton, w czem wywóz do Niemiec wyższej wartości artystycznej, oświatowej
i moralnej mają być stosowane ulgowe stawwynosił 325 tys.
Service*, t. j. dla badania
wahań zaAktywny bilans handlowy Polski w ki podatkowe, zależnie od wartości filmu.
Filmy dzielone będą na 5 katiegoryj. Filmy
zachodzących w życiu gospodarczem.
drugiej połowie 1925 roku dzięki (któ- 5-ej
kategorji płacą najwyższą stawkę, ka/ Jest on pierwowzorem dla analogicz- większą zależność od czynników
ze- remu stabilizowała się waluta polska, tegorja 4-ta płaci 75 proc. stawki, Kategor| nych instytutów w innych państwach, wnętrznych, w krajach zaś rolniczych zwiększały
się rezerwy Banku Pań- ja 3-cia 50 proc, 2-ga—25 proc. a 1-522
OZNI
я
|jak
w
Anglji,
Rosjj, Francji, Wło- przedewszystkiem
od
urodzaju
i stwowego,
umożliwiając
zwiększenie 10 proc.
Przeciwko tej reformie wypowiadają się
Szech, Czechosłowacji. W Polsce zo- od
cen
Światowych
na
produkty "obiegu, Polska zawdzięcza przypadkosamorządy miejskie. Sprawa nie uzyskała
, stał powołany do życia w 1926 roku. rolne.
wej
konieczności:
strejkowi
angiel- jeszcze aprobaty władz centralnych.
Ekonomiści już dawno
zwracali
Polska należy do państw
dwóch skiemu..
uwagę na kryzysy gospodarcze,
cha- ostatnich kategorii. Posiadanie Śląska
Fakt ten dowodzi, że analiza Sta- BIEŁOA
WARSZAWSKA
rakteryzujące się znaczną ilością ban- z jego olbrzymią produkcją węglową tystycznych danych,
będących przeja19 kwietnia 1923 r.
kructw, zwiększeniem ilości bezrobot- i przemysłem
eksportowym czyni ją wem konjunktury, jak obiegu pienięż- Dewizy i waluty:
nych. Kryzysy były uważane za jeden w wysokim stopniu zależną od kon- nego, wkładów w instytucjach kredyKupno
Sprz.
Tranz.
(z
ważnych
momentów
koncentracji junktury europejskiej, zwłaszcza od towych,
emisja papierów wartościo- Belgja
124.21
124,52. 124.83
43.62
przemysłu. Dysproporcja między roz- konjunktury węgla kamiennego i cięż- wych, przyrost kapitałów
i t. d. nie Londyn
43,531.
urk
rozwojem
Nowy-T
a
8,90
produkcyjnych,
sił
kiego
przemysłu,
rynek
zaś
we- dają możności Polsce przewidywania,
wojem
35,12
nastąpi, i przejście Paryž
| rynku zbytu jest główną podstawą wnętrzny przemysłowy polski zależny jaka konjunktura
24,415
Praga
.
stycznym
jest od urodzaju i cen Światowych na od jednej
| kryzysów w ustroju kapitali
fazy
koniunkturalnej
do Szwajcarja
171,87
drugiej jest uzależnione od wypadków Stokholm
/ Nieurodzaje wywołujące z jednej stro- produkty rolne.
239,10
125,46
ny drożyznę
surowców,
z drugiej
W pracy Instytutu Badania
Kon- zewnętrzaych.
Żdaniem jednak
_poli- Wiedeń
47,115
zmiejszenie siły nabywczej
warstwy junktur
spotykamy
przegląd
kon- tyki ekonomicznej winno być nie zmar- Włochy
rolniczej były bardzo często przyczy” junktury gospedarczej w
lecz
Polsce
za nowanie pomyślnej koniunktury,
Papiery procentowe:
nami kryzysów. Utrata rynków zbytn rok 1924 - 1927.
odpowiednie jej wyzyskanie.
listy i obl. Banku Gosp. Kraj. 94 —
wskutek wojny odbywającej się poza
Wi. Studnicki.
„Od początku
1924 r. aż do poListy Banku Rolnego 94.;
granicami danego państwa lecz u od- czątku 1926 rozwoj konjunktury gos5 proc. konwersyjna 67, —
"KRONIKA MIEJSCOWA.
Kolejowa 103,
104,-—
biorców jego utworów przemysłowych, podarczej w Polsce stał pod znakiem
stemplo- konwersyjna kolejowa 61,50
(o) Dodatek do opłat
wójny celne, olbrzymie strejki,
przy- kryzysów walutowych.
W 1924 roku wych. Władze skarbowe wydały zarządze- 5 proc.dolarėwka 79,50
czyniały się częstokroć do kryzysów trwa ogólny kryzys poinflacyjny, w nie, mające zapobiedz nieporozumieniom, 4i 5 proc. ziemskie 55.—
ekonomicznych.
W Stanach
Żjedno-- roku 1925
rozwija się okres nowej wynikającym.przy zakupywaniu znaczków
czonych zainicjowano badanie cyklów inflacji (?), od połowy tego roku poekonomicznych.
Cykl
ekonomiczny nowny spadek kursu złotego, powoStanowi nie tylko ożywienie
lub de- duje ostre
objawy zerwania równopresję, lecz i fazy przejściowe. Przej- wagi ekonomicznej.
W tym okresie
, ście od depresji do ożywienia nazy- wogóle kryzysowym, trwającym
do
wa się „poprawą”, przejście
z
Oży- połowy
1926 r., możemy rozróżnić
po omówienia całego szeregu Spraw doty© wienia do depresji „гесез)а“. Recesja pewne fazy: ostrą recesję od trzeciePIĄTEK.
czących rozwoju tego Towarzystwa uchwai depresja stanowią to, co dalej na- go kwartału
1923 do lipca 1924 r.,
03
5
do rejestracii wszystkich
m.
g.
sł
łóno przystąpić
Wschód
' zywamy kryzysem ekonomicznym. W represję od sierpnia 1924 r. do czerw- 20 Dziś
terenie wojena
żebraków
zawodowych
22
poczynienie
m.
oraz
I8
g.
go,
o
Wileńskie
st.
schemacie „Harward Economic Servi- ca 1925 r. z pewnemi objawami powództwa
Zach,
Ao]
Wiktora,
końjutro
pewnych kroków co do włóczęgów.
ce“ rozróżnia się 5 faz: depresja, po- zornej poprawy, jest to stan charakcu wybrano zarząd, w skład którego weszli:
łepszenie, pomyślność, napięcie finan- teryzujący duże obroty towarowe, po- jAnzeima bisk
p. Mohl--prezes, ks. kanonik Kulesza vicesowe i kryzys.
czątkowo
silny wzrost
cen,
silny Spostrzeżenia
meteorologiczne prezes, p. Głowiński sekretarz,
“p. Sawicki
Nie było to przypadkiem,
że ba- wzrost konsumpcji (import), poprawa
—skarbnik. Na członków powołano: p BiaZakładu Meteorologii U. S. В.
łasową, p. prof. Staniewiczową, p- Kościałdanie
konjunktur rozpoczęło
się w położenia mas... Od lipca zaczyna się
z dnia 19 —- IV 1928 r.
kowską, p. Jerzewiczową, p. Ostrejko, ks.
Stanach Zjednoczonych i tam pochła- ostra recesja, która przechodzi w Ciśnienie
Kretowicza i dyr. Stanisława Bochwica.
nia bardziej uwagę
ekonomistów niż kryzys ogólny”.
* średnie w m.
158
Do komisji rewizyjnej weszli: JE. ks.
winnych krajach.
Charakterystyka powyższa jest po- Temperatura
Michalkiewicz i prezes Lniechowskie
biskup
A
Ekonomja polityczna Stanów Zjed- wierzchowaa
i niezupełnie słuszna. średzia
Sao
POCZTOWA.
noczonych jest przedewszystkiem za- Rok 1924 był w rzeczy samej rokiem
za do4
— (x) Proiekt zaprowadzenia podjęta prywatno-gospodarczymi interesa- kryzysu poinilacyjnego, lekkomyślnie Opad
bę w mim.
ziemnych kabli telefonicznych. Informi, ma służyć jako
wskazówka
dla dokonanej reiormy walutowej bez zamuiją nas, iż w związku z projektem zapro”
Stany Zjed- opatrzenia państwa w gotówkę i od- Šansi
prowadzenia businessu.
Zachodni.
Wilnie telefonicznych kabli
wadzenia. .w
noczone
Są Obecnie
największym, powiedniej
rezerwy
walut mocnych
h, w najbliższych dniach przyemńyc
podzi
U w a gi: Pochmurno, śniey, deszcz.
najpotężniejszym organizmem gospo- dla utrzymania kursu. Był też rokiem
bywa do Dyrekcji Poczt i Telegrafów w
tac.
Minimum za dobę
Wilnie przedstawiciel odnośnego Ministerdarczym, opartym na olbrzymim ob- nieurodzaju, który nastąpił
po uro- Maximum na dobę -1-5C
rozpatrzenia prodokładnego
szarze
tylko o 20 proc.
mniejszym dzajnym 1923 roku, więc został od- Tendencja - barometryceaa
stały wzrost stwa w'celu ądzon
ych przez tut. Dyrekcję.
jektów sporz
od całej Europy, liczącym 115 miljo- czuty załedwo
w drugiej
połowie ciśnienia.
zaprowadzenia
projekt
jak wiadomo,
URZĘDOWA.
nów
mieszkańców
i posiadającym 1924 r. i w 1925 r.
‚
tych kabli Który jest połączony z nakładem większych Sum i przeprowadzony będzie
wszystkie
niemal
surowce.
Stany
„O inilacji 1925 roku trudno mó— (0) Godziny
handiu w sklepach
samorządu
z władzami
w porozumieniu
Zjednoczone są organizmem
niemal wić, obieg bowiem pieniężny w
1925 z napojami chłodzącemi. W myśl rozpo- miejs
z
Ё
kiego.
samowystarczalnym,
we
wszystkich roku wzrósł
w tym roku
z 695.2 rządzenia Prezydenta FRzeczypospolitej z
powitaną bęRealizacja tego projektu
z napojami chłozadowole> gałęziach przemysłu rynek wewnętrz- milj. do 713,2 mitj. W drugiej poło- dnia 22 marca r. b., sklepy
niewątpliwie z wielkiem
dzącemi mogą być otwarte do godziny 12-ej dzie
niem przez samorząd miejski, gdyż z jednej
my Odegrywa
znaczniejszą
rolę niż wie 1925
roku
daje się zauważyć w nocy.
miastu
przyczyni się do nadania
obieg
rynki zewnętrzne. Dzięki wojnie świa- deilacja, 30 bowiem
czerwca
Tymcząsem
w „Dz. Ustaw* w rozpo- stronydu europejskiego a z drugiej zas, do
wygłą
był
rządzeniu
tem
znalazłą
się
drobna
napozór
towej przeobrazowane zostały w wie- polski wyrażał się 145,1, czyli
pewnych oszczędności.
1925 omyłka, a mianowicie do godz. 24-tej, wyrzyciela Europy i największego
ban- wyższy niż w końcu roku.
W
W związku
— (x) Niema uszkodzeń.
2l-ej i władze pollcyjne spoktóra ostatnio
kiera Świata. Wahania gospodarczew roku widzimy zmniejszenie ilości bi- drukowano
rządzały protokóły właścicielom sklepów. z niezwykłą burzą śnieżną,
ała olStanach Zjednoczonych w epoce
po- letów Banku
Polskiego z 556,1 do
Na skutek interwencji organizacyj ku- w niektórych województwach dokon
połączeniach telefowojennej bardziej zależne są od ewo- 362,2 milj., natomiast zwiększenie się pieckich błąd został sprostowany :i władze brzymich zniszczeń w ych,
dowiadujemy Się,
aficzn

›

W

myśl ustawy dotyczy wszystk ch podatków
i opłat stemplowych. Zarządzenie władz
skarbowych wydane zostało w tym kierunznaczków
sprzedaży
ku, aby w miejscach
bjło powyższe
stemplowych uwidocznione

z Niemcami,

i

niejedno-

ten przeznączony jest na korzyść sprzedawców, gdy w rzeczywistości dodatek tenw

Ż czerwcu 1926 roku wywóz węgla z Polski wynosił 1395. tys. ton, w
lipcu 1035 tys. ton, a więc przewyższał znacznie nie tylko wywóz
pier- wyjaśnienie.
—- (0) Podatki
wszego półrocza 1926 roku,
ale na- Jak się dowiadujemy,
wet wywóz
pierwszej połowy
1925 pisy podatkowe od
roku

znaczki

|

Kupujący

zaprasza

BSD

Nakładem

stemplowych.

10 proc.
płacić dodatku
krotnie nie chcą
że dodatek
do ceny nominalnej i uważają.

Rodzina.

postuga zwłokom

© JR

Konjuktnra gospodarcza W Palste.

Pomimo to Stany
Zjednoczene
przeżywały kryzys w 1920 roku, wywołany tem,
że siły konsumpcyjne
Europy okazały się znacznie mniejsze
niż rachowali na to producenci amerykańscy, Oraz wskutek załamania się
nadzwyczaj
korzystnej
dla Stanów
Zjednoczonych konjunktury wojennej,
która wywołała ogromną rozbudowę
środków produkcji
w Ameryce.
W
mniejszych i słabszych
gospodarczo
organizmach
państwowych
widzimy

\

KURIER GOSPODIACZY ZEM WSCHODNIA.
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A. gen. Andrzeja Topalskiego.

6.

Wczoraj o godz. 10 m. 30 r. z
domu
Nr. 22 przy
ul. Mickiewicza,
gdzie mieszkał i zmarł swietłanej pamięci
mąż
i patrjota Ś. p. gen.
Andrzej Tupalski, nastąpiło wyprowadzenie zwłok.
Uformował
się imponujący pochód pogrzebowy, który otwierał dowódca
defilady
wojskowej
ppułk.
Krzyżanowski z adjutantem.
Na przedzie jechał szwadron
4 p.

oraz różnych
stowarzyszeń i korporacyj społecznych.
Kondukt zamykała artylerja
Oraz
nmieprzeliczony rząd pojazdów.
W
uroczystym
nastroju,
mimo
wyjątkowej

do

niepogody,

kościoła

wniesiono

pochód

dotari

Bernardyńskiego,

trumnę

i

gdzie

odprawiono

so-

lenne nabożeństwo żałobne.
Następnie w tym samym porządku
zwłoki ;zasłużonego
obywatela przeuł. ze sztandarem i orkiestrą, za nim prowadzono
na cmentarz
Bernarpostępowała
piechota
oraz oddział dyński.
saperów
z chorągwiami
i orkiestrą.
W chwili wnoszenia
trumny
na
Dalej delegacje wojskowe
niosły cmentarz, orkiestra odegrała „Modlina atłasowych poduszkach odznacze- twę' a oddziały sprezentowały broń.
nia bojowe i obywatelskie
zmarłego
Nad otwartą mogiłą
wygłoszono
oraz poszczególne grupy postępowały Szereg
przemówień
pożegnalnych.
z liczaymi wieńcami.
Pierwszy przemówił imieniem
rządu
Trumnę ze zwłokami
umieszczo- wojewoda p. Raczkiewicz, major
Duną na lawecie wiezionej w otoczeniu nin- Wąsowicz, prof. F. Ruszczyc, rewarty honorowej,
tuż przed
trumną prezentanci Bratniej Pomocy
Akadepostępowało duchowieństwo z ks. ks. mickiej, Komitetu „chleb dla głodnych
Kretowiczem i Lubiańcem na czele.
dzieci“, oraz prof. Massonjus.
Ża doczesnemi szczątkami JeneraKiedy, po opuszczeniu trumny do

ła

dążyła

później
nych

najbliższa

rodzina,

przedstawiciele

i

władz

7
z

wojskowych

a grobu rodzinnego zamurowywano go,

cywil-

wojewodą

p.

Wł. Raczkiewiczem i insp. armii gen.
Burkardt-Bukackim, reprezentanci samorządu,
instytucjj
państwowych

orkiestra odegrała „Hasło Wojsk Polskich” oraz „Marsz dla generałów”,
oddając tem ostatni hołd cenionemu
zwierzchnikowi i działaczowi.

Rocznica oswobodzenia
Z racji

przypadającej na

przedstawiciele
władz cywi!nych
z wojewodą
Raczkiewiczen:,
wojskowych z insp.
armji gen. Burhardt-Bukackim, miasta i całego społeczeństwa. ,
;
Młodzież
szkolną reprezentowały
delegacje od poszczególnych uczelni

wczorajszy dziewiątej rocznicy oswobodzenia
przez wojska polskie pod

dywództwem

Wilna.

dzień udział

gen. Żeligowskiego

Wil-

na, odprowione zostało w Małej Bazylice
uroczyste
nabożeństwo, celebrowane przez
ks. biskupa Kazimierza Michalkiewicza.
ze sztandarami.
W modłach dziękczynnych
wzięli
występ

Jadwigi Smosarskiej. Jutro

s0--

w

AEA EEA IB GB AA

botęi w niedzielę „Orzeł czy reszka".
#
„Małgorzata
г Navarry“. Wobec
niezwykłego powodzenia, jakiem się cieszą
występy Jadwigi Smosarskiej,
kasa Teatru

rozpoczęła Sprzedaż biletów na
występów

Jadwigi

które

O g. 4 m. 30 pp.

Teatr

й

JEST

się

— Koncert na rzecz
ziennrgo.

W

się w Sali
cert na

sobotę

Śniadeckich

rzecz

dn

21-1V

USB.

Patronatu

Wię-

odbędzie

wielki kon-

Więzieanegog.

U-

dział biorą pp. Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska (śpiew), Janina Sumorokowa (dekla-

5

wzruszająca historja wielkiej miłości i poświęcenia

„DSTATRI

5
E

WALE”

U TW TW WE GW WE WF EW WY WY WY WY uw

Polski

Patronatu

spójrzeń

TO

8
й

dziś premiera w kinie „HELIOS*,

gra sztukę A. Tołstoja i P. Szczegolewa
„Spisek Carowej*
(Rasputin). Ceny
od
20 groszy.

cudna historja kochających
serc
TO rozkoszny czar tęsknych

JEST

odbędą w Świetnei komedji Fodora
„Matgorzata z Navarry*. Premjera tej sztuki w
poniedziałek.
- Popołudniówka
niedzielna.
W
niedzielę

НЕНА НН (REA FTA BGB SKA SIA SEX

JEST TO

nowy cykł

Smosarskiej

:

Uwadze polskiego społerzeńgtwa.
Sprawozdanie z Ogólnego Zebrania Członków Komitetu uczezenia. pamięci, straconych w Dynaburgu przez
bolszewików w 1919 roku za sprawę

wyzwolenia

Wilna: Wacława

Pac-Po-

marnackiego,
Wiktora
Galiūskiego,
dysław Trocki (fortepjan). Bogaty i cieka- Felicjana Dyszłonka,
Adama
Koperwy program zawiera: Sonatę h-moll Cho- nickiego, tudzież zmarłej w więzieniu
pina, sonet Petrarki i Mephisto-Valse Liszta, arie z oper Cyganerja, Straszny
Dwór, w Smoleńsku, Karoliny Mączyńskiej.
" Zebranie odbyło się 25 marca r.
Tosca, pieśni Niewiadomskiego, Friemana,
macja),

Adam

Wróbiewski

Bettineli, utwory
Bilety

do

(śpiew),

Wła-

Staffa i Łopalewskiego.

nabycia

w

piątek

26-ego

u

b. w sali

Uniwersyteckiej

Publicznej

w Wilnie,

Bibljoteki

było
Sztralla róg Tatarskiej i Mickiewicza od
25
osób,
przewodniczył
Prezes
Komi5-eį do 10-ej wiecz. Oraz w dniu koncertu
Maliński,
sekretarzo
ych i telegr
przy wejściu na salę od 7-ej wiecz. Począ- tetu Sędzia M.
mił- nadzorcze wydadzą odpowiednie polecenie niczn
lucji spontanicznej w tem państwie bilonu ź 248,9 milj. do 351,1
Poczt i Telegrafów tek koncertu o godz. S-ej.
iż na terenie Dyrekcji
wał M. Brensztejn.
władzom
miejscowym,
gdyż
poprawka
w
niż od czynników zewnętrznych.
nie było i
jona.
Wileńskie T-wo Filharmoniezne.
„Dz. Ustaw* wymaga podpisów wszystkich w Wilnie żadnych uszkodzeń zno-t
Komitet po ożywionych
debatach
elefo- W X koncercie z cyklu mistrzowskich wydla ministrów.
połączenia telegrafic
bilon
wszystkie
Jakkolwiek emitowano
jednogłośnie
postanowił:
popszym
najle
w
ą
nadal
stąpi słynna wiolonczelistka solistka Ge— (t) Prezes ortodoksyjnej organiz. niczne funkcjonuj
celów kasowych, dla pokrycia deficyOBWIESZCZERIE.
1. Pamnik postawić na cmentarzu
wandhausa w Lipsku Judyta Bokor.
Współpracy z Rządem u p, Wojewody. rządku.
tu,
jednak
wobec
tego,
że
emisja
nie
dzkiePiotrogro
do
pretensyj
o rejestracji
Jedyny recitał wiolonczelowy odbędzie Rossa w miejscu, gdzie
zostali
poW
dniu
wczorajszym
p.
wojewoda
RaczkieToKOMUNIKATY.
oraz
zeń
Ubezpiec
przekraczała potrzeby obrotu,
nie o- wicz przyjął rabina Gotliba Ejchensztajra,
go Towarzystwa
się w sobotę Z1-go kwietnia w Sali Klubu chowani Obrońcy Wilna z lat 1919 - 20.
„Źycie”.
zeń
Ubezpiec
a
warzystw
— Zawiadomienie.
Od рго!. d-ra J. Handlowo-Przemysłowego
przyczyną
upadku
kursu organizatora małopolskiego związku rabito-. ma była
2. Pomnik ma być zrobiony w iorZarząd Państwowy na rosyjskiemi emi
otrzymaliśmy pismo nastęW _ programie: |Brahus—Saint Saens
Szymańskiego
złotego
polskiego.
Zachwianie
się
i
nów
i
prezesa
ortodoksyjnej
organizacii
ubezpieczeń, prowadząc
warzystwami
mie
obelisku z dzikiego kamienia, na
ujące:
Bach
Senaille—Faure
Piatti
i
Bruch.
Współpracy
z
Rządem.
upadek
złotego
polskiego
był
wywodo. rejestracji
działy życiowe, przystępuje
> a Zawiadamiam, że na otwarcie Kliniki
Bilety od 1 do 5 zł. do nabycia w biu- którym będą biały marmurowy krzyż
Towarzyst
łany
wojną
celną
z
Niemcami.
WOJSKOWA.
dzkiego
Piotrogro
do
pretensji
Ocznej i na raat są proszeni wszyscy leka- rze podróży „Orbis”%.
Ubez-

wa Ubezpieczeń oraz Towarzystwa

Wobec tego, że blisko połowę na— (0) Skład poborowych rocznika rze. O ile komu z pp. Kolegów nie dostaiNiemhandelz
stanowił
handlu
1907
według narodowości. Ogółem licz- czono osobistego zaproszenia, niniejszem
szego.
tyinnych
z
i
jak
w uroczystościach.
eknasz
ba
poborowych
rocznika 1907 wynosi 2240, proszę © przęjęcie ndziału
finansowały
Niemcy
4
cami,i
‚
Prof. J. Szymański”.

pieczeń „Życie* zarówno Z tytułu umów u-

bezpieczeń

tułów.

na

życie

wojna
sport, i kredytowali import,
w
depresję
celna musiała wywołać
Główne
całem życiu gospodarczem.
zapasy waluty polskiej dla zagranicy
znajdowały się w Niemczech, jako
posiadającem _ największy
państwie
ubezpieczeń na życie każdy zgłaszający te handel z Polską, rzucone
na rynek
pretensje winien wypełnić drukowany ior- musiały wywołać spadek złotego, któbezpłatny
dostarczo
będzie
mularz, który
trudności
finansowe
nie, i dołączyć do niego odpis dokumentu ry spowodował
i wypuszubezpieczeniowego (polisy Świadectwa de- państwa, deficyt. budżetu
pozytowego i t. p.) lub innego dokumentu czenie bilonu dla pokrycia tego. deliiuzasadniającege roszczenie oraz Odpis kwi- cytu, co Się nazywało dragą
inflacją
tu z ostatnie opłaconej składki. Przy. rejeh
polską.
powyższyc
oryginały
okazać
stracji należy

Rejestracja odbywać się będzie w czasie od 1 maja do 31 października 1928 r,
w biurze Zarządu Państwowego przy ulicy
Boduena 6 i p. codziennie od godziny 5 do
8 po południu z wyjątkiem niedziel i
świąt.
5 ile chodzi o pretensie Z iytūtu umow

dokumentów oraz dowód obywatelstwa.
Dla zgłoszenia pretensyj z innych ty-

formularze,

tułów nie są przepisane żadne

W omawianej

przez nas pracy

względniono tylko wpływ

wojny

obywatelstwa.

Zgłaszający otrzyma,

zarejestrowaniu pretensji.

zaświadczenie o

Pretensje mogą być zgłaszane również

pocztą i w tym wypadku

należy

nadsyłać

ki trwał od sierpnia 1924 roku do
czerwca 1925 r. przeszedł w kryzys
od lipca 1925 r. Lipiec 1925 r. jak
wiadomo, był rozpoczęciem wojny
:
:
celnej z Niemcami.

Zarządowi oryginały i odpisy wymienioDołączyć uależy
mych wyżej dokumentów.
Sierpnia
Od lutego 1926 r. do
również zqaczki pocztowe na odpowiedź i
antorow
wedlug
była
roku
tegoż
zwrot nadesłanych oryginałów.
recsja, złagodzenia kryzysu,
otrzymać książki
rejestracyjne
Formularze
zarządu
biurze
w
Co
wywołało
owe zmiany?” Poprawa
Warszawie
w
można
państwowego ul. Boduena6 | p. eraz w położenia rolników wskutek
pomyślWilnie u intendenta lzby Skarbowej p. Zy- nych zbiorów
oraz
wzrost
zysków
Pohugmunta Kondrąckiego - ui. Wielka

lanka lo.

|

Ž

Zgłoszenia pocztą należy kierować pod
nad rosyjadresem: Zarządca państwowy
Skiemi

towarzystwami

ubezpieczeń

prowa-

dzącemi działy życiowe Stanisław Ziółkowski, Warszawa, Rymarska 3 pokój Nr. 85.
Jednocześnie Zarząd Państwowy przy”
pominą, że zgodnie z ebwieszczeniemi Za”

przedsiębiorstw,
wskutek
realnego
Spadku
płac roboczych,
z drugiej
strony wskutek stopniowego wzrostu
rąk roboczych, produkcji
i obrotów,

musiały

wywrzeć

silny

wpływ

na przyśpieszenia tempa gromadzenia
oszczędności", (str. 36). Zdaniem na-

1928 r. szem sierpień niesłusznie
został potermin zgłaszania pretensyj do Towarzystwa stawiony jako granica tego
okresu.
Ubezpieczeń „Rosja* upływa z dniem 30
czerwca 1928 r. W terminie tym mogą być Poprawa bowiem nastąpiła już w lipca,
zgłaszane pretensje do tego Towarzystwa a była wywołana strejkiem angielskim,
ubezpieczeń na który rozpoczął się w maju i wywozarówno z tytułu umów
Życie jak i z innych tytułów na warunkach
podniesienie prołał już w czerwcu
wyżej wymienionych.
dukcji
węgla
z
2,2
milj.
ton do 2,6
(—) Ziółkowski
milj. ton, jeszcze znaczniejszy wzrost
Zarządca państwowy

mieszczonem w prasie w styczniu

towarzystwami
mad rosyjskiemi cemi

ubezpieczeń

KT A

proewadzą

K

OSI

działy

życiowe.

ONTT NIO

produkcji nastąpił w lipcu,
szędł do 3 milj. ton.

gdy

narodowości

Rosjan
innych

5. Z pośród nich analfabetów

Polaków jest 54,

Żydów

159,

Rosjan 12,

Białorusinów 2, Litwin 1.
— (r) Licytacja koni wojskowych.
Przypominamy zainteresowanym, że dn. 24

i 28 mb. odbędzie się na rynku

Kalwaryj-

skim w Wilnie iicytacja koni wojskowych
typu taborowego i wierzchowego.
Ogółem
sprzedanych
będzie około
100 koni.

KOLEJOWA.

— (r) O estetykę zabndowań
kolejowych. Władze ministerjalne wydały ostatnio polecenie, by dyrekcje kolejowe zwróu- ciły szczególniejszą uwagę: 1) na doprowa'cel- dzenie do porządku oraz utrzymanie na
należytym poziomie ogródków przy dwor-

należy je je zgłaszać zawsze na piś- nej na nasz przemysł węglowy i żemie, w którem należy dokładnie określić lazny, lecz nie na całokształt życia
uł oraz wysokość pretensji. Do pisma gospodarczego Polski.
należy oryginały i odpisy dokudołączyć
Okres depresji, który według książmentów, uzasadniających te pretensje, oraz
dowód

w tem Polaków 1211, Żyydów 638,
63, Białorusinów 33, Litwinów 35,

do-

cach

i budynkach

urządzenie

reprezentacyjnych,

2) na

ogródków na tych stacjach, gdzie

one jeszcze nie istnieją, 3) na wykorzystanie wolnych placów na stacjach, przy dro-

gach dojazdowych lub wogóle
których

publiczność

ma

miejsc,

dostęp,

do

w

celu

Kurs dla lekarzy szkolnych. Zapisy na kurs dla lekarzy szkolnych przyjmuje Wydział szkolny M-lu m. Wiłna w godzinach od 9 do 15. P. p. lekarze zatrudmieni w szkolnictwie średniem i inni jako stuchacze

za cały

10 zł.

wpłacają

zwyczajni

okres trwania kursu. Jake wolni słuchacze
mogą uczęszczać na wykłady p. p. nauczy”
szkół średnich i
cielki i nauczycielowie
;
8
powszechnych.
Wolnych stuchaczy obowiązuje również
zapis tylko bez opłaty.
A
аСи
Początek kursów w dniu 2 maja. Kurs
organizuje Samorząd m. Wilna. Kierownictwo naukowe spoczywa w rękach Dyrektora Zakładu Higjeny U. S. В. prof. p. Ka:
raffy-Korbutta.
— Pesiedzenie lekarzy szkół pow.
W sobotę dnia 21 b. m. o godz.7 w.w lokalu wydziału szkolnego odbędzie się posiedzenie lekarzy szkół pow. Na porządku
dziennym

ważne

sprawy

organizacyjne..

dla matek i wychowawWykłady
ców. Staraniem Tow. Wychowania Przedszkolnego odbędzie się cykl wykładów dia
matek i wychowawców, który się rozpocz-

i takież trzy tablice z

RADJO—WiLNO.

Piątek dn. 20 kwietnia 1928 r.
15.30—15.53: Transmisja z Warszawy:
„Zjednoczenie Niemiec* odczyt z działu
„Historja“

£ cyklu

wykładów

dla

maturzy-

stów szkół średnich, wygłosi prof. Janusz
iwaszkiewicz.
16.00 16.15: Chwilka litewska.
16.15 16.25: Komunikat Zw. Młodzie-

ży Polskiej.

Ё

16.25—16.55:

Audycja

dzieci w wykonaniu

artystki

į

wiosenna
Reduty

dia

tialiny

Hoheadlingerówny.
16.55 17.15: „Wileńskie
Towarzysiwa
Artystów plastyków* odczyt z działu „Sztuka* wygłosi Zofja Stefanowska.
17.20—17.45:

„O

uchwalonem

przez

Sejm wydaniu narodowem dzieł A. Mickiewicza“ odczyt wygłosi Rektor
U. S. B.
prof. Stanisław

Pigoń. Fransmisja

z op. „Mignon*

Haler: Taniec

na wszy-

stkie polskie stacje.
17,50—18.00: Koncert
ZP
arkiestry dętej 1 p. p. Leg. pod dyr. prof.
Feliksa Koneckiego.
1.. Marsz Węgierski. Thomas: Uwertura
Iadyjski. Wa-

cha: „Pompadur* menuet. .
я
H. Ostnański: Wiązanka polska. Boieldieu: Uwertura, „Kalif z Bagdadu*. Lewandowski: „Mazur jakich mało".

ogrodzenia takich płaców sztachetami oraz
zasiania trawą, 4) na nadanie lepszego wy- nie 20 bm. o godz. 5-ej popoł.
Cykl obejglądu zewnętrznego dworcom przez ozdo- mie najważniejsze zagadnienia pedagogiki
19.00—19.25: Gazetka radjowa.
bienie ścian zielenią, ustawienie skrzynek z i higjeny dziecka i prowadzony będzie przez
1 rozmai19.25-19.35: Sygnał czasu
kwiatami pod oknami i na występach bal- p.
Weryho-Radziwiłłowiczową, prof. dr. Ja- tości.
:
konów oraz zawieszenie koszy z girlanda- sińskiege i dr. Iszorę. Wszelkich informacji
19.35-—20.00: „Skrzynka pocztowa” wymi z zieleni i kwiatami.
Pelskiego
udziela i przyjmuje zapisy sekretarjat TWP.
Programowy
łosi Kierownik
„W celu zachęcenia do tej pracy ogro- Mickiewicza 22 m.5 lokal Kursów
pielęgWiteld Hulewicz.
Wilnie
w
adja
daikėw kolejowych, polecono dyrekcjom niarskich codziennie od 5 6 popoł.
10.15
22.00: Transmisja koncertu Sym-

aby corocznie ogłaszały konkursy na najlepsze ozdobienie zewnętrzne dworców, peronów i utrzymanie ogródków
2 wypłatą

specjalnych premji.
—
cząsie
Sprawa
wą tą

SZKOLNA.

(0) Opłaty szkolne. Rok roczniejw
feryj szkolnych aktualną się staje
opłat w szkołach prywataych. Sprazainteresowały się władze .szkołne,

które przed nowym rokiem szkolnym .wydadzą rozporządzenie,
normujące „opłaty w

szkołach średnich. Równocześnie zakazane zostanie wstrzymywanie uczniom świadectw szkolnych
z powodu zalegania w
opłacię.

PRACA

I OPIEKA

(x) Walka

z

niedziałek dnia 16 bm.
sali konferencyjnej

SPOŁECZNA
żebractwem.

W

po-

0 godz. 7 wiecz. w

województwa

pod

prze-

wodnictwem
naczelnika
wydziału opieki
społecznej p. K. Jocza odbyło Się posiedzenie członków T-wa dę walki z żebrąctwem

i włóczęgestwem.

Na posiedzeniu tem

RÓŻNE

— Sprzedaż nalepek 3-go Maja. Zarząd Centralny Polskiej Macierzy Szkolnej
ZW.

rozpoczyna

sprzedaż

barwnych

pek na dar narodowy 3-go Maja.

TEATRY

i MUZYKA.

— Reduta
na Pohulance.
Psyche”. Dziś o g. Ż0-ej poraz
„Eros i Psyche* |. Żuławskiego.
Jutro

—

„Eros

nale-

„Erosi
16-ty —

i Psyche".

— Niedzielna
popołudniówka
w
Reducie. W niedzielę o godz. 16-ej, 4-te
przedstawienie popularne komedji w trzech
odsłonach T. Rittnera — „Wilki w nocy*—

po cenach zniżonych.

.

— Ptak. Najbliższą nowością Reduty,
w początkach przysałego tygodnia będzie
komedja w trzech odsłonach, Jerzego SzaOprawę sceniczną
niawskiego — „Płak*
Pro: Iwo Gall.
3
:
tępy

— Teatr Polski

Jadwigi

(sala

„Lutnia“). Wys-

Smosarskiej.

Dzis

drugi

fonicznego

22,

Walne

z filharmonji Warszawskiej.

: Komunikat

SPORT.
zebranie

Klubu

P. A. T.

„Pogoń'.

nadpisami.
3. Pomnik

dług rysunku,
inżyniera
skiego.

odpowiedniemi

ma. być wykonany

opracowanego

architektę

4. Koszt

obecnych

p. Jana

pomnika

we-

przez

Borow-

obliczono

na

3500 zł.
5. Wykonanie tego wszystkiego
połecono Wydziałowi Wykonawczemu
iXomitetu.
Ze sprawozdania kasowego widać,
że Hst do zbierania
składek
było
rozdano 54, zwrócono
tylko kilka,
zebrano do dnia 25 marca około tysiąca złotych. Uchwalono
także,
by
poświęcenie pomnika na Rossie
odbyło się jesienią w roku bieżącym.
19-go kwietnia przypada 9-ta rocznica oswobodzenia Wilna od najazdu
bolszewickiego, a jednocześnie
data
wyprowadzenia naszych Bohaterów z
więzienia
Lukiskiego do Dynaburga,
gdzie w kilkanašcie dni potem zginęli

z rąk bolszewików.
Wydział Wykón awczy
ponownie
zwraca się z gorącym apelem do całego polskiego społeczeństwa w Wilnie

i Wileńszczyźnie,

aby

swym.

dat-

kiem dało możność rozpoczęte. dzieło
uczczenia pamięci naszych Bohaterów

pomyślnie doprowadzić do końca.

Oprócz list składek u poszczególnych osób, zostały uproszone
Redakcje pism: „Dziennika Wileńskiego”,

„Kurjera

Wileńskiego" i „Słowa*

o

łaskawe przyjmowanie ofiar na. powyższy cel. Również przyjmuje składgoń*. Zebranie odbędzie się w Sali Kasyna
ki skarbnik
Komitetu
p. Zygmunt
terGarnizonowego o godz. 11 (w drugim
W dniu 20 maja rb. odbędzie się doroczne walne zebranie członków WKS „Po-

minie o godz. 12). Porządek dzienny zebrania przewiduje: Zagajenie. Wybór iprzekier.
wodniczącege. Sprawozdanie Zarządu
komisji rewizyjnej.
sekcji. Sprawozdanie
Zmiana statutu. Wybór nowych władz klubu. Wolne,wnioski.

W dniu 6 maja rb. odbędzie się walne
zebranie członków
sekcji
piłki
nożnej
WKS „Pogoń*, czlem przygotowania sprawozdania do Ogólnego Walnego Zebrania
oraz omówienia spraw związanych
z pracami sekcji w b. sezonie.
(Э

Nagrodzki

Zawalna , Nr. 11-a, skład

rolniczy.
'
Przewodniczący Wydziału

Kazimierz Stefanowski.

Stenografa(istki)
poszukujemy od zaraz.

Wiado-

mość w Administr. Słowa
od godz. 11-ej—13i pół.

200883 2В
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„Bortalka w Tow. Rotyjskiem.

znaczne

wzylędem

postępy

również

poziomu artystycznego

i

W

Naiwna

fabuła w

usiłowaniami

pod

sząblonowym

widzai

końcem*

w obra-

ząch salonowych, oraz kompletna ignorancja w kwestjach stylowo - kostjumowych
rozmaitych epok przy wystawianiu obrazów
. historycznych, że tylko przypomnimy dość
częste

przed

niedawnem

czywistości
bardziej

parodjowanie

rosyjskiej,

miejsca

ustępują

w filmach

coraz

to

dowej

jak

pieśni rosyjskiej

Entuzjastycznie

Wiidela

i inne.

Trzy

dzieła literackie rozmaitych pisarzy europejskich zostały wykonane z takim przepychem, a zarazem wiernem zachowaniem

styłu

epoki,

lub

też couleur local'u

środowiska, że

lepiej

nie

danego

mogłyby chyba

być wystawione
nawet w ich własnej ojczyźnie.
Do rzędu tych
obrazów należy i wy-

do Tylży*.
Treść obrazu

przedstawia

ce-jąk następuje:
Na głuchej prowincji

się po

krót-

'
niemieckiej poja-

odroczona

lijnego Samsona wiejskiego (George O'brien), usiłuje oderwać go od żony, jednakże- po krótkiej wałce - zwyciężają w
nim lepsze instynktyi wszystko się kończy
na zadowoleniu widza.
Obraz

ten

zaliczyć

gra artystów

nia, środowisko niemieckie i krajobraz od-

dane

są z zadziwiającą

dokładnością

i we;

ryzmem; takie sceny jak kuszenie wieśniaka przez zalotnicę, zawrotne wizje wielkiego miasta, próba zamordowania żony, gwałtowna burza na wsi i w mieście, wreszcie
powrót w łodzi do domu i poszukiwania
domniemanej topielicy--są niezwrównane w
swej

ekspresji

i nowości

ujęcia. Minimalna

iłość nadpisów o lapidarnej prostocie tekstów biblijnych, oraz staranna ilustracja
muzyczna uzupełniały świetną Sys
fa.

Lyrk.
Pinecki zgmidfł
min.

Kiryłowa po 45

zawzięfej

walki.

Zapowiedź
decydującego
spotkania
dwuch czołowych zapaśników turnieju poz”
nańczyka
ryłowem,

że mimo

na powołanie świadka, mającego być prze-

ciwwagą na okoliczności
wysuwane
przez
nowego świadka oskarżenia. Sprawa Red.

de Latour'a zostałą rozpoznana i zapadł
w niej wyrok skazujący na 100 złotych.

Dfiary.
Ku uczczeniu $. p. Zofji Skinderowejw
drugą rocznicę ki Śmierci dla biednej inteligencji Witold Skinder zł. 25. |
Ku uczczeniu nieodżałowanej pamięci
Andrzeja Tupalskiego, zasłużonego i długoletniego członka Żarządu m. Wilna z
doby przedwojennej,
składają urzędnicy
Magistratu, byli Jego współpracownicy na

Żłobek imienia Marji 47 złotych.

niepogody cyrk

był

ice
EE
G
inteligentny wspólnik
obeznany,

zapełniony,

żądną niepowszedniej emocji publicznością.
z handłem
szczeg.
łstotnie walka tych kolosów była bar- Niesnym,
sdi
i

dzo ciekawa. W 22 min. Pinecki
pochwycił nelsonem przeciwnika, lecz ten, wyczoł-

s:

się poza dywan.

Walka

potoczyła

się

dalej.
i
W 38 min. Pineckiemu znów udało się
schwycić Kiryłow
w „swój* niezawodny

nelson,

który okazał tak
o dywan

referencje,
Oferty 1

———

o

Nowość wydawnicza

dały

znak

wyniki

podda-

„WIE SZOPKA ARADEMICKA”

następujące:

Poschof i Willing wałki po 20 min.
zegrali w pierwszem spotkaniu.

w

nie ro-

wyszła

Debiutujący Czech Prohaska
w 3 min.
w bezceremoniałny sposób pokonał wieden.

Huberta.
A
Dzis w piątek walczą:
Prohaska--Krumin, Willing
dujące

Kiryłow— Poschof.

» TRÓJKA TREFLOWA.

— Nie,—rzekła wreszcie, - jeszcze
nie teraz. W oczach jej mignął wyraz
niepewności.
— Pani sama przyjdzie do przekonania,
że mam
rację. O,
pani baronowo, ilebyśmytmogli dokonać
czynów wspólnie! — zawołał klękając
nagle i wyciągając swe długie ramiona ku niej, usiłując
pochwycić jej
dłoń.—Wiem, że jestem
potwornym
karłem,

nieszczęsnym _ niewolnikiem,

który uwielbia piękno, mimo, że jest
zmuszony przez całe życie odczuwać
"swą brzydotę i kalectwo. Lecz w mózgu mym śnią się czasem cudne sny,
ambicja i żądza władzy pożera mnie.
W

ciele

karła

mieści

się

dusza

silna,

która nie zawaha się przed
niczem,
by dopomódz pani.
Patrzyła nań z obrzydzeniem.
— Panie hrabio, to co pan mówi
graniczy z szaleństwem! — odrzekła
chłodno.
— Nie widziałem nigdy wahania
na pani twarzy, jest pani bezwzględną! - zasyczał ponuro. — Tylko ten
piękny Anglik paraliżuje
Twą
wolę,
piękna baronowo!...
:
— Zamilcz pan!-—-krzyknęla,
a w
oczach jej błysnął gniew.
Lecz on ciągnął aalej:

Piękność

jest

znikoma.

Lecz

czyny -nasze nigdyby nie zginęły, przetrwałyby

nas

i tego

Anglika.

— Dosyć już! — tupnęła nogą w

złości, wyrywając
wstrętnej ręki. |

swą

dłoń

z jego

— Gdybyś nie bała się śmiesznoŚ'i,—błagał, nie zważając na wstręt,
który wyrażała twarz baronowej,—
gdybyś zechciała dostrzedz zalety mego umysłu, kryjące się za bezkształtną maską mego ciała, podążylibyśmy

razem ku gwiazdom,

ku sławie!

broszurowem

nakładem

„Slowa“.

Bo nahygia w adm. „Słowa”.

Orłow
- Bryła
Budrusi decy-

V. WILLIAMS.

wydaniu

CENA 1 zł. 20 gr.

|

. —
Kolejowe
“

—
Kino

—

Ša

2а

Wielki

'

sezonu!

I rwszorzgdną,

40

i niemiecki w słowie i

spod

Szlagier

€ancingi

piątek 20 kwietnia, o godz.

fizyczne-

Poj

о$

Sądu Okręgowego
wpisy

8-ej

-

“

io Dansą
przepiękne

>

więcz.

е

12

GALOWE

dogodnie

bez

a wę

gł Mickiewicza

21,

tel 152

4132.

Il. A. „Cyryński

=

=

"NIE
PRZEDSTAWIENIE,

a
e
S
wielkim

©

młodzie-

ppł

w Wilnie wciąg-

Przedsiębiorstwo

poleca

zosta-

3051

się z rejestru.

VI.

W

7212. I. A. „Sulewski Mikołaj". Przedsiębiorstwo zo3052—VI.
stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.

mocy

uchwał

Walnych

2100

złotych, podzielonych

roku.

z dn. 5, 6 15 lutego .1928

VI

156. VI. B. „Bank Handlowy
w Warszawie spółka
akcyjna. Oddział w Wilnie*. Kazimierzowi Borszewskiemu
udzielono łącznej prokury za Oddział Banku w Wilnie.
3055_ VI
w dniu 12 III 1928 roku.

7950. 1. A. „Leįbman

Rocha“

owskiego 45, sklep spożywczy. Firma

м

į

w dniu 13 Il. 1928 roku.
1951. |. A. „Lewin Sora* w Oszmianie,
14, sklep manufaktury. Firma jstnieje od 1912
ściciel Lewin Sora, zam. tamże.
ю

į

skiego

27,

Właściciel

ul.

Rynkowa

roku.

sklep spożywczy.

Firma

istnieje

7954. |. A. „Rudomin Tamara“

ligowskiego

40, sklep

Spożywczy.

ku. Właściciel Rudomin

OOBE

Firma

Tamara, zam.

NORIS WODO A

od

‚ РейтиНета ‚ УМгатагупа
jest bezwzględnie
wydatniejszą farbą
lów

-śmio pokojowe, z kuchnią,
wanna

i ogród,

tamże.

dać w administracji „Słowa*

piśmienne

Mickiewicza

na wy-

do nabycia.

nuunananunu

od

1921 ro-

a

į Patrz
wadzenia
nego

1765 o

; tel.

Nr

sód!

sea

z adresem

4 dla C. A.

skła-

9

Wilno, ul.
Poleca

towarów

letnich,

wełnianych i bawełnianych. Skarpetki,i pończochy, bielizna damska i
męska gotowa i na zamówienie.
Bs przedajemy
również
na raty
na
dogodnych

warunkach.

rze trzy wentylatory żelazne. Zatrzy— Czy pan Cairsdałe już wyszedł mał się przed
ciężkiemi drzwiami,
że swego pokoju?—zapytała.
! malowanemi
na czarno
z wbitemi
— Nie.
wielkiemi
gwoździami,
wśród nich
— Muszę go jaknajprędzej zoba- dojrzał 'v mały dzwonek.
Wszakże
czyć.
dzwonków elektrycznych
nie było w
Gdzie wyjechał von Bartzen?
Kęs, cóż więc miał znaczyć ten dzwo— Powrócił do lasu, by odnaleźć nek tutaj?
ślad młodej Amerykanki; ale nie bęUsiłował otworzyć
drzwi, lecz
dzie to łatwem, bo śnieg padał całą bezskutecznie,
były
one zamknięte
noc...
.
hermetycznie. W tej chwili przypom— Proszę mi dać
znać
natych- niał sobie, że nie słyszał skrzypienia
miast po jego powrocie.
tych drzwi, ani najmniejszego
odgło— Zastosuję się do rozkazu pani su otwierania ich. A jednak
Gellert
baronowej.
:
otwierał je i zamykał.
Powziąwszy
Gellert zwrócił
się ku drzwiom. nagłą decyzję
nacisnął dzwonek i z
Gdy
się znalazł
za
drzwiami bijącem
gwałtownie
sercem
czekał
twarz jego wykrzywiła się wściekłoś- rezultatu.
cią, do krwi gryzł zaciśnięte pięści i
Cicho i wolno,
poruszane
przez
pokrwawione pałce otwierały się to ukrytą sprężynę otworzyły się ciężkie,
znów
zaciskały
się: konwulsyjnie, okute drzwi.
jakby dokoła szyi ofiary.
Promień światła
rozjaśnił mroczLecz, gdy
pięć
minut
później ną długą sień.

Pianina

Vika DOBRA 61
PLANOW.

Ś WIĘTŁODRUKI
Pawi Е5,
iln

Karwowski.

Szczęśliwy, że nareszcie udało mu słomie, w maleńkiej
koniórce,
nie
się wymknąć z zamkniętego koryta- większej niż psia buda,
w atmosferze
rza, Godirey
zamknął
tajemnicze lodowatej
i przepojonej zapachem
podwoje za sobą, które bez szelestu zgnilizny.
powróciły na swe miejsce.
W tej chwili po raz pierwszy GiodPrzy migotliwem
świetle latarki irey zdał sobie sprawę z ogromu niedojrzał stojące
wzdłuż ścian szafy. bezpieczeństwa, jakie mu groziło. BraPomiędzy dwoma szafami znajdował wura nie opuszczała go dotąd,
nie
:
się kran ze zlewem.
poddawał się niepokojom, lecz teraz...
Po chwili znalazł się przed zieloną Uprzejmość wszystkich
mieszkańców
kotarą osłaniającą wejście. Podziemie Kes, spokój panującyw pałacu
zwioto wzbudziło w nim uczucie rozcza- dły jego czujność. Obecnie wszys
tko
rowania, spodziewał się znaleźć tu ukazało mu się w innem
šwietl
e i
szkielety i narzędzia tortur lub czar- dreszcz zgrozy wstrząsnął
jego cianego kota o złowieszczym wygłądzie, łem, na myśl o Gellercie, jego
Szuczuwającego nad tajemniczemi
księ- "rze i latarce...
gami, lecz nie było tu nic przerażaJeśli karzeł bez namysłu
zamorna dował nieszkodliwego starca, to jakiż
jącego, biały kalendarz, wiszący
Ścianie wzbudzał uczucie spokoju. los mógł czekać wroga, który mógł
Rezszerzył kotarę, odsłaniając
drzwi, się stać niebezpiecznym w chwili, gdy
w których tkwił jeszcze
klucz.
Gdy chwila stanowczego wystąpienia
spiotworzył je, znalazł się na schodach skowców nadeszła?
wiodących
w
dół, słabe Światło
Fala gniewu
zalała mózg
Goddzienne przedzierało się poprzez
u- irey'a.
;
уа
chylone drzwiczki.
A
:
Patrząc na starca, który padł ofiaŚwiatło dzienne! | słaba, jak te rą ohydnego mordu,
młody
Anglik
szare promienie, nadzieja wdarła się poprzysiągł pomścić śmierć jego.
do serca Godfrey'a. Szybkiemi
kroCiało
nie
było
jeszcze
zimne,
kami. ruszył naprzód.
Lecz
nawpół Cairsdale szybko zdjął ;sznur z szyi,
otwarte drzwi nie chciały mu się pod- w nadziej, że uda się jeszcze
prżydać, coś ciężkiego musiało przyciskać wołać go do życia; lecz
wysiłki
jego
je. Cairsdale „przešliznąt się przez były bezskuteczne.
szparę i zaledwie znalazł się za drzwia- *
Zbyt starannie dokonał | swego
mi jak mróz ściął krew w jego
ży- dzieła wstrętny karzeł! — :
łach. U nóg jego leżało martwe ciało
Godfrey obejrzał się dokoła.
W
ludzkie. Był to Milos!
Jego
wierny rogu komórki znajdowała
się rama

sługa! W bladym

tlonym

półmroku, rozświe- żelazna, Otaczająca kwadratową okien-

przez zakratowane

okienko w

suficie, Godfrey wyraźnie mógł

roz-

nicę, która

w tej chwili

Lekarz-Dentysta

W. Bobrowska

1.000

korzystnego Zarzecze

do

„Kresy Wileńskie*.

...-..

Karzeł zauważył to i odwrócił się, zaczął wzdłuż korytarza. Przy blabólu przemknął po jego twa- dem Świetle latarki dostrzegł w gó-

i. zło

Sztuczne zę

16 m. FR;
w ika
interesu, Dowiedzieć Przyjmuje
się:
Mickiewicza
1, od g. 12 do 19.- 25
zł.

KOPIOWANIE

.—._._._..—'_._—.-`.....

korony.

w

spólni-

ka z «apitałem

i

dnej

a

|Porcelanowe

inteligentnego

Wileńsk:*

Wileńska 31, tel. 382.

duży wybór

Choroby jamy ustnej
Płombowanie i usuwa
nie zębów bez bólu

Poszukuję

P
(Hempla),
znane ze swej dobrotynku

—. —

bardzo

Vrapno Cišciūškie
muru,

MARYA

by.
Wojskowym, u
dobrym
punkcie sprzedamy rzędnikom i uczący
' się zniżka. Ofiarna
natychmiast
5. Przyjmuje: o:
D. H.-K. „Zacheta“ m.
Gdańska 6, tel.9-05 8-12 i od 4 7.
Wydz. Zdr. Nr.

okryć

bielenia, poleca ReWS
na Woj.
ileńskie Dom Handlowy józef Ihnatowicz i S-kaw Wilnie,
Zawalna 7, tel. 8 - 41.

Lekarz-Dentysta

о

DOCHODOWY

damskich. Dowiedzieć

ci do

nowocze-

[90M

samodziel-

O

centrum

ze wszyst-

152,

-

kowana
do
pro-

М

tel. 277.

ы
W. Zdr. Nr. 152.]

dularów
Wileńskie - Biuro
Komisowo Handlowe Mickiewicza 21,

5.

pracowni

21,

suemi _ wygodąmi
sprzedamy za 5.000

wykwaliti-

krawcowa

Dr. Zeldowiczewa

-©

as

w

miąsta

76- VI

ZZN OWEN ZABAWA SA D.-H, „Bławat

elektrycznością,

oferty

Odznaczona

w Brukseli i Medjołanie
złotemi medalami.

Wszędzie

roku.

|Potrzekne dužę mieszhanie!
pożądana

malarskich.

stawach

najlepszą i najdo bielizny
ce-

Oszmianie, ul. Że-

istnieje

į

m.

11

NNEU

:

оЕ,

1907

Nr

NRRRRRNERZZNUNENENNENNAEA

Wła-

15—VI

w

berskiP

ЗН

Oszmianie, ul. Żeligow-

Perska Sora, zam. tamże.

młynów.

Biuro Techniczno-Handlowe
i Robót inżyne:
St. Sto
Wilno, Mickiewicza 27.

niąk)

jącem wejściem. 3-go
Maja

Kobieta-Lekarz

„DOM
murowany
z ogrodem (osob-

wy-

z

chor. weneryczne,
Syfilis;
narządów
moczowych, od 9
—1, 085 8 wiecz.

folwarkėw,

| tel. 152.
3
oz

i z niekrępu-

godami

D. ZELDOWIEZ

tel. 152.

| misowo-Handlowe, || ul. Mickiewicza 24, |

ы

cia

w

koszKOBIECE, WENEtów
nie ponosi || RYCZNE, NARZĄ(przy
zgłoszeniu || DOW
MOCZÓW.
, Wileń.
Biuro Ko- || od 12--2i od 4-6, |

do wynaję-

į

ВНО
se
i

DOKTOR

Zgłaszający

od zaraz.
8 m. 1.

się W. Pohulanka
7, sklep „Janina“.

Rochel“

w

budowę

roku.

12-VI

„Melcer

przeniosłem przy tejże ujicy Nr 27,
gdzie nadal prowadzę budowę i prze-

21,

kiemi

Pokėj

była otwarta.

. Godirey przeskoczył przez martwe
różnić zmarszczoną twarz i siwe wło-* ciało starca,
z wysiłkiem podniósł

sy, poczciwego
sługi.
Rysy
jego
były Ściągnięte w jakimś konwulsyjnym skurczu, Oczy rozszerzone prze-

„ doskonałe
pierwszorzęfabryki,

sprze-

daję ratami i wynajmuję. W. Pohulanka 9,
m. 23.
—o
Z

3

W. Zdr. Nr 4238,

e

"—
Ba AOSIERN! BE
AKUSZERKA

W. Smialowska

gub. książ. wojsk.,
wydaną przez P.

K./U.

Lida,

na Przyjmuje od godz. 11
Mickiewicza

imię józeia Tomaszewicza, rocznik
02 O

unieważnia się.

mocowana
pala.

R
AL

- o"Y

żelaznym

Teraz wiedział

z

D "Nr. 63)

łańcuchem

już

napewno,

do
:

że

znajdował się w „pracowni Dusiciela".
Na tej samej wilgotnej słomie leżał przed paru dniami trup nieszczęs-

nego Maxa Rubis, który

nie

uciec i śmiercią musiał

zdołał

zapłacić

swą zdradę, a potem wyrzucony prz

z

okno popłynął daleko
na szybkie
ialach potoku.
;
Któż mógł policzyć oiiary
krwiożerczego karła, które znalazły Śmierć

w tajemniczem

podziemiu pałacowem.

Tutaj
też zapewne
miał
się wreszcie tak gościnnie

_ znaleść
przyjmo-

ZY przez hrabiego Godfrey Cairsale!
Przez. chwilę młody Anglik zawa-

hał się: Oto nadawała się sposobność
do ucieczki z sideł, w które wpadł
nieopatrznie. Lecz ogarnął go jednocześnie taki gniew. niepohamowany, że
zadrżał na myśł o zemście.
Morderstwo, dokonane na biednym,
bezbronnym
starcu, wydało mu się
obelgą osobistą. Ogarnęło go pragnienie. pochwycenia wstrętnego:potwora i rozbicia mu głowy o zimne głazy. Powoli odzyskiwał
zimną
krew.
Wiedział, że przewaga
narazie
Бу
Każdy krok nie-'
po stronie Gellerta.

opatrzny mógł być zgubnym

dego

Anglika,

zrozumiał

si działać bardzo

dla mło-,

więc, że mu-

ostrożnie i zdobyć

się na cierpliwość.
Zaczął rozmyślać had
tem,
czy:
powinien spróbować wymknąć się Z
pałacu, czy też powrócić
doń
przez
znane mu tajemne wejście, po
prze”
byciu rzeki łódką.
Zanim jednak powziął ostateczną.

ciężką sztabę i odrzucił
okiennicę.
Zasłaniała ona dosyć duże okno, nachylony nad nim
nadsłuchiwał
rażeniem, a na spuchniętej, sinej szyi chwilę. Do uszu jego doleciał przez decyzję, postanowił poznać lepiej podszum ziemie. Wyszedł więc do sieni, którą
wisiał sznur, który stanowił wymow- wody, po chwili dojrzał ciemne
fale przed chwilą minął i otworzył drzwi:
ne Świadectwo, jaką Śmiercią skonał płynącew otaczającej
zamek
rzece.
Bez namysłu
odsunał
kotarę
"starzec. Ciało jego leżało na brudnej Pod oknem kołysała się łódź
przy- znalazł

się óko w oko z Trałgottem....

m

Bruk.

|

Sa

B LEKARZE
na maszy- | SAWAWYA
p"

skich,

do wszystkiego, znająca dobrze kuchnię

i

Pa

m
s

B

| Mickiewicza

:

Wit

BYAWAT

ośrodków do kupna
za gotówkę.

Służąca
trzebna
tołdowa

Ani
443—

POSZUKUJEMY
majątków
ziem-

dla j. W.

Wilno

maszyny, tak też rachunki i pieniądze
w zupełnym porządku i biuro swoje

łaściciel Lejbman Rocha, zam.
w Oszmianie, ul. św. Duska 9.

1. A.

WELER.

Oszmianie, ul. Želi-

istnieje od 1921

ogrodniczy

Od grudnia miesiąca 1927 r. kilkakrotnie pisałem Firmie G. Kulik
o zmianie umowy reprezentacyjnej,
której warunki materjalne były nieodpowiednie. Z powodu
przemilczenia tej sprawy przez firmę G. Kulik
w dn. 24 III b. r. deklaracją przesłaną przez rejenta p. Korsaka zrzekłem
się zastępstwa powyższej firmy. Aktem zdawczo-odbiorczym zdałem jak

na 28 udzia-

3054

zakład

na

|

ciciela domu. Zgłoszenia do administra-

zdrowi

Czysta |
=

—

EA:

wiczą

(pożądane
wygody)
bezpośrednio od właś-

+

—

7 * 7 PP Ia

; nio i fachowo za-?
| latwia
Wileńskie |
Biuro KomisowoHandlowe Mickie-

mieszkania 2—3
kojowego
z kuchnią

cji „Słowa*

SPROSTOWANIE.

łów po 75 złotych każdy, całkowicie wpłaconych. Wpisano na
Zgromadzeń

+
Poszukuję

Ę

10—2.

posz
* pos o
wała

najniższych

nik

=

„PEG
PROCZ AZ
UDE NT
A
DRS

w dniu 3. Ill. 1928 r.
35. II. B. „Sład — spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Zwaloryzowany
i podwyższony kapitał zakławynosi

odmianach

din

Sab
|**7%*

H A

program gratis

wa” pod „Mieszkanie
3 pokojowe

Dział B. w dniu 23. II. 1928 r.
281. II. B. „Bechesed—spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią“. Spółka została zlikwidowana i BE
się
z rejestru..

obecnie

0

poleca F. SZYK
Wilno, Zawalna
58.

3 pokojoMieszkania wego
z
a 1) ul. Sadowa 8, 2) ul. Słowackiego 6 ® kuchnią poszukuje się.
Zgłoszenia do „Sło-

w dniu 28. Il. 1928 r.

dowy

Pokój

kwiat
aeł gal szenia:wigodėmi,
Cala
natowe,
ul. * Wileńsk
i inne
W26-5, Šiais
wyborze po
gzy 4—
KM
35

|cenach
Ce

2
pierwszorzędny

krzaczaste :
i pienne

dodatkowe:

Izaak“.

1714-2

Jakóbska

0

й
NASIG

Dramat
w
12 aktach w rolach &głównych
К
.
Erika
aa
i Reinhold zk
tualety,
spełunki
apaszów,
oto treść silnego

RARNZZZAREZNNZZNNAZUNANENNESU

Dział A. w dniu 3,III - 1928 r.
ło zlikwidowane i wykreśla

„Słowa”

„Sło- do wynajęcia. Ui, Św

kosztów
Wileń. Biuro Komisowo-Handlowe,

Najczarowniejsz

j tlaezyjnego dramatu.

Rejestr Handlooy.
następujące

do

atut kinematografji | wa“ pod „komorne“.

kar steainy i dalszy ciąg walki irancuskiej. DZIŚ WALCZĄ:1) Orłow (Rosja) i Bryła (G. Sląsk), 2) Prohaska
i Miną (Berlin), 4) Decydująca aż do
rezultatu
ogramach.
programac

nięto

administracji

oszukuje się

я COLOSSEUM
EUM,
(Łotwa), 3)ja) A
| | (Czechosłowacja) i Krumin
A
Lion
Szczi
у
na placu„Łukiskim* Poochof (Frankfurt) i Kiryłow (Syberja).
Szczegóły
w
RA

Do Rejestru Handlowego

do

Ft. P. H. W.

Zgłoszenia

lutego 1928 r, 2) Wyniki wychowania

biu-

piśmie, oraz korespondencję
(event,ė
stenografję), Oerty
(z załączeniem
=3curiculum
vitae
oraz
referencji)

mieszkania 2 3 pokojowego z kuchnią

Wspaniały

Sitę

PPRudiektant (kt) powinien posiądać”
polski

język

gwiazdy,
ulubieńcy
publiczności
Hajd i Suzy
Vernon.
Sukces

W kancelarji „Ogniska* przyjmuje się zapisy do Kółka operowego
ży pod kier. p. M. Worotyńskiego.

LT

w

“1953. I. A. „Perska Sora"

Redaktor odpowiedzialny Czesiaw

roli ygłównej

Groteska w 1 akcie.

film

(Szał miłości i upojenia).

bóstolone

„nina iu
W
Palais
у
S
dancingi
i

UWAGA:

(Dziś

cy RK

!

Wstworne sałony, wesołe

dworca kolejo-"
wego).

skurcz

Wydawca Stanisław Mackiewicz.

najrozkoszniejszy

w dniu |-go

i

pt.

Pochwycił znów jej rękę,
lecz o- wpadł bez
uprzedzenia
do pokoju
depchnęła silnie, że się zatoczył.
pięknej pani, twarz jego _ wyrażała
Pan jest... pan jest ohydny! -— najwyższe przerażenie,
rzekła.
`
- Cairsdale zniknął!
Pokój jego
Karzeł wyprostował się powoli, jest pusty!
twarz jego zbladła
Śmiertelnie i była
ROZDZIAŁ XIX.
znów bez wyrazu,
niby
bezmyślna
„Pracownia* hrabiego Gelłerta.
maska.
— Jestem pokornym
sługą pani
Odgłos zamykanych
drzwi odbił
baronowej szepnął.
Się przykrem echem w uszach GodVali patrzyła nań z pogardą.
irey'a. Mógł
mieć jeszcze nadzieję,
— Dom ten należy do pana, hra- że odnajdzie jakieś potajemne wyjście,
bio Gellercie, nie
mogę
więc „ panu lecz nie wydało mu się to prawdoporozkazywać, ale przyjaciele
moi
po- dobnem.
Korytarz,
w
którym się.
trafią mnie obronić przed
tego ro- znajdował musiał jednak mieć jakieś
dzaju napaściami.
Czy pan mnie ro- wyjście niewidoczne, gdyż
powietrze
zumie?
było - tutaj
Świeże i dosyć czyste.
Tak, pani!
Godfrey zapalił swą
elektryczną laUkłonił się raz jeszcze.
tarkę, gdyż teraz nie obawiał się, że
Baronowa wytarła rękę chusteczką, światło go zdradzi. Sytuacja wydawajakby chcąc zetrzeć z niej Ślady jego ła mu się krytyczną.
dotknięcia.
)
„. Wyszedł z ukrycia i posuwać się

rzy.

się

FILM ZE ŚPIEWEM.

filmowego

w Oszmianie, ul. Żeligowskiego 3, sklep spožywczy. Firma istnieje od 1921 roku.
Właściciel Melcer.Rochel, zam. tamże.
74- VI

g" PansanuannauusaunEnsnna

w

RU

Superszlagier erotyczny
.. erotyczny poemat miłości w
ZA
W roli głównej bosko-zbudowana, „czarodziejsko-piękna,
faworyta królów
ORLA
DAM | TA.
Uwaga:
Ceny miejsc zniżone—dziecinne 50 gr.,
III miejsce 80 gr.

„WARDA
Wielka 30.

7952.

BNadmin. „Siowa“ pod „Natychmiast“.

przekonywującym

dał

działem
oe

ymagane
b. poważne
LM
mieziaczńy
kapitał.

argumentem
2е po 7 min. wyczerpany i
obezwładniony Kiryłow, trzykrotnem uderzeniem dłonią
nia się.
inne walki

Zz

Figle automatów.

W rolach głównych
3
Wiili Fritsz,
Liana
4,6, 8i 10 m. 15.

1) Zdjęcia z balu

DZIŚ!

Ža

Sądo-

została przed tym terminem.
Sprawę
Red.
Jurkiewicza odroczono,
gdyż prokurator prosił o powołanie
dodatkowego świadka. Sąd przychylił się do tej
prośby, zezwalając jednocześnie i obronie

Pineckiego z syberyjczykiem Ki”
wywołało takie
zainteresowanie, BN

|

wymaga-

wo poczynienia w przeciągu siedmiu dni
od daty wręczenia wniosku prokuratorskiego starań o sprowadzenie świadków:
W tym wypadku rozprawa wyznaczona

sezonu-

nic. do życze-

udowodniła

nym przez Ustawę
postępowania
karnego
warunkom. Oskarżonemu przysługuje .pra-

należy do jednego

nie pozostawia

gdyż obrona

wi, że termin jej nie odpowiadał

naturalnych.

|

L: kisna Urmas potrzebuje L)

słynnej powieści Eltona

ŚCI przepiękny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na | ..
EE:
emigracji. W rolach głównych: słynni artyści kinematograiji Iwan
yn
— Kobieta
Vivian Gibson, Bruno Kastner,
Georg Aleksa.
Bilety honorowe nie | iajpowniejsze
:
ważne. Początek o godz. 4tej ost. s. 10.25.
|
Si
lokaty | załatwia | pierwszem

Petrowicz,

sprawy.

munikatu urzędowego, wydanego w tej sprawie, Redaktorom zaś zamieszczenie wiadomości w całej sprawie.
:
Sprawa
p. Olejniczakowskiej została

wią się pewnego razu
wśród letników demoniczna „panna z wielkiego miasta” ( Janet Gayner) usidla oną niebawem prosto-

„z najlepszych filmów tegorocznego

podobne

podług

kolorach

Nad program:

DZĄŚ

|
į
|

„BREISKU

Na ławach oskarżenią zasiedli więc p.
Olejniczakowska, oraz
Redaktorzy
pism:
„Expresu
Wileńskiego* — M. de Latour i
„Kurjerą Wileńskiego* — J. Jurkiewicz.
Pani Olejniczakowskiej zarzuca się zamieszczenie w pismach
sprostowania
ko-

świetlany ostatnio w „Heliosie" - „Wschód
słońca”, świetnie wyreżyserowany
przez
Murnau według noweli Sudermanna „Podróż

Kino-Teatr

(obok

W dniu wczorajszym
i onegdaj Sąd
Okręgowy w Wilnie rozpoznawał trzy sprawy wynikłe ną tle rewizji dokonanej w
mieszkaniu
p. Olimpji Olejniczakowskiej,
część którego zajmuje vice prezes Sądu
Apelacyjnego p. L. Bochwic. |
‚

w

Już nadszedłi demonstruje

Nad program:

zaś młodzież

Z SĄDÓW

10 akt.

go_M. ENGELSZTERNA, któcy przyjmuje codziennie kąpiel w Wilji w zimie przy 20 stopniach.

—bawiła się wybornie. Bufet był urządzony

te arcy-

38.

wiczą 22.

:

wielkanocnego*

5.

028 roku „OSIOINI 01"

Kino-Teatr
> A. Mickie-

Karpowiczowa.

szczególnie

FAIRBANKS.

wszechšwiatowy! Seansy o godz.

POLONIA”

przez publiczność,

w stylu tradycyjnego „stołu
rosyjskiego.

„Dama ka-

Wszystkie

powitana

Publiczność

meljowa“; „Cyganerja“; „Zmartwychwstanie“
Tolstoja; „Wachlarz lady Windermaere“—
Oscara

p.

zmuszona była bisować kilkakrotnie.

Ostatniemi czasy ta-

inscenizacje

Wileńska

daje wszelkie prawa do szerszej produkcji,
niż w obecnych skromnych warunkach.
Istotnie porwała publiczność
niezrównana w swym artyzmie i szczerości, jedyna
we Wilnie odtwórczyni i wykonawczyni lu-

amerykańskich

lomasa. Film

w

Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Ceny miejsc: parter 80 gr. Balkon
gr. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: „FALKLAND“,

| DZIŚ PREMJERA.

„HELIOS“

p. Jar-

w Wilnie p. H. Łaszkiewiczowej, kształciła
się p. W. następnie zagranicą. Talent jej

rze-

DOUGLAS

dramat

IC sktadae

p. Zubowiczową.

Spiewała „berżeretki”,

Ostrobramska

Kino-Teatr

usłyszeliśmy

w Ognisku Kołejowem.
=
Balet reprezentowały
pp. Dolska i Winogradzka. Po ukończeniu szkoły łubianej

europejskiej, jak też i wymagania europejskiego rynku filmowego. W rezultacie tego

kie naprzykład

koncertu

uł.

SALA MIEJSKA

epokowy

"

EGZABEB DAD ИЕВ LTEN

Kulturalno-Oświatowy

nym

utworom
oryginalnym, lub też inscenizacjom arcydzieł literatury światowej o,wykonaniu precyzyjnem i o' głęboko przemyślanej
treści.
Ten dodatni przełom w amerykańskiej
wytwórczości filmowej został spowodowany zarówno przez wpływy kinematografji

przełomu oglądaliśmy

ciągu

P. Dzikowska

połączeniu z niezręcz-

„dobrym

Kiojski Ainematograi

prawo-

cewa
— romanse Czajkowskiego. Arje operowe i romavse zaśpiewał p. Olszewski, któregośmy mieli sposobność słyszeć niejenokrotnie na porankach-popisach prof. Ludwiga i ostatnio na wielkim koncercie religij-

oraz treś-

moralizowania

dalszym

znapą z audycyj radjowych

ci ideowej nakręcanych tam filmów.
nemi

świąt

sławnych Wielkiejnocy odbyła się staraniem
Koła Pań (prezeska p. Mansurowowa)rprzy
Tow. Ros. iamilijna herbatka
z działem koncertowym. Zainaugurował go młody, rokujący wielkie nadzieje spiewak p. Bukowski
(baryton), który wykonał kilka romansów.

Kinematografja amerykafska“. ktėra zawszešimponowala
europejskieį publicznošci
kinowej przepychem wystawy i bogactwem
truck'ów w swoich
Obrazach, a to dzięki
kolosalnym środkom finansowym tamecznych przedsiębiorców filmowych,
czyni о-

statnio

dniu

„BZARBY

TE

17 bm., w trzecim

Od dnia 16 do 20 kwietnia 1928 r. włącznie będą wyświetlane filmy:
PIRAT

SASS

LT

słońca" w kino-teatrze
„Helios“.

"HR

—

„Wschód

ekranie.

Uunssososaosanaszsea

Na srebrnym

РО

„Wydawnictwo

Wileńskie"

ul. Kwaszelna

23.

