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detalicznej

starożytniej

osłabienia

nej, o czem

mówi

cena

4, otwarta od 9 do 3. Telefony:

pojedyńczego

prawdy,

im więcej jest

walki antyreligij-

Stalin

w swym

re-

N-ru

redakcji 243, administracji

4 zł.

20 groszy.

228, drukarni

nie możno przemilczeć.
Notujemy оbecnie zjawisko bezwarunkowego obniżenia
zainteresowania
„bęzbožną“

która

osobliwie

frontu"...

2%

R

„Zdawało się iż uda się. nam bez
specjalnej agitacji,
odsunąć
"żadnej
„Cerkiew chrystusowa“ (cudzysłów i
ortogratja bolszewicka!) ńa drugi plan.
Lecz nie wzięto pod. uwagę: jednej
okoliczności.
Pozostałości ' starego regim'u które żyją i obecnie, tak
samo
jak i kapitalistyczne
nowotwory
(7) osobliwie
kałactwo
zupełnie nie - mają- zamiaru oczekiwać
ze złożonemi rękami własnej Śmierci",
„Jedyną polityczną
platformą, która
umożliwią. wystąpienia drobno-burżuazyjnej reakcji, jedyną legalnie istniejącą organizacją, która: odrzuca punkt
widzenia
klasowej wałki proletariatu

jest Cerkiew*.

AC:

Л

chrystusie“

w

„Hasło „braterstwo

irontu , proleta-

rjatu, Kułak i proletarjusz
robią się
dziećmi jednego
„ojca niebieskiego"
(oriograija bolsz.!)
Już z tych
słów
widać jaką „to
niezłomną
siłę przedstawia dla bol-

co

do rozmieszczenia

na

konferencji

w

zebrali się
trzech ko-

Królewcu.

Po

zebrali

się dnia 20 kwietnia

w

Berlinie

celem

ustalenia

dat rozpoczęcia prac poszczególnych komisyj, oraz miejsca
urzędowania.
с
й
Za zgodą obu stron ustalono, že komisja pierwsza

bezpieczeństwa i odszkodowań

nikacyjna

zbierze

się w

misja trzecia prawnicza
Berlinie

zbierze

się w Kownie dnia

druga—gospodarcza
Warszawie

i. ruchu

i tranzytowo-komudnia

lokalnego

zbierze się w

dnia 21 maja.

. Dziś odhędzie się drugie posiedzenie.

mogły żebrać dopićro w terminie nieco późniejszym
przewodniczący

tych

dwóch

komisyj

ze względu

Jak

wiadomo

po

ukazaniu

niemiecko-litewskimi,

w

na to, że

pierwszych emigrantów

terenie

lltewskich

Wilnie

organizacje

litewskie

jak

słychać w formie

na

tež

faktycznie tak się rzecz przedstawia, to wówczas
nowego

dopełniającego Śledztwa

pogłosek,

komitet trzech Ligi Naro-

ze strony

Ligi Narodów.

. Deklaracja Japonii w sprawie wysłania wojsk.

TOKIO, 20. IV. PAT. W deklaracji oficjalnej, uzasadniającej wysłanie
wszystkie wychodzące tu pisma przywojsk
do Chin rząd japoński oświadcza, iż gdy.w roku ubiegłym wycofyprzynajmniej
Takie
jęły ich wrogo.
orga-

oficjalne tych

było- stanowisko

wał swe

wojska

z Szantungu

uprzedzał rząd chiński, że na

jednak nownego zakłócenia spokoju lub porządku.

gotów . będzie

wypadek

wysłać

po-

nową

nizacyj i pism. Po pewnym
Deklaracja podczasie poczęły przenikać wiadomości, ekspedycję w celu ochrony życiaI mienia Japończyków.
wrogich
° 7е znaczna część litewskiego społe- kreśla dalej, że obecna ekspedycja nie jest bynajmniej dowodem
czeństwa w Wilnie, zwłaszcza rekru- intencyj rządu japońskiego wobec. Chin, ani nie oznacza interwencji wojtująca się z obozu lewicy, podtrzymu-

skowej na rzecz jednej lub drugiej z walczących stron.

je kontakt z emigrantami. Podobno
nawet nowo-powstała organizacja о-

Rewicje 1 aresztowania wśród komanistów w. Rydze.

łaczy litewskich odważył się głośno

Areszfowanie. depufowanego

dniami

jeden z

tutejszych

dzia-

wypowiedzieć w obronie emigrantów,
a jedno z pism litewskich - odważyło

na swoich

się artykuł ten umieścić

szpaltach. Mianowicie p. Wałajtis zamieścił w „Vilniaus Aidas* niezmiernie znamienny, jeżeli chodzi o dotych-

którym

czasowe stosunki artykuł, w

przemawia za współpracą z emigranJest to jeszcze jeden
tami litewskimi.
objaw, że tutejsze nieliczne społeczeń-

zamknięte

stwo litewskie,

ciasnem

się coraz bardziej

„na

lewo”. Tem się tłomaczy zapewne to
zjawisko, o którem wspomniał bawiący w Wilnie. prof. Birżyszko, że Litwini wileńscy coraz mniej mają wpływu w Kownie i że” tamtejsze
siery
przestały

się

prawie

zupełnie

z niemi

liczyć.

TTT SK
TA
(OUT

Prezydjum zrzeszenia Sędziów i
Prokuratorów a viee-premjera
.

artla.

WARSZAWA. 20,IV. PAT. WiceMinistrów „prof. Bartel
prezes Rady
16 'b. m. reprezenprzyjął w dniu

tantów

nowowybranego

zrzeszenia

sędziów

i

prezydjum

prokuratorów

Rzeczypospolitej Polskiej w osobach

prezesa dr.

Jana

Morawskiego,

Sardoniego,

zawiadamiając,

sekretarza

Jana

aresztowanie

odbyło

się w

że przemawiać

będzie

na nim

sposób

wielki

nieznany

na-

wiec

mówca.

Po wygłoszeniu przemówienia, propagującego zasady bolszewizmu, mówca opuścił salę. Poznał go jednak
inspektor
policji i
aresztował przy wejściu. Doriot przybył z Belgii.

Obraz Bułgarii po ciężkiej kafasfrofie,
SOFJA 20.IV PAT. Szkody jakie spowodowało ostatnie trzęsienie
ziemi w Bułgarji są bardzo znaczne. W całem mieście Filipopolu z wyjątkiem środkowej jego części, znajdującej się na wzgórzach, znać Ślady
trzęsienia. W miasteczku Kalczli zawalił się kościół. Miejscowości Baltadi,
Czakireto, Menole, Tressi, Alibakowo, Belozen, Sadowo, Satybegowo,
Papazly i in. są tak dalece zniszczone, że ocalało w nich zaledwie kilka budynków. a reszta domów leży w gruzach. W Borysowgradzie uległy
zniszczeniu domy, które ocalały przy pierwszem trzęsieniu ziemi. Liczba ofiar
w miarę prowadzonych poszukiwań stale wzrasta. Dotychczas już
stwierdzono śmierć około 100 osób.
a
i
Linje kolejowe i szosy znacznie
ucierpiały.
Najbardziej
zniszczona
jest szosa łącząca Filipopol z Papazly. Z powodu zapadnięcia
się gruntu
w wielu miejscach oraz licznych szczelin, które się wytworzyły
skutkiem

i tabelowe

o 25 proc. drożej.

Za

konsolidują,

p. Zaleski, jej siły gospodarcze
gają

się one

na

Ska, dawne

niedorzeczne
wiadomości,.
przeważnie ze źródeł węgierskich -pochodzące, 'o jakichś nowych i fanta-

stycznych „blokach" obejmujących m. i.
Włochy, Polskę, Węgry, Turcję, Bułgarję i... Albanję. Zostawmy również
w Spokoju „sensacyjne'
doniesienia

Pol-.

ska zmieniała swą politykę zagraniczną.

Nie zaszło nic takiego, « coby
Trzeba jednak zwrócić
głosy niektórych dzienników
które wykazały jak słabo
ropie powojennej orjentują.
my, że lewicowe dzienniki
niechęcią

wet

piszą

:
uwagę na
paryskich,
się w EuRozumieparyskiez

o wszystkiem

pośrednio dotyczy

zumiemy,
artykuły

Polskę

zmuszało.

co

na-

faszyzmu; ro-

że p. Victor Vivier aż trzy
poświęcił wizycie
p. Zale-

skiego w Qzotidien'ie

doszukując się

co za plany kryje cała ta „podejrzana”,
akcja dyplomatyczna
p. Mussoliniego; rozumiemy,
że p. Victor Snell

miemy,
że publicystów
francuskich
„podražnit artykuł rzymskiego /mpero
dowodzącego, iż: „berło polityki europejskiej przeszło ż Paryża
do
Rzymu..."
Ale skąd
„zaraz okrzyki
p.
Gabriela
Perreux
w
Paris - Miai

także

nad Dunajem

miarę

rosną,

Dawna

ku

nieraz już
wam
ten

Dziś

ta Połska

mówili w Paryżu:
wasal
na wscho-

powiadają:
jest

jest przyjaźń
są

się

Polska nigdy nie była niczyim
salem,
a wdzięczna była, jest i
dzie. Ale sojusz z Francją i z.
munją nie związał jej bynajmniej
wobec innych krajów. Polska nie
małym kraikiem, któremu dyktuje

politykę.

Gdyby:

sym-

patje. W czasie ostatniej wojny Ozwały się one żywem echem:
w słonecznej ltalji: w kraju tym podniosły się
już w roku 1915 głosy za całkowitą
niepodległością Polski. W czasie konferencji
pokojowej
Włochy
miały
dość swych własnych kłopotów,
aby
popierać czynnie polskie rewindykacje,

ale w każdym razie się im nie

Po dojściu do
władzy
roła _ międzynarodowa

Włoch

stała

znów

się czynną.

łyby uzasadnione.

to

p. Mussolini

Sprawie

podjął

uznania

Ale Polska usiłuje

Najpoważniejsze dzienniki irancuskie tego właśnie są zdania. Wystarczy przytoczyć głos p. Augusta Gau-

vain'a w Journal des Debats:
, jeśli
p. Zaleski — pisze senjor
publicyzdobędzie

dla

interesów polskich męża takiego

styki

francuskiej

—

po-

wschodnich.

Za

„Wywiad

z min. Zaleskimi.

lepsze będą stosunki Polski z innemi
państwami, tem większą będzie liczba

państw,

rozumiejących

prawdziwe

ce-

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospelitej o utworzeniu biura projektów
meljoracji
Polesia.
Zadaniem biura
będzie opracowanie ogólnego projektu i kosztorysu meljoracji Polesia i
przygotowania
planu
stinansowania
tej meljoracji.
Projekt ma być opracowanyw przeciągu lat czterech kosztem sześciu miljonów złotych.
Obok
biura rozporządzenie
ustanawia przy
ministrze robót publicznych stałą komisję
doradczą
z delegatów Ministerstw interesowanych
w
meljoracji
Polesia, następnie
wojewodów:
Poleskiego,
Nowogródzkiego,
Wołyńskiego.
Białostockiego,
dyrektora
Dróg Wodnych w Wilnie i dyrektora
Biura Projektów meljoracji Polesia.
Projekt meljoracji Polesia
będzie
obejmował regulację rzek
spławnych
i niespławnych, regulację naturalnych
i sztucznych
dróg żaglowych
oraz
podstawową meljorację gruntów, czyli

, Król Borys odwiedził Filipopol i inne miejscowości nawiedzione
katastroią żywiołową i osobiście wydał rozkazy
celem przyśpieszenia
akcji
niesienia pomocy ludności. Szkody obliczają na kilkaset miljonów lewów.
najpopowynosiła
paniki
Ludność stolicy i innych miast pod wpływem
trzebniejsze sprzęty z domów i nocuje pod gołem niebem.

użytku.

Orient

wytrysły nieznane dotychczas

Express

musiał

12

i przeciw.

.

Propozycje

Kelloga

w sprawie

niem

.ministra

Sokala

zgłoszone

potępie-

nia wojny, przypominające propozycje imie-

Ententy w większym niż dziś stopniu
liczyć mogły na poparcie Paryża, nie
szukałyby oparcia gdzieindziej.
Polsce nie tylko o „oparcie* chodzi.
W
miarę jak się jej
stosunki

do

krakow-

min. 30 w wielkiej sali rozpraw Sądu
odbyło się powitanie p.
Okręgowego
Ministra w imieniu wszystkich sędziów
apelacji krakowskiej. Przemawiał predr. Walter,
Sądu Apelacyjnego
zes
który w rzeczowym wywodzie przedstawił postulaty stanu / sędziowskiego

:

Paris, że gdyby Polska i kraje Małej

się niezdatna

sądów

Z państwa
o
„interesach Szczególnych" staje się Polska mocarstwem
europejskiem.
Nie. jest to faniaron- w związku
z nową ustawą, prosząc
nada,
ale stwierdzenie faktu. Francja p. Ministra
© opiekę nad sądownic„może się tylko z tego. cieszyć. Paryż twem
krakowskiem.
P. Minister popowitanie i ząznaczył,
nadal pozostaje dła
Polski
najważ- dziękował za
poniejszym.
punktem
zaczepienia
jej że będzie się starał uwzględnić
trzeby sądownictwa krakowskiego.
polityki. zagranicznej,
ale Paryż jej
nie wystarcza.
, Skrupuły Markiza.
Kazimierz Smogorzewsk'.

źródła i zalały

ta stała

sędziowie

z członka-

Okręgowego, pozostali
p. mini-

Po ukończeniu konierencji © godz.

granic

wości Satybegowo i Monolo

szosa

konferencję

skich.
O godz. 10 min. 30, min. Meysztowicz zwiedził w towarzystwie prezesa
Sądu Apelacyjnego dr. Waltera i nadradcy
Sądu Krzyżanowskiego
Sąd
poczem
Cywilny przy ul. Św. Jana,
Ó godz. 1l-ej rozpoczęła się w obecności p. Ministra
w biurze Prezesa
Sądu Apelacyjnego konierencja prezesów wszystkich
Sądów Okręgowych.

Zaraz

być zatrzymany na stacji Papazly. Dopiero wczoraj
wieczorem po naprawieniu toru wyruszył w dalszą drogę.
:
й
Zanotowano wiele interesujących zjawisk, między innemi
w
miejsco-

trzęsienia,

strowi

inicjatywę w

polskich

odbędzie

mi prezydjum Sądu
czem przedstawieni

skorzystała z tego Polska, bo wszak

* WARSZAWA,
20-IV. PAT.
W
Polska wszczęła ja- Dzienniku Ustaw Nr. 17 ukazało się

zacieśnić swe stosunki
z Włochami.
Nie zmienia to w niczem jej dotychczasowej
polityki
i prasa paryska
żadnych nie ma do obaw powodów.

wości

prze-

ciwstawiały.
faszyzmu,

@-

raz prokuratora Ekermana. Po powitaniu przez
przedstawicieli
władz i
miejscowego
sądownictwa — - minister
Meysztowicz odjechał do Grand
Ho- .
teju, gdzie zamieszkał. W ciągu dnia
dzisiejszego p. minister
sprawiedli-

włosko-pol-

włosko-polskie

dzie Polska,
tem
łatwiejszą
będzie
wa-' rola Francji, jako jej sojuszniczki i
przyjaciółki.
bęRurąk
Biuro projektów meljoracji Pojest
lesia.
się

kieś rokowania
naruszające choćby
pośrednio jej dotychczasowe międzynarodowe zobowiązania - krytyki by-

łów Maleszewskiego i Bateckiego

że

z intere-

„Patrzcie, le polityki polskiej i im silniejszą bę-

niewdzięczna...*

min. 33 rano
przybył tu minister
sprawiedliwości Meysztowicz
w' towarzystwie
deryktora
departamentu
Swiątkowskiego, naczelników wydzia-

Polska

PARYŻ, 20 IV. PAT. „Petit Parisien'* ogłasza wywiad udzielony przez
min. Zaleskiego przed jego wyjazdem
z
Rzymu. Min. Zaleski oświadczył, że
(144 b. m.)
w rodzaju:
„Tu quoque,
istniejące
stosunki francusko-polskie
Polonia!'?
Skąd insynuacje, jakoby wypływają z naturalnego
Stanu rzeWarszawa odwracała się od Paryża? czy, dzięki któremu zbytecznem jest
Czy po to, aby
usprawiedliwić ber- podkreślać ich szczerość i serdeczność.
lińskie: doniesienia tegoż
Paris-Midi, Wojna nauczyła Polskę i Francję kow
zapatrywaniach
że „Polska, nastrajając Francję prze- nieczności zgody
na kwestje mogące wytworzyć trudnociwko sobie, ułatwi załatwienie spra- ści dla obu krajów. Wyżej
wzmianwy... korytarza"? | skąd zarzut „bis- kowane elementy oczywiste
dla każmarkizmu* pod adresem p. Mussoli- dego badacza
politycznego
powinny
nitego ze strony takiego
italofila jak stanowić podłoże Ścisłej współpracy
rządów
warszawskiego i paryskiego
p. Emil Burć (Avenir)?
na terenie Ligi Narodów.
Niedorzeczne są insynuacje O oZ tego względu zdziwiły
ministra
ziębieniu się
stosunków francusko- pewne głosy prasy
francuskiej, kopolskich.
Sojusz
francusko - polski mentujące w sposób tendencyjny znaMiciągle jest w obu
opinjach żywotny. czenie jego podróży do Rzymu.
nister
jest
przekonany,
że
obaw
tych
Jest jedną z silniejszych gwarancyj
nie podzielają poważni politycy franpokoju
europejskiego.
Polska
jest cuscy, którzy
rozumieją
doskonale,
swym sojuszom wierna i posądzanie że podróż
ministra
Zaleskiego
do
jej o „odwracanie się* od Paryża — Rzymu ma cele wyłącznie
pokojowe.
z palca
może
tylko
być wyssane. Dla każdego jest zrozumiałem, że im
Niemcy
„Poco

KRAKÓW, 20.IV. Pat. Dziś o g.8

jak

południowi,

spotykają

20-gi

Min. Meyszfowicz w Krakowie

uświadamia sobie, że jej interesy nietylko nąd Bałtykiem leżą, że rozcią-

sami Włoch.

boku

w

dostarczenie numeru dowodowego

21. IV. 28

kroju jak p. Mussolini,
to nikt bardziej od nas cieszył się nie będzie..."
Podobną
opinję
wyraził
w trzech
wstępnych artykułach 7emps. P. Gćraud — „Pertinax“
poszedł jeszcze ogółem
całą
dziedzinę
gospodarki
wodnej
na
Polesiu.
Rada
Ministrów
dalej: ten nieubłagany krytyk
dyplopowierzyła
opracowanie
projektu
Mimacji. p. Briand'a napisał w Echo de

Sę- okolice.

dziego Najwyższego Trybunału AdmiWacława
nistracyjnego, wiceprezesa
NajwyżSądu
o
sędzieg
kiego,
Miszews

szego, generalnego

ryża. Według Journalu

stępujący: komuniści Valencien zwołałi na wczoraj

zwraca

kierunku

w

komunisty Doriofa.

PARYŻ, 20—1V. Pat. Aresztowanego wczoraj w Valencienes
deputowanego komunistycznego Doriota przewieziono
do Pa-

swem

w

politycznem,

kółku

cyfrowe

Polski wywołały .w Europie niespodziewaąnie, wielkie wrażenie. Zostawmy

jak

się nawpół pokryiomu. Dopiero przed
kilku

jakie

„polski minister
spraw zagranicznych,
odbył z p. Mussolini'm 13 i 16. b. m.,
oraz serdeczne bardzo z-tego. powodu głosy prasy włoskiej pod adresem

dzie?..."

RYGA, 20.IV. PAT. Policja polityczna dokonała szeregu rewizyj i aresztowań pośród komunistów, przyczem znalazła dokumenty
stwierdzające, że
dzienniki lewicowych związków zawodowych są zaopatrywane w pieniądze
przez komunistów. W Dynabnrgu wykryto archiwa komunistyczne
i nader.
ważną korespondencję z .Moskwą. Dotychczas aresztowano 11 komunistów.

światowa pod nazwą „Kultury posiada w swem łonie kilku przedstawicieli
emigracji. Wszystko to jednak działo

Dwie rozmowy,

żem. Virtuti. Mil tari 1-ej klasy; rozu-

że materjały przedłożone komisji w St. Gothard nie są identyczne z kara-że jeżeli
Dziennik dodaje,
binami maszynowemi pochodzącemi z Włoch.

Wilna, wszystkie, istniejące w

ABW FZ
BBR
AN

wewnętrzne

których uczestniczą

Przyjaźń włosko-węgierska.

"dów zażąda

Paryż, 17 kwielnie,

krzywi się w £'Qeuure nawet na udekorowanie' włoskiego dyktatora krzy-

litewskiej

inkai
ZETOR RODACY

nie jest jeszcze olicjalnie ogłoszone, to jednak

się

„Ruch“.

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

Ogłoszenia

do tego

ze strony

Afera z. karahinami maszynowemi komplikuje się

emigrantami.

ogłoszeń

- do takiej zmiany

BERLIN, 20. IV. PAT. Dzisiejsze posiedzenie obustronnych przewodniczących komisyj wyłonionych w Królewcu
odbyło się w gmachu posel"stwa litewskiego w Berlinie pod przewodnictwem pos. Sidzikauskasa. Jutro
o godz. 4 pp. odbędzie się następne posiedzenie,
na którem „ustalony Z0stanie protokuł dzisiejszego posiedzenia. -Posiedzenie jutrzejsze odbędzie
się w gmachu poselstwa polskiego.
Co do rozmaitych terminów
zwołania
poszczególnych
komisyj, to
komisja bezpieczeństwa i odszkodowań będzie się mogła
zebrać już T
maja, wcześniej od innych komisyj, a to dlatego,
że materjał dla obrad
tej komisji jest już obustronnie całkowicie przygotowany.
Komisja ta po
kilku dniach ulegnie krótkiej przerwie
ze
względu
na «święto narodowe
litewskie przypadające w dniu 15 maja.
Pozostałe dwie komisje będą: się
obydwaj

T-wa

*

a ko- - prasy berlińskiej o tem, jakoby

18 maja,

BUDAPESZT. 20.1V. PAT.
Przebywający
w. Budapeszcie parlamentarzyści włoscy przyjęci zostali dzisiaj” przez
regenta, „który witając ich
podkreślił, że. węzły. historyczne i intelektualne
istniejące od wieków mięszewików „Święta Wiara Chrystuso- dzy. Włochami a Węgrami rozerwane zostały przez wojnę, jednakże po
wa”. Widzimy, iż wszelkie klasy, na- wojnie. nawiązane zostały na nowo. Włochy. współczesne — oświadczył
wet tak popierany przez. bolszewików dalej regent, — które od czasu zakończenia wojny poczyniły tak wspaniaproletarjusz nie'chce
porzucić
swej łe postępy, wyciągnęły
do
Węgier
przyjacielską
rękę, zaś Węgry ze
wiary, mimo jawnego narażania Sie- szczerą przyjemnością. skorzystały z okazji odńowienia
odwiecznej
bie na niebezpieczeństwo. „Popi roz- przyjaźni.
winęli. maximum aktywności w pracy.
Oni przenikają do koszar robotników,
do internatów,
do mieszkań
-prolePARYŻ, 20. IV. PAT. „Matia* donosi z Genewy, że jakkolwiek spratarjackich“ — pisze dalej „ET
:
RÓ,
wozdanie komitetu trzech Ligi Narodów w sprawie
afery w St. Gothard

Litwini wilescy za współatą 2

--Księg.

ŚWIĘCIANY PÓW.
- Rynek 0.
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.

50 proc. drożej.

zastrzeżeń

posiedzeniu ogłoszony został następujący wspólny komunikat: Obustronni przewodniczący trzech komisyj wyłonionych
na konferencji polsko-litewskiej w Królewcu

w ' rękach
kulacko-nepmanowskiej CZASU zajęci będą rokowaniami
burżuazji jest orężem,
przy pomocy. z ramienia rządu litewskiego.
którego
robią
oni
próbę
rozbicia

jedynego klasowego

STOŁPCE

Ossoling.

cja nie uwzględnia

BERLIN, 20.IV. PAT. W dniu dzisiejszym
w Berlinie przewodniczący polscy i litewscy
ustanowionych

Nauczyc.

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o

Zjazd przewodniczących komisyj w Berlinie ustaае
lil termin zebrania się komisyj.
misyj

Ksieg.

PINSK--Ksiąžnica Polska Št. Bednarski.
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.

Plm rokowań polsko-litowskich | Frznsia, Polska a Włochy.

energicznie 7 maja, komisja

szerzyła
się podczas pierwszych lat
rewolucji. Młodzież
odeszła,
prawie
dezertowała z tej części kulturalnego

OSZMIANA--Spėldz.

Włodzimierow

NIEŚWIEŻ—ul, Ratuszowa i

262

St. Michalskiego.

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

feracie na 15 zjeździe U. C. K. N. (b) ich

robotą,

W.

KLECK—-Sklep- „Jedność.
ŁIDA—ul. Suwalska 13.

WILNO, Sobofa 21 kwietnia 1928 r.

prześladowaną tem mocniej. się rozwija, tem wznosi się wyżej - przynosi
nam życie w S.5.S.R.
Znane są powszechnie niebywałe
w historji takty
masowego
morderstwa, popełnionego przez bandę międzynarodowych opryszków
nad duchowieństwem
chrześcijańskiem
tak
prawosławnem, zarówno i katolickiem
w S.S.S.R.
Prześladowaniom
niema
końca,a jednak oto co pisze mińska
z dnia
1Q kwietnia r. b.
„Zwiezda
„Faktu

Zamkowa,

GRODNO- Ksi . T-wa „Ruch“.
HORODZIEJ--K. Smarzynski.

ul. Ad. Mickiewicza

iž religja Chrystusowa

Gen. Berbeckiego W. Surwilło.

GŁĘBOKIE—nl.

Potęga Corkwi W $.8.8.R.
Stwierdzenie

NOWOGRÓDEK—Kfosk

| N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.

BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“,

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

PRENUMERATA
W

PRZEDSTAWICIELSTWA

nisterstwu
rem

Robót Publicznych,

koncentruje

w któ-

się całość gospodar-

ki wodnej w Państwie i które
da w swej organizacji
niczny,
umożliwiający
wielkiego dzieła.

posia-

aparat techpodjęcie
tak,

na

VIII

zgromadzeniu Ligi Narodów, zgłoszone w
charakterze „sic voleo, sic jubeo* słusznie

odczute są przez prasę francuską, jako nowe upokorzenie, na
które
barbarzyńskie
Slany Zjednoczone
narażają Europę.
„W

Londynie", pisze jeden z dzienników francuskich, „propozycję Kelloga spotkała ogól-

na aprobata,
jak
Zresztą wszystko co z
Ameryki
przychodzi”.
W
tych słowach

mieści

się

niedopowiedziane

zdanie,

że w

Londynie traktują Amerykę jako bardzo bogatego wujaszka, któremu wszystko wyba-

czyć należy,

jego

złe humory

i jego nie-

wychowanie
i nawet
brak wykształcenia.
Natomiast
prasa francuska dręczy się nad
taką myślą: „Ameryka
„każe* nam przyjąć
propozycje
Kelloga,—dobrze,
lecz co będzie jeśli
my
przyjmiemy
to na rozkaz
Ameryki, a potem „Senat
Stanów Zjednoczonych odrzuci i tę naszą zgodę
i samą

propozycję Kelloga. Przecież cały ten naiwny pakt o Lidze Narodów przyjęliśmy na

rozkaz
Wilsona,
dlatego
że
chciał, a potem co?
Potem

rykański

odrzucił

Wilson tak
Senat ame-

najspokojniej

to Wilso*

nowskie arcydzieło, Wilson coprawda zwarjował, ale my zostaliśmy Z niemądrym paktem,
a bez Ameryki*.
Takie mniej, wię-

cej

jest

Ameryka

rozumowanie

Stoi

coprawda

prasy francuskiej
przed

wybor< mi,

lecz właśnie podczas tych wyborów nie niówi się tam zupełnie ani o propozycji Kello-

ga, ani wogóle o polityce zagranicznej. Mówi się o skandalach naftowych w partji re-

publikańskiejj

o

skandalach związanych

nazwiskiem p. Smitha kandydata demokratów, „dziecka asfaltu ulicy“ į półanaliabety,
wreszcie o tem,
iž merostwo olbrzymamiasta Chicago nadal piastowane jest przez
bandytę—tak
jest bandytę i herszta bandy-

z

tów, który zorganizowawSzy bandy przemytnikówi tocząc 'czasami walki z woiskiem

związkowem

kpi sobie

i z demokra-

tów i republikanów i ze wszystkich, bo obywatele Chicago jego właśnie, notoryczne-

g0
kryminalistę
wybierają
na
urząd trzechmiljonowego miasta.

Z Genewą

najwyższy

czy z Sokalem?

W. ostatnich tygodniach otworzono noGenewa.
Warszawa
wą linję telefoniczną
Warszawie taki
w
Z tego powodu ukuto
Miedziński powiada: „Idę
dowcip: Minister
Zz Genewą“.—
po raz pierwszy rozmawiać
i woła: „No!
Potem wychodzi rozjaśniony
rozmawiałem z Sokalem* (naszym ministrem

w Genewie). Na to słyszy odpowiedź: „Jakto, miał Pan rozmawiać z Genewą, a mó-

wił Pan tylkoz Sokalem?
la, miasta w Małopolsce).

ZO

nąs

nęci

najbardziej

Czekolada

L

e

do Soka-

na świecie?

Plutos

sklep w Wilnie, Mickiewicza 10
Ofiarności

polecamy

czytelników

wdowę

znajdujących
,

(aluzja

i

ra |

|

MAMA].

=
t

ROK

z 24-letnim

się w nędzy.

gorąco o pomoc
fiarowanie synowi

„Słowa*
synem

Prosimy

pieniężną lub zaojakiejkolwiek pra-

cy. Łaskawe datki przyjmuje administracja "Słowa* dla K.
Z. z synem.

#

2

з

ECHA KRAiIOWE
dniu 19 bm. odbyło się zebranie
informacyjne członków miejscowego
Stow. Urzędników Państwowych
w związku z wyjaz-

ciągiem
polita

z Wilna

Wileński

JE.

do

Bastun

ро-

ks. arcybiskup-metro-

Jałbrzykowski

w asystencji

ks. d-ra W. Meysztowicza celem wizytacji
paraiji osowskiej. Na dworcu w Bastunach
spotkali Dostojnego Gościa: p. Ludwik Lubański z ramienia Starostwa,
dziekan bieniakofski ks. Dubiejtis i przedstawiciel samorządu, wójt gminy źyrmuńskiej Kania w
imieniu

ludności,

Oraz

delegacja

wypadek, będący skutkiem
dzieci
bez należytej opieki.

miejsco-

chleba i soli od
ludności i kolejarzy udał
się ks. Arcybiskup w otoczeniu banderji do
Osowa, gdzie
dokonał
wizytacji i udzielił

ceiem

stworzenią

SUP.

W

pozostawiania

znałazłszy

w kącie

cyngiel,

huknął

strzał, i cały

łądunek utkwiłw dziewczynce
kładąc ją
trupem na miejscu.
Wypadek ten winien być przestrogą dla
rodziców, by nie pozostąwiali dzieci bez
należytej opieki, a dla tych, którzy posiadają broń

i ks. Bojaruficem

nauczką,

że

broń

w mieszkaniu

nikacji o zmianę
nazwy
stacji
kolejowej,
na linji
Lida
Baranowicze
Mołczadź
na
Mickiewicze,
bowiem wieś przy stacji nazywa się Mickiewicze.
Pozatem mając na

na czele. Organizacje, instytucje, stowarzyszenia i osoby życzące sobie poprzeć czynnie zamierzenia
komitetu w przyjęciu Do-

stojnego Gościa mogą zgłaszać się do ks.
Bojaruńca, dziekana lidzkiego.
H.
— pożyczka na betoniarnie. Na skutek starań wydziału powiatowego sejmiku

względzie piękno mowy

conych

nam

i

zatarcie

cech rosyjskości,

narzu-

szczególnie

tych stron, które z imieniem
Mickiewicza
są związane
zarząd P nS. przypuszcza, iž

lidzkiego o pożyczkę w sumie /o tys. złot.
na uruchomienie 7 betoniarni
dla wyroba

sprawa

ta zostanie

szybko załatwiona.

Dzieci polskie z
w Nowogródzkie.

Niemiec przySekcja Kolonji

budowlanych materiałów ogniotrwałych, ©trzymano wiadomość, że Powszechny Związek Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie

jadą

przyznał

iź do woj. Nowogródzkiego zostanie
skierowane 50 dzieci polskich
z Niemiec
na
pobyt w okresie wakacyjnym.
„_
„Jest to pierwszy wig
od
czasów

Łetnich otrzymała

du Związku

50 tys. zł.

— Meljoracja powiatu. Na skutek po-

rozumienia

wydziału

powiatowego

z biu-

rem inžynieryjno-meljoracyjnem „inž. Jensz,
jacewicz i sp-ka“, przystąpiono do meljoracji majątku

Berdówka

jic. jednocześnie
mierza rozpocząć

Mierzwiński,

zawiadomienie

Obrony

Kresów

z zarzą-

Zachodnich

który

dawniej

od czasu
po

do czasu zjawiał się na naszem

wsiach.

Ludność

w ovawie

zemsty

przed
południem sejmowa
budżetowa
przystąpiła
do

przebywał

bezkarnie

władz

policyjnych

nie

Gdy

komisaiz

nadeszła

Heinrich

wraz

się

ujawniała

Mierzwińskiemu
wiadomość
od
ukrywa się we

udawało się
wreszcie
w Stołpcach, że Mierzwiński

uchodzić.

Kuczkuny,

terenie ukrywając

bandyty,

z dziesięciu

policjantami

udał się do wsi i otoczył chatę w której ukiywał się bandyta.
Do otaczających budynek policjantów padło
kilkanaście strzałów. Ponieważ według
iaformacyj
posiadanych
przez
Mierzwiński posiadał granaty ręczne, komi arz Heinrich

cąc się narażać na straty w ludziach zawiadomił

starostę

policję
niech-

pos.

18-iej przystąpiono

do ataku.

stol-

Ostrzelano

nia

poczem wiPrzy Mierz-

wińskim

jeden

znaleziono

rewolwer

systemu

Parabellum,

wymienionem

biurem

terenów.

cełem

(Okolice ul. 3-go

stawy

na

Maja,

dnych słuchaczy po białurusku,

odwodnienia

były

„park*

i

Wiśmontach).

iż Gołębiowski

— Plaga pożarów. Dnia 15 kwietnia
w hucie szklanej „Niemen*, wybuchł wsku4ek

wydostania

się gazu

z gaźników

nabój

BERLIN, 20
IV. PAT. W :zoraj wieczorem komuniści tutejsi zorganizowali wielki wiec w celu zaprotestowania przeciwko zamierzonemu rozwiązaniu komunistycznej czerwonej gwardji. Rządy bawarski i wirtemberski
odpowiedziały na wniosek ministra spraw wewnętrznych Rzeszy von Keuzmierza
do
rozwiązania
della przychylnie, Wniosek ten, jak wiadomo,
wspomnianej organizacji komunistycznej we wszystkich krajach związkowych.

ogień,

sonelu

fabrycznego.

Spaliło

się kilka

kowce,

pny

tonej

kiem

lipniskiej,

dotychczas
którego

wybuchł

przyczyny

spaliła

wo-

Straty
Jod-

z nieusta-

pożar

się szopa

skut-

i narzędzia

do wyrabiania cegły na szkodę Szoloma
Zaka z iwja. Straty wynoszą około 3 tysięcy złotych.
„Н
.
mierć z pijaństwa. Dnia 17 kwietnia zmarł z nadużycia alkoholu mieszkaniec Dziembrowa
Bazyli Borek,
któryz
okazji
święta wielkanocnego uraczył się
nadmiernie

wódką.

2

nie posiada zezwolenia.

ziono

trupa

męźczyzny

na

zaprosił go
edpowiedni

protokół.
Trup na torze kolejowym.
rze kolejowym pod Lachowiczami

Na toznale-

z odciętą głową.

Jak się później okazało są to zwłoki
Adama Marcinkiewicza ze wsi Dulgły, który popełnił samobójstwo rzucając się pod

pociąg na w skuiek
rodzinnych.

stałych

polscy na konkursach w Nicei.

p. Useūkę zderzył się z pędzącymz przeciwmej strony autobusem prowadzonym przez

szofera Wł. Poficzuka.
Wypadków z ludźmi nie było.
Natomiast mocno ucierpiał autobus
tak

iż musiano

montu co potrwa

go

oddać

de

p.
re-

Wojewódzki Komitet P. W. i W. F. uchwado

budowy

wegow

Nowogródku,

tety

przystąpić

mają

stadjonu

sporto-

a powiatowe

do

komi-

budowy

strzelnic

mało-kalibrowych w poszczególnych powiatach województwa.
т
Prace

w tym

kierunku

zostąną

podję-

te w roku bieżącym.
— Przedstawicie! woj. Nowogródzkiego na konferencji w Min. Rolnictwa.
Na

mającą

się odbyć

sterstwie Rolnictwa

szkolnictwa

konferencję

w

sprawie

rolniczego

[70009

m=

Na rzecz

w

Mini-

zagadnień

i rolniczej

oświaty

599929:

Koła

Akademika

24

Przyjaciół
w

Koncert Kameralny
przy

łaskawym

udziałe:

prof. M. KIMONTT
JACYNOWEJ
(fortepian), prot. H. SOŁOMONOWA
(skrzypce) i A, KATZA (wiolonczela)
odbędzie

się dnia 22 kwietnią

jednała
stwo,

Es ASS EA SS

W

UA

Jaracza )—,Orzet
Stefana
gościnny
(występ golla“
Verneai
czy reszka“
w
-mosarskiej)
Jadwigi
ścinny
Teatrze Polskim.

Sven Lange, liczący obecnie mniej
wydo
więcej 60 lat wieku, należy
dramabitniejszych duńskich pisarzy
tycznych. jest też chętnie czytanym
powomiały
Niewielkie
nowelistą.
dzenie jego komedje, jak „Męczennik*,
przed
jak „Ofiary miłości*; dopiero
nazwany
scenicz
utwór
wojną
samą
ny przez autora tragikomedją „Sam-

Dalila“

utorował

Lange'mu

U „nas
drogę na sceny zagraniczne.
—
omedja
tragik
duńska
ta
jest
grana
pod
się rozgrywać
która mogłaby
każdą szerokością geograficzną cywi-

- dość
lizowanego Świata

samem

Wilnie

często.

W

w

roli

Reduty

na

występował

jeśli nas
nieszczęsnego Krumbacka,
Słoowicz.
Adwent
myli,
nie
pamięć
teatralna
wem, że nasza publiczność

„poleciała” tłumnie

do

dowodem

była

całe

cześć

Społeczeńi uzna-

„Samsona i Dalilę* bynajmnie niej zwanowością,
biona jakąś ultra-aktualną
jeno na atrakcję gry Jaracza w głównej roli.
„jak
rzeczy
A rola to w samej

muzeum

w

Bytomiu

p. Kurz

składał

sprawozdanie

ze

swej

wego, który wyruszył
wóz

Warszawy

idący

przechyii
zaś

za

z Warszawy

p omiędzy

o godz. 3 min. 36

Marcelinem,

a Fortem

się na bok, a następnie

parowozem

wagon

drugiej

wywrócił się

na

wykoleiła

prawą

«a

klm.

się. Paro-

stro

klasy spiętrzył się i wpadł

samochodami

do

zderzenia pękła

3

toru,

na

szpitala.

wywró-

rura manometra,

Śledztwo w toku.

Pozosfałości śnieźycy

Międzymiastowe

teleiony

zdołały

już uzyskać połączenie z Krakowem
i Berlinem.
Z dalszych połączeń dotychczas nie naprawiono
telefonu
z
Gdańskiem
i Poznaniem.
Teleiony
warszawskie

poniosły z powodu

wtor-

kowej wichury niewielkie stosunkowo
szkody ze względu na swą
kablową

sieć podziemną. Natomiast

za.

mia-

stem, gdzie istnieje jeszcze sieć — роwietrzna na słupach, uszkodzenia wy-

Roboty rozpoczęte jeszcze

katastrofy,

trwają

w

w dniu

dalszym

cięgu.

Wszystkie brygady robotników
pracują bez przerwy w dzień i noc. Całkowite
ukończenie _ uszkodzonych
słupów i uruchomienie
połączeń nastąpi prawdopodobnie w sobotę dnia

21-go b. m. Straty bezpośrednie i pośrednie są bardzo znaczne,
razie jeszcze nie ustalone.

lecz

Ce

nemi o skreślenie sumy

powodując
wymaszynista,
buch ko ła. Podczas katastrofy odnieśli rany
Konstanty
Golczak
Feliks Kuklewicz pomocnik* maszynisty, Piotr ze
robotnik kolejowy, Jan
Pindelski robotni
drogowy. Rannych
przeWiszniewski konduktor,
Bolesław
wiezione

Wskutek

popołudniu,

Legjonów

do ruchu

na-

nienia potrzeb wsi,

W

dalszej

kusji zabierali jeszcze głos
Baczyński (Ukr.),
Hausner

odmiennie

teź

były

traktowane. Red. „Kurj. Wil.” zaimponowa-

ła. nam tym „Kurjerem Zagłębia”, bo dotychczas nikt takiego organu w Wilnie na żywe
oczy nie OAde
W dostojnie zgłaszanych
do tego „Kurjera Zagłębia” pretensjach o
przedruk

świetnego

artykułu

znać

jednak

całe humanitarne zrozumienie autora dla
tych
„okoliczności
łagodzących”, któ
re
przy
Owym
czynie świętokradczym
rzecz

oczywista istnieją.

Tso - Linem
Wamianka
kształcącą

już

©

Z

gen.

wiele

jest

ta
rozpoczyna
wiadomością, że

Czang

gorzej.

-

Się ogólno„Wiluo bliżej

jest Chin, niż cała Polska", a stąd wynika
konsekwencja polityczna, że powinniśmy
śledzić co tam w Chinach się dzieje. Redakcja „Kurjera Wileńskiego" idzie nawet

dys-

posłowie
(P.P.S.) i

Okazuje się więc,
że marszałek
Czang-Tso-Lin
to wielki
nićpoń, a nawet jak czytamy „2 woli Rosji

i Japonii

marszałek*

(ta rewelacja

nas zas-

kakuje), następnie dowiadujemy się że patrjoci ins
znajdują się w obozie przeciwników

arszałka

i że

„budzą

naród

chiński do życia na modłę nowoczesną” etc.
Krótka

„Kurjera

lecz energją tchnąca

Wileńskiego*

nie pobudzi

napewno

©

wzmianka

Czang-Tso-Li-

naszą

biurokratycz-

ną dypłomację do wyciągnięcia wniosków
zgodnych z duchem czasu. Dotychczas, jak
się nam

zdaje,

zainteresowanie

Chinami

w

naszem M. $. Zecie było nieduże, lecz dużo tam zwracano uwagi na to, że w Chi-

nach krzyżuje się polityka
bolszewicka z
angielskąi podtym kątem widzenia rozpa-

różne „obozy patrjotów* kierowaBitner (Ch.D.) Ten ostatni zarzucił, trywano
ne przez licznych generałów. „Kurjer Wiże niedocenia się wagi regulacji śred- Jeński* ma więc przed sobą jeszcze dużo

niego biegu Wisły.
Pozatem mówca
oponował
przeciw budowie
nowych
mieszkań czynszowych
dla urzędni-

A O OB EZ A EB Z O CM M BA BM й A
i

Stenografa(istki)

A poszukujemy od zaraz.
Wiademość w Administr. Słowa

B

od godz. 1l-ej—13i pół.

еаPAST

instrukcyjnej
go
3

a „obóz patrjotów chia-

i potężnego sojusznika.
Mimo jednak całej
świetnej

sinologįi

i
\

porządek dzienny regjonalnego, wileńskiego koła jedynki. To mogłoby
także wywołać różnicę zdań, (vide „Kurj. Wil” z
17 kwietnia artykuł p. Testisa).

*B

wi sprawy

LEN

BZ Firma
a

pracy,

skich" także jeszcze nie wie, że w „Kurjerze Wileńskim” znalazł tak sympatyczne-

„Kurjera Wiłefskiego* miejmy nadzieję, że
pan redaktor Kazimierz Okulicz nie posta-

Easnno
anas aaa
smums B

marszałka

L UA

Czang-Tso-Lina

EA

na

EN EE Fi

ELECTROLUX
poszukuje

od

zaraz

kilku panów i pań w cełu współpracy. Wiadomości fachowe niekoniecznie.
Posada stała (pensja i prowizja). Zgłoszenia: „Electrolux* (wejście od ul:
Królewskiej Nr 1 m. 2), od godziny 9 do 11 rano.
1790 1

В нн с

uwagę

bydwie te sprawy

marszałka

półtora mil- i Chińczyków poucza.

iona złotych
do dyspozycji zarządu
centralnego.
Pos. Kiernik (Piast) z
zadowoleniem przyjmuje fakt, że budżet ten, jako budżet
gospodarczy
"wzrósł o 100 proc,,
a jednocześnie
wyraża żal, że zamało
położono nacisk na potrzeby rolnictwa,
na regulację rzek i na meljoracje.
Pos. Kalinowski (Wyzw.) zapowiada zgłoszenie rezolucji w sprawie wydatniejszej pracy w kierunku uwzględ-

са

RE

skónale skrojoną wedle jego ręki ręWidownia była pełna do ostatniekawiczkę, niebardzo już przywiązując go miejsca. Mógł p. Jaracz
Śmiało
powtórzyć „Samsona i Dalilę“
raz
wagi do gatunku materjału.
Towrnee swoją ze sztuką Lange'go jeszcze i drugi.
po teatrach różnych * miast
polskich
*
*
*
odbywa
Jaracz
z własną,
ad hoc
skompletowaną trupą. Jest to wypróWobec nieopisaneį pieknošci Frybowany sposób zabezpieczenia włas- ny, której Wenus Milońska
ma być
nego solowego występu od wszelkich podobno nieudolnym portretem,
zaewentualnych niespodzianek mogących pomniało, jak to mówią,
jezyka
w
wyniknąć z grania z coraz to nowym gębie
dwiestu
heljastów
ateńskich,
i niewiedzieć jeszcze jakim!—2espo- tworzących sędziowski areopag. Ješliłem stałych aktorów danego miasta. by zaś wydała się nam ta mocno
Zespół kilkunastu artystów akom- starożytna historja wierutną legendą,
panjujący Jaraczowi w „Samsonie
i przypomnijmy sobie rozgłośny przedDalili* jak orkiestra akompanjuje np. wojenny proces thrabiny Tarnowskiej
soliście na fortepjanie lub na skrzyp- z domu O'Rourque. Gdy
w pełnej
cach - zgrany jest wybornie,
wyreży- krasie
swej niezrównanej piękności,
serowany co się zowie i... w tych na- stanęła w Wenecji wobec trybunału,
danych mu formach jakby
zastygły. szmer zachwytu poszedł po przepelNic też innego nie wymaga się... na- nionej
Sali, a któremuś z sędziów
wet od współbohaterki sztuki, Dalili. wyrwał się półgłosem
„historyczny
Wystarczy jeśli może ukazać się zwy- wykrzyknik:
— Ależ ją kochać
cięsko nawet w takich kostjumowych
tylko,
a nie
przezroczach, jak w drugim akcie, tu- sądzić!
Mocno
dziež uosobić całkiem przyziemną saanalogiczny
nastrój czuć
miczkę, którą Piotr Krumback, zawo- było onegdaj na występie gościnnym
dowy poeta, obiruwa
na Pegazie— p. Jadwigi Smosarskiej w sali Lutni
nadaremnie! Sophus
Majer,
kupiec przepełnionej do ostatniego dostawiozawodowy, jestw interpretacji p. Dzie- nego krzesła, do ostatniego na galerji
wońskiego bez zarzutu, a z całego kącika.

zespołu zwraca naprawdę

Publicznych.

poszczególnych resortach stronnictwo
jego będzie się starało o zmniejszedalej po tak słusznie przez siebie wytknięnie pozycyj. Mówca wnosi między in- tej
drodze, bo nietylko Chiny śledzi, lecz

Tragiczna katastrofa na
od

państwowego.

cały budżet za zbyt wielki i dlategow

Poranne warszawskie pisma piątkowe donoszą, że we czwartek
19
bm.
wydarzyła się na kolejce wilanowskiej katastrofa.
Lokomotywa pociągu osobo-

do siebie taki „poeta” (pożal się Boże, co za poeta!) zmieniający kołniery Krumback nawet spora szczypta rzyk co trzy dni a garnitur co trzy
tego, co zowiemy delekatnie .„nienor- lata! Vas on irytuje z całą tą swoją
poetycmalnošcią“. Poczciwy
poeta jest, O- Sztuką, © rzekomo wielkiem
ględnie dobierając wyrazy, lagodnym kiem napięciu, a sądząc z zaprezenpsychopatą. Żyd wyraziłby
Się: my- towanej
nam _ próbki,
nieznośną i
szugenes..
A Jaracz
pasjami lubi pretensjonalną... a cóż dopiero móktórej
całkiem coś
„przeżywać to, co się dzieje w du- wić o kobiecie,
niż
patetyczne deszy
takiego
typu.
Zna
na
wylot innego w głowie
Motyw...
abnegacji,
na
wszystkie odcienia mimiki i gestu ta- klamacje!
swoją
sztukę
kiego człowieka nie panującego
za którym buduje Lange
grosz nad sobą; nikt jak Jaracz nie nie usposabia, doprawdy, do głębszedobędzie z ludzkiej
krtani
akcentów go nawet
interesowania
się osobnitakiego
podniecenia
hamowanego, kiem, który ma tylko tę jedną, jedyhamowanego... a nagle przechodzące- ną cechę wspólną z Balzakiem, Anago w szloch, od którego
się strasz- tolem France i Puszkinem.
Jaracz z niemniejszem
mistrzowno robi.
gra w „Samsonie i Dalilli“
Odmiana „Szczęścia Frania"? Tak, stwem
može naniezawodnie. Obaj pechowcy tragiczni niž w „Szczęšciu Frania“,
jeszcze
pod wzglęulepieni są
niemal
z jednej gliny, wet z większem
tylko, że bohater Perzyńskiego O wie- dem niedościgłej techniki aktorskiej i
ls mocniej chwyta
nas za Serce niż aktorskiego talentu—a jednak... jakże
ów do pewnego
stopnia „zwarjowa- powściągliwiej zachowuje się publiczny* Duńczyk, co tak się nadaje de ność wobec tej drugiej kreacji ŚwietAutor
sztuki bruździ
małżeńskiego pożycia z każdą wogó- nego artysty?
się bezwzględle
kobietą - jak
wół
do karety. jej w rozkoszowaniu
Pani
Dagmara,
jedna
z tych, co nem grą aktora i... solidaryzowania
z nim bez zastrze„nie biorą
miłości
zbyt tragicznie", > współczucia
jest
najakuratniej
przelętną
ko- żeń.
bietą
(i
widać
przecie
jak
na
Skusiła Jaracza sztuka — bardzo
dłoni, że trzeba jej służyć jaknajkla- simple w założeniu i literackich wasyczniejszą
przeciętnością.
Jakże ją lorach
— rolą tak pociągającą! Tak się
przeokropnie musi irytować i zrażać kupujący decyduje w sklepie na do-

ulana' dla Jaracza. Jest przecie w
nieszczęsnym małżonku pani Dagma-

i Delila“
Dwie premjery - „Samson
Svena Lange'go w Reducia (występ

i

czego

i

STS

Wrażenia teatralne.

son

parafjan

Dopóźna w bardzo miłym towarzyskim
nastroju, żegnaliśmy ustępującego aw sg:

godzinie 8 wiecz. w sali gimnazjum
Mickiewicza (Dominikańska 3). -O
Ar mn

Mu

nie z każdych szczerych ust płynące!

b. r. o

asystent

Robót

entrefilet drugi omówił kwestję
u- Czang-Tso-Lina.

budowlanego mówca przestrzega przed
zbytnim pośpiechem w akcji potaniania materjałów budowlanych,
wreszcie proponuje większy nacisk na drogi kołowe i żelazne, a nie wodne.
Pos. Kornecki
(Kl. Nar.)
uważa

Warszawa oczyszczała się w ciągu nikły przeważnie wskutek
zerwania
czwartku
z pozostałości
Śnieżycy anten, które pospadały na druty teleNa ulicach śródmieścia tabor miejski foniczne. Nadto wichura zwaliła
kilzdu na stanowisko Dziekana do Parafji pomagał wydatnie słońcu, które гох- kadziesiąt słupów, przerywając ogóSwir w pow. Święciańskim.
poczęło topić zebrany Śnieg, ale zbyt łem komunikację
około 1000
aboDo miłej wspólnej biesiady
zasiadło
ogromne
masy nentom.
osób
kilkadziesiąt — w przewyższającej słabo, aby pokonać
Wczoraj dopiero dyrekcja poczt i
liczbie Panów
gdyź na kilka dni przed- nawiane przez wichurę.
tem odbył się wieczór pożegnalny, wydany
Również ruch kolejowy wraca do telegrafów otrzymała szczegółowy wyprzez Tow. Św. Wincentego 4 Pauło w zwykłych norm. Pociągi krążą już tyl- kaz wywróconych słupów
telegraficzmieszkanių, pani Prezeski talickiej.
nych
i
telefonicznych
w
czasie
hurako
z
nieznacznem
opóźnieniem.
MięMiłe rfpodniosłe czyniły wrażenia przena hanu śnieżnego
z dnia 17-go b, m.
mówienia: Dyrektora Łokuciejewskiego, p. dzy Grodziskiem i Skierniewicami
Sędziego Szymkiewicza i Mecenasa Goław- przestrzeni 30 klm. są prawie. wszy- Ogółem wuchura wywróciła
lub częskiego, którzy w treściwem
ujęciu cało- stkie słupy poprzewracane.
Naprawy ściowo uszkodziła 843 słupów, z czego
kształtu działalności kapłańskiej
i społetelegraficznych i telefonicz- na przestrzeni Pruszków-Grodzisk 86,
cznej ks. Żamejcia, odtworzyłi obraz tej połączeń
110, Serock-Pulpostaci, w tem Świetle na jąkie zasługiwał; nycznych nie należy się spodziewaćw Grodzisk-Jaktarów
pięknym wierszem wniósł toast p. G. se- dniach najbliższych.
tusk 120, Maków-Krasnosielc 250.
J

mior Oddając cześć i uznanie
dotychczasowej działalności, życząc i nadal pracy owo=
cnej na nowem wyższem stanowisku.
|
Nie pozwalam sobie zamilczeć jak miłą
jest cecha charakteru ks. Dziekana,
który
unikał
zawsze
rozgłosu
we
wszystkich
czynach dobroczynnych i społecznych
zamierzeniach
i ta przemiłą
skromność,

Wi:nie

pitału

wycieczki naukowej po muzeach w Krakowie, Przemyślu
i we
Lwowi:.
P.
posiadają bogate zbiory ludowe i że
Kurz zaznaczył, że wspomniane muzea
od tym względem
muzea niemieckie znacznie ustępują muzeum
polskim.
biory gėri-ošląskich strojów ludowych, zgromadzone w mtizeum etnograficznem w Arakowie uważa p. Kurz za największe
ze wszystkich
istniejących
abiorów, dotyczących Górnego Śl ąska, a znajdujących się zarówno w rękach
polskich, jak i niemieckich.

coną lokomotywę:

kilka tygodni.
N.
OSZMIANA.
— Nowy dowódca 2-ej Brygady KOP.
- pożegnanie Proboszcza.
W dniu
Nowomianowany
dowódca 2-ej brygady
inteliKOP. pułk. Juśzczacki objął już dowódz- 15 b. m. grono osób z miejscowej
two i w dniu wczorajszym złożył wizytę p. gencji żegnało Ks. Proboszcza Jerzego Żamejcia, wspólną biesiadą w domu pp.
DyWojewodzie Beczkowiczowi.
Stadjon
sportowy
i strzelnice. rektorostwa Łokuciejewskich, wobec wyja1ił przystąpić

tem

wyniku

b

emery-

znaje opór M-stwa przeciw
monopolowi w dziedzinie
elektryfikacji za
uzasadniony i wyraża przytem zdanie,
że należałoby
rozważyć
myśl założenia przedsiębiorstwa z udziałem ka-

BYTOM, 20.IV. PAT. jak donosi
„Ost-Deutsche Mergenpost" w Bytomiu
odbyło się zebranie zarządu towarzystwa historyczno-muzealnego. Na zebraniu

we

Pos. Krzyżanowski (B.B.W.R.)

Bogactwa polskich muzeów etnograficznych.

nieporozumień

Zwłoki zwrócono rodzinie.*
— Zderzenie autobusów. W dniu 16
jadący z dworca autobus kierowany
przez

Useńki,

NOWOGRODEK.

napadając

przygodnemu
sprawdzeniu,

urządzenie otwartego zebrania,
do komisariatu, gdzie spisano

który nie przybrał większych rozmiarów tylko dzięki natychmiastowemu ratunkowi perzów i trochę sprzętu fabrycznego.
nieznaczne.
— Dnia ł6 kwietnia w kosz

na wszystko i wszystkich.
Wylewy żółci
przerwał
trybunowi policjant, który po

W

Komisja przystąpiła do dalszych ków i przeciw nałożeniu z tego tytuobrad nad budżetem
M-stwa
Robót łu nowych podatków na lokatorów i
Publicznych.
Pos.
Rataj zapropono- na właścicieli domów.
Ma
tem dyswał, ażeby
z pozycji 4.650.000 zło- kusję wyczerpano i posiedzenie odrotych na budowę gmachów
państwo- czono do godz. 5-ej po południu.
wych skreślić dwa
miljony, a sumę
Po przerwie przystąpiono do głotę użyć na budowę dróg. Pos. Socha sowania
nad budżetem Sejmu i Se(Str. Chł.) uskarżał się, że sprawy, natu. W wyniku głosowania cały budktóre najwięcej obchodzą wieś nie żet przyjęto w
drugiem czytaniu w
zostały dostatecznie uwzględnione w myśl wniosku referenta. Trzecie czybudżecie i zgłasza rezolucje. W dziale tanie odbędzie się w poniedziałek.
wydatków
stawia
mówca
wniosek,
ażeby kwotę na usuwanie szkód 'wyKurjer Wileński od pewnego czasu zarządzonych przez
klęski żywiołowe czyna być coraz poważniej redagowany.
podwyższyć do 800.000 złotych, zaś Wczoraj naprzykład zamieścił
aż dwa entrepaństwowy fundusz meljoracyjny po- filety. Wzmianki te, układem graficznym tak
większyć-o 1.000.0600 złotych. Poza- bardzo zbliżone, treścią odbiegały od siebie
dość znacznie. jeden
entrefilet
zajmował
tem proponuje
w budżecie
nadzwy- się sprawą przedrukowania artykułu p. Tesczajnym wydatek na budowle w
Su- lisa 2 Kurj. Wileńskiego — „z podpisem“
mie 4.650.000 złotych zmniejszyć o 1 wszakże „bez zaznaczenia źródła" — jak
było powiedziane — w „Kurjerze Zagłębia”,
miljon.

Protesty DrZECIW rozwiązaniu czerwonej GWATAJI.

Kawalerzyści

w

rolnictwa,

wniosków.

|

dyskusji jaka się па ten temat wywiązała przewodniczący oznajmił,
że
w sobotę nie będzie posiedzenia komisji, natomiast trzecie czytania
ode się
w poniedziałek 23 kwietnia

Budżet Minisferstwa

dząc, że nie uda mu się uciec odebrał sobie życie.
i kilka granatów ręcznych.

strzelał,

pokrycie dla

za-

już budżetów,

budżet

wtorek — przemysł i handel,

dom

maszynowegoi po
wrzuceniu
granatów
ręcznych
żołnierze wdarli się do domu. Bandyta przez cały czas ostrzeliwał się z rewolweru. Gdy rzucono
granaty
ręczne, wydostał

na strych skąd jeszcze kilkakrotnie

przewodniczący

uchwalonych

poniedziałek

NICEA, 20.IV PAT.
W konkursie
otwarcia (handicap)
porucznik
Zgorzelski
na
Lezginie
zająłntrzecie
miejsce,
por.
irowski
na
jaskrawym
nych dła osuszania zabagnionych terenów,
Ppułk.
Rómmel
na
dziewiąte, mjr. Dobrzański na Zefirze — dziesiąte.
„jak: błota Dokudowskie, regulacja rzeki
zitwy i Pelassy. Z dniem dzisiejszym 20- wiązania bliższego kontaktu z wyborcami Oberku i por. Szosland na Alim — otrzymali wstęgi honorowe.
W konstaną rozpoczęte studja nad osuszeniem w dniu 22-ego w sali straży ogniowej Od- kursie o nagrodę hoteli nicejskich dla jeźdźców i koni,
którzy nigdy
w
błot Dokudowskich
© obszarze przeszło będzie się zebranie informacyjne B. B W.
zawodach
nicejskich
udziału
nie
brali
por.
Salenga
na
Nelly
zajął
czwarte
R.
na
którem
będzie
przemawiał
poseł
je2 tysiące ha. (jest to nader paląca sprawa,
nowogródzkiego
p. Kon- miejsce, a na Basi —- piąte. W konkursie o nagrodę ks. d' Aoste
pierwgdyż 2 tysiące ha łąk
z osuszonych błot dynki z okręgu
i JaskraoOkudowskich, pchną naprzód rozwój ho- stanty Rdułtowski.
sze miejsce zajęli znowu Francuzi. Por. Gzowski na Mylordzie
Przerwanie wiecu. W czasie odbydowli bydła i co dalej idzie tak dochodoi Łaskawym
Panie
wym zajął piąte miejsce, por. Szosłand na Alim
wego działu, jak mleczarstwo).
I spóźnia- wającego się targu niejaki Józef Gołębiow= siódmie, zaś ppułk. Rómmel, rtm. Królikiewicz, por. Salenga
por. Žgoi
jący się zawsze municypalitet miasta Lidy skł b. nauczyciel urządził sobie z furmanki
trybunę
i
zaczął
przemawiać
do
przygorzelski
zdobyli
wstęgi
honorowe.
«wszczął w dniu dzisiejszym pertraktacje z
zabagnionych

Diamanda

z karabinu

się on

Dziś

komisja
dalszych

komunikował, iż pian obrad nad budżetem przedstawiałby się następująco:
w sobotę odbyłyby się trzecie czyta-

peckiego, który zawezwał pomoc z 8-go Baonu К.О.Р. Na miej.
KOP. uzbrojoną w
sce przybył kpt. Pawłowicz wraz z drużyną
ręczny karabin maszynowy i granaty ręczne.

O godzinie

20. IV. PAT.

tury i renty, w środę — komunikacja:
we czwartek — sprawy
zagraniczne:
praca i opieka Społeczna, w piątek—
obrad. Na wstępie posiedzenia prze- reiormy rolne i długi państwowe, w
wodniczący
pos. Byrka (BBWR)
o- sobotę
trzecie czytanie zalatwioświadczył, iż ma wrażenie, że na ko- nych budżetów, względnie załatwienie
misji panuje atmosfera, która ze ści- nieskończonych obrad.
Gdyby budśle rzeczowym punktem widzenia nie- żet spraw wojskowych przyszedł
we
wiele ma wspólnego. Pragnie się jak- czwartek, to zależnie od tego,
kiedy
spraw wojskowych
będzie
gdyby uniknąć wszystkiego coby dało minister
podstawy do stawiania Sejmowi
za- mógł
przybyć
musiałyby
nastąpić
rzutów,
że rozbudował zbytnio
wy- pewne przesunięcia. Pos. Rataj uważa,
datki i że posłowie dla siebie cokol- że ze względów zasadniczych
trzecie
wiek robią.
Trzeba jednak mieć od- czytanie powinno się edbyć po wszywagę dać państwu to, co jest rzeczo- stkich dwóch cezytaniach
poszczególwo uzasadnione.
х
nych resortów,
bo wówczas będzie
Po tem ošwiadczeniu na wezwanie można mieć pegląd, czy znajdzie się

poliukry-

Mierzwiński był on dowódcą w słynnym napadzie na Stołpcew
roku 1924. Mierzwiński był postrachem ludności, teroryzując ją,

istnienia
Państwa Polskiego skierowania
dzięci polskich z Niemiec w rodzinne strony Mickiewicza.
BARANOWICZE.
— Zebranie informacyjne. Celem na-

i najbliższych oko-

samorząd powiatowy zaszereg robót meljoracyj-

bandyta

wsi

Hajduk

powinną być razładowaną lub zabezpiemitetu przyjęcia JE. ks. arcybiskupa-metro- CZONĄ.
polity Jalbrzykowskiego w czasie zamierza— Q zmianę nazwy stacji Mołczadź
nego przyjazdu do Lidy w dniach 24-go i na
Mickiewicze.
Zarząd
Wojewódzki
25-go maja. Ukonstytuował się komitet z PMS. wystąpił z prośbą do ministra komup. starostą Zdanowiczem

się groźny

13-letni Jędruś

za

Plan obrad budżetowych.
WARSZAWA,

na terenie Sowietów. Mierzwiński poszukiwany był przez władze
terytorza organizowanie napadów dywersyjnych na naszem
które zorganizował
jum. Za szeregiem pomniejszych napadów,

jego kryjówki i dlatego tak długo

ciągnął

ko-

wa

W mieszkaniu jana Zudejki, rodzice
pozostawili kilkoro dzieci bez opieki sami
zaś wyszli. Dzieci rozpoczęły zabawę, a
nabitą fuzję myśliwską począł z niej celować do 7-letniej Olesi Jasionis Nie przeczuwając, że broń jest nabitą Jędruś po-

Sakramentu Bierzmowania 920 wiernym. Q
godz. 15-ej JE. wyjechał
do innych parafij
powiatu lidzkiego, a mianowicie:
Woronowa. Hermaniszek, Podborza, Bieniakoń i S0tecznik Wielkich i Małych.
Z. i.
— Komitet przyjęcia ks. Arcybiskupa-Metropolity
ileńskieso. Dnia 17-go
kwietnia odbyło się pod przewodnictwem
p. sędziego E. Łowicz-Barańskiego organiposiedzenie

inłormacyjne

dera do Warszawy delegata stowarzyszenia
p Bogatkowskiego.
— Tragiczna zabawa. We wsi Składanie gm. Raduńskiej zdarzył się tragiczny

wych kolejarzy. Po przywitaniu i wręczeniu

zącyjne

Urzędu

Obrady komisji hudżefowej.

Sfolpce

(Telefonem od naszego korespondent -).
Wojewódzkiego
wyježSTOŁPCE.
21—1V. Wczoraj o godz. i2-tej w południe
Wydziału
Rolnego
p.
cja w Stołpcach otrzymała wia 'omość, iż w wsi Kuczkuny

rb. o godz.

przybył

o

Bandyta odebrał sobie życie.

2 ramienia

9 rano

W

®

Ujęcie słynnego herszia w napadzie na

LIDA.
-— Z pobytu J-. ks. Arcybiskupa-Metropolity Wileńskiego. Dnia 16 kwietnia

dżaj naczelnik
Bohusz.
Zebranie

Е

na

Miły Boże! Gdy takich oczu blask

siebie artysta grający dyrektora teatru,
p. Janicki.

uderzy nawet w okopy krytyki
zmasowanej w drugim, na prawo, rzędzie

ZZ 00

krzeseł — toć

najciężejsze

ТРО

przecie

kruszą

pociski,

topnieją

bsze lody... A co
ności

o wiele

mówić

mniej

o

się tam

najgru-

publicz-

zahartowanej

na

„zewnętrzne
warunki'*
artystek dramatycznych! A cóż za potężny suggestyjny wpływ powywierały dziesięciocentymetrowe—i

więcej

-

napisy

po

afiszach i plakatach: Jadwiga Smosarska... Jadwiga Smosarska... Jadwiga
Smosarska...
Niema i niemoże być dwóch zdań.
Pani Jadwiga Smosarska jest na scenie prześliczna, w filmie
na ekranie
jeszcze urodziwsza a najpiękniejsza

na pocztówkach. Złożyć

stkie te trzy zjawiska,
a
już tylko — złożyć ręce
świętym obrazkiem.
P. Jadwiga Smosarska

ku coniemiara. Dużo,

razem wszypozostanie
jak przed
ma

dużo

wdzię-

ujmują-

cej naturalności
i prostoty. Nie ma
natomiast nic w sobie z przeciętnego
typu „aktorki*, mimowoli
pozującej
i utrzymującej się „w roli" nawet w
najbardziej intymnych . życia potocznego momentach.
Ach, i jakże prześliczny, świeży, dźwięczny głos ma p.
Jadwiga Smosarska, w przeciwieństwie
na
do tylu, tylu głosów niewieścich

scenie, co dźwięk
domo gdzie i jak
szcze?

Jeszcze

ma

i wdzięk... niewiautraciły. Cóż iep. Smosarska

to

5

° КОМА. БОБРОВАНСТИ ЛЕИ МЗСНООНИ
Sprawa

Iniarska

fze Państwow tej dziedzinie pójdzie
na spotkanie. Widzimy,
że rząd
w
obecnej
chwili już dostatecznie
tą
(patrz „Słowo* Nr. 84.1 85 i 88).
sprawą się interesuje, jednakże wtedy
Na tejże konierencji w dniu
21 dopiero, kiedy wyłeje się to w pewne
marca zostały wysunięte postulaty w reatne formy, t.j. kiedy
mniejwięcej
zakresie handlu lnem. Przytaczamy je będą określone środki, jakie
mogą
poniżej w ujęciu p. dyr. K.
Turczy- być zużyte na ujęcie handlu Inem, janowicza:
kieś konkretne propozycje można będzie wysunąć.
Narazie
uważamy, iż
4. Postułaty w zakresie
handla
Sprawa lniarska jest sprawą
zanadto
Inem.
poważną i wielką, nie da się ująć
(Przemówienie p. dyr. Tarczynowicza) odrazu i dopiero
Stopuiowo
można
będzie
dojść
do
celu,
„Wszelkie zamierzenia w
dziedziPierwszą rzeczą, jaka byłaby nienie podniesienia kultury uprawy
lnu
zbędna
już zaraz, równocześnie z ororaz rozszerzenia płaszczyzny zasiewn
inu bezwzględnie są w pełnej i kom- ganizacją pól doświadczalnych Iniarnasieniem
pletnej zależności od
ujęcia obrotu skich, jest ujęcie obrotu
tym lnem, t.j. od ujęcia handlu Inem. lnianem. To dałoby możność przedete lepsze
partje
* Rolnik nasz
małointeligentny
wtedy wszystkiem wybrać
tylko pójdzie i odezwie się chętnie na Inu, które mogłyby posłużyć za mawszelkie poczynania i wszelką propa- terjał siewny u nas w kraju, jak rówgandę, jeżeli będzie miał gdzie zbyć nież byłyby tym materjałem hodowlaprodukty swego wyrobu, jeżeli będzie nym, z którym możnaby wystąpić zamiał zapewniony zbyt lnu. Dziś han- granicą i reklamować tam właśnie nade! Inem znajduje się przeważnie
w "sze nasiona, bo jeśli my nie chcemy
tęku żydowskiem. Ten, kto badał jar- uznać swych nasion za nasiona włamarki miejscowe i rynki, bezwzględnie ściwie dobre, to zagranica na tem sta:
wileńzauważył, że sprzedaż lnu ma popro- nowisku jednak nie stoi. Len
ski
jest
dotychczas
w
popycie
i
wystu charakter
przypadkowy.
Rolnik
wiezie len na rynek.
Jeden
targ
u chodzi na nasiona do tej samej Rosji,
idzie i
niego kupuje, drugi targ lnu nie ku- idzie do Anglji a częściowo
lIaianych
puje i on wiezie len do domu. Trzeci do Łotwy. Sprawa nasion
targ znowu kupuje
len za bezcen, może być ujęta tylko w tej formie,
Zaś gdzieindziej
większość
kupców że musimy przygotować materjał nakupuje len po znacznie droższych ce- sienny, który może być eksportowa
dość
nach. Dziś produkuje się len siłą ke- ny. bo poniimo dostatecznej
wywodieczności, dlatego, że inne zboża nie poważnej ilości nasion, które
nie tę
mogą dorównać temu,
co daje
len. zimy co rok zagranicę, jeśli
to
znacznie
większą
ilość
Jednakże robić nakłady na ten
cel, samą,
Stosować nawozy
sztuczne,
wkładać sprowadzamy potem na potrzeby nanasiowięcej pracy i więcej pielęgnować ten szych olejarni. Ujęcie handlu
ien rolnik będzie dopiero wtedy, jeśli nami inianemi dałoby możność przedewszystkiem wyeliminować materjał
ten len będzie Się opłacał.
„Otóż bezwzględnie jest konieczne, nasienny dła użytku krajowego, a
zagranicę, i
aby ten produkt mógł być przyjmo- zbyteczny — na wywóz
wany od rolnika jednakowo, po usta- dałoby możność zdobycia pewnej redla miejscowych
lonej cenie, tak, jak i inne płody rol- zerwy, potrzebnej
nicze.
Dotychczas w tej dziedzinie fabryk, które trudnią się przerobem
wszelkie poczynania Ministerstwa nie nasienia lnianego.
Co się tyczy ujęcia sprawy handlu
dały prawie żadnych rezultatów. Len
włóknem,
to jest już sprawa poważtest produktem, który wymaga
kolozaznaczyłem,
zależna
salnych sum, i dlatego wszelkie spół- niejsza, i, jak
je
t
od
tej
kwoty,
z
jaką
Państwo
Ii poszczególne jednostki, które zapoczątkowały pracę w tej dziedzinie, mogłoby przyjść dla okazania pomorozumie
się poniosły
fiiasco i jeśli cy w tej sprawie. Jako szkic możemy
zupełnie
nie zbankrutowały,
to w zaprojektować, że w najbliższej przyszłości uważamy za możliwe uruchoobecnej chwili tylko
wegetują.
Jeśli
Przyjrzymy się uprawie lnu w sąsie- mienie jakichś 6-ciu punktów przeroKoniecznem
jest
dnich państwach, w tej liczbie i Rosji, bu słomy lnianej.
utworzenie
Centrali,
któraby
jednoto zobaczymy, że wogóle podniesienie kultury lniarskiej polegało prze- czyła te wszystkie punkty przerobu
dewszystkiem na przejęciu przez Pań- dła zbytu, t. į. w dziedzinie handlowej, jak również
ktoraby
podjęła
Stwo tej Sprawy w swe ręce,
na pochociażby
w
kilku
punktach
akcję
nocy państwowej
w ujęciu
obrotu
Inu-surowca,
który
lnem. Już w XVIII wieku, za czasów skupywania
"wywožopanowania Piotra Wielkiego, państwo właśnie jest zawsze u nas
ny na rynek. Ponieważ wszelkie
orrosyjskie udzielało wybitnej
pomocy
dość
w uprawie i hodowli Inu, a potem w ganizacje Iniarskie wymagają
znacznych rozchodów i dość poważprzejęciu tego Inianego materjału. Nanych środków, bez tego te sześć punstępnie, w roku 1830 nastąpił podział
ko"a rejony produkcji Inu, włókna i na- któw nie byłyby w stanie dość
rzystnie pracować, aby móc
zapewsion Inianych. Tym wszystkim Panom, nić większą opłacalność lnu, który
którzy ciągle nastają,na to, że pskowmoże być skupowany
bezpośrednio
skie nasiona są jedynie dobre,
t. į.
prima,

mogę

powiedzieć,

że

w

roku

od producentów.

Taki

mniej

więcej

i odłożono
je
Ka, 3) Wileńska, 4) Kowieńska i cały uchwał nie powzięto
będziemy
mieli już
Kraj
Przybałtycki.
Jak widzimy, te do czasu, kiedy
„pskowskie" nasiona, o których tak zupełnie konkretne dane ze strony
Rządu.
wiele

jest

Przypadek, ponieważ

Pod tą reklamą

pod tą

poprostu

D.C.

firmą i

bezwzględnie

N.

zbywa-

io się nasiona z tych wszystkich tere- Sprawa propagandy Targów Północnych
nów, które wyliczyłem. Dalej, jeśli i Wystawy Rolniczo - Przemysłow
ej w
L zl Sprawę Iniarską na Łotwie,
Litwie i w Estonji, widzimy
również,
że w zagadnieniu uprawy
lnu i pod
niesienia samej
produkcji
Państwo
idzie z bardzo szeroką pomocą
dla

©

Polskiej Ajencji Telegraficznej i Ajencji
Wschodniej.

Profesor

Rudziński

Wilnie,

Wczoraj odbyła się w godzinach
przedpołudniowych w sali posiedzeń
Rady Miejskiej konierencja prasowa

zapoznawszy

na wstępie zebranych z zakresem pracy reprezentowanej
przez siebie Polskiej Ligi Gospodarczej w Warszawie,
Opowiedział w zwięzłych słowach znany naszym czytelnikom przebieg początków organizacyjnych Targów i Wystawy, poczem szczegółowo wyłuszczył
cele i zadania tej doniosłej
imprezy
prepagandowo - gospodarczej na ваszym terenie.
Z uznaniem należy stwierdzić,
iż
Polska Liga Gospodarcza
z wziętych
od Komitetu Wykonawczego
na swe

słowej w Wilnie.
zatorów

wzięli

Z ramienia organi-

nadział

w

konferencji

zapoznając przytem

wanym

już

obraża się w „zachwycającą kreację”,
każdy jej gest w coś, coś, coś... czego się nieda opisać — ba! ze sztuki,

w której ona gra, ulatniają

się,

kach! — jąk amen w

siałoby zirytować

bliczność,

Verneuiil'a

lub

pacierzu

za sobą

zrobionego

mu-

znudzić

dla przykładu

mającego

tak wybornie

pu-

sztukę

nietylko

„Mecenasa

Bolbecka* lecz i majstersztyczek czy-

sto paryski

„Kochanka

od

Wykapany: Caillavet i de Flers.

serca".

> zważał!

Alektoby

tam

Jeszcze by się trzech

już zaawansowanego

przeżywającego

garsonjerze bodaj że
donżuański.

Jednem

słowem:

na

to

drugich

w latach

w

ostatni

swojej

epizod

przeżyliśmy we

czwartek zachwycający
wieczór
teatralny. Było nawet wielu panów,
co
i wczorajszy wieczór spędziłi w Teatrze Polskim$na tejże samej
sztuce
Verneuill'a. Tak im sie okrutnie podobała! ,
CZW.

Tyl-

ko z grubemi surowiznami w drasty"cznych momentach i bez szczerości w

sentymencie.

dobrze

staroświecczyzny, i co hrabiego

tam jeszcze — w normalnych warun-

Oto weźmy

nie... rozpraszajmy sobie rozkosznego

jak wrażenia zwracając uwagę na bardzo,
po- bardzo ładną grę p. Wyrwicza w roli

<udem, wszystkie niemiłosiernie
wydłużane sceny, wszelkie nieprawdo-

podobieństwa,

chwycająca! Tak czy nie? Ależ tak,
tak! | niema o czem gadać. Nawet

ZIE

w Mińsku

jak też na prowincji.

wiadomości

o zebranych

Urzędowa

„Zwiezda*

rzecz

publikuje

,, ramady' sumach.
Zbiórka
odbywa się obecnie w szkołach i drobnych instytucjach rządowych. W najbliższym czasie wypuszczona być ma broszura wydawana kosztem komitetu „Wyzwolenia
Hramady"
p. t. „Bialoruska robotnicza włościańska
hramada'.
Broszura
ta ma się
ukazać w kilku językach, a mianowicie
w
języku
angielskim,
francuskim, niemieckim, esperanto.
19 kwietnia w
klubie im. Marxa odbyć się ma wielki
wiec
przeciwko procesowi „Hramady”, a następnie koncert z którego
dochód przeznaczony
jest na
rzecz
członków
aresztowanych
„Hramady“.

Świadkowie

na

przesłuchani już. Po- swem rysuje

tem, że aresztowano Germana?"
Ależ to przecież komunista, zapytuje Świadek.
—- To nie twoja rzecz, twoja rzecz
donieść— brzmiała odpowiedź
przywódców.
Po pewnym
czasie
przybył
do
Wołkowyska poseł . Wołoszyn.
Korzystając z tego Świadek prosi o dyrektywy

w

sprawie

przyjmowania

no-

wych członków; wywiązuje
się
następujący, a wysoce charakterystyczny
djalog:
Świadek. Czy wolno jest przyjmować do „Hramady* ' członków innych partji?
Poseł Wołoszyn. Przedtem mu-

wyraźnie sylwetkę Au- szą wystąpić z tamtych partji.
Świadek. A komunistów?
chownego Kowsza, który obok duszWołoszyn. Komunistyczna partja
pasterskiej pracy z powodzeniem zajpocóż więc
mował się... przysparzaniem majątku, jest przecież nielegalną,
dowiadywać
czy
dana
bądź to na terenie białoruskiego (czy- ma się pan
:
taj sowieckiego) banku, bądź prywat- osoba należy do niej.
Świądek Germanówna, siostra
nie drogą
pożyczania
pieniędzy na
wspomnianego komunisty, na
twierprocent.
dzenie
swoje,
że
„Hramada*
musi
Kowsz,
biedny
peczątkowo,
na
wet bardzo biedny, stopniowo doszedł posiadać broń otrzymuje następujące
zapisywać
się
do iunduszy. Nawet mnie, żydowi — pouczenie: — Należy
zeznaje Świadek — pożyczał na pro- do Strzelca i pilnie uczyć się władać
bronią. Kto
wie, może
i ta broń
cent dolary.
Świadek Grudziński, był pre- przyda się kiedyś.
Uprzednio już słyszeliśmy z zeznań
zesem
pow. komitetu „Hramady* w
posiadała
Wołkowysku,
nie był wtajemniczony Świadków, że „Hramaąda*
we wszystkie
sprawy „Hramady* i instrukcję, aby zapisując do Strzelca
przeprowadzać
przenawet spotkał się z podobnym zarzu- hromadowców
tem:
„pan nic nigdy nie wie, trzeba szkolenie członków. Czyi wielu członsię tak orjentowač jak German“, (jest kom „Hramady“ udało się przeniknąć
w do szeregów Strzelca, niewiadomo doobecnie
osadzony
to komunista
kładnie, fakt jednak wysuwania
tego
więzieniu).
!
Centralnym systemu mówi za siebie.
Będąc w Wilnie w
W dniu wczorajszym
miało
być
Sekretarjacie i rozmawiając z Miotłą
wysłuchane
oświadczenie
biegłych
Świai Bursewiczem, znów usłyszał
buchalterów, którzy od szeregu
dni
dek zarzut:
„powinniście komanikować nam o badają księgi banku, lecz z powodu
każdym areszcie, dlaczego Centr. Se- niewykończenia prac oświadczenie te
dopiero w pokretarjat nie został poinformowany © będzie miało miejsce
niedziałek.
oz:
FRAGMENT

prasę ż Oprace-

planem,

w Mińsku.

Z Mińska donoszą: Akcja antypolska przeciwko procesowi
„Hramady* trwa w dalszym ciągu w całej rozciągłości zarówno

Dzięki
jej zabiegom
organizowane *zostało jeszcze wprawdzie kilka osób,
będą w jednym z
targi i wystawa,
wywołują
wśród lecz te zbadane
czynników olicjalnych,
reprezentają- następnych dni.
Sąd
odczytuje
szereg
zeznań
cych rolnictwo, handel i przemysł krajowy coraz większe zainteresowanie, Świadków, zbadanych w różnych miejPogląd swój na rolę Targów
wi- scowościach przez sędziów śledczych
następuje odczytywanie i oleńskich prof. Rudziński sprecyzował poczem
jasno i dobitnie: Wilno —powiedział— kazywania stronom szeregu protokuoraz
dowodów rzeczoz chwilą unormowania stosunków pol- łów rewizji
sko-litewskich winno stać się główną wych.
Zajmuje to Sądowi
dużo czasu i
bramą dla połskiej ekspansji gospodarczej. Aby temu
postulatowi
za- kilka następnych posiedzeń poświęco
dośćuczynić, pierwsze tegoroczne Tar- ne będzie dalszemu zaznajamianiu się
W rękach
gi Północne muszą być okazałe, inne- z dowodami rzeczowemi.
dowody te odegrają rolę
mi słowy reprezentowane muszą być oskarżenia
na nich najpoważniejsze gałęzie prze- druzgoczących kolubryn, siły których
największa erudycja ani
mysłu
polskiego,
obliczonego
na nie osłabi
W świetle
tych
ekspansję na Wschód i Państwa Nad- elokwencja obrony.
bałtyckie. W tym więc kierunku roz- atutów, szereg okoliczności wysuwawija Liga propagandę.
nych przez Świadków, a nie posiadaZ uznaniem również: należy pod- jących dotychczas wielkiego znaczenia,
kształty wyraźnie winę onieść oświadczenie prof. Rudzińskiego przybiera
oraz dyr. £Łuczkowskiego, že zamie- Skarżonych uwypuklające. Nie będzierzone zadania propagandowe
zamie- my tu zatrzymywali się nad każdym
rzają spełniać przy jaknajściślejszej z tych dokumentów, ograniczając się
jedynie
do streszczenia odczytanych
współpracy z prasą.
W dalszym ciągu
proi. Rudziński zeznań Świadków.
Chaim Geszkowicz
zeznaniem
i p. Łuczkowski
szczegółowo
informowali o celach i zakresie
wystawy,

Z SALI

SĄDOWEJ.

wyznaczonego
„te-

renu pod targi i wystawę. PMAówiąc o
terenie targowym, należy do znanych
jaż szczegółów dodać, iż Komitet
Wy-

stawowy w razie potrzeby
rozszerzy
ten teren na znaczną część
Ogrodu
Bernardyńskiego i plac zajmowany
przez 1 pułk artylerji polowej. Sprawa wykorzystanie podnóża Altarji po
drugiej stronie Wilenki
jest jeszcze
otwarta.

Ze

wzgłędu

na

zapowiedzia-

ny wielki ruch turystyczny w okresie
targów, najprawdopodobniej
Altarja
obejmująca kompleks wzgórz za Wilenką w połączeniu z ogrodem przysposobiona zostanie na wzór parków
angielskich.
Nawiązując do roplanowania terenu wspomnieć trzeba,
iż wielki pa-

wiłon Targów
się

Północnych

będzie

na

placu

znajdować
antokołumny

wojskowej, zaś
pawilony
prywatne
zajmą znaczną część parku
Żeligowskiego, gdzie również wystawione zostaną

maszyny

i

narzędzia —

nicze.
W ogrodzie Bernardyńskim
dzone

zostaną

poletka

го!-

urzą-

inwestycyjno-budowlane

w pierwszej połowie
Trzeba

maja.

wreszcie

zaczną

niem

zajmą , się

eksponatów

Z zamierzeń

i

przygotowa-

planów

mającą

w

Jako

Wilnie

teren

począwszy od roku

pod

zatrudniały

stałe

Targi na

o ile w 1927

5 lub więcej

Nienadesłanie

robotników.

sprawozdań

pociągnie za sobą

w terminie

wymierzenie

kary,

o statystyce

przemysłowej

ca 1927 r.

RCA

Szczegółowych

dział przemysłowy

ruch

Rosją Sowiecką.

Informują nas, iż

ubiegłych

dni

do

Rosji

zelma bisk

przez

polską stację pograniczną Zahacie z Polski
Sowieckiej

22 wagony

Podkreślić

towarów
czasie

należy,

do Rosji

wzmógł

się

iż

żelaza

wywóz

sowieckiej

i 2

az

ostatnim

D.

r.

Ziemiopłody
Ceny za 100
kg. przy
tranzakcjach wagonowych franco st. Wiłno:
kaszę

39.

12-15, ziemniaki 16-18. Tendencja stąła. Dowóz słaby.
Nosiena: Ceny hurtowe za too kg. loco
Wilno: koniczyna czerwona | gat.
skład
300 zł., biała 300, szwedzka 325, tymotka
łoo, seradela-32, łubin 24, owsy siewne 50

1928

r. z jednych

działów

w budżetu 1927do drugich.

„2) Rozbudowa elektrowni miejskiej oraz

projektowanych

ciążowych
Wilna

robót

kanalizącyjno-wodo-

w granicach przyznanych

dla m.

kredytów.
3) Amortyzacja pożyczki wsumie 50000
zł. na drobne remonty domów.

4) Komunikat

datku

w sprawie

„lokałowego

od

wymiaruZpo-

nieruchomości

Teatru
Letniego,
poranków
muzycznych
oraz koncertów w ogrodzie Bernardyńskim
w związku z wystawą Targów Północnych.

1) Przyjęcie

cielstwa Polsk.
8) Sprawy

biblioteki

znawczego

Nauczy-

:

emerytalne.

9) Umorzenie
spraw

T-wa

Oraz

należności

cały

dotyczących

szereg

T-wa

Krajo-

drobniejszych

gospodarki

MSEEE
(xx
— Statystyka przemysłowa. Z dniem

25 kwietnia

r. b. upływa

termin

przedkła-

dania sprawozdań za rok 1927 Głównemu
Urzędowi Statystycznemu w Warszawie.
Obowiązkowi przedkładania įsprawoz-

dań o statystyce przemysłowej za 1927 rok
podlegają wszystkie zakłądy przemysłowe,

które wykupiły
przemysłowe od
nie, niezależnie

na 1928 rok świadectwa
i do VII kategorii włącz-

od

liczby zatrudnionych

60—65,

w

proc. 78—82,

gr. za

51—55

razowy

konferencyj

wczorajszym

T-wa w Wilnie,

prezesa

gródzkiej Izby

p. Woje-

p.

wojewoda

Wileńsko-Nowo-

Lekarskiej d-ra Sztolcmana,

inspektora Funduszu Bezrobocia p.
Grabowieckiego, p. Łuczkowskiego

Rawai dele-

gację Polskiej Ligi Gospodarczej w sprawie
Targów Północnych,
delegację Związku
Niższych Funkcjonarjuszów Państwowych
Ziemi Wileńskiej

Słonina krajowa

I gat.

400—

200, masło
600 — 650,

niede-

świadczeń

w naturze

szarsząrną rzecz

wszechną w Poznaniu,
otwarcie której ma
nastąpić w 1929 r., prezydent m. Wilna p.

Folejewski z ramienia komitetu wykonawczego Targów Północnych w Wilnie udaje

J ja: 200 -220 za 1 dziesiątek.
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w

Pasy >
+ 170.

kostka

I gat. 170

warzywa:

180,

cebula 70—80, marchew 18—20, pietruszka
5—ł0 (pęczek),
buraki 18 — 20, brukiew
15 20, ogórki 100—150 gr. za 1 dziesiątek,
groch 70 80 gr. za i kg., fasola 80
90 gr.
za 1 kg., kalafiory 100—150 gr. za główkę,

za i kg.,

40—45, pomidory 140—180,
15.00—18.00 za I Ks.
300

Ryby: liny żywe
za 1 kų,

Śnięte 200
Śnięte 240

te (brak),
180—220,

250,

380

szczupaki

280,

karpie
leszcze

żywe
żywe

żywe

320
380

180,

(brak),

350,
400,

| 400,
śnię-

śnięte
śnięte

wąsacze żywe

480, Śśnięte 380 400, sandacze (brak )—

sumy (brak)
żywe

350
— 380,

żywe 380

karasie

250—280, sielawa 150
450

żywe

okonie

350—380,

(brak), płocie

miętuzy

śnięte

100

200

120

150,

220,

jazie

styna,

150, drobne 30—50.

WOJSKOWA.
nazw.

Na

mocy

rozka-

wej, a w związku z tem zmieniono dotychczasową nazwę „Komenda Miasta” na „Komendę Placu* oraz „służby lokalno-garnizonowej* na „służbę placu*.

,

Na terenie Okręgu
w PZA
u IV.

:

ustanowiono

korpusowego
komendy

placu

III i
ty-

— (r) Leczenie umysłowo - chorych.

P. Viceminister Spr. Wojsk.i szef administracji armji uznali za możliwe przedłużyć

leczenie dła

rodzin

umysłowo

oficerów

do 6 miesięcy
umysłowo

|

od

nazwiska

litery

zamieszkania w następujących
Na lit. A. wszystkie komisarjaty
VI komisarjat 2 maja, I i MI ko5
maja, II, IV i V komisarjaty

maja; C. wszystkie komisarjaty 7 maja;

D.

VI ko-

V komisarjat 7 maja, I, II, II, IV i

misarjaty 8 maja; E. wszystkie komisarjaty

maja;

9

8 maja; F. wszystkie komisarjaty

G. I komisarjat 9 maja, II, III, IV i V komisaijaty 1o maja, VI komisarjat 11 maja; Hi.
wszystkie komisarjaty 11 maja; I. wszystkiė
komisarjaty 11 maja; J. III i V komisarjaty
11 maja, |, li, IV i VI komisarjaty 12 maja:
K. IV i V komisarjaty 14 maja, Li VI ko-

misarjaty

15 maja,

HH i III

maja; L. wszystkie

komisarjaty

komisarjaty

16

18

maja;

19 maja, |, Ill i VI komisarjaty 21
I! komisarjat 22 maja; N. wszystkie

maja,
komi-

Ł. Il komisariat 18 maja, I, IM IV, V i VI
komisarjaty 19 maja; M. IV i V komisarjaty

sarjaty 22 maja;

1, И

O.

wszystkie

sarjat

komisarjaty

IV komisariaty 24

komisarjaty

maja,

23

chorych członków

i podoficerów zawodowych

na

chorych

specjalnym oddziale dla
w

szpitąłu

wojskowym

w Dęblinie, 'a w wyjątkowo ciężkich wypadkach, wymagających specjalnej opieki i

maja,

VI komi-

R. III, IV, V i VI komisarja-

25 maja;

komisarjaty 4 czerwca; U. wszystkie komisarjaty 4 czerwca; W. | komisarjąt 4 czerwca,
M, MI, IV. V i VI komisa jaty 5 czerwca; Z.

wszystkie komisarjaty 6 czerwca; Ź. lili
komisarjaty 6 czerwca, Ill, IV, V i VI komisarjaty 8 czerwca.

w chwili
Każdy poborowy (ochotnik)
stawienia się do poboru (przeglądu) winien

mieć przy sobie:

a)

osobiste,

dokumenty

stwierdzające tożsamość osoby, zaopatrzone fotograiją, b) dokumenty, świadczące o

stopniu wykształcenia (świadectwa szkolne),
c) dokumenty, stwierdzające wyuczenie się
(ukończenie) pewnego zawodu (rzemiosła),

zać

zu Min. Spr. Wojsk. wprowadzono nową
organizację służby placu na stopie pokojo-

suszone

-400, śnięte 280

wy wileńskiej.

(r) Zmiana

kwaszona

grzyby

się w zależności

i miejsce
terminach:
2 maja; B.
misarjaty 4

się w dniu 27 bm. do Poznania, w celu o- wzgl. odbywanie praktyki (terminu)
mówienia szeregu spraw dotyczących wysta- dowej (w rzemiośle lub handlu).

I gat. 160

kartofle 20—22 gr. za 1 kgr.

kapusta święża 60—70

odbędzie

SAMORZĄDOWA.

420. Il gat. 350—380, amerykańska 430—460, komisje drogowe z wyraźnem określeniem
szmalec amerykański I gat. 450 — 480, II ich zakresu działania.
400 — 440, sadło 400 — 420, olej roślinny
MIEJSKA.
240—260.
Nabiał: mleko 30 — 35 gr. za
— (x) Wyjazd
prezydenta m. Wilna
1 litr,
śmietana 180-200, twaróg 120 — 140 za 1 do Poznania. W związku z wystawą Pokg., ser twarogowy 180 —
solone 650 — 700, solone
serowe 700 — 800.

wiadomości,

roczników

že

5.
26 maja;
ty 25 maja,I i Il komisarjat
y
VI komisarjat 26 maja, | komisarjat 29 maja, Н i V komisarjaty 30 maja, 1l komisarjat 31 maja, IV komisarjat 1 czerwca; T.
łi ll komiserjaty 1 czerwca, II, IV, V i VI

dróg, prawie
wszystkie gminy
pow. Wilefisko-Treckiego wypracowały i uchwaliły
statuty w tej sprawie i powołały specjalne

dzona 400—420.
Tłuszcze

t. zn.

do

w Wilnie podaje

23 maja; P. Ill, i V

Mięso wołowe 260 — 270 gr. za 1 kg.,
— (r) W sprawie
Świadczeń
cielęce 200—220, baranie (brak), wieprzo- | warkowych. Celem uporządk
owania
warku

4 kwieP. Wojewody Wileńskiego z dnia
wytnia 1928 r. o powszechnym poborze
Starosta
roczników,
żej wymienionych

z zaproszeniem na poświę-

glana 80—90.

we 300—310, schab 320
350, boczek 320
— 350, szynka świeża 260—280, szynka wę-

po-

Wszyscy poborowi rocznika 1907 winni

Południowo-wschoón .

dniu

każdorazowo

przy ul. Bazyljańskiej Nr. 2 (1 piętro).

Raczkiewicz przyjął zarząd Wil. Tow. Art.
Plastyków w sprawie dorocznej wystawy

70 proc. 75

1 kig.

W

uzyskując

zwolenie Okr. szefa sanitarnego.
roPlan przeglądu poborowych
cznika 1907. Zgodnie z obwieszczeniem

stawić

(1) Szereg

jedynie

można |kierować

, Do Dęblina

się w Wilnie, w lokalu Komisji poborowej,

Kssza manna amerykańska 130—150 gr.
za 1 klg, krajowa 110—120, gryczaną cała cenie sztandaru Związku, które odbędzie
95—105, przecierana 94—105, perłowa 80— się w dniu 3 Maja, oraz prof. Władyczkę w
95, pęczak 60—65, jęczmienna 60—75, ja- sprawach opieki lekarskiej.

w

myśl pisma Ministra Skarbu.
5) Uregulowanie godzin handlu.
6) Komunikat w sprawie uruchomienia

65

— 78, razowa 60-65, kartoflana 85—95,
gryczana 75—85, jęczmienna 60-65.
Chleb pytlowy 65 proc. 65 60,70 proc.

:

Wojsk.

iż przegląd tych

c

si

wody.

gr. za 1 kg. krajowa gat.: 100—110, I gat.
żytnia

mec. Abramowicz,

w zakładach
cywilnych,
w tym ostatnim
wypadku
po
uzyskaniu uprzednio zgody
szefa departamentu
sanitarnego (Min. ;Spr.

Grodzki

URZĘDOWA.

Jest to zresztą jeszeze sprawa wyma- — 53. Tendencja dlą owsa mocna, dla reszgająca szczegółowego przemyślenia i ty. stała.
przedyskutowania.
Mako pszenna amerykańska 110—120
80-—90,

z dnia 20 — IV 1928 r.

U w a g i: Pochmurno, śnieg, deszcz.
Minimum za dobę — 20Q.
Maximum na dobę -|-7C
Tendencja barometrycana spadek ciśnienia.

12, siano

10

żytnia

słoma

rynkowe:

na

57—

37, pszenne 38

„otręby żytnie 36

2—

Ceny

(zależnie od E

55—

jęczmień browarowy

at.)

Krzyżanowski,

iżej chorych,

a

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 20 kwie-

nia

Zach. sł. e g. 18 m. 22

IRE

conajmniej o 50 proc.

5 03

Spostrzeżenia
meteorologiczne
Zakładu Meteorologji U. S$. В.

polskich

w

sł. g. m.

Sotera m.

z

w cią-

przewieziono

Wschód

jutro

io
towarowy

gu

14

wy-

Magistratu m. m

(x) Wzmożony

24 Dzis

B

udziela

у
—

SOBOTA.

z dnia 17 czerw-

wyjaśnień

mec.

prze-

widzianej w rozporządzeniu Rady Ministrów

na przy- żyto 54—56, owies 50

Szłość podkreślić należy dążność do
powołania stałych
Targów
Północ-

mych
1930.

nie o statystyce przemysłowej
roku

prof. Petrusewicz,

KRONIKA

tych zakładach robotników; zakłady nie wykupujące
świadectw
przemysłowych - (np.
państwowe)
winny przedłożyć sprawozda-

iż wagony szkła okiennezo.

Komitet
Targów

na Powszechną Wy-

stawę
Krajową w Poznaniu,
się odbyć w r. 1929.

‚

się

wspomnieć,

natychmiast po wystawie
Wykonawczy
i Dyrekcja
Północnych

Ława obrońców: siedzą od lewej ku prawej
mec. Honigwill, mec. Uuracz i mec. Romankiewicz.

warzywnicze

prof. wyższej Szkoły Handlowej inż.
Dziś niech wystarcza nam
Rudziński i inž. Orski: z Warszawy
to, że
. Rozumie się trudao mówić o ja- Oraz dyrektor Targów i Wystawy inż. bieżące zamierzenia są w pełnym toKichś konkretnych formach, w jakich Luczkowski. Praseįreprezentowalo kil- ku realizacji i osiągają należyty pomogłaby się wylać sprawa ujęcia han- ka przedstawicieli pism miejscowych ziom. Sądzić należy, że i tym
razem
dlu Inem, nie wiedząc w jakiej mie- oraz kierownicy wileńskich oddziałów Wilno Polsce wstydu nie przyniesie.
Tyle O pierwszej konierencji, a raL NL
A K ROZTWORZE ZZO
IS SDR
czej na temat
pierwszej
konierencji
w sobie, że ceuje się w niej dobrą, aktów
wysłuchało — ani spostrzegł. prasowej o pierwszych
wielkich Tarmiłą, serdeczną, altruistyczną istotę— Szy się o co chodzi!
gach Wileńskich.
22
Ręczyć też mogę, że gdy oto
choćby jej wypadło w roli odtwarzać
naKRONI
KA
MIEJ
SCOW
A.
*
niewiedzieć jak czarny
i przewrotny piszę, że p. Smosarska,
pewna
nie— Posiedzenie Rady Miejskiej,
We
charakter. Owóż skoro tylko sie ukaże chybnego efektu swej urody i swego czwarte
k dnia 26 b. m.
O godz. 8 wiecz.
na. Scenie, ogarnia ją, płynący ku wdzięku, za mało ma wyrazu w pozie odbędzie"
się w Magistracie posiedzenie'Raniej Z parteru, z lóż, z galerji,... fluid i mimice, w ruchu i w geście — wy- dy Miejskiej.
Rozpatrzone
będą następujące Sprawy:
powszechnej svnzpatji -— nie wspomi- da się to każdemu
wprost herezją.
1) Przeniesienie kredytó

nając O działających jak elektrofor Jakże można.
P. Smosarska nasetkach zachwyconych oczu męskich...
całkiem
stoi
wet gdy
nieruchoW takiej atmosferze wytworzonej ma i tylko paluszkami złożonych rą- dokoła artystki każda jej rola prze- czek przebiera — jest przecie tak za-

Dalsza akcja w obronie „łHramady”

barki zadań wywiązała się znakomicie.

rolnictwa. Tak samo i w Polsce, doTargów Pół- wzór Lwowskich i Poznańskich przena temat organizow
Póty na naszych terenach nie osią- nocnych i Wystawy anych
Rolniczo-Przemy- widziany jest lasek na Zwierzyńcu.

gniemy dostatecznych rezultatów, do-póki Państwo nie uzna to za zagadpaństwowe i nie przyjdzie z
nienie
dostateczną pomocą.

wo

3-my dziefi procesu „Hramady“,

i kwiatowe. Wzdłuż alei Syrokomli
był już stoiska dla żywego inwentarza. Prace

1830 były wydzielone gubernje, które szkic jest zaprojektowany i
słynęły swemi nasionami, a do nich omawiany na posiedzeniu Komisji
jednakże
decydujących
należały: 1) Pskowska, 2) Nowgorodz- Lniarskiej,

się mówi — to

Ł

komisarjatów

Poborowi rocznika
do

poboru

1907

(przeglądu)

Policji, właściwych

zawo-

winni

według

dla

ich

miejsca zamieszkania w chwili „wypełnienia
obowiązku powtórnej rejestracji do spisów
(t. j.
poborowych w Magistracie m. Wilna
wzgl.
w listopadzie
według zamieszkania
grudniu 1927 r.). (0)

SZKOLNA.
— Przedstawienie teatralne zespołu
SMP, W niedzielę dnia 22-go kwietnia rb.
w sali okręgowej SMP. przy ul. Dominikańskiej 4, staraniem sekcji dramatycznej
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej im. św.
Stanisława Kostki zostanie odegrany dramat historyczny j. Majchera
„W płonącej
Moskwie* w 1 odsł. i komedja W. Raczia
„Generalna próba" w 1 odsł. Podczas antraktów przygrywać będzie własra orkiestra. Początek o'godz. 18-ej wiecz.

й

A

о_\ ©.

KOLEJOWA.

— (0) W sprawie kradzieży przesyłek kolejowych. Onegdaj w Dyrekcji Ke- Mickiewicza 22 m. 5, lokal kursów pielęlejowej odbyła się konferencja z udziałem gniarskich od 5 — 6 po poł.
przedstawicieli zrzeszeń gospodarczych i 0Wykłady odbywają się od g..5 ppoł. powski.
17.50 ‹ 18.15; „Кас!К @а
sób zainteresowan/ch w sprawie kradzieży w lokalu Liceum Filomatów, ul. Želigow-,
obrad nic skiego 1. Wstęp na poszczególne wykłady p. Ela Bunclerowa.
toku
przesyłek kolejowych. W

konkretnego nie ujawniono, przyczem władze
kolejowe dały «osobom zainteresowanym do
zrozumienia, żeby w wypadkach skonstato-

z tego cyklu,

jowych na' szlakach linji kolejowych WilnoMołodeczno, Wilno - Turmonty i Wołko:

Baranowicze.

wysk

ną szlaku

robót

do

przystąpić

zamierza

na Žwiro-

piaskowych

przesypania nasypów
we

Dyrekcja

czerwca,

zaś

Z początkiem

Wileńska

kolejowym Wilno

Bialystok,

Dyrekcji

Wileńskiej.

obrębie

w

w wykonaniu

nędzy.
Osobnik

literacka: „jabłu-

artystów

Reduty,

jak i krasomėowstwem

:

Teatr Polski (sala „Lutnia*). Występy Jadwigi. Smosarskiej.
Dziś
po raz

wzbudza

medji

„Orzeł

w „ Ко-

wystąpi

trzeci Jadwiga Smosarska

Wykonanie tych robót uzależnione będzie
od kredytów otrzymanych przez Dyrekcję
na te cele.

czy reszka”.

Jutro w niedzielę komedja ta
:
będzie po raz ostatni.
— Jutrzejsza popołudniówka.

—

Amatorzy

1.KRADZIEŻE.
marmelady.

Oszust ten średniego wzrostu,

twarzy,

W nocy na

rudy

zarost,

nie w Świetlicy;

lewskiego,

okulary

większego prze-

mytu tytuniu: Onegdaj w rejonie Słobódki władze. KOP'u aresztowały
dwóch
od
dawna poszukiwanych przemytników z wię-

tradycyjną

`

„sobótką*.

Pocz.

o

KOMUNIKATY.

— Z T-wa Pedjatrycznego, We czwariek 26 bmi. o godz. 8-ej wieczorem w Sali
Tow. Lekarskiego (Zamkowa 24) odbędzie
się naukowe posiedzenie Wileńskiego Oddziału

Polskiego

nego
nym:

z

Towarzystwa. Pedjatrycz-

następującym

1) prof. W.

porządkiem

Jasiński:

dzien-

Przypadek

cho-

roby Still-Chauffarda u 6 letniego chłopca.
2) dr. M. Moszyński: W sprawie ujednostaj-

cechuje poczynanie
Poznańczyków, warto.
zatem
Wielkopolska
powstanie
się zaznajomić jak sobie radzą ludzie, któ- wdzięcza
która mogła
być
rzy podstaw zwykli szukać we właśnej ini- radjostacji w Póznaniu,

plastyczna L.
również zagranicą, tancerka
Winogradzka-Gregor wraz ze swyin ZeSsD0łem tanecznym.
koCiekawe kompozycje .oraz piękne
zainteresowanie. |Poduże
stjumy budzą
zostałe bilety nabywać możną w kasie Teatru Polskiego od g. lo-ej r. w ciągu ca-

cjatywie i sile. Inaczej by się czuła Wileń-

Uroczyste

wirwys-

wzbudził koncert świetnego skrzypka
tuoza Wacława Kochańskiego, który

Poznaniu

otwaicie

Zamiast

„biednej
‚

w

niedziałek) o godz 17-ej odbędzie się doroczne walne zebranie członków Towarzystwa

dzie się w sali

w zapaleniach

wyrost-

ka robaczkowego 'u dzieci. 3) sprawozdanie roczne z działalności Wil. Oddz. Pol.
Tow. Pediatrycznego. 4) wybory Zarządu.
- Z
T-wa
Pszczelniczego
"Ziemi
Wileńskiego. W dniu 23 kwietnia br. (poPszczelniczego

j. Lelewela

w lokalu gimnazjum

(ul.

sprawozdania

Mickiewicza

rocznego

38).

będą

im.

Oprócz

Omawiane

sprawy nabycia tańszych, lepszych narzędzi
pszczelarskich, bezakcyzowego cukru do
podkarmiania pszczół i inne ważne sprawy.
W interesie pszczelarzy pożądanem jest jaknajliczniejsze

przybycie

osób.

dnia

11

bm.

natu

zainteresowa-

© godz.

gląd bibljotek wędrowiych

rąda Olchowicza, które
rozesłane

będą

po

w

z daru

im. Kon-

najbliższych dn.

powiatach

Ziemi

Wileń-

Więziennego.

21

Dziś, dn.

w

p. Wojewody

Adolia hr. Bnińskiego, Prezy-

denta

Poznania

Miasta

p. C.

Smigłym.

H+moll Chowy program zawiera: Sonatę
LiValse
pina, Sonet Petrarki, Mephisto

rychło
stosunkowo
poznańska
Postarano się o subkoncesję od

jako

Prezesa

Związku

osób.

[o

też.społeczeństwo.

rzeczowo

oceniają

każdy

wysiłek

skiego. Stacja pracowała codziennie

8 go-

dzin, a.w

=

niedzielę. po

12 godzin.

W Radjo Poznańskiem

tym

roku

około

1000

wygłoszonu

edczytów

kich dziedzin wiedzy. Chcąc

° ° Zeznaniem' świadków

została

w.

Powiatów

przy-

O

darstwa

Banku

miał

ы

!

Кто-Теш“|

;

0 ! i i ()

„UFA-film*

„HELIOS" | jczs roku zUŚIUIMI
Wileńska 38.

wszechświatowy!

o godz.

głównych

W rolach

Liana

Fritsz,

wam

4, 6, 8 i 10 m.

Vernon.

Hajd i Suzy

Sukces

wicza 22

O godz.

wažne. .Początek

:

8%

tie) S

u si aa

lu Owl
1-;
. o w dniuiu 1-go
i
jęci z balu filmoweg
Į Nad program: Е 1) Zdjęcia
„go M. ENGELSZTERNA, który przyjmuje codziennie kąpiel_w

įba;

semny

:

kiai

/:

ai
niki wychow;
kin

przetarg ofertowy

obo-

SALA MIEJSKA

końcu.

szym

mnie wen |

ul.

Ostrobramska

5.

Dziś

Kino Kolejowe

Lg
1
AEBIBKO

(obok dworca

sl

Kolejo-

i dni następnych! Rekordowy
krajowej!
film produkcji

-

pod kierown.

Reflektant (ka) powinien

posiadac

polski i niemiecki w słowie i

p.

M.

|

e >

i SYM Tow. Akt. 125245
£. BLUMWE
2

BYDGOSZCZ.
Najnowszej

Wydajność

HEMOGEN
LECZY

©

Prospekty

Wydawca

Stanisław

Mackiewicz.

Redaktor

i kosztorysy bezpłatnie. Na żądanie wizyty

odpowiedzialny Czesław

Karwowski.

inżynierów. |

8

chor.

BRB DRUTA

M ZS

mieszkania
kojowego
(pożądane

wygody) Zgłoszenia

do

—l,od5

"|

wodóciągiem,

z

nia.

St.

kuchnią poszukuje się. Mieczysław
4
Zgłoszenia do
„Sło-ski.
"wa* pod „Mieszkanie

3

pokojowe**

=

ace.

narybek,
sprzeda-

Horodzki,

maszynach

\

kę

CE

aje

Orłowo „HA LINA"

P.
w

po-

podań,

z

otrzyma-

art. 120

pkt. e, К.Н.

niniejszy

jedno-

*

$. Niniejszy

protokuł

m
T

i3.
|
|

publikujemy

na niemoźńość

dorę-

czenia go stronie zainteresowane.

EZESEZEDEZCIESEIESESEEJCIE:
ARGO

A SE OE

BAR!

w Wilnie, punkt ruchliwy,

przy domie ogród

owocowy:

i

warzywny

1.000 sążni kw.
roczny

11.000

zł.

Wiadomości:

zap. p.

BZKGGENONU

zaraz.

17,

m.

w
B

go
5.

dochód

sprzedam

Stefańska

od 5-7 wiecz.

zi
2

inżyniera.

W

Bo
®

BUZUGARNKUWNUNE

KAŻDY

KAŻDY

od

PORADNIK DLA
TOROW,
praca

dla każdego Radjoamatora.

Cena

Do

Szpitala

bez ograniczenia

zastaw

—

Doktór

-2z ul.

943 -

Šniadeckich

meczo

MAWAWAE
я

moczo-

płciowe i skórne, ul.
Wileńska 7, tel. 1067.
— 181
L

R » bymatow "pr. POBILSKI
BYMBLER
choroby skór

Ww

с

po

Zarzecze
16 m. 17%
Przyjmuje
w domu

asystentka

©. 5.

powrocie
skórne,

czenie włosów

od g. 12 д0 19.
— 2571

W. ы Zdr. . Nr 4 (238
s"

Z

Paryża przyjmuje od
11-—42 104 51716
Choroby

ulica

W. Bobrowska

M. Hatryłkiewiczowa
B,

księ-

AJENCJ!

Lekarz-Dentysta

DOKIOR

Kliniki dermat.

-1,

wszystkich

oraz

WSCHODNIEJ,
Wilno,
Mickiewicza 3--6.

b. starsza

Medycyny

weneryczne,

nabycia we

garniac,

Le-

—

p LEKARZE Śrorencme,

egz. brosz. 3.50 z., oprawionego 5.— zł.

Poradnik dla Radjamatorów

Plac Kated- skie)i elektrycznością
wy-

RADJOAMAzbiorowa wy-

bitnych fachowców wojskowych,
pod red. mir. inż. Krulisza, jest
właśnie tem, co. jest niezbędne

Hanusowicz

ralny, Bisku- (djatermia).

psuje odbióri

KAŻDY więc winien
mieć pod
ręką książkę, zawierającą rady i
wskazówki, jak deiekttaki usunąć.

9

8 wiecz.

7—1.

deiekt

, denerwuje słuchacza.

"TW. Zar. Nr. 152

К 2Е. Br

Radjoamator wie, czem

jest defekt w aparacie odbiorczym

pinut od morza. Wy-

zna- kwintna kuchnia,

z chwilą

avt., oraz

prasie ze względu

Dr. Zeldowiczowa

zabezpie- Zamkowa

3

|
|

Madczywariani Dathiko kapitan
Wilno, Koszary1 p. p. leg.

brylanŁUKIEWICZ
tów, mebli, obrazów, choroby weneryczne,
fortepjanów, automo- skórne i płciowe, ul.
bili i różnych towa* Mickiewicza 9, wejście

pensjonat
A. Sobo- rów.
lewskiej, pieszo
10

powyższego,

O.

Ordynator

m
Wołcza- pożyczki
1573
0 złota, srebra,

|

od

złożeniu

Sniechowski Tadeusz major
Wilno, ul. Mickiewicza 46 m.

tel 2714

- 0Ą

1410,

zawiadomienia

o

Wilno, dn. 16 kwietnia 1928 r.

KOBIECE, WENERYCZNE, 'NARZĄ'DOW
MOCZOW.
ой 12--21 04 4--6,
ul. Mickiewicza 24,

skła-

й

LOKRARD

kolejno

p. Gackiego

tegoż

bezpośrednio od właś- wa" pod „komorne*. czoną złotem i sreb- czenie światłem: Solciciela: domu. Zgłoś,
Sy *
я rem,
odbiór
lokatlux,
lampa
Bacha
szenia do administraHarpie
natychmiasto wy(sztuczne słońce górdla J. W-

p. Bolesław

stronny protokuł, stwierdzając, iż sprawa
pomiędzy p. Bolesławem Wścieklicą,
a'pStefanem Gackim niniejszym
została załatwiona ku zupełaemu honorowi p. Bolesława Wścieklicy.
В

Kobieta-Lekarz

„Sło- centowanie

w sposób, który

Boziewicza, sporządzamy.

narządów

moczowych,

-

КО О7а КОУ

Poszukuie się

||

weneryczne,

syfilis,

Miejskiej

Biszewski.

elektrycznością,

jąca dobrze kuchnię ściel,
elektryczność,
otrzebna Od zaraz. kanalizacja, staranne
Witoldowa 8 m. 1. - prowadzenie.
Zamówienia:
Warszawa,
a
Boduena I m. 6.
2—68LI
Przepisywanie
na

Ul. Ostrobramska 29. Tel. 13-10

Elektrycznym

Elektrowni
Inżynier

trzecią osobą

Gotówkę
Sawicz, choroby skór.
2—3 po- mieszkania 2 3 ро- PRZYJMUJEMY ne, weneryczne,
g0z kuchniąkojowego z kuchnią na
wysokie
opro-dziny przyjęć 5 7 pp.

do wszystkiego,

na woj. Wiłeńskie į Nowogrūdzkie
Przedsfawicielstwo
i skład maszyn wystawowych:
&

0 SWADAYA KA TARZAN

Służąca

Wszelkie maszyny do obróbki drzewa
Sp. Akc. Wilno.

I ALSA

wego

8

100 m. dziennie

„LECHJA“

z kuchnią,

p
SH
— królewskie,
Mieszkania 3 pokojo- Tarlaki, do

5

do

pokojowe,

cji „Słowa*

2

konstrukcji

Dyrektor

|
p. Stefan
obecności

|

„DOKTOR
D.ZELDOWICZ

Nr 67 do godziny lo-tej rano.

Edw.

Poszukuję

go
eV

oddział

UNIA

Wydziale

pożądana wanna i ogród, oferty piśmienne z adresem
dać w administracji „Słowa* Mickiewicza 4 dla C. A.
1В аРО

.

w

SuiuBzazazadszasssesznuau

Wiln

|Potrzetne duże mieszkanie!
-smio

Worotyńskiego.

piśmie, oraz korespondencję (event,
! stenografję), O erty (z załączeniem
curiculum
vitae
oraz reierencji)
|Lskiadac
do
administracji „Słowa. |]
pod lit. P. H. W.
1714- 1eżli

o

|

—
u. zmowy m
miłości) współczesny dramat salonowy w

Zjednoczone Fabryki Maszyn

złożone

1611

204 zł. 40 gr. UWAGA: W kancelarii „Ogniska* przyjmuje się

naPoważna firma potrzebuje
siłę biu_tychmiast pierwszorzędną
a
rową z praktyką.

Jlzjęzyk

„Irpdowata

TL

być

Magistratu m. Wilna, pokój
Wadium 5 proc.

BOZY“.

© (Pieśń

3

_ Oferty winnne

CENA I zł. 20 gr.

stawie

ODRUKI
Ś wIĘTŁ
jaz]

w cień-

13 mtr długości i 18 .ctm. średnicy

115 słupów
końcu.

„Słowa*.

Bo nabycia w adm. „Słowz”.

KOPIOWANIE
PLANOW

południe.

12 aktach, według głośnej powieści Heleny „MniseanJÓZEF WĘGRZYN i inne. „Początek
KA,
szek. W rolach głównych: JADWIGA SMOSARS
m. po 15 gr. i kupon do loży
sów o g. 5, w niedzielę o g. 4. Ceny miejsc: I i Il m. po 1 zt., IIIzapisy do Kółka operowego młodzieży

wego).

3

program: „SĄD

słupów.

nakładeri

kilku osób zareagował na wiadomość o zajŚciu między p. Bolesławem
Wścieklicą, a

8

Usica DOBRA

k
Słupy muszą być zdrowe, sosnowe, oczyszczone Z ko=
proste bez skaz i bez dużych sęków i zimowego
cięcia,
Dostawa na Elektrownię Miejską, Derewenicka 2. Prze12-ej w
targ odbędzie się w dniu 5 maja 1928 r. o godzinie

any film -morski:
Od dnia'21 do 24 kwietnia 1928 r. włącznie będzie wyświetl
(Bitwa morska przy wyspach Falklandzkich). Tragedja nocy 8 grudnia 1914 roku w
wydobytych z tajnych
podstawie
Na
10 aktach, przy udziale angielskiej admiralicji.
no 7 specjalnie wyzatopio
filmu
u
tego
wykonani
Przy
zdjęć.
archiwów wojennych oryginalnych
pod
Orkiestra
akcie.
1
w
„Skarb*
program:
budowanych okrętów. Rež. Walter Summers. Nad
biletów: parter 80 gr.,
Ceny
dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od godz. 3 min. 30.

balkon 40 gr. Następny

pi-

ry,

171372

Обоонасно
ы

|

705

ogłasza

broszurowem

przez p. Gackiego zasad K.H. art. 88 K.H.
Boziewicza '- my, niżej podpisani, na pod-

42-29

590 słupów elektrycznych drewnianych: dla sieci роciefńszymi
wietrznej, il mtr. długości i 18 ctm. średnicy w

- Miejski Kinematograi | „Falkland

'Kulturalno-Oświatowy!

na dostawę

wyszła

Wobec

EroW

' Wydział Elektryczny Magistratu m. Wilna

wydaniu

nia możności wznowienia dalszych pertraktacyj, zastępców stróny przeciwnej nie okazało się Pomimo
tego, sam
p. Gacki
w
międzyczasie zmienił miejsce swego stałe.>
zamieszkania
nie
podając
nam
nowego
"adresu.
‘
d) e) Tem
samem, wobec
złamania

wiązków w dziale likwidacyjnym. Korzystając z tego, że pód jego pieczą znajdowały
się podpisane już przez wice-dyrektora banku blankiety książeczek oszczędnościowych

Przetarg.

°

Wspaniały atut kinematograiji

FILM ZE ŚPIEWEM.

DZIŚ

publiczności

3 gwiazdy, ulubieńcy
;

15.

:

|

Szlagier

sezonu!

film

osyjs ej na
acji rosyjski
arystokr
stokracj
žyci
przepię
ię kny dramat w 12.akt.. i z życia
:
Iwan
ograiji
kinemat
artyści
słynni
h:
głównyc
emigracji. W rolach
GEHENNA MIŁOŚCI
nie
we
honoro
Bilety
Georg Aleksa.
Vivian Gibson, Bruno Kastner,
Petrowicz,
Boe

SER
POLONIA"
KE A. Mickie-

:

WOIC

`

Оа
j

Seansy

It“

najrozkoszniejszy

w

nich swych mandatów, na miejsce. który
p. Gacki nie zamianował nikogo, a w. każdym bądź razie nas o tem nie zawiadomił.

skiej. Wszystkich oświatowców i osoby in- Tosca, pieśni Niewiadomskiego, Friemana,
teresujące się oświatą, Macierz prosi o Bettinelli, utwory Staffai Lopalewskiego. wieństwie do reszty stacyj polskich, któSp.
przybycie dziś na godz. 6-tą celem przej- Bilety do nabycia przy wejściu na salę od ra są oddziałami „Polskie Radjo*
1-ej wiecz. Początek koncertu o godz. 8-ej. Akc. w Warszawie.
wypełnił kilka z nich według rachunków
rzenia tychże bibljotek. Wstęp wolny.
oświatowych,
zorganizowanych klijentów banku. Równocześnie sporządzi:
Poznańskie” jest zatem spółką gadanek
(r) Z Pol. Czerwonego «rzyża. W
„Radjo
RADJO—WILNO.
(powiatów i przy pomocy
Towarzystwa
Czytelni Lu- asygnaty do kasy o wypłacenie sum że złoSamorządowych
Związków
poniedziałek, dn. 23 bm. o godz.
6 więcz.
żonych wkładów i za pośrednictwem swego
miast Województwa Poznańskiego). Swe dowych.
w wielkiej sali konferencyjnej urzędu WoSobota 21 kwietnia 1923 r.
opłat
Audycje dla dzieci odbywały
się młodszego brata Kazimierzą podniósł trzydochody czerpie z radjofonicznych
jewódzkiego odbędzie się doroczne
walne
krotnie pieniądze ną sumę 9.285 zł.
dwa razy tygodniowo.
Województwa
zgromadzenie członków Wil. okręgowego
15.30 - 16.00: Transmisja
z Warszawy: abonamentowych z obszaru
Manipulacje te wyszły na jaw już po
stoi
"Stacja wyd:je
własny ilustrowany
radjostacji
czele
Na
o.
Poznańskieg
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
QdTrójporozumienie"
i
„Trójprzymierze
zwolnieniu
Mozełewskiego z Banku, gdyż
tygodnik
programowy.
„Tydzień
Radjop.
Poznania,
m.
m
Prezydente
z
Kuratorjum
Porządek dzienny obejmuje: Zagajenie czyt z działu wykładów
dla
maturzystów
Przedstawi- wy* jako organ Radjoklubu Zachodnio- reklamacje wnieśli klijenci: Kazimiera jani wybór prezydjum,
sprawozdanie zarządu szkół średnich wygłosi prof.
Włodzimierz C. Ratajskim, jako prezesem.
łismio pod redakcją p Bol. kowska, Wacław Świerzewski i Stanisław
cielem Rządu jest p. Dr. Hempowicz, Na- Polskiego.
za 1927 r., sprawozdanie komisji rewizyj- Dzwonkowski.
czelnik Wydziału Urzędu Wojewódzkiego w bBusiakiewicza zyskuje coraz więcej zwo- Kuczyński skarżąc się, że ktoś za nich podnej, plan prac na rb., preliminarz narb.itd.
16.00
16.15: Chwilka litewska.
sa- lenników, powiększając przez
to stale iął oszczędności.
16.15—16.30: Komunikat dla rolników Poznaniu. Dyrektorem stacji jest od
— Wykłady dla matek i wychowawJest ono najEkspertyza ustaliła, że podpisy na asy„(czerwiec liczbę swych abonentów.
ia
organizowan
zaczątków
mych
organizai
Kółek
Związku
'ców. Staraniem Tow. Wychowania
Przed- w opracowaniu
tańszem
pismęm
programowem.
gnatach
z odbioru
pieniędzy*
kładł.
Kaziprob.
Okoniewski,
Kazimierz
p.
r.)
1926
cyj rolniczych z. Wileńskiej.
szkolnego rozpoczął
się cykl
wykładów
Mozelewski:
Tak przedstawia się w najogólniejszych mierz M.
estety- kurent i kierownik Wydziału Komunalnego
16.55: „O wychowaniu
dla matek
i wychowawców,
obejmujący
16.30
Obaj bracia stanęli przed Sądem Okręzarysach bogata działalność radjostacji przy
najważniejsze zagadnienia pedagogiki i hi- cznem i nauce rysunku w szkole* odczyt Banku Kredytowego w Poznaniu, .Kierowgowym
i wobec
zgromadzenia przeciwko
Łuka- swem zapoczątkowaniu.
jjeny dziecka i prowadzony przez p. ĮWe- z działu „Sztuka* wygłosi Marjan Słonecki. nikiem muzycznym. jest p. prof. Fr.

DZIŚ

„Vl SZOPKA AKADEMICKA"

zastępców

Gospo-

pełnienie

100

Nowość wyduwnicza

cy otrzymaliśmy

wobec

Krajowego,

urzędnika, poruczone

na

USB.
1oa

c) W międzyczasie my,. niżejpodpisani
zastępcy honorowi p. Bolesława Wściekli

w

Jan Mozel-Mozelewski, praktykant oddziału Banku Gosp. Kraj. w. Wilnie,
po otrzymaniu 'w początkach r ub. nominacji na

Kuratorjum Szkolnem co tydzień jeden wykład pedagogiczny. Dwa dalsze wykłady pedagogiczne wraz
z koncertem
dla
młodzieży transmituje się co czwartek z Warszawy.
Pozatem
zorganizowano cykl wykładów
o dziennikarstwie.
Odbywają się
raz na tydzień. Również nie można przemilczeć odbywających Się raz na tydzień po-

„Polskie Radjo*, na mocy której jest stacja poznańska samodzielną w przeci-

nadużycia 'w

wieńca

jęciu za obowiązujący
Kodeks
Honorowy Boziewicza postanowiono było odłożyć
dalsze
pertraktacje
do czasu ukończenie:
będących w toku innych spraw Ron.

wiha oskarżonego

udowodniona,

Władys-

zamiast

Na 1-szem posiedzeniu zastępców strun
obu, po wyjaśnieniu powodu zatargui przy-

oskarżonego wnosił prof. Petrusewicz. ,

tem 3 odczyty tygodniowo dla rolników.
Pozatem zaprowadzono w porozumieniu z

powstała.
Sp. Akc.

całkowicie

Kotłubajowie,

b) Pan Stefan Gacki,
wyzwany
przez
zastępców honorowych p. Bolesława Wścieklicy wyzwanie przyjął, wyznaczając swych
zastępców.

czego Sąd wyniósł wyrok skazujący Gindina
na trzy lata więzienia
ciężkiego.
Obronę

stosować do potrzeb najszerszych
sfer radjoamatorskich, wprowadzono, pewne działy wzgl. cykle odczytów. „Wygłasza się za-

Wielkopolskich. Staraniom
przedewszystkiem wymienionych osób zawdzięcza. spoże radjostacja
łeczeństwo wielkopolskie,

komunistyczną

dla

złotych 15 '
uczczeniu nieodżałowanej pamię-

Ku

Wścieklica uznał za obrażający.

bundowskich.

bibułę

M

Ś. p. Otylji

a) W końcu maja ub. roku
Gacki, w lokalu publicznym, w

gen. Rydz-

trakcie czego został aresztowany.

na

PROTOKOŁ JEDNOSTRONNY.

jenera-

zorganizowana została demonstracja. Gindin najaktualniejszy uczęstnik tej demon-

ze wszel-

program

nie

somołu wileńskiego
Mendla * Gindina. W
październiku r. ub. z okazji święta
Bundu
stracji rozrzucał

na grób

złotych

W dniu wczorajszym
Sąd Okręgowy
w Wilnie rozpoznał sprawę członka kom-

a

wieńca

grób składałą na „Bratnią* Pomoc*
:
.
:
złotych
oraz na instytucję „Chleb Dzieciom*

Z SĄDÓW

Echa uroczystości

kary

wdowy* z trojgiem dzieci

ławostwo

cj

;

dzisiaj liczba ta wynosi około :8,000
na
2 miljony ludności Województwa
Poznań-

równocześnie jako Prezesa Koła Związku
Miast Wielkopolskich i starosty p. T. Kłosa,

szta, arje z oper Cyganeria, Straszny Dwór,

pienią-

nie kierując się tylko wyłącznie motywa--mi osobistemi.
:
Przy rozpoczęciu
swej
działalności
miała stacja 3,600 radjoabonentów, gdy

Ratajskiego,

zarazem

radjostacji

prasa,

wania tą sprawą Związków Samorządowych
Utworzył się
Województwa Poznańskiego.
protektoratem
komitet organizacyjny pod

IV, odbę-

że

słusznie darzy zaufaniem tutejszą radjostację, w czem ją również
popiera

zaintereso+

myśl,

go p. Dr Fr. Hempowicz

Patro-

rzecz

— Wielki koncert na

rękojmię,

Z pośród

narzewskim i insp. armji

na
marne. Z następującego sprawozdania wynika ogrom pracy i poświęcenia
zajętych

niu, powzięli były starosta b. St. Ziołecki
i Naczelnik Wydziału Urzędu Wojewódzkie-

Handlowo-Przemy-

Klubu

Wielki
dzie się w Sali Śniadeckich USB
Koncert na rzecz Patronatu Więziennego.
Udział biorą pp. Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska (śpiew), Janina. Sumorokowa (deklamacja), Adam Wróblewski (śpiew), Władysław Trocki (fortepian). Bogaty i cieka-

7-tej wieczór

w biurze Polskiej Macierzy
Szkolnej przy
ul. Benedyktyńskiej ż- 3 odbędzie się prze-

odbę-

8,30 wiecz.

o godz.

Wileńskiego
słowego urządzony staraniem
wiolonkoncert
Filharmonicznego
T-wa
Judyty
Gewandhausu
solistki
czelistki
Bokor.

nych. Goście mile widziani.
— Przegląd
bibliotek wędrownych
Polskiej Macierzy
Szkolnej.
Dziś tj. w

sobotę

w sobotę

Dziś

wa praca stacji daje

wojskowych.

wykonanie

ci generała Andrzeja Tupalskiego

licji przybędzie dziewięciu jenerałów,
na czele z wice ministrem gen. Ko-

nastąpiło 24 kwietnia 1927 r. dze w ten sposób osiągnięte, nie pójdą

W Polsce wydzierżawiło, jak wiadomo,
tąpi w Wilnie raz jeden jutro, w niedzielę › Państwo w r. 1925 radjofonię Sp. Akc. „PólPolskim.
o g. 12 m. 30 pp. w Teatrze
skie Radjo* w Warszawie. W tejże Spółce
SzubertW programie: Bach, Chopin,
jest
Państwo częściowo materjalnie zainteTor
Wilhelmi, Fiorilio, Rimski-Korsakow,
resowane. Spółka ta ma prawo
budowy i
Aulin, Manuel de Falla i Albeniz.
eksploatowania stacyj nadawczych na całym
Ceny miejsc od 5o gr. Bilety są do terenie Polski. Ponieważ
społeczeństwo
nabycia w kasie Teatru Polskiego.
wielkopolskie domagało się įaknajrychlejiczne.
Filharmon
T-wo
— Wileńskie
szego wybudowania radjostacji w
_Pozna-

nienia postępowania

towania podstaw materjalnych
Radjo Poznańskiego podwyższają obecnie samorządy swe udziały o 100 proc. Dotychczaso-

radja. Jak

radjostacji

sfer

niego

Jankowskiej składa Emilja Piotrowska

Natomiast przyjazd swój zapowiedziało wielu przedstawicieli natki oraz

nie przez Rząd umowy subkoncesyjnej
nie
nastąpiło tak późno. Celem dalszego ugrun-

wzmo-

— ze

kwidacja.Hromady w sądzie

żoną agitacją przez bolszewickie
w kołowrocie.

do Wilna

łago-

więzienia, zawieszajac

Ofiary.

zwiedzenie

' przybędą.

czynną już o pół reku rychlej, niż swą
działalność rozpoczęła, gdyby zatwierdze-

da se“
„fara
szczyzna hołdując zasadzie
ludzi
i nie miałaby dziś widowiska, które
winno: lipoważnie myślących zastanowić

łego dnia.
— Koncert W. Kochańskiego w Teatrze Polskim. Wielkie zainteresowanie

nie, iż osobistości te

Moze-

wnocześnie Sąd uwzględniając
wództwo ' cywilne, pryska
B
E
Banku od skazanych solidarnie 9,285 zł.

godz.

lo-ej wiecz.

do

lat kaz.

„Radijo Paznanskie“.

demickiego

M.

uwzględniając okoliczności

w stosunku

Skradzione futro. Bronisławowi
w niedzielę 0 g. 4 m. 30-pp. śraną będzie Sinkiewiczowi
(Bobrujska 4) przez okno
kszą ilością tytoniu w czasie gdy nielegal- F. Ruszczyca, g. 6 w.
sztuka A. Tołsioja i P. Szczegolewa „Spi- wyciągnięto futro wartości 1300. : - -.
bankiet, wynie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. dany przez prezydenta miasta; wreszsek Carowej* (Rasputin). Ceny od 20 gr.
-Zaginiona
służąca.
Dnią
16
b.
m.
z wysPo skoniiskowaniu towaru przemytni--Premiera poniedziałkowa
Poczt i Telegrafów z dnia 17 marca rb. pocie g. 10 m. 25 w.-odjazd gości do
ponie- wyszłą z domu i dotychczas nie powróciła ków przekazano odnośnym władzom.
wołany został do służby w tut. Dyrekcji P. tępem Jadwigi Smosarskiej. W
"Warszawy. |
1T. radca inż. Mieczysław Nowicki, które- działek po raz pierwszy grąna będzie ko„Małgorzatą z
Fodora
mu w ostatnich dniach powierzono kierow- medja satyryczna
Na uroczystości te mieli przybyć
-siewicz,
odczytowym
p. prof. Dr. St. Bła
z Jadwigą Smosarską w roli
nictwo oddziału lil gospodarczego Dyrekcji. Navarry*
a więc
chowski, prasowym i lit. p. red. Bolesław najwyżsi dostojnicy państwa,
główne
Busiakiewicz i technicznym p. inż. Wł. Ro- Pan Prezydent
* Rzeczypospolitej oraz
AKADEMICKA.
- Pokaz taneczny L. Winogradz24 kwietnia obchodzi Poznań pierwsży gacki. Główną speakerką jest p. Barbara Prezydent Ministrów, Marszałek Jozei
kiej-Gregor:
w Teatrze Polskim.
Dziś
Ze Jurkėwna a w zastępstwie p. Krygier-Beregzystencii „Radja Poznańskiego".
rok
Akademic— „Šobėtka“ w Ognisku
o g. 5 m. 15 wystąpi po raz ostatni w tym
Piłsudski.
ną, która nacka i p. red. Bol. Busiakiewicz.
kiem, Dzis, dn. 21 otwarcie Ogniska Aka- sezonie zaszczytnie
znana
w kraju jak względu na odrębność organizacyj
Ostatnio otrzymano
žawiadomiePomocy samorządów poznańskich Za— (x) Obsadzenie
stanowiska: kierownika działu gospodarczego Dyrekcji
P.i T w Wilnie. Dekretem Ministerstwa

Kazimierza

dzące na 3 miesiące

instytutu oitalmicznego; g. 8 w.—solenne
posiedzenie
Wil. T-wa Lekarskiego; oraz g. 10 w.- raut w pałacu
reprezentacyjnym, wydany pfzez p. Wojewodę.
©
W poniedziałek: g. 10 r. pokazy i
operacje w klinice ocznej; g. 11 r.—
konferencja naukówa
w auli kliniki;
g. 1 m. 30 pp.--akademja w auli uniwersyteckiej, g. 3 pp.—zwiedzanie zabytków
pod
przewodnictwem
рго!.

okrągłej

nosi

g. 2-pp.

aresztu prewencyjnego,

zaś młodocianego

RUZEGUBECASZRAEMI

grańa
i
Jutro,

blondyn,

i ma około lat 40.1
— (x) Aresztowanie

19 b. m. dokonano kradzieży marmelądy z
fabryki cukierków (Trocka 19).. Straty wynoszą około 1800 zł.

sięcy odbytego już

£*

POCZTOWA.

WYPADKI

siąt zł.

lewskiego na osadzenie w domu
poprawczym na 2 i pół roku, zaliczając mu 8 mie-

oraz woj-

ks. Sapiehów na Antokolu, co nastąpi
jutro w niedzielę,
komitet opracował
dwudniowe uroczystości, a więc:
W nedzielę: g. 10 r.—odsłonięcie
pamiątkowej tablicy
i płaskorzeźby
Marszałka Józefa Piłsudskiego; g. 10
m. 30 r.— poświęcenie nowych 'zakładów; g. 11 r. uroczysta akademja w
auli kliniki, g. 12 m. 30 pp.
Śniada-

często politowanie, chodzi po urzędach wileńskich zgłaszając, się przedewszystkiem do

Eleonory

przyznali się

do winy.

skowego oddziału ocznego w b. pałacu

>
wyglądem ze-

ten, ktėry swym

wnetrzmym

i Wacława Sciborów,
19.00 — 19.25: Gazetka radjowa.
19.25 -19.35: Sygnał czasu i rozmai-

„Erosi

—

oraz całego szeregu innych robót na linjach
kolejowych

wyglosi

szko* zradjofonizowany fragment Verneuila

i MUZYKA.

Pohulance.

рай“

W związku
sińskiego, który będąc ostatnio ewakuowany z teckiej kliniki okulistycznej
Rosji sowieckiej
znalazł się w wielkiej

:

nim druzgoczących dowodów,

Po przeprowadzeniu
przewodu,
Są
pod przewodnictwem sźdriega Sienkiawieża
z otwarciem uniwersy- wyniósł wyrok, skazujący jana M. Moze-

osób na stanowiskach wyższych i prosi o
udzielenie mu jakieįkolwiekbądž pracy. Po
Jutro, w niedzielę, o godź. 16-ej „Wil- tości.
przychylnem załatwieniu jego sprawy, prosi
к
й
2
Е
ki w посу“.
19.35 —20.00: „Źródła mineralne w Pol- równocześnie o udzielenie mu awansu na
o godz. 20-ej. - „Erosi
dnia
Tegoż
sce” odczyt
z działu
„Nauka
o Polsce" przeżycie pierwszych dni. pracy, co mu Się
.
sać
Psyche“.
Bronisław
Ry- też często udaje. Oszukańczy ten proceder
Re- wygłosi prof. U. S. B. dr.
„Ptak* W najbliższej nowości
uprawia rzekomy inż. Jasiński jaż od dłużdzewski.
odsłoduty, którą będzie Komedija w trzech
szego czasu. W ten sposób
sprytny'i od20.00
20:25:
Pogadanka
radjotechnibiorą uSzaniawskiego
Jerzego
nach
ważny oszust wyłudził ostatnio od prezesa
czną.
dział: j. Osterwa, St, Kornacka, E. Scibop. inż. Żółtow20.30—22.00: Transmisja
z Warszawy: Dyrekcji P. i T. w Wilnie
J.
Z. Chmielewski,
rowa, S$. Butkiewicz,
skiego 35 zł, inż. Walickiego w MagistraOperetka
Fr.
Lehar'a
„Nareszcie
sami".
J.
,
Larewicz
St
,
Gasiński
W.
Cornobis,
cie m. Wilna 25 zł., architekta Miecznikow22.05—: Komunikaty PAT.
3
M. Pill, L. WoKarbowski, K. Pągowski,
prot. Pigonia
22.30—23.30: Transmisja muzyki ta- skiego 70 zł., rektora USB.
łłejko.
i całego szeregu innych ;osób po kilkadzienecznej.

Psyche”.

kole-

mostów

nowych

szeregu

na

Reduta

—

18.15 - 19.00: Audycja

1 zł.

TEATRY

wania braku towaru w przysyłkach kolejowych poszkodowani zwracali się niezwłocznie z melduhkiem do władz odnośnych w
celu przeprowadzenia dochodzenia.
— (x) Naprawa linii kolejowych. Informują nas, iż władze Dyrekcji P. K. P.w
Wilnie z początkiem maja r. b. przystępują
do budowy

za opłatą

tacie. Kntweyłcij Hiki oku
stycej urz. Woo. Odiniu dczega

16.55-17.15: „Obecna wiosna a prace służąca p. Abelewskiej (Mickiewicza; 47)
3
w polu* odczyt z działu „Rolnictwo*
wy- Jadwiga Martelówna.
(x) Sprytny oszust W
ostatnich
głosi Czesław Makowski.
17.20
- 17.45: Transmisja z Warszawy: dniach pojawił się na terenie m. Wilna pa„Radjokronika“ wygłosi dr. Marjan
Stę- dejrzany osobnik podający się za inż. а-

ryho-Radziwiłłowiczową, prof. dr. jasińskie-

p i dr. Iszorę. Wszelkich informacji udzieа i przyjmuje zapisy sekretarjat T. W. P.

sauzzacuspzzenadac

SŁ

le-

meto-

Lekarz-Dentysta

Władysław Paslūsk
9 m. 2!

dą
Sabourand'a,
©- ul. Mostowa
lektroterapja i kosme- przyjmuję: 4
1

tyka lekarska. Wilno,
ul. Wileńska 33 m. 1.
||
28
W. . Z. Łe 20-IlI

L. 2271-IV.

5$—
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