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DUNIŁOWICZE — ul, Wileńska
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
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z przesyłką pocztową 4 zł.
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W

— ui. Szosowa 172
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1
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n-ru

CENA

15 groszy,

— uł. Wileńska 28

ul. Rynek

—

:

19

ul. Pilsudskiego 9

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 28
ŚWIR — ul, 3-go Maja 5
WiILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24

OGŁOOZEN:

za tekstem

|

—

STOLPCE

— Związek Ziemian

uiszczona ryczałtem

— ul. Mickiewicza 20

ŚWIĘCIANY

POSTAWY

LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

228, drukarni 262

sprzedaży

KOSZYRSKI

— ul. Ratuszowa 1

NOWOGRÓDEK.

ul. 3-g0 Maja 64

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10

Wilno, Wtorek 2-go lutego 1926 r.
Redakcja

—

Wiersz

10 groszy.

Kronika

milimetrowy

jednoszpaliowy

reklamowa

na stronie

lub nadesłane 40 gr.

oraz z prowincji

W

2-ej i 3-ej 30g

n-ch świąteczny

o 25 proc. drożej
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Biuro prasowe w Rydze.

Warszawa, I lutego.
Strajk

warszawskich

telefonistek

został zlikwidowany, a raczej
szony

przez

rząd,

który

—

Korespondencja Słowa —

p. Urbaodebrał
To co pisałem w poprzedniej koprywatrespondencji
o izolacji Litwy, [daleko
staje się

LONDYN,
1-Il. PAT.
Korespondent „Westminster Gazette"
w Angorze donosi,
że rokowania między

Ryga, 29 stycznia.
powtarzającej stale o Polsce wiado- ambasadorem

mości

ujemne,

zaś

naszę zdanie w

jednej

kwestji

z koleżanek kierunku tej
polityki,
obowiązek należenia do związku. Za*
przez
nasze
ministerstwo
rząd związku telefonistek w specjalnem piśmie zawezwał płatniczkę, aby
nie wypłaciła pieniędzy
niezwiązkowej koleżance, Wobec
pojęć prawnych naszych,
państwa zbudowanego na zasadach liberalizmu, na tychże

„prawach

człowieka

takie wstrzymanie

nie miało żadnej

i obywatela*,

wypłaty

nietylko

o

Litwie

kiem

naszego

posła

w

wyłą«

pod bo-

Rydze,

mimo

uprawianej
tak dalece idącego uzależnienia
spraw
2a-

granicznych w Warszawie,

za

poś-

Łot-

że

utrącenie

wpływów

Tymczasem ujemne

strony

naszej

dyplomacji posuwają się

tak daleko,

względu

«konieczną

Litwy, która jako zdecydowany ,wióg, że bez

NOE:

"ea mił 5 hie e
S

įa

da

i
у
szamotanie się z telefonistkami.

>

Jideiizeżoś

%

śicwii

ane

-Ka- icdnak

La

wyczerpuje

kiekis

na tę

S

to

zagadnienia

zamiaru

omawiania

tarzyna Il mawiała: pobieditielej nie
sudiat, my zaś o zwyciężonych wo- polskiej polityki bałtyckiej?..
limy zamilczeć.

Ale rząd wkracza

Nie

ё

i odbiera towa-

rzystwu
prywatnemu
dyscyplinarną
władzę nad pracowniczkami.
Dlaczego?Z jakiej racji? Co gorsza, w prasie

rzedstawia

się

interwencję

rządu

mając

=

=

całokształtu tych spraw, wróćmy

do

Rygi. Należy postawić pytanie jzasadnicze: czy
dzisiejsza
rozbieżność
Łotwyi Litwy, w poglądach
wagi

^

Е

>

Łotwie, jakkolwiek

ne

wobe

angielskim

spraw

liki łotewskiej

łotewskiej

Zerwanie

wieckiego, doręczone
jej za
nictwem Francji. Propozycje

LONDYN,

podczas
decyzji

stawę

do

gdy Turcja

nie chce

Ligi Narodów

za pod-

rokowań.

Ambasador

w Angorze

wyjechał

tego celem zasięgnięcia
strukcyj u swego rządu.

an-

wobec

nowych in:
Nowe roko-

wania będą podjęte za tydzień,

niema

wielkiej

porozumienia,

nadziei,

aby doszło

‚

do

pośreduznane

Ale przecież tu nie o żaden wyzysk
chodzi, o żadne kwestje ekonomiczne!

Chodzi o rzecz bardzo prostą i bardzo zasadniczą. Czy jednostka ma
czy.
prawo nienależenia do związku,
też nie. I w naszem pojęciu rząd prawo i policja powinny zrobić wszystko
aby każdej jednostce opadniętej przez
zw'ązkowców swobodną wolę zabez-

pieczyć. Otóż rząd tego nie robi, Nie

wiemy

co

rząd na ucho

szepnął

to- polityczna

nad

|Bałtykiem
:

warzystwu telefonicznemu, ale NA potmę d
zewnątrz z groźną miną
€ do zwraca
zwraca sięi
i
do dyrektorów tego towarzystwa.

szawę,

do..

przedstawičiel-

zajmuje

ogólnym

Еаа

wiązać

PRAGA,1

«Daily Telegraph»

się w aitykuie,
sprawom

politycznym

Polski

Sprawozdawca

hamberl

> Asų

pisząc

poświęconym

reprezeniacjj

Ii.

Pat.

o staraiiach

«Napravos,

Polski

zdobycia

sobie stałego miejsca
w Radzie zaznacza: «Oczekujemy odki erowników

także

w naszej polityki zagranicznej, że będą

zmusza
w

domieniee

narodowych,

WAC jedną

OCZU Е ma

W

obronie

M odd

i
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:

jo аНОа
Jet, 48 aleietys
naturalny
nasz obowiązek,
i nasz

T

VATESI I TEN

nawet narodowościową,

koordynowania

bez

ITS EK

TKAIATKANKSS

w Mińsku.

Austrjacka wycieczka
W

wycieczka robotni-

do Mińska

sobotę o godz. 8 wiecz., przybyła

żądał zapewnienia, aby podobne po»
lecenia wstrzymania wypłat na przy:
Szłość stosowane
nie były.
Na
to

względu

chodzi o praworządność, jak o. utrzymanie koalicji z socjalistami, — cała
interwencja

rządu

wzięła

obrót

nad-

spodziewanie lewicowy. Wzburza to
robotników w innych gałęziach pracy,
podnieca i zachęca
organizatorów
strajków, prowokuje wprost dalsze
strajki. Oio chodzą głuche pogłoski,

ska ogląda

się

dziś

na

Warszawę,

niestety jednak nie na Waldemara
iela 27, gdzie mieści sięnasze przed-

związku

kompromisowe

Р

W

1 Ii. (e/. wł. Słowa).

nadchodzącą

zwyczajne

Ministrów.

środe

w Rosji.

odpędzie się

posiedzenie

Rady

Mini-

strów.

>
®

Powrėt Metropolity Dyonizego.

WARSZAWA

1.II. (£el. wł, Słowa).

Wczoraj

powrócił

P. Linde

pod znakiem «kozy»,-

do

Sledztwo

w

Warszawy

:

LIL (fel.wł, Słowa):

sprawie

p.

Huberta

ratorowi Sądu Okręgowego
szawie.

w War:

Lindego jest już na ukończeniu, We
środę zostaną wręczone akta proku-

Е

Konterencja w sprawie
tyki biionowej.
Dziś

poli-

WARSZAWA. LI. (tel. wł, Słowa)

w Ministerstwie Skarbu odbyła

tpełni. Jednocześnie z dn. 1 marca
regulująca specjalne

„Niemen
Nowy

r. b. wchodzi

opodatkowanie

tych

sum.

w życie ustawą,
(k)

stronnictwa.

+

WARSZAWA. 1.li, (el, 04. Słowa).

Rada

Z Kowna donoszą: Dziennik Urzędowy Litwy

Naczelna|

Sironnictwa Chłop--

europejskie.

|

wypełnianie konwencji kłajpedzkiej spada na Polskę.

.

go stronnictwa p. Szymanowskiego
o wykluczeniu pos. ks. Okonia
ze

„Wirjusibes Żinios*,

Pisma urzędowe podkreślają, że z dniem wczorajszym wszystkie pronych rozbrzmiewają po całej Europie. tokuły posiedzeń konter. polsko-liitewskich, w Kopenhadze i Lugano,
zoAżeby tę jedność w dalszym cią- stały przekreślone. Litwa uruchomiła Niemen bez pomocy Polski, i o ile
gu utrzymać, czyni tutejsza nieliczna ta ostatnia nie zechce korzystać ze spławu, cała odpowiedzialność za nie-

garstka inteligencji nadludzkie wysiłki.
Zaciętą walkę wypada jej staczać

która obradowała

Jednocześnie odbyły się.

zesa pos. Kudeiskiego.

w dniu wczorajszym ogłosił ustawę o spławie po Niemnie.
Według
tej
ustawy, las spławiany być ma pod tlagą litewską
Wszysikie państwa 0$cienne są równouprawnione do spławu. Tratwy na ter. litewskiem prowadzone być mogą wyłącznie przez tlisaków obywateli litewskich.
Pisma kowieńskie oświadczając, że Niemen został otwarty dla ruchu
międzynarodowego i stał się rzeką neutralną,
przydają temu faktowi zna-

czenie ogólno

skiego,

wybory nowego zarządu, na prezesa.
wybrano pos. Dziducna na wice-pre-

szantaż polityków kowieńskich.

Kontrakty

3

z nauczycielami.

WARSZAWA, LI. (tel. wł, Słowa).

Według projektu

Min. Si, Grabskie-“

go wszyscy
nauczyciele konuaktowi
otrzymają wymówienia posad do dnia
31 marca b. r. W dniu 1-go kwietnia
mają być zawarte nowe kontrakty dostosowane do nowych warunków.
KSUBUS EISS TIA
rze

EADS LAS SNES

|

Zwykle rozsądnyi poważny a tak dobredagowany warszawski Dzień Polski

zamieszcza na wstępnem

miejscu artykuł

Jana Bobrzyńskiego a w nim

wprost

p.

nie-

dla polską pariją socjalistyczną, wydawali prawdopodobne zdanie:
z akcją letgalskich socjal-demokratów. partyjnictwo, rozłam i kłótnie,
Przywódcy tego stronnictwa, dosko- sprawy polskiej wręcz zgubne. Dru- moc pieniędzy,
drukowali
odezwy,
„Dobrze przypomnieć sobie, że w roku
„. Przy dzisiejszym układzie sił nad
nale obeznani z- niskim stanem uświa- gi obóz łotewski, wrogi frakcji pol- pisma, ulotki. Wykazali
wiele
żdoł- „1917 stał na czele pierwszego gabinetu re“
Bałtykiem, szerokie pole do
popisu
domienia
że we środę stanie elekirownia wari wykształcenia wyborców skiej, księża latgalscy, wyzyskują ma- ności organizacyjnych, wiele włożyli „publiki rosyjskiej książe Lwow, a jednym
rozwiera
się
przed
polskim
dyplomaszawska. Będzie to niemały tryumf
dla.. zgubienia „z ministrów był umiarkowany socjalista
polskich i widząc
skąd idzie ich siła terjał „Dwutygodnika* by znów za- inicjatywy i pracy
tą, jednak ani p. Ładoś, „ani
zwłaszrządu wewnętrznego Locarna.
„Klereński, Że panowała pulityka powszech=
i oświata, starają się wyeliminować rzucać przywódcom
ruchu narodo- sprawy polskiej na Łotwie!
„nej ugody i kompromisu. I że inteligencja
„Poza strajkami Warszawa
intere- cza p. Neuman, szef biura -prasowena Łotwie
Czy wiedziano o tem w Warsza* „rosyjska mogła w pewnej chwili niewielką
suje się exodusem z redakcji Kurje- go na państwa bałtyckie i skandy- ich z pod wpływu polskiej inteligen- wościowego polskiego
cji. Pod tym względem przedewszy* ateizm i w ten sposób odciągać pol- wie? — nie wiadomo.
lnformacje o „dozą energji i kwotą pół miljona rubli. dora Polskiego
szeregu
dziennikarzy. nawskie min. spr. zagr, zdają
się
Panowie z Kurjera założyli już Nowy
i pań:
stkiem usiłują podkopać autorytet in- skich wyborców grożąc karami
Bo- tym fakcie zbrodniczym - nadeszły „brze wydatkowanych, ochronić siebie
„stwo od katastroty. Ale tej drobnej energji
Kurjer Polski i napisali dość banal- tego nie rozumieć. Korzystając z te- teligencji poiskiej i ziemian, tobrzuca« żemi.
:
późro do Polski. Ale wiedziała o
„i tej drobnej kwoty zabrakło,..*
nie, a nawet trochę ordynarnie zre- go, politycy łotewscy wyzyskują słaI znów zadamy pytanie: co zrobił tem Ryga, wiedziało poselstwo, wiejąc ich stekiem oszczerstw. Polskich
Te wprowadzenie kwoty <pół miljona
dagowany artykuł wstępny, w którym be strony naszej dyplomacji, by
w
posłów
p.
Neuman,
jako
szef
biura
prasowedo
sejmu
dział
szef
biura
prasowego
polskiełotewskiego
rubli»
do historjozoficzny<h rozważańjo rewo:
iprzedtwierdzą, że porzucony
przez
nich
szeregu szczegółów natury
politycz- stawiają jako „panów*,
Incji rosyjskiej jest poprostu humorystyczne—
stary Kurjer Polski
będzie
torowal
dążących do go polskiego, by ukrócić ze wszech go, p. Neuman.
uciemiężania ludu. Głoszą hasła re- miar szkodiiwą działalność „Dwutydrogę dyktaturze gen, Sikorskiego i nej, iść własną, odrębną drogą.
Przywódcy ruchu narodowościo- miejmy odwągę wymówić to słowo. Dyskwa Pod
tym
względem
mamy
do
zaże oni, pp. Grosstern, Wasowski,
wolucyjne i roztaczają wszystkie
wego polskiego na Łotwie, ujrzeli lifikuje też mocno p,iJana Bobrzyńskiego jako
za- godnika*?,..
Lińskii t. d. nie mogli się na to notowania fakt bardzo charakterys- soby
obserwatora zjawisk społecznych.
Po tym
demagogji socjalistycznej. Przy+
Poselstwo nie zdaje sobie spra- dorobek iat pracy, nad uświadomie- więc <pół miljonie rubli» i «umiarkowanym
zgodzić. Zagadkowo trochę wygląda tyczny. Mimo rzekome „polonolilsttem piszą swe odezwy w języku pol- wy, że mniejszość polska na Łotwie niem mas chłopów polskich — nad socjaliście» Kiereńskim (polemizowanie z tak okoliczność że p.
Rosner
redaktor wo” Łotwy
i Estonji, prasa tych
skim.
Kurjera Polskiego nie wystąpił z wyslanowi bardzo poważny czynnik na przepaścią. Z trybun wiecowych wa- głębokiemi tezami uważalibyśmy za ujmę
Gawnictwa, lecz tylko wziął urlop. państw, nie tylko z zasady wrogo
I o dziwo.. „Dwutygodnik Pol. drodze do łotewsko-polskiego poro- żyli się nawet na wielkie słowo — dla każdego kto się poważniej rewolucją ros
syjską zajmował) nie dziwimy się, że p. Jan
Mniej obeznanym z warszawskiemi usposobiona niemiecka, ale też ło- ski”, jedyne polskie czasopismo naktórzy
zumienia. Tembardziej, że frakcja pol- nazwali przybyłych posłów,
stosunkami prasowemi należy się tu tewska, estońska, rosyjska i td. stale
Bobrzyński na innem mizjscu tego samego
Łotwie, idzie pod tym względem na ska na Łotwie uprawia w stosunku zmiweczyć
chcieli
sprawę
polską, artykułu mógł napisaćz
wyjaśnienie, że
Rosner
dawny w.
telegramach
i _ wiadomościach rękę
latgalskim socjal|- demokratom. do tej ostatniej
przedstawiciel
rządu austryjackiego,
politykę absolutnie zdrajcami — i słusznie. Co jednak
„А jakaż nato odpowiedź? Ob'z moe
przedstawia Polskę jako kraj bandyWprawdzie jawnie tego nie wyraża, ugodową i absolutnie lojalną. Frakcji uczyniło nasze przedstawicielstwo dla „narchistyczny? Albo luźne rezolucje wiecobył redaktorem Kurjera Polskiego od
lat kilku. Za jego redakcji wciąż się tyzmu, korupcji, prześladowań, jako wprawdzie w. okresie przedwybor- tej groziło wielkie niebezpieczeństwo zapobieżenia katastrofie?
„we przy dizwiach zamkniętych w Baraniej
„Wólce? Czy to nie krotochwila wobec aż
zmieniała spółka wydająca pismo, Był europejski Mexyk! Pomimo jej poli- czym stał niby po Stronie frakcji polJeżeli, mimo poważnych
poszlak
podczas ostatnich wyborów do :sej„nadto wielkiej powagi sytuacji?
ы
w niej z początku p. Lednicki. Potem tyki zagranicznej, bynajmniej nie leży
skiejj tem jednak
szkodliwszą
w
jest mu. Groził jej rozłam. Polacy łotew- nie zarzucimy całemu poselstwu
„Pięknym
byłby
zapewne
widok
koros
objęło go konsorcjum umiarkowanie— w interesie Łotwy
zaognianie
sto- jego akcja,
onserwatywne z umiarkowanymi —
i
scy mieli dotychczas jednego przed- Rydze popieranie akcji rozłamowej „nacji na Wawelu. Ale tymczasem nie tego
sunków z Litwą. Znaczna część 0„Dwutygodnik
stale,
demokratami. (ks. Lubomirski, ks. Ra+ pinji jest po
Systema- stawiciela w sejmie. Muszą ich mieć panów z P. P. S.,to wszakże stwier- „nam trzeba. Trzeba nam potężnego rozbu*
stronie Kowna. Jeżeli u-myśli narodowej i por
dziwił, p. Jan Kucharzewski). Zimą
tycznie, w każdym szczególe swej conajmniej trzech.
Obecnie
mają dzimy, że polska placówka dyploma- „dzenia zdrowej
1921 na 1922 Kurjer Polski konser- każe się w prasie łotewskiej jakiś redakcji, stara się wszceepić w czy- dwuch, dzięki wysiłkom zbiorowych tyczna w Rydze, zwłaszcza zaś biuro „czucia odpowiedzialności warstw wykształ
watywniał coraz bardziej.
„conych i żywiołowego, zorganizowanego
stawicielstwo

dyplomatyczne.

Potem w „polonofilski* artykuł,z zamkniętemi
okresie rządów
gen. Sikorskiego oczatni twierdzić możemy, że inspi- telników hasła nienawiści
Kurjer byt wpółoficjalnym organem rowny jest przez łotewskie -minister- Systematycznie podkopuje

tego premjera. Następnie miał go ob- stwo spraw (zagranicznych, w

jąč hr. Skrzyński z udziałem jakichś
kapitałów żydowskich, podobno nawet sjonistycznych. W ostatnich czasach z konserwatyzmu nie zostało w

Kurjerze ani śladu. Raptem ieraz miał

go z powrotem

objąć gen. Sikorski

a redaktorem podobno ma zostąć p,

Gorczyński,

nym

konkretnym

celu,

pew-

powiedzmy,

dla jednorazowego efektu. Pozatem
prasa ryska najwięcej sympatji oka:
zuje Litwie. Nie szkodziłoby
nam
to oczywiście, gdyby nie wyrobił się

' pewien systematyczny ton tej

prasy,

socjalnej, czynników polskich, rdzennie krajo- prasowe, nie przeciwdziałało temu „ich odruchu, któryby anarchję chwycił za
autorytet wych. Tymczasem przybyli z Polski rozłamowi, któryby w ostatecznym re- „łeb i przywrócił panowanie praworządu i

polskiej inteligencji na Łotwie i tych
czynników, którym
istnienie dzisiej:

szej sprawy

polskiej na

Łotwie

polscy posłowie sejmowi,
z P.P.S.
pp. Niskii Pławski, usiłowali
wy=

za-

wołać rozłam. Gdyby on
wdzięczać należy. Wiadomości z Pol- Polacy nie przeprowadziliby

ski podaje jedynie tendencyjne

nostronne. Jednym słowem,
nie

Łotwy,

poza

Stara się wśród

granicami

Polaków

i jed-

mu

łotewskiego

ani

jedhego

właśnie,

władze

rozbudzić pobyt tym posłom.

łotewskie

spiawę

polską

na

Łotwie

normainych, twórczych

stosunków

„stwie”.

w pań*

`

zgubił,
A nol niech sobie p. Jan Bobrzyfski 2
Z całym spokojem
powiedzieć kogo chce <za łeb chwyta». Być może będzie
nastąpił,
do
sej- można, że pieniądze asygnowane na miał na tem polu powodzenie. Natomiast w
|
przed

na tere- stąwicieia. Naturalnie z tego względu
Polski,

zultacie

ułatwiły

specjalne biuro

prasowe w

Rydze

nie polepszają stanu sprawy polskiej
w. gianicach dawnych Inflant,a obec-

Agitowali oni za nej republiki łotewskiej.

m.

|

Wykluczenie ks. Okonia ze 4a

stronnictwa,

otwarty.

|

się konferencja w sprawie polityki bi.
lonowej zwołana w związku z wyjašnieniami p. Władysława Grabskiego |
jakie się ukazały w niektórych dzien
nikach.

w A Lublinie E
uchwalił z dn. 1
S.S.S.R.
donoszą: C. K. Wyk. aląca
Z Moskwy
k
SUR6
spadków
daro
pod przewodnictwem pos. Dziaucha,
na marca r. b. znieść ustawę ograniczającą sumy
w
spadkó
i daro:
przyjęła.
po ołuższej i.burzliwej dywizn prywatnych i przywrócić dawne prawo spadkowe w całej skusji wniosek sekietarza gėnerainė-

Jest to rezultat naszych wysiłków
—
mówili mi tamtejsi Polacy, działazyk, o sto mil odbiega od
Polski i
pod tym względem bardziej zbliża łacze społeczni — jest to zwycięstwo
się do Kowna. Jedynie konieczność patrjotyzmu polskiego, największa na-_
dziejowa mówi co innego, jedynie sza zdobycz, ta jedność, którąśmy
obawa przed utraceniem
niepodie- uzyskali w dzisiejszych czasach, gdy
hasła rozłamów i nienawiści socjal-

Jednym słowem dyplomacja łotew-

prawa spadkowego

:
ściśle

ję--

związek odpowiedział, że jest to żą
danie upokarzające i niemożliwe do
przyjęcia.
Pomimo więc starań prasy
pra- głości, zmusza ją.do, że tak powiewicowej, której w danej chwili mniej my; czynów przeciwko naturze.

Przywrócenie

swych praw

z takąż społeczne stanowiska i zapatrywania.
Tak
postępuje
rząd
koalicyjny, swej polityki zagranicznej
rząd sanacji naszych stosunków, rząd Polski, zmusza ją poprostu
do poW danym wypadku zarówno chłop,
wewnętrznego Locarno.
słuszeństwa. GAni
politykom
łotewjak, w jego pojęciu,
„pan“, stanęli
A stronnictwa prawicowe popierające rząd. Te robią „dobrą minę przy skim, ani opinji publicznej, ani szero- ręka
w rękę,
w imieniu
wspólnej
złej grze” i udają że są zachwycone kim masom włościaństwa Łotwy, nie sprawy, dla wspólnego dobra,
pod
postępowaniem rządu. A jednak oka- jest konieczność ta przyjemną. Wewjednym sztandarem.
zało się, że zarząd telefonów gotów nętrzny organizm Łotwy, jej psychobył już przyjąć z powrotem anarchicz- logja mas, jej kultura narodowa,
ną płatniczkę, a tylko od związku

w celu

WARSZAWA.

S TEZ NA TTT

mniejszości

polską,

i reprezenianiów

trwają. Istnieje możliwość że strajk
tramwajarzy zostanie
zlikwidowany
w ten sposób jak strajk telefonistek,
tj, drogą
wprowadzenia
zarządu

interes.»
DEDE

Śladami Bryla i kompanii.

zjednoczyli się Polacy w

i
listę
wyborczą

wajów

tramwajarzy

wyraża o ile możności popierali Polaków w Metropolita Dyonizy.

tą sprawą.

WDCEOZZOZZZASZY YI DZRSZE POZY TY

«Dwutygod-

Wewnętrzna sytuacja

1 il. (żel, wł. Słowa).

WARSZAWA

Wycieczka składa się z 13 osób, w tem 4 komunistów 1 9 socjaldemokratów z Wieunia. Przewodniczący wycieczki Farkosz, w wywiadzie
międzynapolskiej na Łotwie, jest trudna.
Po- prasowym Oświadczył, że ogół socjai-demokr. Europy i il-ga
Łotwa posiada dyplomatów do- lacy, którzy podczas ostatnich wybo- rodówka, przeciwna jest jakimkolwiek koniakiom z Rosją. jednakże mimo
brych, w znacznej części szkoły nie- rów głosowali na listy polskie, są to sprzeciwu wycieczka przybyła dla zapoznania się ustrojem Rosji Sow.
W odpowiedzi przewodniczący C. K. Związków Zawodowych Biamieckiejj o wysokim
stopniu
wy:
przeważnie
chłopi,
zamieszkali
w lorusi, Jendakow, wyraził nadzieję, że Austrjacy naucząc się w Rosji cekształcenia, o głowę przewyższająLatgaljj i południowo = wschodnim nić władze iudu.
cych samouków kowieńskich. Jak
W związku z przybyciem wycieczki
Mińsk
przyjął
wygląd
świącyplu Zemgalji. Lud w znacznej czę:
widocznem było z mojej poprzedniej
(k)
ści ciemny,
wykazujący małe uświa- eczny.
korzspondencji,
obecna , konstelacja
wysiłków
naszego
stwa w Rydze?

WARSZAWA

z

Min. Ziemięcki wezwał dziś na kouferencję przedstawicieli dyrekcji tram-

Posiedzenie Rady

zakończone,

Tako
pomoc, którąprzez
min. kapitał.
rac Galia
to rzekome „;, polski», który dzięki przykremu Cza austrjacka. Wiiana owacyjnie na gianicy i w Mińsku; wycieczka prze:
wyzyskiwanym
Tak pierwszorzędnej,
„polonofistwo* „czy
Łotwy,
które jej nieporozumienia;
szkodzi
sprawie będzie 3 dni w mieście, a nasiępnie uda się do Moskwy, mniejwięcej
sprawę przedstawia Kurjer Porannyi zarzucają w. Kownie, jest rezultatem
szlakiem utartym przez poprzednią wycieczkę poiską.
polskiej na Łotwie.
Robotnik

Ziemięcki
konferuje
tramwajarzami,

atoli go zlikwidowania strajku. Rokowania

szwajcarskossowieckich.

1 ii. Pat. Sprawozdaw-

ca dyplomatyczny

jedynego na

Łotwie pisma polskiego,

sulu,

U wejście Polski do Rady Ligi Narodów.

jest tak fatalna, Że nie chce ono nawet

kierunek

rokowań

Min:

uznać

gielski

nie

w sprawie Mos-

sta- zadowolenie, — &

wego
na państwa skandynawskiei
bałtyckie z główną siedzibą w Rydze,
na

zagranicznych

cyzja Ligi Narodów

Polacy ci „92 i kwesiją

nowisko, a dziś popierają nawet rząd
Ulmanisa.
Bezczynność biura praso-

wpłynąć

a tureckim

doprowadziły do żadnego porozumienia. Anglja obstaje przy tem, by pod:
Stawą dla dalszych rokowań była de-

każdym kroku podkreślają swe lojal' Radzie Ligi,
obec republiki

Sejm i Rząd.

BERN, 1--Il. Pat. Rada związkowa zostały za nienadające się do przyję- państwowego.
min. rozpatrywała propozycj
e Rządu So- cia, wobec czego rokowania będą

rednictwem tutejszych placówek dystwa bałtyckie i skandynawskie
plomatycznych, ma ona nieskonczespr. zagranicznych,
nie szersze zadania, Negować
niepodobna,

ministrem

wy od Polski,
mimo...
istniejącego,
specjalnego biura prasowego na рай-

prawnej, na każdym kroku przeciwdziała inielecz wygląda na przestępstwo
prze- resom polskim, i wyeliminowanie ło- przyjaźń» Łotwy do Polski, poselstwo
nasze w Rydze nie chce ingerować
widziane w kodeksie karnym.
zagranicznej ze w sprawie prześladowania Polaków
Pomijamy tu interwencję młodzieży tewskiej / polityki
współpiacy z Kownem, posiada dla

z A

podstawy

dzisiejszego

nie doszło do po-

rozumienia.

nader poważna. Chodzi o rzecz zu- nie wyczerpuje przedmiotu polskiej cznie dodatnie.
pełnie zasadniczą,o prawo jedńostki polityki bałtyckiej. Jakiekolwiek
jest
Wszystko to się dzieje
nienależenia do związku: Telefonistki
chciały narzucić

Turcją i Anglą

zawie-

naznaczył

swego komisarza rządowego
nowicza,
jednym
słowem
władzę nad telefonami z rąk
nego towarzystwa.
Sprawa

Pomiędzy

dziedzinie studjów
ma

społecznych

szans $pozyskania

go ttmiennika.

sławy

nie

wielkiego

wiele
swe.

=

2
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PROCES 94-ch.
W

poniedziałek

okręgowy

Koło młodzieży w Šwiecianach,

dn.

wy 94 oskarżonych

tajnej organizacji

Polak,

1 lutego

przystąpił

Syrunowicz * prezesem
skiej m. Kowna.

W.

sąd

(bo

o

Nr. 26 (1036)

wo

ŁO

spra-

należenie

Zwycięstwo

do

frakcji polskiej 34 głosami

Rady

Miej-

przeciwko

17.

komunistycznej, któ-

Z Kowna donoszą: Dn. 28 b. m . odbyło się pierwsze posiedzenie
urządzanie
zama- Rady Miejskiej w nowym, 1926 roku.
Miejscowe Koło Młodzieży jest i wdzięczność.
chów na całość terytorjum Państwa
bodaj że jedyną żyjącą placówką kulNa posiedzeniu tem zapadła ważna uchwała, na podstawie głosowa:
Magistrat nie zapomniał o potrze- Polskiego.
turalno-oświatową, gdyż cały
szereg <bach Koła przy układaniu preliminażu
nia,
wzywająca
Polaka, p. W. Syrunowicza,:
przedstawiciela frakcji polJesienią 1923 ro u policja poliinnych organizacyj.
niegdyś
istnieją- i na bieżący 1926 r., uchwalając
za- tyczna otrzymała informacje o zawią-. skiej, na prezesa Rady Miejskiej m. Kowna.
Swięciany,

cych

w naszem

mieście

obecnie

śpi

pomogę

w

wysokości

I lutego"

100 złotych.

rej zadaniem

było

zaniu wsród młodzieży żydowskiej
w Wilnie organizacji komunistycznej
pod nazwą
«organizacja
młodzieży

jeśli nie wiecznym snem-to
przynaj:
Zawdzięczając ofiarnej współpracy
mniej
bardzo a bardzo do niego p. chorążego K. Boisse Koło Młodziezbliżonym.
ży zbudowało własną
dekorację
w marksistycznej». Siedliskiem organizaŚwięciańskie Koło, składające się sali miejscowego kina.
cji były kursy wieczorne
im. Boruz niewielkiego grona osób, bo
tylko
Po wysłuchaniu sprawozdania о- chowa oraz szereg szkół żydowskich
z 26-ciu członków, lecz prowadzone becni jednogłośnie uchwalili wniosek ludowych, gdzie organizowano jaczej:
przez

bardzo

sprężysty zarząd

zakoń:

o wyrażenie
uznania
ustępującemu
Zarządowi za owocną pracę i wybra-

ki pod

postacią kółek

samokształce-

W miejscu tem nałeży podziwiać to zupełne zjednoczenie wszystkich
mniejszości, które mimo szykan i prześladowań,
nie obawiały się domagać
własnych

praw.

Prowokacyjne aresztowanie
nie odstraszyły

Żydów

i Niemców, od solidaryzowania

ską, której, według umowy między. frakcjami,
prezesa.

в
+
_

-

czasie ilość

tomów

dosięgając obecnie

Bibljoteka jest

wypożycza

wzrosła o

do

WILEJKA,

275

1206-ciu.,

otwarią

—(F)

|

codzień i

książki również i nieczłon-

ła przeszło 9.000 książek, z których
największy procent stanowi literatura
piękna. Niestrudzona i od szeregu lat
owocnie pracująca bibljotekarka p. L.

złożyła

bardzo

ciekawe

sprawozdanie
dopełniając
je staty
stycznemi danemi.
Obrót pieniężny koła sięga poważ
nej sumy,
gdyż
przychód
wyniósł
przeszło
2.218 złotych.
Niezbędne
fundusze koło zdobywało przeważnie
własnemi silami urządzając przedsta-

W. Zginęło znowu jedno

rowanie

Młodzieży było popierane zwłaszcza
Sejmik
materjalnie przez
Magistrat,

z powodu

fp.

WITOLD
Notarjusz przy Wy

a głównie

się z frakcją

pol:

jest

należało w r. b. stanowisko

stycznia r. b.

Pracownicy

biura

notarjalnego.

Dn. 4 lutego r. 1926, w Kościele.
0.0, Dominikanów
o g. 8 rano, odbędzie się nabożeństwo żałobne za duszę

w

Wilnie,

erza Bochenka

odpułkownika sz'ab. gen. W.P., zastępcę d:cy 1 p. czołgów, odznaczonego
rzyżem Viriuti Mulit ri i 4 kroinie Krzyżem Walecznyci, zmarłego śmierw
katąsirofie saimocuodowej w dn.
cią tragiczną w Sens pod Paryżem,

24 stycznia r. 1926.
Na nabożeństwo
i znajomych zmarłego

żałobie, zaprasza

wszyskich

mego

pochodzenia,

niewiado-

miejski

komi-

Po

zranieniu

Bałaka,

sprawę

kolegów, przyjaciół
RODZINA.

rzając zeznanie uprzednie, że

jedynie -przez

Syrunowicza

(grupa robotnicza

|

tydzień
białych.

zazdrość

©

Następni: już pod przewodnictwem

p. Syrunowicza została

W

na

GŁO».

lotnicza,

ZR

rozpa-

Józef

rzewiński

git:

Słoński
E
ońs

głoski te nie są

Litwy

Powieść,

*RYCERZ»

«AMERYKANIN»,

jedynie, że będziemy
pracowali.
Goldber:

z:

nim

współ:

w

toku

<JAK
JAN
z
GRENLANDJI».

1926

sBibljoteka- Domu Polskiego» 'dodaje swoim prenumeratorom za n lewielką dopłatą

jego po-

Gdyby

«Lieoce-

nia
obecną Sytuację . ekonomiczną
kraju Kłajpedzkiego, odparł:

właśnie przedstawiciel partjj
Irlinski,

Prócz tych przestępstw
nym

zarzuca się

Szymon
oskaržo-

rozpowszechnianie

współpracownika

1

ak reaguje na

pisma żydowskiego

pogłoski,

Obronę z umowy i urzędu
ы& będą mecenasi: Kulikowski,

boga-

wnoJasiń-

Czernychow,

Pierwszy dzień rozpraw.

Już od rana tłumy oblegały gmach
sądu. Przed sądem krążą patrole policyjne i nie dopuszczają do skupiapubliczności.
W
stycznych, kilkanaście transparentów, nia się ciekawej
moc bibuły oraz stempie i pieczęcie gmachu sądów zwiększono posterunpartji i organizacji.
* ki policyjne, które sprawdzają legityWobec tego, że kilku z oskarżo- macje interesantów do wydziału karnych nie ukończyło jeszcze 17-iu lat, nego, mieszczącego się na piętrze.
Rozprawa w myśl uchwały poprzeprowadzono specjalną ekspertyzę
lekarską, która w stosunku
do jed- wziętej na posiedzeniu gospodarczem
nego z nich — Lejby Bazyljana—o- sądu
będzie
odbywała się przy
rzekła, że nie jest on jeszcze w do- drzwiach zamkniętych, Przedstawiciestatecznej mierze dojrzały
by mógł le prasy
zostają dopuszczeni. tylko
dowodowy.

U

sobie

sprawę

ze

jednego

swoich

niego po.
umorzone.

Akt oskarżenia w tej sprawie zredagował pprokurator Jankiewicz, któ-

ry też wespół z p.prokuratorem Kowerskim oskarżać będzie w tej spraTTT
TC

Gdy

żadnych in-

tylko się rozpocznie

tranzyt, Kłajpeda i cały kraj w mgnie-

niu oka odżyje

2 premia:
25 lat

dzieło zawierające

XX

wieku.

około

Wielkie

500 stron

dru»

wielka

teka

ku w wielkim formacie i 200 iłustracjii map.
2) Józefa Rapackiego «Z dawneji nie.
dawnej

Warszawy»,

zawierająca 20 autolitografji,
Szczegółowe -prospekty gratis 1 franco.

Prenumerata wraz z wysyłką wynosi:
Rocznie
| (36 tomów) zł. 18.50
Półrocznie (18
„ 9.40
Kwartalnie ( 9
Ko) R ATU
Wpłacać można w każdym Urzędzie pocztowym na konto P.K.0. 9779 lub przekazem

i wzmocni

w momentcie odczytaniaj aktu oskar-

się..

TTT
TT
NN

3i-a,
640

Z

drugiej strony jesteśmy również za- oskarżonych- bezwyznaniowzów,! wy”
interesowani w zawarciu układów powiada się przeciwko wnioskowi
handlowych z Niemcami
i Łotwąi p. prokuratora Jankiewicza podkreś.
na przyszłe rokowania
swych. przedstawicieli...

okręgi,

wie.

broszur komunistycznych centralnego
Petrusewicz,
kom. partji Zachodniej Białorusi oraz ski,
Smilg.
podburzanie do czynów
buritowni-

:

iż

Kłajpedę,

Po.

dward. Antolo,
ółczes:
nych poetów polskich
zwbókrzwo

współpracownikiem urzędówki
tuwy» p. Kraus, zagadniety jak
— Bardzo źle. Niema
teresów,

©

AR

Gustaw,

Kazimierz,

Wielkiej, p. 1) Historja

prawdziwe.

dk

Mieczysław. . <ARCHIWĄR.

wyborcze mają być zmienione w ten
sposób, iż kraj. Kłajpedzki
zostanie

przydzielony «do

ua

Powieść w dwuch tomach.

Wójcicki

MO

opowieść

Eu

Patarówna
Stefanja.
KOLNA JECHAŁ
DO

Kłajpedzkiego p. Kraus.

trybem.
obecnie

«JAK BYĆ

sZDZIEJÓW

JUSZ GORDON>

Co mówi przewodniczący sejmi.ku kłajpedzkiego p. Kraus.
Skarga do ELigi Narodów — Brak zaufania do Dyrektorjatu == „Potrafimy temu zapobiec" — Katastrofalna sytuacja — Jedyny ratunek
spław po Niemnie z Polski,

zażalenia
idzie właściwym
„Okoliczność, iż pracujemy

Juljan,

Powieść.

molarski

się swoich

Kraus zauważył, iż zdaniem

Olechow»

Nieurzeczywistniona

„Zamierająca

„Idische Stimme*. członek delegacji
kłajpedzkiej i przewodniczący Sejmiku

G.

ukażą się:

Barszczewski Stefan

Olechowski

Z Kowna donoszą: W wywiadzie
prasowym
ze
wspėlpracownikiem

A. Zahorska,

I kwartale 1926 r.

ten

trzona kwestja polepszenia bytu bezrobotnych oraz
niezamożnej
uczącej
się młodzieży.
W końcu po sprawozdaniu p. Rogińskiego z obecnego stanu finansowego Zarządu Miejskiego posiedzenie zostało zamknięte.

Klajpeda domaga
pra w.

wydającem

ski, M, Smolarski, J. Kraszewski, J. l. Korzeniowski 1 w. innych.

„Jedność”).

bywało się nad każdym z kandydatów osobno. Gdy jednak
wniosek
upadł, socjaliści oświadczyli, iż w głosowaniu udziału nie wezmą.
P. Skardinskas otrzymał 17 głosów, p. Syrunowicz'zaś 34 głosy,
mocy czego został wybrany na prezes a Rady. *

strzelał

nie dwóch - jaczejek. W: momencie,
kiedy policja wkroczyła
przemawiał

czynów. W stosunku do
stępowanie karne zostało

wiadający
kordonem

z

więzienia

policji,

reszta

przyślemy

lając,

nieczna

iż obecność

Herciga

dla rozpoznania

jest ko-

sprawy

wnosi o odroczenie rozpraw,
Wnio:
sek ten popiera
inny obrońca
prof.
Petrusewicz, natomiast mec. Kilikowwypowiada
się za wnioskiem
okrążeni są ski
pprokuratora Jankiewicza.
odpowiada-

i

Po przerwie sąd ogłasza, że rozjących z wolnej stopy siedzi oddzielnie.
prawa zostaje odroczona na czas nieRozpoczyna się sprawdzanie generalji, określo
Jak się

okazuje

nie zgłosiło się

rozprawę 9 oskarżonych

ra

i 25 šwiad-

ków,) w tem 5 świadków oskarżenia.
Wszyscy
oskarżeni
oprėcz Szymona Irlińskiego odpowiadają
poraz

ny.
Według
ces odbędzie
się
czerwca. (b)

Odezwy

pzypuszczeń prow
początkach

komunistyczne.

pierwszy. Szymon: lrliński ma już
W związku z procesem komuniś„praktykę i doświadczenie, karany
ci
miejscowi.
rozwinęli intensywną
bowiem był jiż przez sąd rosyjski
ną 6 lat więzienia za działalność wy- działalność. W nocy na 1 b. m. w
wrotową.

Ława. obrońców budzi również
zaciekawienie. Zasiadł na niej głośny

obrębie 3-go

komisarjatu

na ulicach

Portoweji Styczniowej rozrzucane
były obficie odezwy polskiej komu-

nistycznej partji w języku białoruskim
obrońca komunistów,
terrorystów
i rosyjskim, Na ulicy Portowej znainnych bolszewików adwokat Duracz. leziono czerwon
ą płachtę z nadpisami,
Po sprawdzeniu
generalji prokuRedakcja naszą również otrzymała
rator Jankiewicz komunikuje, iż jest w kopercie
odezwę
komuni
w. posiadaniu dowodów, z których 'w' języku białoruskim podpisa styczną
ną przez
wynika, że główny świadek oskarże: Wileński Okręgowy Komitet
K.P.Z B.

żenia.
Punktualnie o godz. 11 przewod-* nia Hercig bawi za granicą i powrów kofńicu marca, wobec
niczący sędzia Owsianko otwiera po- ci dopiero
siedzenie. Sala sądu szczelnie wypeł- czego wnosi. o odczytanie pierwot-

2 wydania odezwy: wrzesień
roku.

1925

niona przez oskarżonych, którzy po- nych zeznań Herciga.
Adwokat Duracz, obrońca siedmiu
dzieleni są na dwie grupy: 54 odpo-

E

Chamisza

asar biszwat.
półkami. Galanterja wprowadziia je do lub pieczątkę do laku z lecącą jaskół- zginąć), rodu książąt d'Uzes; Ferro krzyknął, jak wiadomo:
„jeśli pójdę
Mniejsza jednak o Palestynę. Naj- buduarów dam wielkiego'šwiata. Užy- ką i napisem np. le froid me chasse, non aureo (Żelazem nie złotem), zaś naprzód, idźcie za mną, jeśli będę
częściej jakiś wozóle wybitny epizod wano je dla ozdoby grot i kaskad ogroPapiery listowe z dewizą nie są ród starodawny
Beaumanoirów ma uciekał, zabijcie mnie; jeśli polegnę,

Wyraz tak dobrze jak zapomniaKto by się dziś wyróżnił z po- 'z dziejów danej rodziny utrwalat się dowych, galeryj i kjosków. Lektyka kró- dz'ś jeszcze rzadkością. Piszący te
śród tłumu: własną — dewizą! Sam po wieczne czasy w godle do herbu lowej francuskiej, zwanej popularnie la słowa był czas, że sam używał do
wyraz zalatuje jakimś šredniowiecz- przybran em.
reine Margot upstrzona była czterdzie- korespondencyj osobistych papieru z
Tak np. podczas oblężenia Tarify stoma dewizami w językach francuskim, dewizu Ailleurs! —Qdzieindziej!
nym archaizmem.
Więc może wyrazić się «godło herbowe»? Jeszcze (na najpołudniowszym cyplu Hiszpa- włoskimi hiszpańskim,
Znana jest dewiza Rohanów. Brzmi:
gorzej. Wszak już dziś i same herby nji) w roku 1293-cim, gdy don AlonRohan
Dewizy obierali
sobie
papieże, Roi ne puis, duc ne daigne,
ny..

Artur Gruszecki,

b. dy-

Frakcja socjalistyczna zgłosiła przy tem wniosek, by głosowanie od-

Co się tyczy przyszłych wybo*
żankę.
rów
do Sejmu, to przekonany jestem,
Trochę wcześniej, policja otrzymała konfidencjonalną wiadomość,
że iż bezwątpienia uzyskamy 6 manda*
:
3
w lokalu zw: zawodowego „igła* — tów*.
Zainterpelowany
.
potem
przėz
Nowogródzka 6, ma się odbyć zebra-

zdawać

DEWIZY.

p. W.

—

najcelniejsze utwory autorów polskich.
dorobku wydawniczym
ubiegłego roku
spotykamy nazwiska autorów tej miary,
że K. Przerwa-Tetmajer,
Andrzej
Strug,
. Lutosławski, Marja Rodziewiczówna,
Antoni _ Ossendowski,
Edward_ Słoński,

rekiora zarządu komunikacji wodnej p. Skardinskasa i od frakcji polskiej—

tylko oskarżonego Słowika (Jatkowa)
znaleziono sześć sztandarów komuni-

towarów

frakcji lit, —

wydawnictwem

— Co mogłoby ulżyć takiemu popocztowym, na adres:
łożeniu?
organizacji do prowokatora — Bała:
ny.
Kto
czytał
naszą
deklarację
sej—
Spław
lasu
na
Niemnie
z
sow.
ka. Po zamachu
Gens ukrywał
się
Marszałkowska
mikową, ten doskonale wie, iż fak- Rosji i Polski, przedłużenie kolei żel. Warszawa,
w domach modlitwy.
telefon Nr 516—88,
tycznie
nie
wyraziliśmy
obecnemu
Omole—Telsze—Kłajpeda
oraz
skieElsztejn na śledztwie wyparł
się
mz
н
Dyrektorjum zaufania. Oznajmiliśmy rowanie tranzytu zagranicznego na о
LLTI
przynależności do: organizacji, powta-

ty materjał

wyprzedaż

tę

przedstawiono jako akt zemsty za ko-

Podczas aresztów wykryto

Biały

od

najłańszem
lecz i jedynym

U

Zapytany, jak stoi sprawa ze się jednak miały sprawdzić, potrafitet partji komunistycznej uchwalił u|
skargą Sejmiku Kłajpedzkiego w
Li- my temu zapobiec.
nieszkodliwić go. Gens iElsztein miedze
Narodów,
oświadczył,
iż
sprawa
W
innym
znów
wywiadzie ze
li wykonać uchwałę.

czych ludności.

Od 1-go lutego

wystawiono:

nietylko

książkowym.

Dyrektorjum był przez nas mianowa-

Na nabożeństwo żałobne, za duszę nieodżałowasej pamięci kochanego szeła zapraszają na dzień 3 bm na goiz. Il. rano na cmentarz Rossa

š, p. Włodzimi

odpowia-

na prezesa

nie oznacza
chankę Frydę Goldberg, «który miał razem z Dyrektorjum
bynajmniej, iż rezygnujemy z naszych
dokonać Elsztein. — Sprawa zaczęła
praw. Uważam, 'ż mając w. Sejmiku
wikłać się, i ostatecznie 'Gens
przy27
przedstawicieli z ogólnej liczby
znał się iż jest członkiem organizacji
29,
mamy prawo żądać, aby prezes
komunistycznej i wyjaśnił
stosunek

KORSAK

dni u 31

w

rozmai:

trudności przy otrzymaniu

dziale Hipotecznym
Sądu Okręgowego

Wileńskiego
nagłe

wskutek

posady.

to należy się uznanie

zmarł

nastąpiło

tych zawodów życiowych,

oraz księgarnię Stow. N.P. w - Świę-

_ cianach, którym

osób

młode ży: waż Bałak miał pieniądze

wienia (4), zabawy (7) i inne. Z -przy* cie, które poważnie, ale pesymistyjemnością należy podkreślić iż Koło cznie patrzało w przyszłość. Rozcza-

/_

Z liczby tej, 55

20 bm. w sali klubu urzędniczego p. dać będzie z więzienia. Powołano w
inspektor Płomiński wygłosił odczyt tej sprawie 169 świadków i czterech
o Staszicu, streszczając. wielkie czy- biegłych.
Akt oskarżenia, prócz przynależny Polaka-Patrjoty.
Pomimo ogólnie ciężkich warun* ności do partji komunistycznej zarzuków materjalnych, życie w Wilejce ca jeszcze współoskarżonym Gensoże 1—1 25 r. na
idzie trybem karnawałowym, «Sobótki» wi i Elsztejnowi,
w
klubie Urzędniczym
cieszą
sie zbiegu ulicy Baksza i zaiiłku. Jeziorwielką frekwencją, a i balik 2а bali- nego usiłowali zabić członka organijuż zacji Abrama Bałaka, dając do niego
połączony z maskaradą,
kiem,
drugą w tym karnawale zapowiedzia- trzy strzały i raniąc go.
Podczas badania wyjaśniło się,
ną na 6-go lutego. Nie jedna też z
pań i panienek, gorliwie zajęta szyko- że na skutek przeprowadzonych aresztów w roku 1924 w łonie organiwaniem kostjumu...
Е
Mielišmy tutaj i wstrząsnienia mo- zacji powstało podejrzenie, że ktośz
ralne, otruła się kokainą 19 letnia W. członków jest prowokatorem. Ponie-

kom
koła,
przyczem
niezamożni
korzystają z bibljoteki całkiem bezpłatnie. Za cały rok bibjoteka wypożyczy-

Krasowska

Droblazgi codzienne. Dn.

Jako kandydatów

DOMU
POLSKIEGO

p. Janczewskiego
i groźby prasy litewskiej

czyło ub. 1925 r. z pewnym konkretniowych.
nym moralnym bilansem.
Na początku posiedzenia rożstrz ąsano niektóre sprawy bieżące.
ną Zarząd na 1925 r. w następują
W grudniu 1923
roku udało się
W dniu 16 stycznia r.b. odbyło cem składzie: Prezes: p. Br. Radzi- konfidentowi włądz policyjnych naW dalszym ciągu przystąpiono do wyborów nowego prezesa Rady
się walne zebranie koła, na ktėrem szewski, w. prezes p. Przezdomski, wiązać
za pośrednictwem
ucznia Miejskiej,

zarząd w wyczerpującem sprawozda- sekretarz p. K. Radziszewska, skarbnik szkoły technicznej
Flaksa šcišlejszy
niu przedstawił pracę za ubiegły 1925 r. p. Odyniecki i bibljotekarka — p. L. kontskt z przedstawicielami organiza:
Największą chlubę święciańskiego Krasowska,
cji Tą drogą udało się wyjaśnić naKoła Młodzieży stanowi jego bibjoteKoło projektuje w
1926 r. otwo- zwiska osób zamięszanych
w orgaka, która od szeregu iat stalei syste- rzyć czytelnię oraz wznowić dawne, nizacji, a po przeprowadzeniu śledzmatycznie się rozwija zyskując szer- tradycyjne „kółko nowości” t.z. tygod- twa
aresztować
i postawić
w
sze grono czytelników
i zwiększając niowych zebrań połączonych z odczy- stan oskarżenia.
swój księgozbiór. Przed rokiem, bo tami.
Początkowo postawiono
w stan
"w dniu 1 stycznia 1925 r. było zareSzczęść Boże wtej światłej i wiel- oskarżenia 121 osobę, z kiórych 27
jestrowano 249-czytelników; na dzień kiej pracy.
Mawicz.
zdołało zbiec
podczas
śledztwa, a
zaś 1 stycznia 1926 r. liczba tychże
pozostali 94 zasiądli wczoraj na ławie
wzrosła do 321-go. W
tym
samym
oskarżonych.

BIBLIOTEKA

na tarczy herbowej, nie pozbawioną
pikantnej deżynwoliury dewizę brzmią-

cą J'aime qui m'aime.
Mnóstwo rodów szlacheckich

pomšcijcie mnie!” Si j'avance, suivez
moi; si je fuis, tuez moi; s je meurs,

vengez moi!
Pewien
zacny maan- jor francuski, stanąwszy przed frongielskich używa dewiz francuskich — tem w momencie zakomenderowania
począwszy od państwowej
Honny do ataku, przypomniał sobie nieśmier'—wyszły z mody.
Podobno
nawet zo Perez Guzman nie chciał twierdzy monarchowie,
szlachta, mieszczań- suis. Trawestowano ją nieskończoną soit qui mał y pence. Tak np. u Ken- telne słowa i — pomyliwszy
się —
wydać w ręce Maurów, ci.przez par- stwo, uczeni, literaci, artyści. Było w ilość razy. Słynna
de jure przestały istnieć?
|
aktorka
paryska nedy'ch nad herbem: 7ache sans tache zawołał: „Si j'avance, reculez moi; si
:
— Jakiż herb pański i jaka jest lamentarza zagrozili, że syna jego, dobrym tonie mieć swoją dewizę.
panna Brohan używała dewizy: Reine (Trudź się a nie plam się! — mogło- je recule avances moi; si je meurs,
wziętego do niewoli, wyprowadzą na
pańska dewiza?
:
Dewiza wyraża i ulubioną zasadę ne puis, fille ne daigne, Brohan suis. by brzmieć od biedy po polsku).
tuez moi! jeśli pójdę naprzód, cofnijCzy można sobie wyobrazič ‘ру- linję pocisków fortecznych, Wówczas i hasło bojowe i morał i przestrogę, Dia jednego zaś z moich przyjaciół,
Starożytna rodzina francuska Bou- cie mnie, jeśli się cofnę posuńcie
tania mniej licującego z tem wszyst. waleczny Hiszpan — którego śladem może być żartem
i epigramatyczną nieuleczalnego śpiocha i niestychane- ton ma dewizę
Le bouton vaut la mnie naprzód, jeśli umię
zabijcie
kiem, co nas dziś interesuje? Jak stoi poszedł
nasz Kacper Karliński—sta- sentencją. Forma dewizy musi być go pióżniaką ktoś ułożył dewizę na- rose.
Polecitbym inną, np. Tel rose, mnie! Historja nie mówi, czy nie udolar? Kto gdzie pobił własny rekord nąwszy na wałach, miecz swój cisnął zwięzłą — dosadną — błyskotliwą. siępującą: Dormir ne puis, lever ne tel bouton. Boutonowie miają dewizę czyniono przypadkiem z tych wiekow skoku z żerdzią przez
wysoko pod nogi parlamentarzowi, wołając:
Najczęściej uderza efektowną antyte- daigne, couchė je suis. — Spać nie kalamburową. Nie są one rzadkością. pomnych słów dewizy,
czy rodzina
— Maspesa el Rey que la sangre! zą. Dewiza powinna być możliwie; mogę, nie upadiem tak nisko abym Gransson'owie wypisują nad tarczą majora dotychczas się nią nie posługuje.
napięty sznurek? A, to co innego!
Co
miało znaczyć:
„Ważniejszy lapidarną. Są dewizy dumne i žarto- miał wstać, więc leżę. Przekład: pol- herbową taką oto grę słów: A petite
Proszę mi jednak pozwolić uwziąć
A 'sąi dewizy starodawne
taje:
sięi wygłosić opinję, że najwięcej dla mnie król niż krew własna!" I te bliwe, wspaniałe i groźne, głęboko po- ski nie dosięgnie wyniosłej lapidarno- cloche grand son (Mały dzwon, wiełki mnicze, zagadkowe, które niewiadomo
dewiz i to najpopularniejszych,
po- właśnie słowa winą się, do dziś dnia myślane —izgoła najraniejszego sen* ści oryginału.. Dla giętkości języka ton). W rodzie Morlaix przechowała coby znaczyć miały. Tak np.
Dom
wstało podczas wojen
Kizyżowych, dokoła tarczy herbowej
Quzmanów su nie mające.
$5 panujący Sabaudzki ma jako dewizę
francuskiego, dewizy są po większej się rodzinna dewiza odwieczna
kiedy oprócz herbów n.usiano jeszcze książąt Medina-Sidonia.
francuskie. Albo — łacińskie. te mordent, .mords les. A znowuż. w herbie cztery litery: F,E, R. T. któ:
Te ostatnie —utarły się z biegiem części
przybrać hasła dla wyróżnienia się
We Francji, we Włoszech, w Hi- czasu i stanowią nawet diogą pamią- Niema nad łacinę lapidarniejszej m2- bretonska rodzina
*de Kergos'ów Uży- rych znaczenie tłumaczą
rozmaicie,
wśród rycerskich tłumów ciągnących szpanji pełno było dewiz wszędzie— tkę przeszedłszy
przez
szereg
po- wyl
wa zamiast dewizy formalnego rebudyż klucz od tej zagadki
zaginął.
do Ziemi Świętej ze wszystkich stron w.czasie turniejów, karuzelów, uroczy- koleń.
„Ceat Borgia za dewizę miał: Aut Sa: „M. qui. T. M.* Co ma znaczyć Jedni wywodzą, że ma to znaczyć:
świata...
:
stości publicznych.i obchodów: na
Moda
dewiz panowała
jeszcze Caesar aut nihil; kardynał Richelieu: Aime qui t'aime,
Frappe, entre, rompe tout (Zakołataj,
Do Ziemi Świętej.. To też taki gmachach, na bramach tryumfalnych, wszechwładnie w pierwszej połowie Semper idem (Zawsze ten sam), a
Trzeba być jednak. ostrożnym z 'wejoź, rozgrom wszystko!), drudzy
archaizm dziś — przy „mandacie pa- na sztandarach, na przodach okrętów. minionego, XIX-go wieku. Są jeszcze Metternich używał dewizy Kraft im igraniem słowami aby: przypadkiem sądzą, że pierwsze to litery wyrazów
lestyńskim”, owocach z Erec Izrael Wiły się po fryzach
pałacowych: i dziś, którzy pamiętają lub mają wśród "Recht (Siła w prawie).
:
nie wyszło — zgoła coś nieoczekiwa- uładających frazes: Foemina erit rui.
lub telegramachz Nazaretu o coraz u- nad blankami twierdz, po ścianach pamiątek rodzinnych obrączki ślubne
Dewiza książąt d'Aumale
głosi: nego. La Reche Jacquelin, zagrzewa- na tua (Kobieta będzie twoją zgubą).
roczystszem święceniu tam święta sal balowych i nad bibljotecznemi z wyrytym napisem np, unis 4 jamais Aut vincere aut mori (Zwyciężyć lub : jąc do boju swoich
wandejczyków, Nikt jednak ściśle i bez chyby nię

ё
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"KURJER G0SPODARCZY
Eksport materjałów tartych a taryfy kolejowe,

9090006020

DZIŚ!

uprzednich

naturalnych warunkach ko:

Wszystkie

wodu, że powiaty

te ponosiły

skarbu

tych związków.

uprasza

innych bowiem
miejscowości
cej tyleż wynosiła długość dróg kole- Dia
Rzeczypospolitej,
w
tej.
liczbie
także
jowych do Kłajpedy i Królewca, dłu-

względem

się
klm,

Królewca,

Dla przemysłu tartacznego Wileńszczyzny spowodowało to następują-

Początek

od Wilna do Libawy koszta te wyno*
siły dla 15-tonnowego
wagonu
de-

sek 46 rubii

62

kopiejki, t.j.

185 złotych, tyleż

mniej

około

więcej

od

W

innych

natomiast

warunkach

jak zaznaczyliśmy wyżej, znajduje się
Wiłeńszczyzna. ‹

:

(Dok. nastąpi)

Wilna do Królewca i Kłajpedy; obecnie — wynoszą od Wilna do Gdańska 235 zł. 50 gr. t.j. prawie o
proc. więcej. Koszta przewozu

nie niszczą i

nie rujnują.

WIADOMOŚCI

35
od

— М

К,

BIEŻĄCE.

Podatek 'od budynków

Wilna tylko do Grajewa wynoszą
238 zł. 50 gr., do tego dochodzi jesz*

obszarze gmin
W

odpowiedzi

na

wiejskich.
ma pismo

z dnia

cze przewoźne za odcinek kolei nie- 14 listopada 1925 r. N. SF 2590/25
mieckiej od Prostken do Królewca w w sprawie podatku od budynków na
wysokości około 70 złotych, tak że obszarze gmin wiejskich —- ministerministerstwu
przewoźne na całą odległość od Wil- stwo skarbu oznajmia

na do Królewca wynosi przeszło 300
złotych, tj. o przeszło

60

cej, niż przed wojną.

proc.

wię-

Ponieważ cena

spraw wewnętrznych, co następuje:
Interpretacja

artykułu

o tymczasowem

20 Ustawy

przez

ziemian

przez

Gustaw

SKŁAD

przewozu z Wilna do

portu

ekspor-

towanych zagranicę materjałów tartych
wzrosły bardzo znacznie w porówna
niu z przedwojennemi, nie zważając

na spadek kursu złotego poniżej parytetu złota. Wileńszczyźnie spadek ten
nie stworzył jak w innych dzielnicach
pomyślnej konjunktury dla przemysłu
tartacznego. Przewoźne za eksportowa-

ne przez Gdańsk i Królewiec

jały

mater:

tarte pozostało nadal bardzo wy-

sokie i uniemożliwia produkcję przemysłowi tartacznemu Wileńszczyzny,

który jako warsztat pracy kilku tysię-

cy robotników i źródło przypływu do
kraju
waluty
zagranicznej, posiada
znaczenie pierwszorzędne,
Daleka odległość
Wileńszczyzny
od
portów,
powodująca
wysokie
koszta przewozu
do nich, nie jest
wynikiem naturalnego położenia geo-

graficznego naszej dzielnicy. Z

pow-

staniem Litwy kowieńskiej Wileńszczyz

na została sztucznie odrzucona o 400

kilometrów dalej swego

faktycznego

oddalenia od morza. Stanowi

to ka-

tastrofę dla życia gospodarczogo

,

Wi-

ustalił znaczenia zagadkowych liter.
Znany aforym Non nobis, Domine,
non nobis sed nomini Tuo
da glo:
riam
wypisany
był jako godło na

pet
szów.

r-5

sztandarze Templarju:

Ale gdzieżby

wszystko,

przypom--

Eb

mes

nieć! A piękna dewiza
tońskiej

rodziny

Chateaubriandėw;

Mon sang teint les bannićres

de la

podaiek od biidynków
gminach , wiejskich. Wątpliwości

miał 50 pr. 85—90, mąka. pszenna 60—65,
mąka żytnia razowa 30—31, mąka pytlowana 45—49, kasza jęczmienna 55—60, jaglana
60—70, gryczana 65—70, kasza manna 130—
135, owsiana 90—100. perłowa 60—70, pęczak 50-55, groch polny biały 50, fasola
biała 50—60, ryż 90—95. mleko niezbierane
1 iltr 30—35, masło niesolone 1 klgr, 6—650,
masło solone 5—550, ser krowi zwyczajny

Wybór

—

jest.

Nie dziwłbym

powrotowi ładnej „mody”

dewiz. Moda — nie moda.

świeża

tego

hasła,

wa 250, herbata 24

30. nafta 45—55,

mydło

brzmiącą

i

lapidaruą

aurami gdzieś

pod Tariią

rady,

tej zasady? Dewiza stać się może na

ostatek jakby Leiimotiv'em danej oso-

by. Na kopercie jej dewiza?
To ona
pisze. Tej osoby dewiza na okładce

książki? Jej książka. Marja Wisnowska,
tragicznej pamięci artystka warszaw-

c

samo ciągłe dążenie wzwyż,

17

otwarte

stycznia

1926

KRONIKA
Dziś

|

N.M.P.
Juro
Błażeja b. m.

—

—

ogólno białorus-

Zach. sł. o g. 4 m. 02

wyjeżdża

Licytacje

koni.

Rządu na m. Wilno podaje

Komisarz

w

nadchodzący

do Warszawy,

czwartek

Dr, Pawluk ewicz przy:

na audjencji

u premjera

Skrzyńskiego w sprawie ogóino- białoruskiego zjazdu, zwołanie którego

do wia: projektowane już jest

oddawna.

domości osób
zainteresowanych, że
AKADEMICKA.
przed dn. 25 lutego i 25 marca b.r.
— Premjera Szopki
Akade:
odbędą
się dwie licytacje koni wojprzedstamickiej.
Zapowiedziane
skowych wybrakowanych w ogólnej
Akademickiej»
rozwienia «Szopki
ilości 1000. O terminie: i miejscu li-

cytacji zostaną

komunikaty.
W czasie

ogłoszone

licytacji

jest nabycie koni na
czem należność winna

oddzelnie

poczną

się od

lokalu «Ogniska
ul.

Wielka:

dopuszczalne czwartków.

kredyt,

do

dnia

24

5 lutego

dnia

OSÓB,

777%

r. b.

Akademickiego»

—

codziennie

Początek

przy”. wieczór punktualnie.
być uiszczona

15 września r. b. 3 — (0)
Osoby; życzące korzystać z kredytu tego w
powinne udowodnić wobec komisji odbędzie
tożsamość
licyiacyjnej
swą
OBÓR
AWUCH" Oraz
PORĘSZEAŃT
Эан
najpóźniej

od

pszenicy,

złotych

rwała się w

bojowania społecznego.
macje agitatorskie,

łanów

mniej

żmudzkiej

zaciszne światy

Nięczuta

szukała

na dekła:

naprzód

grun-

townej wiedzy, jako podstawy wszelkich
odnowień. Nie ziękła się trudów wylężonej

, pracy naukowej, ani niedoborów -materjal"
nej natury i w 6$..ym dziesiątku ubiegłego

siulęcia skończyła chlubnie medycynę w
Peterspurgu: Już w tem zaran:u Zrobi:
nego życia, jak
w całem późniejszem, umiałą
wnieść w najróżniejsze środowiska nieocepierwiastek

Praktyka

(b) Przed

będzie

ta sama ofiar”

pogody

ducha,

|

Świecić

prawością, ujmowąć dobrocią pełną prostoty.

Kim zjazdem. Dr. Pawiukiewicz, pre
zes Tymczasowej Rady Białorusk'ej,
jęty

rodzinnej,

niony

Wsch. sł, o g. 7 m. 32

URZĘDOWA.
:
>

|

ność, ta sama wytrwałość. Dary ich umysłu
inne były, tecz u obu wybitne, Pani Zma*
czyfńiska od najwcześniejszej młodości, z po$śiód skromnego ale spokojnego bytu wsi

SANATORJUM im. DŁUSKICH
ZA
KO
PAA-N-E

2

godne były siebie:
wszechraiłości, to

o

w

—

prócz

lekarska

nie stała się Jednak jej

zawodem, Leczyła wprawdzie ubogich, oczy”
wiście bezinteresownie, ale dia zdobytej
w.edzy znalazła zastosowanie jako wyborna

|

nauczycielka.

W zamężciu, włagnych dzieci nie mając,

była drugą
ale wielkie.

metką dja dzieci
swej siostry;
serce siać jeszcze na szersze

macierzyństwa,

Przez cały długi okres kon-

sp racyjnego gzkołnictwa polsk.ego,

|

.wyda-

nego na pastwę szpiegowskich podsiępów,
zdrady nawet, -- Zmaczyńska obok . Dmochowskiej nieuiękie i niesuudzenie niosłą
słowo wiedzy, słowo. polskie, - poddaszom,
sutęrenorm, - zaściankom.

Szczęśliwsza

swej współprącowniczki,

.

od

dożyła wskrzesze

nia państwowości polskiej, Uała jesz ze kilka

lat usiinej pracy szkole już otwarcie polskiej, zorganizowanej
przez nasze własne

ministerstwo.

Jeżeli

nicy przetrzymają
niemi

ta szkoła
i jej pracow-

mnożące

trudności, . może

się

dziś

„pokolenia,

przed

w którę

rzucała nojnie skarby swej pięknej
godz. S-ej zmarła
duszy, może one, te:miode i najmłodsze,
doszekają szczęścia jeszcze większego: zupeł*

Imatrykulacja.

6-g0 lu-

nego

odrodzenia

moralnego

naszej

Oj-

T. Zakrzewska,
Kolumnowej. U. 5. В. czyzny.
Auli
się imatrykulacja słuchaczy.
generała broni Józeta Hallera,
|||

przedstawić

poręczenia

dwuch

.
ZEBRANIA i ODCZYTY
GAY.
noe Ry

Godz. 9 m. 30. Zbiórka przy lokalu Se-

w

i

dużo

gajach, Oiechnowiczach i Nalibokach,
życzeniom końca nie było.
‚
gwoździ pamiątko
— Zjazd grupy wschodniej Dowbori Akademię: a) wbijanie
— [x] Urzędnicy pocztow: na
W ogėlnym rwetesie į chaosie ra- rzecz kościoła św. Trójcy. Perso- cryków. Zarząd Okręgu Wileńskiego Sto: wych do sztandaru, b) dexoracja < Mieczami
c)
odczyt
o
ideologii
warzyszenia bowborczyków, niniejszem po- Hallerowskimi»,
dosnym, nikt nie zauważył, że najbardziej ochoczo

wiwatujący, krewny

mówiącą
dewizę
niekoniecznie być nowożeńców, F. Bohdziewicz, wyjął
się
e
potomkiem
rycerza
który wałczył z niespodziewani rewolwer z kieszeni
jy

używania

tej dobrej

, zDOżo-

cznę

30.go stycznia 1926 roku, w siedem lat
po przedwczesnym zgonie . „Dmo:
chowskiej, spoczęła na ulnbionym ich obu
cmeniarzu,
Rossa, jej długoletnia współpracowniczka, Antonina z Daniłłowiczów
Zma-

Wilnie.

w Hisz-

Każdy z panji ani choćby nawet z Turkami
nas niewątpliwie ma jakiś idealik, ja- pod Wiedniem. Stara, rodowa dewikieś specjalne upodobanie, jakąś naj za— piękna rzecz. Lecz każdy człowiek
milszą zasadę, jakiś w-życiu główny przychodzi ma Świat niejako z własną
drogowskaz, jakieś święte przykaza*
dewizą. ..Trzeba.tylko ją odszukać 1
nie po za biblijnym
/dekalogiem. ująć w lapidainę słowa.
Prawda? Przeto czemużby nie... proCZ b
pagować

biała 30—35, kawa naturalua 12—1

Tragedja weselna

nie

.

fabry

'

a

MIEJSCOWA.

szej potrzeby w handju detalicznym w Wal:
nie płacono następujące ceny: za 1 kig.chieb
żytni 50—51 gr., chieb żytni przemiał 70 pr.
prze45, chieb razowy—36, chłeb pszenny

Ś. P.
Antonina Zmaczyńska.

Szlachetne te dusze
- spajał je ten sam ogłeń

nich

— (x) Ceny artykułów
pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym w Wii:
nie. W dniu wczorajszzm zą artykuły pierw-

*

Wspomnienie pośmiertne,

FABRYCZNY

WTOREK

KRONIKA

„LUTNIA*)

czyń ka:

mym upływem tego okresu.
Wobec
tego zaleca się, aby członkowie organizacji ziemiańskich
zawczasu роrozumieli się z właściwem
okręgomiar co do terminu
wemi urzędami

przez

(gmach

jatu. (zau. Św,-M BARN ad "AR
owarzystw o Przyjaciół szetar
w
vymąiss do Bazyliki Šw. Sianistawa,
zwyczajne do prania 180—2, soda do prania które mogą udowodnić, że posiadają
tygoaniowem
Francji.
Na
zebraniu
Godz. 10 m, 30. Nabożeństwow Bazy:
190
zwiększą się jeszcze, jeżeli się we- 40—45, proszek mydlany 40—45, świece
dostateczny majątek do pokrycia zoKiubu
Szia- lice, celebrowane przez J. E. ks. Biskupa.
zmie pod uwagę intencje ustawodaw- —2, pszenica 30—31, żyto 24—:25, jęczmień bowiązania. Z kredytu nie mogą ko* Towarzystwa w lokalu
Kazanie wygłosi J. E. ka. 25—26, giyka 25—27, kiełbasa
checkiego (Mickiewicza 19) we środę Michalkiewicza.
cy. Mianowicie artykułem 16 Ustawy 23—25, owieszwycz.
Biskup. Bandurski.
`
es
250—3, mięso wołowe rzystać handlarze zawodowi koni.
wieprzowa
15
wiecz.
p.
3
b.
m.
o
godz.
8
m.
z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. R. P, 130—150, cielęce 1—110, baranie 150, wiepGodz. 12. Odmarsz z Bazyliki do lokalu
nie
komitetu
Posiedze
(b)
—
Nr. 65 poz. 505) ustawodawca uchy- rzowe 160—170, siano 12—23, słoma 6—97, ochrony lasów. 30 bm. odbyło się Władysław Milkiewicz wygłosi od: S$. P "U. (vickiewicza 9) na uroczysią /akaczyt w języku polskiim na _ ietmat demję, składającą się z 1) Mada ėsjacgo Mi:
lił opodatkowanie budynków w gmi- koniczyna 14—16, otręby pszenne 21—22,
aru
10—12 gr. 1 posiedzenie komitetu ochrony lasów. „Legja cudzoziemska*. Wstęp. woiny jania pamiątkowych gwoździ do 82
miotły
19—20,
żytnie
otręby
nach wiejskich, wychodząc z założe- szt, mąką kartoilana 1 kgr. 70—80 gr.
Ukręgu Wiłeńsk'ego przez pokrewne organi"
o
nielegalny
o
sprawy
33
Rozpoznan
dla członków Towarzystwa i gości.
nia, że budynki w gminach wiejskich,
zacje, delegacje i gości kiórzy nie uskuteczwyrąb lasów.
GIEŁDA WARSZAWSKA,
ja:o ściśle związane z produkcją rol— (0) Spawozdanie
z obrad mil tego pizy poświęceniu pi a) 2).
Następne posiedzenie tej komisji w Haadze z 7 1 8 lutego Aa aui wręczenie honorowych krzyżów:
30 stycznia 1926 r.
Józefowi
ną nie powinny stanowić odrębnego
Halierowi—Generałowi broni, Aieksandiowi
wyznaczono na dzień 27 lutego.
kolumnowej
U.S.B. o godz. 7 wiecz,+
dy
:
objektu podaikowego. To stanowisko Dewizy i waluty:
Tranz.
Sprz.
Kupno.
Babński, radca
poselstwa M.S.Z. Wena
yo
3
znalazło
potwierdzenie
w rozporząmisji Rz. L. Śr. prof. WRZE
danowi Oko—opieku
MIEJSKA. p.wygłosi
Dolary
130
1,29
731
nowi Korporacji «Bałatja», prof, Marjanowi
sprawozdanie
z
obrad
kondzeniu Prezydenta Rzpiitej z dnia 17 Belgja
33,17
3333
33,25
— [x] Posiedzenie komisji go- ferencyj w Haadze odbytych w roku Massoaiusowi i prof. rerdynandówi Rusz:
czerwca 1924 r. (Dz. Ust, R. P. Nr. Hoiandja
292,17
293,63
292,90
czycowi, oraz 3) odczytu o tdeologji b. 1
spodarczej w magistracie. W dniu zeszłym.
35.60
35.51
15 poz. 523) i w Ustawie z dnia 1 Londyn
35.54
Korpusu Poiskiego gen. Dowoor-Mušnlo |
3
luiego
r.
b.
odbędzie
się
w
magi1.28
7.32
7.30
kwietnia 1925 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. Nowy-York
— Kurs metodyc.no kateche; kiego i Stowarzyszenia Dowborczyków «Ku |
27,48
27,62
27,55
stracie posiedzenie komisji gospodar- tyczny. Lekcje wieczorowe dla słu- Chwale Ojczyzny».
:
SĘ т
43 poz. 296), które wprowadzając o- Paryż
21.56
21.66
21.61
Praga
czej.
Goaz.
15—18.
Wspólny
obisd
koležef|
sobny podatek. od budynków
wyra- Szwajcarja
chaczy
kursu
rozpoczną
się
jutro,
dn.
14050
14129
14085
Na posiedzeniu tem rozpatrzone 3 lutego, w Szkole nr. 6, przy ul. ski w sali Hotelu «Georges'a», Mickiewis|
195.60
196,09
195,11
źnie postanawiają,
iż podatkowi bu- Stokhoim
cza 20.
3
będą następujące sprawy:
102.50
103.00
102.75
dynkowemu „w gminach wiejskich Wiedeń
Wiłkomierskiej
31, o godz. 1ł m.
* Godz. 21--23, Raut w sali Hotelu „Ge+
29.38
29.52
29.45
1)
Sprawa
wydzierżawienia
folorges'a*.
#
podlegają tylko budynki
o charakie- Włochy
55 po poł.
Papiery wartościowe
warków Wielkie i Małe Leoniszki.
Godz. 23. Zabawa towarzyska w sali |
rze dochodowym lub zarobkowym, a
zebranie T-wa
—
Waine
+Georgesa>.
d
*
2
2) Sprawa wydzierżawienia
fol- Pszczelarskiego.
Pożyczka dolarowa 64.00 (w złotych 467.20)
nie z produkcją rolną.
Dnia 5 b. m. o HoteluZarząd
Okręgu Wileńskiego Stowa- |
3
kolejowa
118
124
—
warku Tupuliszki.
Opodatkowanie zatem w gminach
lokatu
T-wa
godzinie 4 popol.
w
rzyszenia Dowborczyków niniejszem powia«
— — —
4350
pożycz. konw.
3) Sprawa ujednostajnienia opłat Pszczelarskiego (Wielka Pobulanka 7 damia, żę zapisy na ooiad koleżeński orąz
wiejskich
budynków, niepodlegają- 54 pr.
zy
—
pr. pożyczk. konw, — —
ziemi wie- wejscie z podwórza) odbędzie się na raut i zabawę towarzyską przyjmują się ©
czynszowych
za działki
cych państwowemu
podatkowi od 5 proc. listy zast.
do dnia 3 lutego włącznie od |
czystodzierżawnej.
—
245
24,50
budynków byłoby, zdaniem minister- Ziemskie przedw.
członków
T-wa codziennie
walne
zebranie
godz. 5 90 10 wiecz. w lokalu Sekretarjatu.
REGA
Pszczelarskiego. Na porządku dzien- przy zaułku. Św. Michalskim 2, m, 23.
stwa skarbu, obejściem ustawy.
POCZTOWA
°
„ Ministerstwo skarbu zauważa, że
nym
następujące sprawy: Odczytanie
telefonicznych
— (x)
Kabli
—
ER
sztandaru Chorągw.
mimo powyższych objekcji w latach
zebranie będzie. Jak się dowiadujemy protokułu osłatniego walnego
Wileńskiej
Halierczyków. Zarząd Cho
nia,
sprawozdanie
zarządu
u
komisji
1924 i1925 wyraziło zgodę na wpiojeneralnazdyrekcja poczt i telegrafów
rągwi
Waleński.j Związku Hallerczyków
wadzenie podatku
od budynków
w
rewizyjnej, plan prac na rox 1926, podaje do wiadomości program uroczystości
finansowych
i
z
powodu
trudności
Fatalny strzał do panny młodej.
sprawy z okazji poświęcenia sztaudaru Chorągwi
zarządu,
nowego
odmownego stanowiska ministerstwa wybory
referat prof. U. S. B. Jana Wileńskiej Związku tiatierczyków.
” Dn. 31 stycznia, odbył się w Wil. skaibu nie uwzględniła wniosku dy- bieżące,
nie ślub nowożeńców X. Jak zwykle rekcji co do założenia w Wilnie przy Prutteia. Po zebraniu - 1ozpoczną się
Dnia 6.11—1926 r.
skich Rozmaitości miała na papierach bywa, zebrała się w kościele groma- dokonywanej obecnie naprawie sieci czterotygodniowe kursa pszczelarskie.
Godz. 7 m, 30. Powitanie gen. br. J. |
listowych w kształcie dewizy dwa da nie mała gości i krewnych, na- telefonicznej linji kablowej.
Goście mile widziani.
Dowbor-Mašnickiego na dworcu.
radosny i nikomu na
wy:łoczone wyrazy: Qui saif?... Kto stroj panował
— „Polska Piastowa'. Zarząd
Sieć telefoniczna w Wilnie będzie
przeczuwač
niewie? Każda ż pań mogłaby przyswoić m;śl nie przyszło
Dnia 7.Ji 1926 r.
koła Polskiej Macieizy
Szkolnej im.
więc nadal nadpowietrzną.
sobie te lub owe goało, tak od niej szczęścia.
T.
Kościuszki,
Nowa-Alcja
2,
podaje
otwarcia
—
(x)
Wstrzymanie
Godz. 7 m. 30. Powi.anie gen. br. J.
Około godz. 5 p.p., po spełnieniu nowych
nieodłączne, jak
zapach
ulubionej
wiadomości
iż dn. 2-go iutego Hallera na dworcu.
urzędów
pocztowych. do
е
u
ł
obrządk
ślubu,
powraca
orszak
do
perfumy.
rb. o godz. 6-ej odbędzie się odczyt
Godz. 9 m. 30, Zbiórka Halierczykėw |
Wobec
wyczerpania
etatu
Osobowe=
Proszę pomyśleć..
Może da się domu wesela, przy ul. Równe Pole go. preliminowanego
dia Wileńskiej na temat <Polska Piastowa» w obra- przy Związku (Uniwersylecka 1),
Godz, 10.
Odmarsz do Dowborczyków,
wznowić śliczna moda? Można na nr. 20. Gdy pojazdy zatrzymały się dyr. poczt 'i tel., wstrzymano między zach. Wygłosi p. Tokaj. Po odczycie następn
e do Bazyliki.
goście tłumem jęli innemi otwarcie
pierwszy początek zaaranżować małą przed domem,
zatwierdzonych no- Radjo Koncert. Wstęp wo.ny.
lodz. 10 m. 30. Nabożeństwo w Bazy:
aniom,
opowiad
wesołym
,
wysiadać
ankietę
wśród dobrych znajomych:
i poświęcenie Sztandaru.
w HudoIZ ŻYCIA STOWARZYSZEŃ lice Godz.
i* wych urzędów pocztowych
12, Odmarsz do Sali Miejskiej na
„Jak pan—lub pani—sądzi? Jaka de- okrzykom w cześć nowożeńców

France; .albo. dewiza krótkai =węzłowata J'avancel angielskich baronetów.
Eastow; albo dewiza książąt Oranjów wiza byłaby dla mnie najbardziej odJe maintiendray (Uirzymam,; lub nie powiednią?"
„ Dlatego. aby mieć własną i piękpamiętam już czyja Tout par. amour,

rien par force...

Ceny

aby nie spo-

posiadanych

i Syn

w Wilnie ul. Wielka 36, telel. 949

przeciążenia uzbytniego
wodować
rzędów miar zgłoszeniami
przed sa-

legalizacji
wag.

Molenda
fabryki sukna w Bielsku n-Śląsku

zainieesowanych

w ten sposób,

POLSKI

Początek o g. Ś-ej wiecz. .

ziemian.

uregulowaniu finan- 140—150, jaja 1 szt» 16—18, słonina

koszta ustanawiany

TEATR

akad. Zł. 2

RBC 1.DAŁ
FORTEPIANOWY
JÓZEFA
SLIWIŃSKIEGO

Dyrektor głównego
urzędu miar
wydał odezwę
do ziemian - następ.

przedw sto*

Jak widać z powyższego,

Cena biletów "wejść. ZŁ. 3,

które

sów komunalnych, kióry to artykuł 240—250, stonina solona krajowa 260—280,
ma
stanowić
prawną
podstawę szmalec wieprzowy 360—380, sadło 260—280,
śledź (szmalcówka) 1 szt. 8—15, olej rzepa*
wspomnianego podatku, a wszczegól- kowy
1 kgr. 2—215, kaitofle 11—12, cebula
ności
wyrażenie
_„wymienionych* 70—80, kapusta kwaszona 25—30, świeża
sunku procentowym do
wartości toużyte w treści tego artykułu,
nasu- 15—20, marchew 15—20, buraki 10—12, bruwaru
przewoźne
wykazuje
jeszcze wa: poważne: prawne wątpliwości, czy kiew
10—12, śmietana 180—2, cukier kryszwiększy wzrost, niż to podano wyżej. na zasadzię tego artykułu może być tał 130—135, Cukier kostka 160—170, sól

materjałów w porównaniu
z
wojenną nieco spadła, przeto

o godz. 10-ej wiecz.

nagrody.

Dziś

daiku od budynków
do skasowania
tych: podatków, przyczem należałoby

szkodę dla eweniualnego rozwoju tam korzystany

cy wzrost kosztów przewozu materjałów tartych do portu: przed wojną te wysokie opłaty tam

podwórzu).

uzyskały zatwierdzenie statutów o po-

się przedtem przystosowały, istniejące wiązku zgłoszenia, (do sprawdzenia i
do nich
należących
opłaty przewozowe
do
portów
są ocechowania)
zostaje do dnia 1
przedłużony
wag,
objawem normalnym. Te wysokie o- września 1926 r. Pożądane jest, aby
płaty mogą najwyżej
stanowić
prze- wspomniany okres ulgowy
był wy-

w przyszłości pewnych
gałęzi
wy”
twórczości i handiu, lecz w każdym
razie żadnych dóbr już istniejących

ME”B"L1 S.ANGBlEWIEZ niecka 15 (w -

o wezwanie

komunalnych,

dla innych województw wschodnich,
szawę wynosi przeszło
800 kilome- również znacznie oddalonych od por- treści: Ustanowiony reskryptem moim
z dnia 19.XII.24 r. Nr. 24.11 2086,1
trów, długość zaś drogi okrężnej Wil- tów i centrów przemysłowych i hantermin, do którego urzędy miar mają
no—Królewiec przez Grajewo wynosi dlowych, lecz. wskutek swego natu- powsirzymać się odstosowania skut:
ralnego położenia
geograficznego,
tych ziemian
527 kim.
ków prawnych wobec
których
życie
ekonomiczne
i produk- na obszarach
b. dzielnic rosyjskiej i
W ten sposób odległość Wileńodległości już austryjackiej, którzy nie wykonali oboszczyzny od morza,wchodząca w grę cja do tych dalekich

gość linji Wilno— Gdańsk przez War-

K,E.H. w Wilnie odbędzie się

Za najoryginalniejsze
kostlumy
damski i męski . pamiątkowe
5
Kostiumy nie obowiązują. Stroje wieczorowe.

policji i nie mogły bez omawianego
podatku. zbilansować swych budżetów
(powiaty
te nie przerzucały kosztów
utrzymania policji na gminy).
Ż powyższych
względów < ministerstwe

№ samych najdogod-

niejszych warunkach
=
MBBL
różne w wyborze dużym
!
klad
ing
Wilno, ul. Nie:

urozmaicony licznemi nispodziankami.

nad-

mierne wydatki na zwrot skarbowi
działy państwa części kosztów utrzymania

te

Wyjątkowo Taniot

DZiśŚ!

dn. 2 lutego

Wieczór Kostiumowy

jej wy- kilku powiatach województw wschodtwórczości, które rozwinęły się « przy nich, uczyniło to jednakże z tego po:

Ulgi te nie mają nic wspólnego
Orajewo*
drogą na Królewiec przez
polecić wojewodom . skreślenia przy
z
ogólną
polityką taryfową
polskich sposobnośc: zatwierdzania budżetów,
Wówczas, gdy długość bezpośredniej
drogi Wilno-Libawa przez Koszedary kolei państwowych w kwestji opłat wpływów z podatku od budynków.
wynosiła 357 wiorst oraz' mniej wię- za przewozy na dalekie odległości,
Zgłaszanie wag posiadanych

krotnie, o ile ruch ten odbywa
przez Gdańsk, i o prawie
170

Bratniej Pomocy

leńszczyzny i dla tych gałęzi

zbawiło Wileńszczyznę jej naturalnych produkcji, przedćwszystkiem zaś przedo mysł tartaczny, który już obecnie jest
i najkrótszych dróg kolejowych
Ktajpe- nieczynny, są skazane na zagładę o*
portów morskich w Libawie,
ko:
dzie i Królewcu. Wskutek
tego eks- stateczną, o ile fatalna sytuacja
munikacyjna,
stworzona
przez
brak
port z Wileńszczyzny odbywa się оbecnie znacznie dłuższemi drogami wolnego tranzytu przez . Litwę, nie
przez zostanie rekompensowana przez spec:
drogą
okrężnemi, tj. okrężną
Warszawę na Gdańsk oraz okrężną jalne ulgi taryfowe dla Wileńszczyzny,

dla kolejowego ruchu towarowego,
została sztucznie powiększona dwu-

we wtorek

staraniem

WSCHODNICH

Kowieńskiej po- munikacyjnych.

Powstanie Litwy

WC

жа
Boni

ZIEM

Oo

vyr

mimo
nel pocztowy
w Wilnie,
wyraz trudnych warunków bytu

daikowat się

dobrowolnie

nad-

opo-

na prze-

daje

do

wiaiomości

Grupy Wschodniej
czyków.

program

uroczystości

Stowarzyszenia

[owbor:

ciąg roku 1926 w wysokości 1 proc.
Sobota dn. 6 lutego 1926 roku.
i. strzelił — na wiwatl
A
miesięczIście fatalny strzał! W jednej se- otrzymywanych poboiów
Godz. 7 m. 33. Sp tkanie na dworcu
nych na rzecz kościoła św. Trójcy i generała
kundzie zapanowała grobowa cisza,
broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
przytułku
dla
niemowiąt
im.
Dzieciątzjazdu
Grupy
. Gedz, 10—12. Obrady
kiórą rozdaił straszliwy krzyk panny ka jezus.
Wschodniej Stowarzyszenia Dowborczyk 2
młodej. Kula trafiła ją w brzuch, Padła
S. U. P. (stowarzyszenie Uizędn:SPRAWY BIAŁORUSKIE wkówlokalu
na ziemię, obficie biocząc krwią. WePaństwowych), ul. Mickiewicza 9,
— (b) „Biełar uskoje . Słowo”.
Godz, 12—14. Zwiedzanie zabyików m.
sele zamieniło się w krwawą
tragedję. Bohdziewicz ledwo uszedł okrop- <Gromadzki Gołos» organ tymczaso* Wilna pod kierownictwem prof, F. Runej zemsty wzburzonvch gości, Na: wej Rady Białoruskiej zmienia swoją szczyca.
(Godz. 18—20. Godziny przyjęć przez
wyjdzie już
stępnie oddał się z rozpaczą w ręce nazwę, Następny numer
1 Dowbor-Muśnickiego ©w lokalu
jako «Białaruskoje Słowo»,a redakio- Sekretarjatu,
Śskretari
w.-Michaiskim
policji.
:
przy
zaułku

Nieszczęsną
ofiarę niebacznego
czynu odwieziono' do Szpitala żydow-

skiego. Stan jej budzi poważne oba-

wy, (z)

rem jego będzie znany działacz biało- nr. 2 m. 23.
Białoruskiej Naroruski, b. minister
Niedziela 7 lutego 1926 r,
dowej Rady w gabinecie Woronki p.

Teodor

Wernikowski.

Godz. 7 m. 33,

Spotkanie

na

:

Związku,

Odwiedzenie
Godz. 19.
Sekretarjatu ||
przez dostojnych gości,
х
Uwaga:
Wszyscy goście i halerczycy|
proszeni

:

-

SPORTOWA.

— Zebranie
Okręgowego
Związku Piłki Noźnej. W ubiegłą
niedzieię odbyło

zebranie
Związku
wał się

się

walne

Wiitńskiego

doroczne

|

Okręgowego

|

Piłki Nożnej. Ukonstytuonowy
zarząd
związku w

składzie: prezes pułkowuik

ski, wice prezes piof.
dr.

Giobus,

skarbmik

p.

Kruszew

Weyssenhoff i

_ sekretarz . p.

Cs-Bankiewicz,
dworcu

w uroczystoś-

są O wzięcie udziału

iach Dowborczyków.

Abramowicz,

|

Frank,

Brożeki ławnicy. PP.

Kowalski i kpt. lig.

|
|

major

|

4

SŁOWO

Do wydzialu gier i dyscypliny
weszli pp. prof. Weyssenhoff (prezes),
Kisiel (sekretarz), major Wenda, por.

cy, Łokucjewski Jan,
Mackiewicz

> —

i ZABAWY.

Wielki raut,

W

salach pa-

„łacu reprezentacyjnego dn. 15 lutegó

_

nerał

Wacław,

poety z jego osobistym udziałem.
— Poranek muzyczny T-wa <Lutnia».
Program dzisiejszego poranku muzycznego

Jan, Massonjus

br.,

Rzewuski

Stanisław,

obejmie kwartet
d-moll
St, Moniuszki
w
wykonaniu kwartetu
smyczkowego
im. St.

Moniuszki:

skiej

Skinder

Czesław,

Tupalski

Ryniewicz

Andrzej,

pp.

Wandy

(skrzypce),

Halka-Ledóchow:

Stanisława - Bajlsztajna

(2 skrzypce) Mikołaja Salnickiego (altówka)
i Franciszka Tchorza (wiolonczela).
W drugiej części programu usłyszymy
pieśni ludowe w. opracowaniu Czapskiego,
Czerniawskiego, Kazury („Sosna“), Promaka
(<Wesele Sięradzkie»), Rybińskiego i Ró.

Antoni, Rydz-Śmigły Edward, Sumorok Leon, Szymański Juljnsz, Staniewicz Stanisław

r. b. odbędzie się wielki raut z nie'
$podziankami, urządzany przez komi-

-

Mackiewicz

Malecki

Marjan, + Maiinowski Olgierd, Makowiecki
Edward, Mikulski Zenon, Mohl
Stanisław,
Mohi Hieronim, Mohl Wacław, Niemirski
Major, Obiszierski Marjan, Obiezierski Mieczysław, Piotrowski Konrad,
Pietraszewski
Jan, Porzecki Rudoli, Pożerski Olgierd ge»

. Schlichtinger i. Kac.

BALE

Józef,

Unie-

tet «Chleb dla głodnych dzieci».
chowski Ludwik, Wimbor Kazimierz, Wołodź
życkiego
(„Kołysanka*)
w
wykonaniu
„
Doniosły cel i piękne tradycje ko Zygmunt, Zimmer Edmund mj.
pod dyr. p. Br, Gawrońskiej.
dorąęcznych zabaw na dochód . tej
'— Podwieczorek z tańcami. chóru Początek
g. 12 i pół po poł. Bilety są
instytucji zainteresują
niewątpliwie Dm. 16 lutego w ostatni wtorek kar- do nabycia w okasie
sali „Lutnia'* od g. 11
całe społeczeństwo wileńskie, które nawału, odbędzie się w sali George- rano»
Ceny miejsc najniższe od 50 gr.
wypełni dnia tego sale palacu repre- s'a podwieczorek tańcujący, od godz.
zentacyjnego.
:
6—12, urządzany przez Komitet Do— Koncert na korzyść Szkoły
Powszechnej Nr. 39. Dnia 6 Il—
— Koncert i zabawa taneczna. mu św. Antoniego.
Zarząd Związku Polaków z Kresów
RÓŻNE. 1926 r. w sali Gimnazjum Lelewela
Pozakorkonowych najuprzejmiej po
OD REDĄKCJI. P. Adela Żukowska, (Mickiewicza 38) o godz. 8 wiecz.
wiadamia, iż dnia3 lutego b. r. w ze wsi Burbiszki, starostwa Wileńskiego, odbędzie się koncert, urządzony staRodzicielskiego
salonach hotelu Georgesa odbędzie repatrjanika z Litwy Kowieńskiej, pro- raniem _ Komitetu
się koncert i zabawa taneczna.
Dochód przeznaczony na niezamożnych
i bezrobotnych.
Początek koncertu o godzinie
9
wieczorem. Stroje wieczorowe. Bilety
można nabywać u gospodyń i gospodarzy,
s

2

Obowiązki
_ kawie Paniez'

gospodyń

przyjęły łas-

„Ambroszkiewiczowa Ernestowa, Bachow

ska Bolestawowa, Bagleiska Witoldowa,
Ciundziewicka Janowa, Cywiūska Ignacowa,
„Cimyisieniowa Maksymiijanowa, Donasową
_ Fransiszkowa, Dwórakowska
Włodzimierzowa, Fajkowska
Eugenjuszowa,
Grabowska

szona
jast o zgłoszenie
we własnym interesie,

lwaszkiewiczowa

Jeśmanowa

Józefowa,

redakcji

Zeszłoroczny

rocznik

kosztuje 4 złote. Do

nabycia

Szk. Benedyktyńska

kozowiczowa Zofja,

Adoliowa, Kor-

słnchaczom

wa, Mohlową Stanisiawowa, Moszczyńska
‚° Leokadja, Niemirska Majorowa, Obiezierska
Maijanowa, Obiezierska . „Mieczysławowa,
|

będzie

Stanistawowa, Ryniewiczowa

An

terwy

nowa, Porzecka Rudoliowa,

‚

Riewuska

— Reduta w teatrze -na

Ja-

Koniadowa,

prawdziwą

dzisiaj

dana

Roubina Marja,

będzie

czynna

dwa

po raz siódmy

„Przechodzień*,

—

razy: SĘ

sztuka

uzbrojonych
napadu

3.30

..

o godz.

nogów Beskidzkich», «Lampki oliwnej.

+ Ambroszkiewicz Ernest, Bachowski / Bo-

cesty>, oraz <Q azu
przygotowywanego

- lesław, Bagieński Witold, Czapski Jerzy, Ciun=

* dziewicki Jan, Cywiński Ignacy, Ctwisieni
'Maksymiljan, Donas Franciszek, Dworakowskl Włodzimierz,

|< wiński Anteni.

Falkowski Eugenjusz, Gło'

lżycki+ierman

Jankowski Alfred, Ješman

Bronisław,

Sianisław, |wasz

kiewicz Józef, Kopeć Adolf, Kuczewski Igna-

granicznego»
w Redncię,

Z OSTATNIEJ CHWILI,
Sprawa budapeszteńska.

w

żona

Jako

podejrzani

o

napad

Wręczenie

zatrzymani Józef Garbaczonek mieszk.
Franopola i Jan Chorowiec (w Małaszki gm. Mikołajewskiej), których

Julja Grakowiczowa
poznała.
Trzeciego sprawcy nie ujawniono. Chorowca i Oarbaczonka
przekazano z

ków państwowego

ta Witkowska, gdy zaszta do piwnicy

(Mo-

niuszki 6) raptem

i ną+

stracita przytomnošė

rabun-

osobników

dził zgon.

Dochodzenie

Alamo
Kr)

wych

z wygodami,

przynoszący

Król otworzy

Dziś

wieczorem

ctworzono

CA
F E
„Polonia
22

Mickiewicza

sądem.

PARYŻ, 1—ll. Pat. Dzienniki donoszą,
że Rothlodex
były członek
orkiestry symfonicznej w Pifsburgu
utrzymując,
że pożyczył
w swoim
czasie Paderewskiemu cenny utwór, którego ten mu nie zwrócił, wystąpił na drogę sądową, żądając 5 tys. franków odszkodowania. Paderewski
oświadczył, że nie przypomina aby otrzymał wspomniany utwór.

22

smakoszów

Pierwszorzędną

ERO
TANIE, SM.

kucnnię

poleca-

Ucieczka przed terrorem litewskitn.

pod kie-

szefa w Wilnie.

W

nocy

przekroczył granicę polsko-litewSzwedowicz
Adam.
Wymieniony
przy badaniu zeznał, że otrzymał wezwanie stawienie się do poboru, lecz
mając przykłady prześladowania w wojsku na swoich kolegach - polakach
wolał uniknąć
tegoi uciekł do Polski. Szwedowicz
został oddany do

ską z obawy

Codzienńie świeże i wyborowe
ciasta i pieczywo
własnego wypieku.
.
ty
ne
bi
Ga
Lokal odresiaurowany posiada

rocznego

przed

KONCERTA

Dla prawiziwych
my;

parlament ańgielski.

Paderewski

(dawniej „Tunel Europejski" pod re
stauracją +Biistol»)
Całkowicie poi nowym Żarządem.

Wieczorami

Reichswehry”.

LONDYN,
1-li. PAT.
Król Jerzy dworską w otoczeniu świty i dygniotworzy jutro osobiście nową sesję tarzy korony. W mowie, otwierającej
parlamentu brytyjskiego. Zgodnie ze parlament,
król stręści program prazwyczajem para królewska przyjedzie wodawczy rządu na najbliższą sesję.
do pałacu Westminsterskiego karetą

KEBUNIEWKEB
ZZĘKEE WETTE CZ R OECATCOWEDTECA
UWAGA!
UWAGA

warunkach
w śródmiećo ochronie
i 5 pokojo-

dochodu: Dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
Informacje od 3 do 6 po południu „Wilno,
Młynowa 19 m. 2.

śm

dn. 7-XI-25 r.

czasie na-

Sprzedaję na bardzo dogodnych
dom murowany, 3-ch Paa
ciu — wyjęty z pod
Ustawy
lokatorów, o 33 lokalach 2, 3

świeżo wystawionego w Teatrze Narodowym - w Warszawie
«Faustas Goethego,
przyjechał do W:lna w celu wzięcia udzału
w|próbach analitycznych <Głazu graniczne«
go». W nadchodzącą niedzielę Reduta urządza poranek poświęcony twórczości tego

2

W.Z.P. Nr. 50

DOBRA
lokata
kapitalu

obecnie
tłómacz

FARM.

„Czarnej

BERLIN 1 2. PAT. Dziš rozpo- na polu ćwiczeń wojskowych
w
staczął się proces przeciwko
członkom Doeberitz, gdzie oskarżeni byli
Tryorganizacji Czarnej Reichswehry t.zw. cjonowani. Na wniosek obrony
Feme. Z: 11 podsądnych 3 jest oskar= buny zarządził
tajną rozprawę
do
żonych o morderstwo, dokonane na całkowitego
wyświetlenia
sprawy.
szeregowcu Pannier. b. członku Czar- Prasa lewicowa atakuje w ostry sponej Reichswehry. Zwłoki
znaleziono sób zarządzenie Trybunału.

73

Ważne dla p.p. ziemian, przemysłowców
i
Kooperatyw
urzędniczych

<Al-

w urzędowa-

biście. Uczęstniczył on również w pewnej konferencji, która odbyła się w
mieszkaniu ks. Windischgratza,
dotyczącej zmiany falsyfikatów. Prokuratorja domaga się następnie zatrzymania w areszcie już uwięzionych osób
aż do rozprawy sądowej.

w toku.

ZGRUBIAŁĄ; BRODAWKI/Ą

dokonało

W

instytutu kartograficznego. zawieszonego

Proces

na mieszkanie

Grakowicza.

30 stycznia
prokura torja
w aferze fałszerskiej, któ:
obejmuje 77 stron pisma
umotywowaniu oskarżenia
przestępstwa, 10 urzędni:

domie puszczanie w obieg ialsyfikatów. W jego mieszkaniu odbywało się
liczenie i sortowanie fałszywych pie! niędzy, w czem brał on udział oso-

tychmiast zmarła. Lekarz pogotowia stwier-

I KRADZIEŻE
napad

oskarżenia.

niu szefa policji Nadossy'ego, prywatnego sekretarza Raba, emerytowanego
i faktycznego kierowników instytutu kartograficznego Heitsa i Kurza, jako
aktami do Sędziego Sledczego.
Książe Windischgratz
sfałszował
w. Jatach
współwinnych
fałszerstwa.
— Samobėjstwo. Dnia 31 ub, m. o g. "1923—24
192 5 roku 28—30
głównie
zaś latem
miljonów
banknotów
16 m. 30 w domu nr 46 przy ul. Wielkiej
1000-frankowych. Nadossy brał świadomie udział w przestępstwie, uczęstwystrzałem z rewolweru pozbawił się życia
niczył
bowiem
w wielu końferencjach,
na których omawiano
szczegóły
Piotr, Łuksza. Przyczyna samobójstwa niefałszowania banknotów.
Drugiej grupie oskarżonych,
złożonej z 6 osób
porozumienie rodzinne w dniu ślubu, który
miał się odbyć tegoż dnia.
ы
wśród których znajduje się biskup Zadravec akt oskarżenia zarzuca współNagły zgon. Dnia 30 ub. m. Eižbie
udział w puszczaniu w obieg falsyfi katów. Biskup Zadravec ułatwiał šwia-

szkol-

kolonji
Franopol
gm,
pow.
Brastawskiego
3

aktu

BUDAPESZT. 1.II. PAT. W sobotę dnia
wręczyła akt oskarżenia £6 oskarżonym o udział
rych 5 znajduje się na wolności. A kt oskarżenia
maszynowego, z których 50 jest poświęconych
księcia Windischgratza, jako głównego sprawcy

zostali

dzieci,

wydatków

rabunkowego

Teodora

B, Ka-

otwarty» komedja M, Bałuckiego
morokowa Leonowa, Szymańska Juljuszowa, po raz ósmy, Jutro po raz czwarty «\Мевё/_ Staniewiczówa_
Stamisłąwowa, Skinderowa le» Wyspiańskiego. We czwartek po raz*
Wyspiańskiego.
W
Czesławowa, Tupalska Andizejowa, Toczy: ósmy <Wyzwoienie»
/ łowska Wanda,
Uniecliówska
Ludwikowa, miedzielę nadchodzącą o godz. 12 ej w poł
Zegadło,
- Umiecnowska Zotja, Wimborowa Kazimierzo* Reduta urządza poranek o Emilu
którego «Głaz graniczny» będzie
| wa, Wołodźkowa Zygniuntowa, Zdrojewska wiczn,
najbliższych premjer reduiowych,
_ Obowiązki. gospodarzy przyjęli. - jedną— z Emil
Zegadłowicz» autor <Powsi-

* łaskawie Panowie:

tylko

zł w gotówce oraz produkty
spożywcze ogólnej wartości 229 zł.

przeznacza

biednych

Zbrojny

kowy. W
Czereskiej

tohulance

wieczorem

Su, 8 ej <Dom

| toniowa, kydzŚmigłowa „Edwardowa,

dla

WYPADKI

uczię

artystyczną. Początek o g. 8 wiecz.

„Pietraszewska

Piówrowska

dzisiejszym

pozostała

jego Julja, którą bandyci
pobili ka:
rabinem, poczem
zrabowali 70 mtr.
płótna, zegarek
srebrny z dewizką,

zł. można nabyć w kancelarji szkoły
(Królewska 9, Il piętro),
oraz przy
wejściu w dniu
koncertu
od godz.
7 wiecz.

micie.
Zarówno
osoba wykonawcy, jaki
doborowy
program,
złożony z utworów

Mackiewiczowa Wacławowa,
Mackiewiczowa Józetowa. Malecka „ Janowa, . Massonja-

z komitetu

oraz na pokrycie

— Dzisiejszy koncert Józefa Śliwiń-

Ernestyna,

łokucjewską

Dochód

się na śniadania

i MUZYKA.

Schumana,
Chopina, Czajkowskiego, Debussy, Albeniza, de Falla i in. obiecuje

Anna, Kopciowa

całości.

w biu-

szowa Maijanowa, lAalinowska Olgierdowa,
/ Makowiecka Edwardowa, Mikulska Zenono*

Kozłowska

Kuczewska

zaś

go. Deklamacje PB. Wandy
Nowodworskiej i Eug.
Obrówny dopelnią

2—3.

TEATR

Marta,

Targowskiej,

Grakowicz był w Głębokiem,

w domu

rze Centralnego Zarządu P. Macierzy nych. Bilety w cenie od 50 gr. do 2

Janowa,

Katarzyna,

demickiego, pp. Korsak

przy
Aka-

padu

Zofji Zawadzkiej, Teresy Bancerówny, Lucji Mackiewiczówny,
Janiny
Szelężanki i p. Tadeusza Zawadzkie=

«Gwiazdki»

skiego. Dzisiejszy koncert znakomitego pianisty Józefa
Śliwińskiego
w sali
Teatru
Polskiego (<Lutn'a») zapowiada się znako*

Kiecka

Szkoły
Powszecznej
Nr. 39,
łaskawym współudziale: Chóru

godnika
«Owiazdki» z dniem.
1-go
styczna b. r. zostało
zawieszone. Z
powyższego powodu
pismo nie może być nikomu
w b. r. wysyłane.

Stanisławowa,

Klecka

do

— Od wydawalctwa «Gwiazdki».
Centralny
Zarząd
Palskiej
Macierzy Szkolnej Ż. Ws. niniejszem
powiadamia,
że wydawnictwo ty-

Konstancja, Głowińska Antoniowa, . Krnszwicka Marja, Hajdukiewicz Alina, Jankow*

ska „Alfredowa,

się

Nr 26 (1036

NZEZNZWZCWKZK
KENA KAZUNWNWINNZEMA

z dnia 30 na 31

przed

służbą

w

stycznia

wojsku

dyspozycji Starostwa Wilno—Troki.

(ab).

{9

[

Zz

э $
Šš
g. 3ej

KULTURALNO-OŚWIATOWY

| к SALA MIEJSKA
(ul.
ара

Kino Kameraine

TT

-

dramat życiowy

: od
do 11 m. 30 w.
KINO CZYNN
j$ nareszcie Wiinianie
ciowy

w

10 aktach

nomenalni

MARY
-

C

„Helios“ *

z fe:

ARR

- T

E

CENA

BILETÓW:

w

Parter 50 or. Amfiteatr i balkon 25 gr.

Urząd Wojewódzki — Okręgowa
Robót Publicznych w Nowogródku
przetarg na sprzedaż

ogłasza ustn

1—plattormy marki „Ford*

е

Dyrekcja
niniejszem

samochodów:

na podwoziu

ekranu

Wiera Cholodnaja,

sip

Runiczi Maksimow

„CHRYZANTEMY“

akt. dramacie

w

Podczas seansów Śpiew romansów,
Ceny miejsc zniżoneSeansy 4. 6 8110

| „M. GORDON"
| wyprzedaż resztek

26

e

po raz pierwszy

2

Samochody
godzinach 9—12
ranowiczach.

sowanej

komunikuj:
miesiąc

dniu przetargu w
Starostwa w Ba-

ogłasza

ZAWALNA I teief 1 — 47; BOCZNICY

Ё

| SPRZEDAJE:
5
žų
-

KOLEJOW

OTRĘBY

pszenne

jg

==

ustny

przetarg

na

sprzedaż

Powszechny

Mickiewicza
(W.-Pohulanka
lokal Szkoły Powsz. 34.)

в

Przyjmuje się
:

i żytnie

zapisy

na

EA

Ža

M.DEU
5

_ NAJTANIEJ

wych

GDYŻ WPROST OD

PRODUCENTÓW

LL

a

kopalń

,

de”:

Redaktor w/z Częsław

osobistości.

Łaskawe

oferty proszę kierować
do
Admin.
„Słowa

Samochód

w garażu

WILNO

poleca

WĘGIEL
i

Karwowski.

—

sumie

choroby
skórnej
weneryczne
Ordynuje

można oglądać w godzinach urzędo-

przy Zarządzie

`

*" it"
dla celów

fabrycznych.

tel.

od

5 —

7.

3-go maja 15.
W.Z.P, Nr 48.

w Lidzie.

oświadczona nau-

(—) inż. Fryzendorf
Dyrektor.

czycielka udziela

lekcji języka an-

ielski

1 irancuskiego. iekiewicza
37,
m,

G

Górnośląskich

„PROGRESS“

opałowych

A. Mańxowski

samochód
w

811.

Kto

ocenia

zalety

®

Ki

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon

Si

17.

Od g. 1—4

pp,

Od

r.

”

1843

"a

doskonałego

utrzymania

rea ena
DO NABYCIA

skóry

MEBLE

jadalne, sypialne, salonowe
i gab ne'owe,
kredensy,
stoły,

szafy, łóżka
i t. d,
„ Wykwintne— Mocne—
Niedrogo.
Sprzedaż na raty.
0 wydzierżawienia

D

m. ziemski Podbrzeź 326 dzies.

Ziemi

ornej

nie

osobiście

P==
Lustra:
tor-spėtdzielca
ewentualnie

'do

bry organizator w zakresie buchalterji 1 handlu, posiadający odpo»
wiednie

kroje

i na obstalunek sukien, płaszczy i bielizny według żuraali

w

cenie od 50 gio+

szy są do nabycia

w

PRACOWNI

Damskich

ubiorów
Ofiarna

2—1.

leszkanie
7 pokojowe ze
wszelkimi

no-

woczesnemi wygodami
w dobrym

odstąpienia
godnych

punkcie

do

na b. dowarunkach,

i praktykę. Pierwszefistwo mają
kandydaci
w wieku od 30—40 lat

munzknunasznu mu macku

przyjmuje
od godz.
do 19. Mickiewicza
46. m.

6

W.Z.P. Nr 63.
eśniczy znający się
L

na

wszelkich

pracach w za*
wcho*
cujący (społecznie. O- kres leśnictwa
fety z życiorysem i dzących, jak również
powołaniem
się
na na miernictwie i kanreferencje składać w celaiji, _ Długoletnia
biurze Źwiązku Rewi: praktyka. Dobre świaPoszukuje
zyjnego P,S,R., Wilno, dectwa.
zajęcia. _ Wymagania
Jagiellońska 3.
skromne. Łask. oterty
kradzione w dniu
1-g0 października
1925 r. książecz*
kę wojskową oraz Каг-

dla „Leśniczy*

munistiacji

w Ad-

„Slowa“

Poszukuje posady
maszynistki
ną przez P.K,U.--Willub
kancelistki,
tę mobilizacyjną wyda*

no

na

imię Mikołaja

Dziemidowicza,

we

wsi

gm.

DO

WSZĘDZIE

Akuszerka

"W. Smiałowska

wykształcenie

zam.

Tomasówka

Kiewo

pow.

Osz-

unieważ-

się'

Pokój

ea

Drukarnia

Gotowe

100 dz.,

łąk 80 dz, pastwisk
i lasu 141 dz. Bliższe
wiadomości listowniez
p. M. Hurczyn poczta
i maj, Podbrzeź pow.

—

dražni

Krem, puder
6
mydto Simon
Cróme, poudre 6: savon Simon
Parfumerie Simon, 59 Faub. St.—Martin, Paris.

Ławiński.

AAM
i ii Ašių

ra po

Ta-

tarska 20.

nią

Simoń Sok
Ko wymaga—

istnieje

Wilenkin

miańskiego,

CREME SIMON“ te;

bez wątpienia pinga
A RÓ
Б;пюп + Ъіус!!о’ Simon odpowiada i
niom

“а 9° 2

50 zł.

obznajomieni zruchem
spółdzielczym
i pra

Dr MED.

wadjum

Bl ruczanansnnansnasatza
Stanisław Mackiewicz. —

oso-

gj-""""uwuunNNNUUNNE NARAZZNNECANURANNAKA U

zjednoczonych

Jagiellońska 3—6
: > Wydaucs

Dyrekcja
niniejszem

:

8

Przedstawiciel

a

K. Gorzuchowskiego

od dn. 10 bm. w Wilw
Admininie, Bakszta 6, m. 6. Adres
stracji „Slowa““,

rzedstawicielstwo solidnej firmy ną
Wilno. Posiadam sze*
rokie znajomości.Mogę
przedstawić rekomendacje
od
znanych

Za Wojewodę

mie mm

JĘCZMIEŃ
— * WAGONOWO
i NA WORKI LOCO SKŁAD
|
od 160k. Z DOSTAWĄ do DOMU.

zł.

rzyjmę

samochodu

winny złożyć
przed
przetargiem
100 zł. do kasy Zarządu.

język nie-

ККК

:
ŽYTO
PSZENICĘ

3

14,

Kursy języków rozwijają się. Język
francuski wykładany jest w 2 gru-

OWiES

aы

im. Ad.

pach--rozpoczynających i zaawansowanych,
język angielski— również.

telef. 4 — 62

:
KARTOFLE

5

większej naprawy,
pod «Przedstawiciel»
Przetarg ma się odbyć w dniu 15 marca 1926 r,
w lokalu Państwowego Zarządu Drogowego
w Li-

Uniwersytet

„i

otrzymaniu

°

bowego na 4 osoby marki „Ford Nr. silnika 3725961
z ogumieniem i. narzędziami. Samochód
wymaga

dzie (Słobódki 1) o godz. 12-ej.
Q:oby życzące nabyć wymieniony

ZIEMIAŃ

zalet, wad,

Osobiście _. przyjmuję
od 12 — 7: Protokėty,
odezwy, podziękowania

Ogłoszenie.
Urząd Wojewódzki — Okręgowa
Robót Publicznych w Nowogródku

150000 „ $
100.000 >
8.280,000

.

w V ki. na

Wii.-Trockis

Welny

ZWIĄZKU

określenie

Psycuo-Graiolog Szy*
lier-Szkolnik,
Piękna

- eny wyjątkowo niskie
KRESOWEGO

szczegóło*

najwybitniejszych — оsób stolicy. Warszawa,

Jedwab

"zm

imię, rok,
urodzenia,

Otrzymasz

po

Dyrektor.

Szewjoty

ROLNA

zako

zdolności, przeznaczenie. Analizę wysyłam

Za Wojewodę
(—) Inż. E. Fryzendorf

Kamgarny

SPÓŁDZIELNIA

osoby,

wą analizę charakteru,

damskie i męskie
zimowe i letnie

:

250 000 zł.

Cena ćwierci losu
połowy
С

NA
charakter pisma swój lub zaintere--

Drogowego.

można oglądać w
przed
garażem

s

$

calego
=
”
e
$
EH0908944404444944 09005

Osoby życzące nabyć
wymienione
samochody
złożyć przed
przetargiem
wadjum w sumie

„100 zł. do Państwowego Zarządu

po wojnie

u kolektora

bowem Nr. silnika 2782755 z ogumieniem
bez narzędzi; samochód wymaga kapitalnego remontu;
- 3—sanitarnego marki „Ford” na podwoziu 050OMUNIKAT
bowem Nr. siinika 2764998 z ogumieniem
bez naŚwiatowej sławy
psychograrzędzi; samochód wymaga kapitalnego remontu,
Przetarg ma się oubyć w dniu 17 marca 1926r. folog Szyller-Szkolnik
opowie Ci, kim jesteš
w lokalu Starostwa w Baranowiczach
(ul, Pocztowa) kim
być
możesz?”
winny

04 3go do 16-go lutego

Główna wygrana
2 wygrane po
2 wygrane po
ogółem wygranych
Bilety do nabycia

©

oso-

$

12

PAŃSTWOWA
LOTERJA

Ciągnienie V kiasy od 4 lutego do 9 marca
‚Е Co dr ugi
los wygrywa

@

o godzinie 12-ej.

Niemiecka

12

©
©
©

TO największy hymn miłości macierzyńskiej. Obraz cichego bohaterstwa bowem Nr. silnika 2784893 z ogumienien
OJČOWIB to film dzi; samochód wymaga kapitalnego remontu;bez narzę:
jakiem jest życie matki
MATKI
to film dla was!
dla was! SYNOWIE i CÓRKI to film dla was! pas ASSŲ
2—sanitarnego mąrki „Ford* na podwoziu 0s0-

ul.

-°

@ 00000309209999409000

pęłoszenie.

10 aktach.

IV Przykazanie

podziwiać mogą znakomite arcydzieło, dramat ży-

_„Polonja*
ul. Mickiewicza 22
j

>

Ostrobramska 5)

s Jm. jestem dziewcz У0

BASARBSCHCZYKM

į

—

4

ist Kieno

s Ra
-

Uw

WYNAJĘCIA

Ładny, słoneczny, z
niekiępującem — wej-

ściem.

UI. Rossa 10 mieszkanie Studnickich, Kolońja Bankowa pized

ostem

murowanym,

mogę zastąpić kogo w
pracy
w
miesięcy,

ciągu kilku
Zgłoszenia*

piśmienne
Zacisze 4
m. 3 Bujalską.

(BLA)
Prywatne

bardzo

smaczne
i obfite
3 dania. Mickiewiczą 5 m. 10 (obok
Banku
Polskiego).

FETA

„Wydawnictwo Wileńskie*, Kwaszelna 23

