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BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8

3 grudnia 1926 r.

4, otwarta od 9 do 3
domu
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евуйа
r. 80259

Teletony

posztową

redateji 243, adminietracji 228, drukarni 262
W

4 zł.

mi czytelnik, że pisząc
poruszę dziś w tej kosprawy dotyczące
Kie-

2

PARYŻ 2. XI. PAT.
Zaleski, powitany

O

na dworcu

godz.

tarze,

na razie

wśród

kół

politycz-

nych zbliżonych do lewicy,

wywoła-

jęty został przez

Organizacji

personel

dyplomatycznego.

Chłapowskiego

przy-

Na porządku dziennym sprawa fortów Królewieckich.
ła wiadomość
o inicjatywie
p. St.
Helmana, utworzenia wspólnego fron«Neues Wiener Tageblatt» donosi. z Paryża,
WIEDEN, 2.XII, PAT.
tu mas włościzńskich na terenie wo: że przyjazd polskiego ministra spraw zagranicznych
Paryża w czasie
do
jewództw wschodnich.
W tym celu pobytu Chamberlaina świadczy o tem, że będzie także omawiana kwestja
p. Helman
zamierza
zorganizować o warowań niemieckich na granicy wschodniej Niemiec. Francja jest przeZwiązek drobnych rolników, którego dewszystkiem zaniepokojona działalnością związków prawicowych w Niemnajbliższem zadaniem Fędzie zjedno*
czech, podczas gdy Anglja widzi niebezpieczeństwo dla pokoju w fabry:
czenie wszystkich rolników — veloš- kacji materjałów wojennych i amunicji w Niemczech
i to nietylko z po
cian dla wywalczenia ziemi i stocze« wodu konkurencji gospodarczej
i przemysłowej, lecz także z tego powo
nia walnej bitwy z «obszarnikami». du, że materjał wojskowy idzie przeważnie do Rosji.
Chamberlain zdaje
Podobno
zbierane są już fundusze się podzielać pogląd Polski w sprawie obwarowania Królewca, Kistrzynia
dla założenia własnego pisma
włośi Głogowa.
ciańskiego, które ma zastąpić zmarły
ludu*, czy jak się tam

bolszewicki organ
Wilnie.

nazywał,

Projekt delegata Polski.

pół:

«Wyzwolenia»

w

Miałem możność rożmowy z jednym z bliższych współpracowników
partyjnych p. Helmana,
tėry udzielit mi co do nowo
powstającego
Związku włościan Ziem Wschodnich
następujących szczegółów:
„Wykonanie reformy rolnej corsz
bardziej ulega zahamowaniu skutkiem
wejścia do rządu przedstawicieli sfer
obszarniczych.
Rolnictwo cieszy się
poparciem
rządu
jednostronnie,
a
mianowicie tylko ziemisństwo, wówczas gdy interesy i potrzeby
szerokich
warstw włościańskich stale są
lekceważone,

Zachodzi

konieczność stworzenia

wspólnego

frontu włoście ūskiego,

który zakusom reakcji i obszarnictwa

należycie
przeciwstawi się, w,walczając ziemię dla tych, którzy
potrafią uprawisć ją własnemi siłami, i dając tym masom
maksłnum
praw i
przywilejów obywatelskich*.
Związek włościański zatem będzie
misą oblicze par excellence klasowe,
na wzór klasowych związków robot.
niczych. Frazesy o oświacie rolniczej,
kształceniu zawodowem rolników it.p.
pozostaną
rzecz
prosta
pustym
dźwiękiem, czołowe natomiast miejsce zajmą inne cele: agitacja i propa-

GENEWA,
2 Xll.
Narodów, składający się
obradował nad kwestjami
Ligi, który według
bieczeństwa wojny

Rady

podniósł

konieczność

rzecoznawców

Komisja doradcza i techniczna

е

komunikacyjnych

szereg ulepszeń

mędzy

w

Ligi Narodów

wiciela komitetu trazytowego

swem

sprawozdaniu

w
o az

udział

innemi

delegacji

BERLIN. 2 Xil. PAT.
Ligi Narodów wyjeżdża w
przednio podany skład tej

niemieckiej

D:legacja niemiecka

przedsta-

konfe-

Szefa biura prasowego

na sesję grudniową

piątek o godz. 8-ej wieczorem
jeszcze
uzupełnić
delegacji

Rzeszy

Wątpliwość tu

może

być

tylko

zastąpi

z Bzrlina. Poosobą
należy

w

Genewie

komisji nadreńskiej.

strajku

węglowego

w

zmusza

nasze

sironniciwa

Węgiel

ko-

LONDYN,

angielski już wywożą,

2Xil. PAT.

Minister górnictwa Lane Fox oświadczył

w

to większychusiępstw na rzecz hasel Izbie Gmin, że około 2/3 górników podjęło pracę na zasadzie 8-godzinMinister powiedział między innemi, że poczynając
wywrotowych.
Działalność jednak nego dnia roboczego.
komunistów jest mniej niebezpieczna, od północy dnią wczorajszego dozwolono na wywóz węgla z Południowej

ponieważ przez
stwa

władze

zwalczana.

O

bezpieczeń" Walji w razie niemożności znalezienia zbytu na

wiele

Wywóz

większe

niebezpieczeństwo przedstawia - legal:
na praca naszych rodzimych organizacyj, tworzonych przez nietykalnych

posłów sejmowych.

TTT

NST

K.

CASCARINE
LEPRINCE
LECZY

Radykalny

Środek przeciwstrajkowy.

2Xli. PAT. „Daily

Telegraph* donosi, że koła parlamen-

tarne oczekują obecnie zmiany ustawy o związkach
zawodowych w tym
kierunku, że na wypadek strajku generalnego strąciliby przywódcy związ:
ków prawo
do nietykalności, które im ddtychczas ustawowo przysługiwało podczas strajku.

podwyższyć preliminowaną przez rząd Rzeszy na cele

dla ludności na Kresach Wschodnich

aptecznych

ES TIIAINE ESET TIE S EEE SESI S
Wilno, 15.VII

| Jan Bułka

1925

r

pomocy

marek do wy»

GRA GR SSE

Minister spraw wewnętrznych oświadczył, że chodziło tu rządowi
przedewszysikiem o zadokumentowanie uczucia najgłębszej wdzięczności
dla mieszkającej na pograniczu wschodnio-pruskiem i górnośląskiem lud
ności niemieckiej za jej wierne wytrwanie przy Ojczyźnie.
Rząd Rzeszy nie poprzestanie na jednorazowej pomocy, lecz w dale
szym ciągu będzie dokładał wszelkich starań,

artysta
foto“
graf
Przyjmuje 9—6.

ADA

doraźnej

kwotę 32 miljonów

sokości 41 miljonów.

Sprzedaż w aptekach i składach

nej Niemców

Kresowych.

Niezwykłe
BERLIN.

2,XII,

PAT.

stosunki
Frakcja

aby ulżyć niedoli

materjal-

Reichstagu

przedstawiła

INTELiGENCJO!!

B

wczoraj kanclerzowi Marxowi materjały, oskarżające kierownictwo
wehry z powodu panujących w niej niezwykłych stosunków.

O KSIĄŽCE

ВB

Po kilkogodzinnej konferencji kanclerz
Marx
zobowiązał się zarzą
dzić natychmiastowe zbadanie
przedstawionego mu materjału.
Znamiennem jest, że w ebradach tych obok
kanclerza
i ministra
Reichswehry
wziął również udział minister spraw zagranicznych dr. Stresemann,

Po otrzymaniu poborów pamiętaj

‚

w Księgarni Stow. Naucz. B
g
Polskiego w Wilnie.
B
"112111
1 241244

niski poziom

i Rząd.

Reform

Rolnych,

władzę

dalszy,

zmiany

monar-

do

którego

życia

etyczny

politycz:

posłów

Kościołów

prote:*prowadzoną drogą zmiany

o dawnem braterstwie broni

Polakami

wyznającymi

wreszcie o tem, że tolerancja

z

nięca

ułatwiające

kredyty

Ustawowe

ziemi.

być

muszą

komasację

zwiększone. Ustawowy fundusz kredytu ulgowego może być pomnożo-

sejmo-

wyborczej. Zmiana ta musi
Islam, kierunku usunięcia systemu

Polski

wania

na listy, zastępując

zak'adowego Banku. Poreferacie wywiązała się dyskusja.
Komisja
postanowiła
po zakoń-

czeniu w dniu dzisiejszym dyskusji
nad budżetem M-stwa Reform Roinych

odbyć

dopiero

następne

posiedzenie

w poniedziałek,

gi na to, że referat

a to z uwa-

M-stwa komuni-

kacji

nie jest jeszcze gotów,

rady

budżet

w

po-

niedziałek natomiast wejdzie pod ob.
M-stwa

Przemysłu

Handlu oraz Poczt i Telegrafów.

Na popołudniowem
posiedzeniu
komisji w dalszym ciągu toczyła się
dyskusja ogólna nad budżetem Ministerstwa Reform
Rolnych.
Minister

ordynacji Staniewicz

w dwugodzinnem
przeiść w mówieniu scharakteryzował stan spraw
głoso= swego resortu. Minister stwierdził,

go gloso-

że jest gorącym

zwolennikiem

refor

wobec innych wyznań była tak duża, waniem ra jednostki, drogą podnie. my toinej i oświadczył, że stoi na
że u nas szukali przytułku starowie- sienia cenzusu upra wnionych zarów* realnym gruncie ustawy sejmowej z 28
grudnia 1925 roku. Na zakończenie
od prześladowań

we

no do czynnego

jak i biernego prawa

minister

stwierdził,

że

rolnictwu

wy-

własnej Ojczyźnie,
chodzi na złe podział jego spraw
wyboru.
W stosunku do innych wyznań
Nietykalność poselska ograniczać między dwa ministerstwa: Rolnictwa
Organizacja .„Zachowawczej Pracy Pań- się powinna do działalności posła w i Reform Rolnych.
Z kolei przemawiał prezes Banku
Stwowej stoi na gruncie całkowitego Sejmie.
Giowa Państwa musi uzy: Rolnego Bujak, który wskazał
na po
równouprawnienia,
uważając
wiarę skać prawo rozwiązywania
Sejmu i
za nietykalną
i cenną
indywidualną Rząd
musi być przed nią odpowie"
własność i bronić będzie
zasady, że dzialny.
Senat musi być w swoich
każdemu
Obywatelowi
przysługuje prawach—co najmaiej — zrównany z
prawo kultywowania swego wyzna- izbą Poselską a skład Senatu musi
nia i sprawowania obrządków opar- być zmieniony.
Senat powinien się

myślny rozwój Banku oraz SZczegó.
łowo omówił s'an kredytu d'ugoter-

minowego.
wieniu

Po

referenta

czerpano,

koūcowem

dyskusję

przem6-

ogólną wy-

szczegółową ześ odroczono

do jutra godz, 9 rano.

O flotę narodową.
składać
z jednostek
posiadających
WARS
ZAWA, 2Xli. Sejmowa kowysoki cenzus moralny i umysłowy.
misja
morska
zastanawiała
się nad
kę ludności nie polskiej, winna
zad) Administracja
musi
być
usprawami nowelizacji ustawy o komie
bezpieczyć zupełną swobodę każdej proszczoną i dostosowaną zarówno tecie floty
narodowej.
Referat w tej
narodowości Państwo Polskie zamie- do stanu gospodarczego i kultura! sprawie przydzielono posłow
i Batorc=
szkującej
z jedynem
zastrzeżeniem, nego kraju jak i jego bogactwa. Ad- w: (ZLN).
Pos. Hausner (PPS) poże swoboda tych narodowości w ni- ministracja kraju musi być wolną od stawił wniosek zwrócenie się do
z proś:
czem nie uszczupla praw i stanu po- wszelkiego partyjnictwa, względy pc- M-stwą Przemysłu i Handlu
bą o przygotowanie na następne pos'udania rdzennej większości polskiej lityczne nie
powinny
ułatwiać ani

siedzenie komisji sprawozdania
i bezpieczeństwa Pań- utrudniać urzędnikowi otrzymywania nie budżeta polskiej floty handloo pla«
wej.
stwa. Przyznając więc każdej naro- stanowiska według jego kwalifikacji. Wniosek ten został przyjęty.
dowości nie polskiej prawo kultywo:
Organizacja
Żachowawczej Pracy
P. Lednicki.
wania swoich
tradycyj i języka nie Państwowej
pracować
będzie
nad
WARSZAWA, 2XIl, (tel. wł, Słowa)
należy dopuszczać do separatystycznych rozwojem Samorządów których
jest W dniu dzisiejszym powrócił z Me'oraz

całości

względem Polski dążności i domagać

się trzeba

lojalności

Reichs=

ze strony mniej:

szości narodowych.

Organizacja Za-

chowawczej Pracy
na stanowisku,

Państwowej

stoi

że niedopuszczalnem

jest sztuczne ze strony władz rozbudzanie nieistniejącej tendencji do separatyzmów narodowych.
Po za temi zastrzeżeniami Orga-

zwolenniczką, lecz budowa Samorządów winna
być oparta na przedstawicielstwie interesów gospodarczych.
e) W sprawach
gospodarczych

Organizacja

Zachewawczej

stać

ze

Żydzi

wszelkich

skich poręczonych

stwa

Polskiego

obywatelowi

przez

Pań-

Konstytucję

przywiązania do swoich tradycyj i
przepisów religijnych.
c) Organizacja Zachowawczej Pra:
cy Państwowej stoi na stanowisku
konieczności rewizji obecnej Konstyto w następujących

kierun-

kach:
Obecny system -parlamentarny okazał się dla naszego państwa zgubnym i musi uledz zupełnemu
przeistoczeniu.

niedorosłych
za

Państwo

skupiać

Parlament

do

pogłosek

i zapytany o praw»

jakoby propono-

wano mu objęcie jednzej
tek oświad:
czył, że wszystkie
te pogłoski pozbawione
są podstawy.
P, Lednicki

Państwowej stoi na stanowisku,
praworządność, zabezpieczenie włas:
ności i usunięcie niespodzianek usia-

Zjazd

księży

gdzie wygłosi

biskupów.

„ WARSZAWA, 2,XII. (żel, wł, Słowa)
Zjazd biskupów polskich ogłosił dekiarację, która podkreślając szerzenie
się demoralizacji w
społeczeństwie,

która jest groźnem niebezpieczeństwem

powinni korzy- naszej produkcji musi być—najpierw- dla przyszłości Polski, stwierdza, że
praw obywatele szem dążeniem Państwa. Jednakowoż konierencja biskupów powzięła szc-

inie powinni być ani materjalnie ani
moralnie
poszkodowani
na skutek

a

djolanu p. Lednicki

dziwości

wyjeżdża do Krakowa
odczyt
o Paneuropie.
że

Pracy

wodawczych i administracyjnych jest
nizacja Zachowawczej Pracy Państwo- pie wszym postulatem
zdrowej go*
wej
stoi na stanowisku życzliwej spodarki narodowej. Rozwój rolnicte
opieki nad historycznie związanemi z wa stanowiącego źródło największej

tucjj

w Reichswehrze.

socjalistyczna

powierzoną

tu jest to etap

wyznawców

nami ludami,

BERLIN, 2—XIl. PAT. Komisja budżetowa Rełchstagu uchwaiiła dziś

ZATWARDZENIA

PAL A d

wewnętrznych.

Demonstracyjna uchwała Reichstagu.

PRZYCZYNY i SKUTKI

Jagiellońska 8.

rynkach

nie jest jeszcze dozwolony.

LONDYN,

стсон ПБЕШЕЫЕНИКОБЛИНЦИИЯ KOKZETYROWSKZOWNAZ

W. Z. P. Nr. 34

koksu

dro

b) Polska mając znaczną domiesz-

Przypuszczać należy, że decydująnadzwyczajnych.
pełnomocnictw
na podstawie
cytn momentem były
obydwie Gko- zarządzeń poczynionych
transportu
dotyczące
ograniczenia
wszystkie
również
zostaną
Zniesione
liczności. „Hurtki* obiecują daraźne
korzyści i na stronę ich sklaniają i bezpośredniego obrotu węglem dokonywanego przez kopalnie.
się coraz większe masy niekulturalne
Oddzielne zawiadomienia nastąpią prawdopodobnie za kilka dni pod
a' zdziczałe w ciągu
inwazyj bolsze- warunkiem, że w następstwie zniesienia ograniczeń ceny węgla nie zowickich i wojny Światowej. Konieczność utrwalenia wpływów
politycz- staną wygórowane.
munizujące do rywalizacji z komu
riizmem w drodze czynienia coraz

proc.

tych na wier.e objawienia.-

Anglji.

Wobec tego, że w dniu dzisiejszym
powrócili
do
pracy
górnicy
wania przez huriki, czy zapobiegli
zagłębia
południowej
Walji
—
strajk
w
górnictwie
został
ostatecznie
wość w jednaniu głosów wyborczych w przyszłej akcji wyborów do zlikwidowany.
Sejmu.
W związku z tem rząd zamierza odwołać dziś jeszcze wiąkszość

nych

z

Rady

LLS LS

Likwidacja

o 25

pod
budżet
omawiając
rzeczywi- (Wyzw.)
nacisk
położył
rzeczowy
względem
m
muszą być
olbrzymio powiększone. Głowa Peń- na konieczność rozszerzenia zamieparcelacyjnych, na co pozwala
rzeń
stwa powinien być instancją najwyż- już rozwin'ęty aparat techniczny, duszą, decydującą
о polityce
Rządu, ży zasób ziemi pozostający w rękach
powinien
być
regulatorem
między M stwa i wreszcie istniejąca w myśl
wywierania presji
interesem Polski jako całości a intere- ustawy możność
prywatnej.
parcelacji
zwiększen
na
ie
sami społeczeństwa w jego poszcze”
do parceobszaru
Rozszerzenie
gólnych społecznych i gospodarczych lascj winno być osiągnięte w drodze
warstwach.
M-stwo Skarbu
przekazania przez
narodu

chiczny, jednakowoż nie wysuwa na-

rzy, uciekający

A

Budżet

Państwowej,

W myśl tychże polskich histo* wych doprowadził do skandal:cznej
rycznych tradycyj pamiętamy o patry- korupcji i prywaty.
jotycznych zasługach względem PolNaprawa może tylko być prze:

skł

BERLIN. 2 Xil. PAT. „Tagliche Rundschau” donosi, że
przygotowania do rewizji uprawnień nadreńskiej komisji międzysojuszniczej zosta”
Ponieważ
jednak
frazesy te o ły już ukończone, Według informacyj dziennika międzysojusznicza komisja
niesieniu pochodni
oświaty
pod nadreńska mą zachować nadal prawo wydalania obywateli niemieckich z
strzechy włościańskie mogą nie jed- Nadrenji, ograniczania wolności prasy oraz zgromadzeń publicznych,
nego, jsko też nasze władze bezpie+ również prawo zatw erdzania urzędników niemieckich przeznaazonych do
czeństwa, wprowadzić w błąd, nale- pełnienia funkcyj na terenie okupowanym.

żsłoby zawczasu właściwe zamiary
inicjatorów Związku włościeńskiego ui

| tabelowe

wysokiego poziomu razie hasła monarchji jako swego ny przez dochody Banku Rolnego z
Katolickiego tak, aby aktualnego postulatu w tem przeko- parceacji. Wiąże się z tem jednak
kwestja usprawnienia pracy w Banku
zaszczytnemu swoje- naniu, że zrealizowanie tego postula- Ronym
oraz powiększenia kapitału

powołaniu.

stanckich,

Zechiina.

Uprawnienia

Pracy

cyfrowe

Sejm

zarówno
ze znaje za logiczne dążenie po
jak i ze strony ustroju republikańskiego na

dzinie szkoinictwa.

do Genewy.

radcy legacyjnego dr. von Twardowsky'ego, który

Ogłoszenia

pod względem materjalnym,
tak aby nego samo przez się doprowadzi,
żadne względy utylitarne nie mogły
Przerost
parlamentaryzmu
i zła
spaczyć jego pracy.
ordynacja wyborcza doprowadziły do
Popierania wszelkich
poczynań rozwinięcia się partyjnictwa do takich
kulturalnych
i oświatowych Ducho- rozmiarów, że wszystkie sprawy pańwieństwa Kostolickiego i zapewnienia stwowe decydowane są wyłącznie z
mu odpowiedniego
wpływu w dzie: punktu
widzenia
interesów
partji,

myśl
„oriorite“, w
rencji rozktaców jazdy i wprowadzenie typu depesz
zoboktórego komitet zaproponuje członkom Ligi złożeni: uroczystego
wiązania udzielenia wszelkich najdalej idących ułatwień komunikacyjnych
na wypadek kryzysu wojennego. Zobowiązanie to ma się wyrazić w formie
reźolucji, przedstawionej Zgromadzeniu do ustalenia.

Wyjazd

o 25 proc. draśsi

Uzależnienia Kościoia Katolickiego, uzdrowienie naszego

proponują

na gruzach obalonego

jedna: co
właściwie
spowodowało
całą akcję — czy obawa
zdystanso-

mu

nietylko

międzynarodowej

poszanowania
społeczeństwa

władz.
Podniesienia
Duchowieństwa
mogło sprostać

z krzjów sąsiadujących ze Szwajcaiją. lecz również z krajów zainieresowanych, odległych od siedziby Ligi Narodów. Projek: ten znalazł należyte
oparcie.

Sprawy
Kościoła
Katolickiego
stanowisko
w Państwie,
jego

kiemu
strony

2

starego ustroju pzństwowego.

wyjaśnić.

zny,
jego

statutu

:

zaproszenia

z prowincji

Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 3U
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świąteczny

Wiary Kato- stą, jej prawa i atrybucje

po odrodzeniu się niesodległej Ojczy*

sprecyzowania sposobėw uruchomiez tem konieczność dckładniejszego
przy
wojny
niebezpieczeństwa
wypadek
na
nia środków komunikacji
tranzytowych,
i komunikecyjno
technicznych
współudziale organizacyj

przyczem

naszej dzielnicy a wspólnie

lickiej i narodowości polskiej, tak zespoliły
te dwa
pojęcia, żei dzisi:j

któregokolwiek

żądanie

na

Piłsudskiego

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8
ŚWIR — ui. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24

CENA OGŁOSZEŃ:
za tekstem 10 groszy.

Zachowawczej

p'zeżyte prześladowania

Delegat Polski podkrešlii wielkie znaczenie tej interpretacji i w żwiązku

ganda w kierunku walki z ziemiańst:
wem i stworzenia rad włościańskich
i robotniczych

11

art,

części

Ligi.

członka

polskości

opinji sekretarza generalnego nadaje mu wrazie niebezprawo i obowiązek zwołania Rady Ligi bez uprzedniego

porozumienia się z przewodniczącym

— ul.

28

rozkwit i jege wpływy są postulatami
zachowawczego patryjotycznego od-.
łamu Społeczeństwa Polskiego.
"._
Organizacja Zachowawczej Pracy | Dążąc do zwiększenia władzyi au- niespłaconych należności z podatku
Państwowej dcmagać się będzie;
torytetu Głowy Państwa Organizacja meją kowego od wielkiej własności
komitet Rady Ligi
R:form Rolnych do ściągZapewnienia
Kościołowi Katolic- Zachowawczej Pracy Państwowej u- M-siwu
Rady,

PAT.
W dniu wczorajszym
wszystkich członków
z przedstawicieli
związanemi ze sprawą rozbrcjenia

znaczenie interpretacji pierwszej

Omówiono

*

ST OŁPCE

— Związek Ziemian

araz

1

— ul. Mickiewicza 20

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska
P OSTAWY — ul. Rynek 19

Mackiewicza 63
|

ul. Ratuszowa

WARSZAWA, ;2/X. PAT. Sej:
komisja budżetowa rozpatrya) Polska jest państwem katolic- Rola Sejmu musi być uszczuploną. mowa
Ministerstwa
kiem. Zwłaszcza na kresach wschod- Władza musi być częściowo przelaną wała dzisiaj budżet
Reform Rolnych.
nich Kościół Katolicki przyczynił się na inne czynniki,
Za podstawę przyjęto projekt rzą:
w 0 brzymim. stopniu do zachowania
Głowa Państwa musi mieć od dowy
R:ferent
pos.
Poniatowski

o

Brianda.

na uwrąd polityczny tygodnik „Wola

—

—

NOWOGRÓDEK

Deklaracja programowa

tu minister

Chłapowskiego,

sów Wschodnich, Oto wielkie zain- ambasady polskiej, oraz przedstawiciela protokułu
teresowanie i najrozmaitsze komen- godz. 7 min. Zaleski w towarzystwie ambasadora

ul. Majora

Paryża.

6 popołudniu przybył

przez ambasadora

KOSZYRSKI

LIDA

sprzedaży detalicznej cena pojedynczego n-ru 20 groszy
Opłata pocztowa niszczOna ryczałtem.
Redakcja rękopisów nlezamówionych nie zwraca!

Przybycie min, Zaleskiego do

1 grudnia

KAMIEŃ

NIEŚWIEŻ

z

jednostek

odpowiedzialności

złożony,

nie

może

w sobie całokształtu władzy.

rozwiązanie problemu
przeludnienia
rolniczego nie jest możliwem
bez
uruchomierńia
w
miarę
rozrostu
ludności warsztatów
pracy
przemy-

słowej.

Rozwój

naszego

przemysłu

wymaga polityki zagranicznej dążącej
do zabezpieczenia nam
niezbędnych
rynków zbytu,
W obecnej chwili całe gospodar-

reg uchwał zmierzających do obrony
zagrożonej

moralności.

PET
YAYA EKEE
RS
NION

gane od
wszystkich
obywateli
w
sprawiedliwym stosunku.
Zabezpieczenie
zdrowej
konkurencji będzie najlepszym
sposobem

uzdrowienia
stosunków
gospodarczych. Specjalną uwagę
Organizacja
Zachowawczej
Pracy
Państwowej
stwo narodowe cierpi na brak kapi- zwracać będzie na koniecznoś
ć геtału obrotowego, na niedoskonałość wizji prawa bankowego, na umożli.
pracy, na wadliwą administrację a w wienie kapitałom zagranicznym
pras
końcu na nadmiar świadczeń socjal- cowania u nas bez nadmiernego
гуnych i na niedostateczną wydajność zyka. Dopiero bezpieczeństwo uczci.
pracy. „Wszystkie te wady powinne wego nielichwiśrskiego kapitału da
być zwalczane przez Państwo równocześnie, a tam gdzie
są konieczne
ofiary to takowe muszą być wyma-

możność

tępienia lichwy

i

wydobę-

dzie dla zdrowej produkcji istniejące

lecz kryjące się kapitały rodzime.

i

z

SO

ECHA KRAJOWE

Napaść „Hromady“ na „Białoruski Sielanski Sajuz“.
Wilno

Rada Opiekuńcza Kresowa;

W

— Korespondencja Słowa —
GŁĘBOKIE,

30-go listopada.

Brasławskie, Postawskie i Dzisieńskie
osadzono w podłych mieścinach zupełnie nieprzygotowanych do piasto:

wania tak wysokich godności.

rozrywki,

urzędniczej,

zostało

zamienione

ostatnich czasach wśród

aspiracji w tym kierunku

litewskich.

mady”

jaką w

tych

dniach

zorgani-

„Sielanski

Sojuz”

„Ognisko*, skupiające wszystkie war

zowano na t. zw.

stwy

była mowa ks. Ad. Stankiewicza, wy+
głoszona podczas uroczystości zaini-

intelegencji

miejscowej.

Przez

wejście w porozumienie z Radą Opie-

ani kuńczą Kresową w Wilnie, stworzono cjowanych ku czci

teatru, ani kina, zadnych odczytów,
koncertów.
Jednem
słowem pustka,

dr. j. Basanowie
miejscowe Koło Głębockie R. O. K. cza, przez nieliczną w Wilnie koło:
do zarządu którego weszli: p. p. sta- nję litewską.

Nr. 38 „Narodnoj Sprawy” organ
którą może wypełnić jedynie poczucie rosta Staniszewski, ks: Dziekan Zien:
spełniania misji państwowej. A po- kiewicz, dr. Reyro, właściciel apteki „Białor. Włos. Rob. Hromady“ zarzumie- ca ks. Stankiewiczowi, iż w mowie
nieważ
tych
«misjonarzy»
brakuje Fejertag i Antoni Bohdanowicz
nam

nawet

w

stolicach

wojewódz-

swej z dn. 23 b. m. skierowanej do
zebranych na uroczystości Litwinów,
darował Litwinom wspaniałomyślnie
Wilno, mimo świętych i nienaruszalnych praw, jakie do tego grodu po-

szkaniec Olebokiego.
Łącząc w ten sposób

Plebanję —
więc nic dziwnego, że życie
prowincji staje się monotonnem jak Starostwo i Miasteczko w jedno wyszaruga jesienna,
równano ten rozdźwięk, który uderza
A co jeszcze najbardziej
razi, to przybysza we wszystkich miasteczkach

kich,

siada Naród Białoruski,
Z tego powodu na łamach

podział tej ii tak szczupiej inteligencji powiatowych Z. Wschodnich.
Pod wspólnym dachem spotykamiasteczkowej
na koterje i kółka.
Urzędnik

osobno,

Terorystyczna

Bia-

Zamach
Z Kowna

rolnik

osobno,

wojsko .osobno!
„Każdy sobie rzepkę skrobie* i w
stetryczeniu prowincjonalnem wilkiem
na siebie spogląda.
Jako przedstawiciel firmy szwędam
się, jak to mówią, po Wileńszczyźnie,

ją się

niedzielę po mszy

W

wszyscy.

białoruskich

ludność okoliczna zbiera się w Ogni:
sku dla wysłuchania

odczytu

kach

jest

akcja

bombowy

donoszą:

„Komitetu

na szkołę

Antypolski

walki

pism

toczy się ostra polemika.

Jednocześnie ks. Stankiewicz

teror wzrasta

z dniem

każ:

zbrodnicze:
dym. Nocy wczorajszej nieznani sprawcy
dokonali
go napadu na szkołę polską w miejscowości Bobty. Manowicie
o godz. 3 rzucono bombę w okno
szkoły.
Szczęśliwie
bomba

<Dzień

Kowieński»

le polskich

szkół

otrzymywać

donosi: Jak się dowiadujemy,

początkowych

na

listy treści następującej.

prowincji

Obawy

przed pogromem

Ludność

miasteczka

Olity jest

Polaków

do takiego

stopnia

steroryzowana
z Polakami, iż

pogromowemi odezwami anonimowego Komitetu walki
nowo założone Polskie Nadniemeńskie T«-wo Drobnego Kredytu
że w

całem

miasteczku

znaleźć lokalu. Mimo

iż wolne

nie mo-

mieszkania są, nikt

jednak niejchce wynająć ich Polskiemu T-wu w obawie przed ewentualnem
zdemolowaniem lokalu lub: pogromem. ^
Podburzające kłamstwa „Rytasa”

kaZ Kewna

donoszą:

W

poniedziałkowym

numerze

«Rytas»

zamieścił

gawędki wygłoszonej przez kogoś „Narodnoj Sprawy”, dopatrując się p t. «Szkoła polska próżna» następującej treści notatkę: <Na Zielonej
w Hel wystąpieniu prowokacji. Napaść Górze przy ul. Kapsu Polacy założylinową szkołę. Jak się dowiadujemy,
z inteligencji.
Zmiana która nastąpiła w stosun- „Hromady“ na „Sielanskij Sojuz“ zda- PORTED
PEOÓDOW UÓSTKSRO PRESS
ENZO REKE REA ZST RADE ZETA D KAWA
towarzyskich

= się grozić

uderzająca

poważniejszym

wybu-

był chem...
Proces członka Stalhelmu o zabójstwo.
Znam wszystkie miasteczka powiato- w Głębokiem od 7 miesięcy. Uderza RZRDWWRIE
GD LR ISIN
ЛЕИ
(| WROCŁAW. 2XIi Pal, Dziś rozpoczął się przed” tutejszym sądem
Nie
we. Zgóry wiem do jakiego zajazdu harmonja która się wyiworzyła.
niejakiemu Pawłowi
zabójstwa przeciw
proces o zbrodnię
Do
rannego
wezwano
pomoc
leprzysięgłych
zajechać, gdzie można zjeść obiad i słychać dawnych partyjno-narodowych
zaczepiając

czasem

i Nowogródzkie.

kolację. Wszędzie powtarza się jedno:
odstraszające
szływnością
kasyno
urzędnicze, po za tem „traktjernia“—

knajpa 2 pod ciemnej

gwiazdy, a po

za tem żadnego życia towarzyskiego.
Porównując obecne czasy
poko:
jowe z—wojennemi, muszę stwierdzić,
iż lepiej było w czasie wojny. Przy”
jeżdżając do najpodlejszej dziury, szło
się do gospody żołnierskiej i odrazu
ogarniała cię atmosfera
przyjaznego

ciepła. Ciepła bratniego. A wszak nie

były to czasy
lepszel
wyniszczenie
wojenne było znaczne i często kon
tentował się człek noclegiem na po:
dłodze, dobrze jeszcze ze słomą pod

dia człowieka, który jak ja,

nie

bojowej niemieckiej organizacji prawico*
Magierze, z Katowic, członkowi
oskarżeń jednych przez drugich. Wię- karską z Baranowicz.
w czerwcu r. b. w czasie
cej powiem, iż rozszerzyło się koło £H Specjalnym pociągiem wyjechał do wej Stahlhelmu, oskarżonemu o zastrzelenie
Reichsbannerowca Feliksa Doktora. Dostęp na salę
towarzyskie i niema
dawnego „sma* Domanowa lekarz rejonowy i po 0- sprzeczki ulicznej
patrunku przewiózł poszkodowanego rozpraw jest bardzo utrudniony. Wschodzący podlegają rewizji osorzenia się we własnym sosie*,
bistej.
Bez wątpienia cała zasługa
przy- do szpitala dejmikowego.
Oskarżony
jest inwalidą
wojennym, był kilkakrotnie ranny i stracił
pada Staroście Staniszewskiemu, czło*
WILEJKA POWIATOWA. jedną rękę. Zapytany przez przewodniczącego o obywatelstwo, oskarżony
wiekowi o wybitnej energji, biorące:
zawołał:
„Jestem Prusakiem—Niemcem*,
Do zbrodni
się nie przyznaje,
mu życie po nad system biurokraty— (w) Proces komunistyczny.
czny, który takie spustoszenia robi Przed
kilkanastu
dniami sesja wy- utrzymując, że nie chciał ofiary swej zastrzelić lecz jedynie unieszkodliwić,
we wszystkich poczynaniaćh
spote- jazdowa
Wileńskiego Sądu Okręgo: przyczem działał we własnej obronie, gdyż zastrzelony Doktor miał go

cznych na prowincji.

wego

Życzyć należy pomyślności w dal:

szej pracy,

wytrwania — bo

A więc nie o wygody fizy- leńskiej iż „w jedności siła". Si. Z.
— (t) Bezpłatne
czepienia
ochronne dla biednej ludności.
zrozumienia państwowego, wskazują: Panosżąca się od pewnego czasu na
cym, iż na zapadłej prowincji Wileń- terenie pow. Dziśnieńskiego szkarlaskiej trzeba społeczeństwo łączyć, a tyna przybiera groźne rozmiary, Złe

czne chodzi, lecz o brak organiza.
cyjnej ręki z szerszym
rozmachem

stwierdziłem

ność miejscowa

maczy fakt, który z wielką satysfakcją

|

przed paru dniami

przy

zamił,

32

lata

rzutki,

rolnik i hodowca

w znanych majątkach

Szuka stanowiska

ew.

myśle roln. 1

>

energiczny

jakich

Z

uwagi

stanowił

na

z praktyką

żyje

tej pole

doniosłość

Wydział

dokonywać

akcji

Powiatowy

szczepień

Kapuckiego,

po-

szczepień

Kresach.

Zna się również na leśnictwiei prze«

Śmigielski,

arocin. (Pozn.)

pod

Petersburgiem.

Czernowskiego i Buśka

dia za kaucje 2000 zi. każdego.

niezamożnej ludności
zupełnie
bez:
płatnie. Prowadzona
też jest akcja
zdążająca do przekonywania ludności

o pożyteczności
nych.

bez powodu na ulicy zaatakować.

Zjazd przyrodnikėw w Krakowie,

działania.
ochronnej

roz-

Ponowne rozpatrzenie
się odbyć w Wilnie.

sprawy

ma

Zwiększenie

ruchu

ochron:

kolejowego

z Sowietami

przez Zahacie.

ROSTAWY.

W ostatnim tygodniu daje się zauważyć coraz większy ruch trans— (t) Postawy chcą mieć noportów
kolejowych
z Polski do Rosji.
wy dworzec kolejowy. Postawski
Ostatnio przez Zahacie przetransportowano około 150 wagonów
BARANOWICZE. Wydział Powiatowy uznając, że do*
potskiego węgla i maszyn rolniczych do Rosji.
— (s) Nie chodzić pó torach. tychczasowy budynek dworca koleNiej bacząc na kategoryczne zabro* jowego ńie odpowiada zupełnie najbodaj
wymaganiom
nienie chodzenia po torach i kary ja- skromniejszym
kie stosują się do przyłapanych, lud- wygody pasażerówi warunkomz sa-

Prezes

sobie to nitarnym uchwalił na ostatniem

lekceważy

siedzeniu zwrócić

smutne

się

po-

do . Dyrekcji

kolejowej w Wilnie z wnioskiem o
Oto w dniu 23.XI szedł torami w jaknajszybsze przystąpienie do budostronę Domanowa mieszkaniec wsi wy dworca kolejowego.
Zaznaczyć należy, że ruch osoboGnojno, powiatu Baranowickiego Wa:
syli Podgórny i popadł pod pociąg, wy w Postawach wzrasta stale i paktóry obciął mu lewą rękę i poranił sażerowie zmuszeni są oczekiwać na
pociąg w warunkach okropnych.
głowę.

1

Poznańskiego,

na

w

zarządzenie,
to też ponosi
skutki tej lekkomyślności.

Administrator
kaw.

hygjeniczne

wieś przygotowuje chorobie

powiatowej

Sensacyjne morderstwo

mogą

bokiem.

warunki

Wilejce

patrywała pod przewodnictwem sędz,
Owsianki sprawę 15 tu—oskarżonych
o działalność zmierzającą do oderwa:
PARYŻ, 2—XII. PAT. „Chicago Tribune” donosi z Leningradu: Na
nia połaci
Białorusi Zachodniej od «orze kolejowym między Leningradem a Moskwą
znaleziono zamordowa:
Polski—komunistów.
nego i obrabowanego członka komitetu wykonawczego
lil migdzynaroWszyscy oskarżeni
odpowiadają dówki Stergowa,
z art. 102 i 108 K, K.
Do sprawy zawezwano około 50
Świadków.
się
przy
Rozprawa odbywała
KRAKÓW, 2—XII. PAT. Stała delegacja zjazdu lekarzy i przyrodnidrzwiach zamkniętych.
ków polskich zbierze się w Krakowie dnia 12 b. m. Z Wilna biorą w
Na wniosek obrony
sprawę 00- niej udział pp. Januszkiewicz i Dziewulski. Na
najbliższem posiedzeniu
łożono.
delegacja ma między innemi rozpocząć kroki przygotowa»cze co do najJednocześnie
wypuszczono
na bliższego zjażdu lekarzy i przyrodników polskich, mającego się odbyć w
wolność przesiadujących w więzieniu Wilnie za dwa lata.

być jeszcze duże trudności, a wreszcie pamiętania
o największej
maksymie dla całej naszej prowincji wie

nie rozdzielać,
Po dłuższym namyśle
i badaniu
przychodzę jednak do przekonania, że
wszystko zależy od starosty. Tak jak
dobry gospodarz dbały o wszystkich
swoich oficjalistów
i domowników
wytwarza w swojem otoczeniu gospo:
darczem atmosferę przyjazną,? tak teź
starosta, o ile jest człowiekiem społecznie towarzyskim,
wytworzy
w
najbardziej zapadłym kącie atmosferę
ciepłej łączności towarzyskiej.
Ten dość długi wstęp do
mojej
korespondencji,
którą wam
jako pismu
wybitnief interesującemu się ży.
ciem prowincji
posyłam,
niech tłu-

w

„Hurtka*

Sensacyjne wyniki śledztwa

—

w

zbrodniarzem.

Sprawie

zamachu

na pociąg.

Dochodzenie RT
prowadzone celem wykrycia winowajców zamachu na
rzedstawiciela policji, jaki miał miejsce podczas posiedzenia <hurtka»
we wsi
ieczery, ustalito, iż zamach ten był przez hurtok uplanowany dawno.
Krytycznego wieczoru dano do Daniłowicza 2 strzały: pierwszy
przez
rezesa <hurtka» Smitki, w chwili, gdy Daniłowicz znajdował si w izbie
drugi strzał dany przez członka zarządu <hurtka» Jarmoły,
w chwili gdy
Daniłowicz uciekał, Obaj zamachowcy przez policję zostali aresztowani.
(K).

Aresztowanie

bandy

szpiegów.

Podejrzany kontakt z «Hurtkami»,

Teatr

Miniatur

Dyrekcja teatra «Kakadu»

„KAKADU”
wkrótce

otwarcie

w gmachu

przy ul. Dąbrowskiego

muje zamówienia

już przyj.

na wynajęcie

sali

balowej na poranki, odczyty, koncerty,
zebrania,

5.

oraz. na

zabawy

W ostatnich dniach na pododcinku Prozoroki,
koło strażnicy Stelma.
chowo odnośne władze zaaresztowały całą bandę
emniczych osobników,
którzy przebywali
nielegalnie w strefie | aalus, Poniewaž pomienieni
podejrzani są o uprawianie szpiegostwa na rzecz Rosji Sowieckiej, przeto od.
stawiono ich pod eskortą do saposiok władz sądowych.
Bandę tę tworzyli: Symanowicz
chał, Wojewódzki Zenon, Gawrylenko
Teodor, Ticekowicz
Michał,
Ticekowicz Leon, Bacbach Michał i niejaki

B,B

karnawałowe.

'oziec.

Należy zaznaczyć, że wymienieni
<Hurtkami>.

wemi

Wraženia

teatraine.

Przybycie do Wilna Reduty —Pierw
sze przedstawienie na Pohulance —
Ogromne ožywienie się ruchu teatral
nego — „Mazepa* Słowackiego
na

wielkiej scenie Reduty z Osterwą w
roli tytułowej.
Oto więc aż wre i kipi u

temu.

pracę i z „Halką*
oraz „Cyrulikiem Szwilskim” zdążyła
„Złotem runem” (niedawniej jak wczo- już objechać cały szereg _ miast, jak
raj) do nas przemówił, Przybyszewski! Lida,
Pińsk, Białystok, Wołkowysk i
Któreż go w Polsce miasto nie przyj. inne.
„Dla szczęścia*

mie
otwartemi
oklasków? Tak

Podczas żaś
Solski, a coraz

Dwiestoty«

na Pohulance

lwia

część

pod

wodzą

i

przed

swej

Reduta,

kim

repertuarem;

gdy

zaś: główny

obóz Reduty z przybyciem

na Pohu-

lankę zwlekał, Teatr Polski w
Lutni
zaczął
stopniowo
mężnieć
i coraz
żywszych nabierać kolorów,
aż dyr.

Rychłowski targnąt energicznie reper-

tuarem, i w Moljerze, Gorkim i Przy:
byszewskim dał nam — nie bagatela!

zespołu
samego

znaczyć:

za mało,

strawę

z miejsco:

ponieważ

nowo

otwarta

Szkoła polska na Zielonej Górze przy
ul Kapsu liczy 46 dzieci i 2 nauczy:
cieli.

Z SĄDÓW.
Szef nieistniejącego

urzędu.

Bezprzykładnym wypadkiem
nieograni«
czonego zuchwalstwa
jakie miało miejsce
w dziejach odrodzonej
Polski, było stworze:
nie przez pewnego
pomysłowego osobnika
urzędu i desygnowanie
siebie samego
na

stanowisko kierownika
tego urzędu.
Po
dwó:h dopiero latach <kawał» został zde:
maskowany

tem

przez

żandarmerję,

dała się zwieść

innemi

urzędami

która

na równi

przed:

z wieloma

administracji

cywilnej

i

wojskowej, włącznie do Starostwa Lidzkiego
iD, 0, K. III,
Pomysłowym tym młodzieńcem był Bolesław Przewalski, który zwolniony z inten:
dentury w Gsodnie oznajmił oficerowi Komisji Gospodarczej
R. Z. G.
w Lidzie,
że
został mianowany
szefem oddzału
Krymi
nalno „ Śledczego
Wojskowej
Exspozytury

Śledczej w Ludzie.
tem legitymację
pieczątkę

Przewalski okazał

zaopatrzoną

przy«

w podpisy

i

Na mocy tego Przewalski w okresie od
sierpnia 1922 do mają 1924 roku otrzymywał wynagrodzenie równe Vill kategorji, a
nawet zuchwałość swoją posunął tak dale:
ko, że w kwietniu 1923 sam przen ósł sie.
bie do kategorji siódmej z tytułu czego
otrzymał

dodatek wyrównawczy.

Niezależnie

od tego pobierał on różne sumy, jako djety
i zwrot kosztów podróży za rzekomo służbo:
we

wyj:zdy.
W celu otrzymania

tych

sum

Przewal:

ski przedstawił komisji kilkanaście zaświade
czeń Komendanta posterunku w Honczarach,
szereg zaświadczeń urzędu gminnez0, Oraz
czterdzieści różnego rodzaju pokwitowań.
E/aKorzystając z tego, że forte. udał się
i policja n'e zorjentowała się, Przewalski nai
wiązał

kontakt

z władzami

administracyjne-

mi i wojskowemi, Pomogło mu to do prze»
prowadzenia swoich planów.
Był osobą urzędową w randze VII sto*
pnia, a to w Lidzie

rebiło go

dygnitarzem.

Z prerogatyw dygnitarza ko'zysiał więc
gdzie tylko mógł.
P.zyjaciołom swoim jak Henziówna i
Niedzielczyk
wydał
zaświadczenie,
że są
wywiadowoami ekspozytury, co pomogło im

uzyskać paszporty. Kupcy R, Sztatmań i Sz.
Cuklerman

uzyskali

zaświadczenie

o tem,

że są dostawcami,
Pamiętał też i o sobie. Będą: zmuszony
išė na służbę wojskową złożył w P. K. U.
Lida

dokument,

fałszywy zresztą,

który

mó:

wit o delegowaniu

go do szkoły śledczej w

Zegrzu.

tego

Na

m-cy

odroczenie służby.
Stare

|

porachunki

dokumentu
osobiste

uzyskał
załatwiane

były też pzy okazji. Będąc w okolicy Bieniakoń, spotkał się Przewalski z niejakimś
Romanowiczem,

który

szedł

na polowanie.

Pomimo posiadanego przez Romanowicza
zezwolenia na broń Przewalski pod groźbą
rewolweru dubeltówzę skonf'skował.
Trudno

wyliczyć

wszystko

co

uczynił

Przewalski podczas swego _ «urzę 'owaniaz:
Dopiero w kwietniu 1924 roku żandar.
merja zaczęła podejrzewać
Pizewalskiego.
Piątego maja porucznik žandarmerji Golas
aresztował
Przewalskiego i w rezultacie
wynikła sprawa sądowa, która w dniu wczorajszym

była

przedmiotem obrad

sądu

okrę-

gowego.
Skład sądu stanowili: sędzia Jundziłł
jako przewodniczący oraz sędziowie Borejko
i honorowy dr. Sumorok. Oskarżenie popie.
rał piok.

Buzycki.

5

Oprócz Przewalskiego na ławie oskarżonych zasiedli W. Niedzielczyk i St. Henzel,
którzy otrzymali
zaświadczenia o tem,
że
byli wywiadowcami i uzyskali na ich pod-

stawie w Starostwie Lidzkiem paszporty,
Mimo przyznania się
Przewalskiego,
sąd postanowił przeprowadz'ć przewód SĄdowy, podczas którego zbadanog:wiadków.
Po długim przewodzie sądowym przewodniczący udziela głosu stronom,
tor Buzycki popierał oskarżenie.

Prokura=

Qbrońca Przewalskiego „mecenas Werner
zwraca

uwagę

sądu, że Oskarżony

prócz

po-

bierania nieprzysługujących mu poborów
nie zrobił żadnej malwersacji.
Mec. Neyman
prosi o uniewinnienie
Hemziówny jako Bogu ducha winnej w tej
sprawie.
Po naradzie sąd ogłosił wyrok skazu.
jący Przewalskiego za cały Szereg prze:
stępstw na szereg kar, a w definicji na je:
dną łączną karę dwóch i pół lat więzienia
zamieniającego dom poprawy z zaliczeniem
mu na poczet tej kary dwóch lat i pięciu 1
pół ie
aresztu prewencyjnego.
Heni
z:ównai
Niedzielczyk zosteli uniewinnieni,
Pióro trzymała aplikantka sądowa
p, Su*
kienicka,

LŽ

niech dowie

testralną w
się, że wy

grodzieńskiego
Osterwy.

inauguracja sezonu w gmachu tea-

na Pohułance nie przerwie bynajmniej
jej sezonu w Grodnie, rozpoczętego
już 11 września. Grodziefiska grupa
zespołi Reduty będzie w dalszym
ciągu dawać
przedstawienia
skim teatrze w Grodnie pod

nietwem p. Jerzego

w miej.
kierow-

Kossowskiego.

prócz tego inna jeszcze

grupa,

powiada po „Mazepie* arcydzieło kia:
syczne staro-greckie,
„Edypa* Szfo-

A klesa

tudzież (z

lub tej artystki

zorganizowana ad koc, „będzie
jako
Teatr Objazdowy zespołu Reduty da:

„Qui-pro

quo*

Tejko Kiwa już 7i 8 b.m. wystąpić i „Perskie Oko*, nie ustępujące im
” Wilnie w operze „Madama Butter- co do poziomu i wykonania. Zobays
czymy.
W siedzibie tež Reduty, w Grod* Jednym zaś tchem dopowiedzmy,
nie zorganizowano — mówiąc nawia- że p. Kawecka, sama pani
Kawecka
sem — orkiestrę symfoniczną, na któ” będzie z własną
trupą operetkową
rej czele stanął kierownik muzyczny występowała niebawem przez miesiąc
Reduty p. Dziewulski. Orkiestra ma cały w sali teatralnej przy ulicy Lulada dzień ruszyć też w objazd po dwisarskiej.
miastach prowincjonalnych.
Reduta z Osterwą na czele na
Słowem Reduta w Grodnie nie Pohulance.. Występy Solskiego w
tracła czasu a wystarczyło jej — jak Teatrze Polskim. Kawecka..
Wielki
oto widzimy — ekspansji
nawet na repertuar... Komedja..
Opera.. farsa..
Wilno.
3
Tejko iwa.
„Kakadu*.. koncerty
Najbliższy jej repertuar wileński za- symfoniczne... jest od czego
wziąć

Ireny

udziałem

Solskiej)

znakomi*

się za głowę.
Oby się wszędzie,
brze działo!

ny — już się publiczności
zawsze
znajdzie dla wypełnienia
sali. Nawet
nie koniecznie i wyłącznie „zaraz po

Amelja..

Niezrównanym

majestatem

go a serdecznego przybocznego pazika króla Jana Kazimierza. Jest bo też

czem

i szpadą.

Kamiński

cechy

bije

dewszystkiem

na

„Ww kotarach“,

czy raczej w

prze-

charaktery-

to rola Osterwy może najpelniejsza styczne, podkładając suto pod gronoblasku i ujmującej brawury! Pisano staje monarsze perfidję i tartiuferję
tu i tam, po wystawieniu „Mazepy* <eks-kardynała», Niecogew ten deseń»
w warszawskim Teatrze Narodowym, prowadzi swoją kreację artysta gra:
że ów Mazepa Osterwy za bardzo jący króla w Reducie—jeśli się nie
wymuskany i roztrzpiotowany,bawidam- mylę, p. Karbowski—osiągsjąc wcale
kowy (w pierwszym akcie)—niesłusz- ładne rezultaty. Wyglądalibyśmy jednak
nie, A wszakże to kawaler z królew: większej
majestatyczności.. _ choć,
skich salonów, z nielada ogładą to: co prawda, nie łatwo na nią się zdowarzyską, a którego
temperament być np. siedząc zamiast w karle o
flirciarski ponosi. Zaraz też będzie złoconych poręczach na
jedwabiach
innym. Już w scenie niezrównanej z wzorzystych —na gładkim drewnianym
królem wybiersjącym się na miłośną kubie jako tako pomalowanym.
przygodę. Potem zaś stopniowo 7oś.
"Bo «Mazepę»
wystawia Reduta
nie Mazepa

i wyrasta

na

lirycznego

kubach i

bohatera o dzielnej determinacji i
męskim animuszu w szlachetnej duszy. Takim też go robi Osterwa—w
dodatku piękny jak malowanie zarówno w prześlicznym stroju dwor-

figurach architektonicznych najprostszych, drewnianych, pomalowanych
na kolor neutralny białawo-buraczko*
wy. Para spiętrzonych, jak kolumna,

i na występ Solskiego w Lutni. Tu i
Drugą w „Mazepie” rolę kapitalną
tam — pełno. Okazuje się, że rozwią: dzierży wojewoda, któremu kształty,
zanie problematu frekwencji nie leża- rysy, pozy i gesty trwalsze nad Spiż

draperyj—oto sala balowa.
Te same
kuby ustawione inaczej; takież tylko
zaznaczone, wejście do alkowy—oto

wszystkim

„Siostrę

Beatrix” Maeterlincka, Grupa zaś Teatru Polskiego w Lutni wróci do bie-

a

do-

kubów,

dwie,

trzy

jakby

framugi

wać przedstawienia w szeregu miast żącego, aktualnego repertuaru komedStarczyło publiczności
teatralnej i skim z pierwszej
odsłony j:k w po- okien, na gładkiej konsoli kandelabr,
prowincjonalnych. Działalność objaz- jowego, do sztuk „lżejszych* aż do na inaugurację sezonu na; Pohulance lowym ukraińskim z następnych.
wszystko na tle ciężkich, niemych

—najznakomitszego dziś wPolsce akto- dowa
ra, ani mniej ani więcej tylko Solskiego.

lżejszą

siedziby mogła słynna śpiewaczkaa japońska -p. rodzaju warszawskich

Ma

sięczne miasto polskie z takiemi, jak tralnym na Pohulance nastąpiła punWilno, tradycjami nie może
ledwie ktualnie l-go grudnia, onegdaj.
Kto
dyszeć życiem kulturalnem, którego chce może dodzć; z uderzeniem pierw»
przecie teatr jest tak bardzo znamien- szych mrozów. Dano „Mazepę”* Sionem odbiciem. Prawie chciałoby
się wackiego.
powiedzieć: jakie teatry— taki poziom
Działalność Reduty, t.j.jej zespołu
kulturalny.
artystycznego w Wilnie, w
gmachu

Rozpoczęła sezon
autonomiczna
grupa Reduty pod sprężystem kierow
nictwem dyr. Rychłowskiego, bawiąc
Wilno i „wciągając" je do teatru lek-

kontakt

3

spektak! ciekawy i szczerze artystycz- niony do dziś dnia Bolesław
Leszczyński. Trzecią chodzi w glotji naj.
Jeżeliby zaśji tego było jeszcze ko*
pękni:jszych
kreacyj _ [aktorskich

lance oraz

Lutni.
mu

ścisły

i

dane zostało Świeżo pozwolenie pp.. pierwszym”,
jeśniał przez czas długi król w inter.
ramiony
i burzą
Mamy
tedy, zorganizowaną
w Kozłowskiemu i Mujanowiczowi
ra
Na „Mazepę" Słowackiego, dobrze pretacji Wincentego Rapackiego. Gdy
Grodnie lecz gowa w każdej chwili otwarcie i prowadzenie przy ulicy znanego Wiinu
było i w Wilnie.
z różnych interpre- Rapackiego nie stało, objął po nim
gdy w Lutni grał wystąpić w
Wilnie operową
grupę Dąbrowskiego 5, teatrzyku artystycz- tacyj „pociągnął publiczność głównie króia
Kamiński i podniósł
rolę do
ciekawiej i piękniej, Reduty. Korzystając z tego będzie nego „Kakadu“. Ma to być coś w występ Osterwy w roli buńczuczne- wyżyn arcydzieła w scenie z
płasz-

nas w zjechała nareszcie do

świecie teatralnym. Jakieś europejskie
tętno i poziom., a już co najmniej:
warszawskie tempo—i poziom! Czas

już był wielki po

sił świetną prelekcję, dwakroć ze sce- fa już rozpoczęła

ny, przed

utrzymywali

kłamstwem,

obecnie

w Olicie.

2 nauczycieli

dzieci»,
Tymczasem jak dowiadujemy się powyższa wiadomość
jest bezczelnem

nauczycie-

zaczynają

Ostrzeżenie.
0:3 trzegamy Pana, by do 1 grudnia zrzekł się pełnienia obowiązków nauczyciela
w Szkole polskiej organizacji <Pochodnia», W przeciwnym razie czeka pana sąd <Zwią:
zku walki z Polakami». Następstwa jego wyroku będą dla pana żgubne.
Komitet 24 grupy
Związku walki z Polakami.

fegorycznie zaprzecza „oszczerstwom*

lub po«

1292

z Polakami",
w szkole tej jast

polską,

Początek sporu i niewyraźne
stanowisko Białorusinów,
różnych
odła» odbiła się o ramę okienną i wybuchła przed gmachem. Siłą wy
mów, w kwestji wileńskiej datuje się buchu zostały
wybite
wszystkie
szyby. Na miejsce wypadku
już od bardzo dawna, bezpośrednią udały się władze policyjne.

na

182

Gwałtowne prześladowania Polaków na Little

Kresowym przy ul. Krakowskiej obok
;
woj. Wileń- kościoła, stanowiące dotąd zamkniętą
placówkę
biurokracji jednak przyczyną ostrej napaści „Hrostarościńskie: i skostniałą

- bienie.
Na sześć powiatów
skiego trzy
urzędy

Ne

o

kością niezgody.

łorusinów wynikły
nieporozumienia,
których podłożem jest ni mniej
ni
więcej tylko sprawa «przynależności»
Wilna, a stosunek Białorusinów
do

Mieszkaniec Wilna, narzekający na bytności w Giębokiem, a polegający
monotonność życia, niech w chwilach na zasadniczem źreformowanu miejsco«
spleenu przeniesie się myślą do na- wego kąsyna urzędniczego.
Głębockie kasyno urzędnicze loku:
szych miasteczek powiatowych,a odrazu, jak ręką ujął, przejdzie przygnę- jące się dotąd w tak zwanym Domu

Żadnej kuituralnej

w

Reduty będzie promieniowała wierutnej krotochwili włącznie, Tym
z dwu miast, z Grodnai Wilna, obej» rzeczy składem będzie miało
Wilno
mując i występy operowe
pod
kie- współcześnie i do wyboru: poważne

A gdy Solski zaczął grać, przyjechai do Wilna Przybyszewski, Wygło- rownictwem prof, A. Ludwiga. Grupa

sztuki wielkiego repertuaru

na Pohu- ło za

górami.

Byle

niskie

ч

ceny a nadał w pamięci

ludzkiej nieprześcig-

i komnata

gdzie

dziać

się będzie

za-

KURJER GOSPODARCZY
(Od własnego korespondenta)
cdległość 100 i więcej kilometrów,
Obszary Polesia są bogate w la- stają się niemożliwe i znacznie obnisy i torfy o dużej wartości. Ogromna żają wartość produkcyjną, którą się
rzekami traci na fu:manki lub auta pó lichej
przestrzeń nizin z wieloma
i rzeczkami nadaje się do tworzenia szosie
i marnych drogach w stanie
wodnej komunikacji kanałowej. Pra- opłakanym, sławnych dróg Poleskich.
przyctzyniłoby się

Byłaby bardzo
pożądana
droga
żelszna w kierunku od Równego do
Korca
na Siedliszcze — Tuczyn jak
była projekłowana, a ten kąt znacźnie
by się ożywił, tembardziej że odcinek
ten jest bogaty w lasy, kamień gianitowy, kaolin i inne glinki zdatne na

zakładania

do podniesienia rolnictwa,

gospodarstw
rybnych, . eksploatacji
torfu jako opału najtańs'ego a łatwe-

Zresztą
aniu

umiejętnem

przy

tych

niepotrzebując

ziemi,

dużych nakładów.

odwiecznych

wyzy:

błot,

stwo-

wielki

można

bo wyłonić

wyrób porcelany, fajansu i kafli, których tu nie znają, a mogą mieć świe1
tną przyszłość, wreszcie można
stworzyć cegielnie i dreniarnie mając
na miejscu materjał wyborowy i opał.
Komunikacja jest tu tylko końmi

źródło do-

rzyć się da niewyczerpane

chodów,

na

leżącego

bo

go do wydobycia,

powierzchni

— (k) Organizacja wojewódz:

kiego zjazdu

plaszszmat ziemi urodzejnej z pod
cza wód ją zalewających od wieków.

początkowaną
pracę, . а
nadzieja
wznowienia jej leży w uśpieniu.
Wprawdzie są przeszkody tamujące osuszenie tych przestrzeni, z po-

przebudowy—24
sumę

166,295

W

pożyczki

zł.

do

życzek l-ej

na ogólną

Pracę

ożywienie

37

suszających kotliny zalewowe. Cało:
kształt uformowanych
zapadlisk
na

mo su

widzimy jakoby

w _ postaci

szerz i wzdłuż wielkich mis napelnionych wodą, mających jednak do:

stateczny spadek
w
rzucony. Nie pomogą

półśrodki
miejsca

różne kierunki
tu tak zwane

osuszenia, bo
odprowadzi

się

z

dając swą opinję

jednego

wodę

działalności

czych: pp. Jeleniewski,
i Taurogiński:

wykupoówi przy-

podlegających

skich

pewno

odnośnym

Osuszenie Polesia

stąpić

od

Dniepra,

musi

nych innym

na-

a wtedy osuszenie to będzie

potrzeba

nia

ogromnych kapitałów.
Przy umiejętnem
jednak
wyzyskaniu
kanałów

się.

Ten

tryb

postępowania

utrudnia

spławnych i osuszeniu tak wielkiej Ministerstwu Przemysłu i Handlu wyprzestrzeni ziemi
urodzajnej—koszty robienie sobie poglądu co do życzeń

w Odsię wrócą z dużemi
procentami i to sfer handlowo-przemysłowych
w niedługim czasie. Kiedy
nastąpi nośnych kwestjach gospodarczych.
Wobec
powyższego
Centralny
ujęcie wód przez główne kanały, wtedy osuszenie Polesia osiągnie
swój Związek na prośbę Ministerstwa Prze-

ceł zasadniczy i wtedy to wyłonią się mysłu i Handlu zwrócił się do swych

3 Du

taką

Postawskim

Wileński

Temperatura
średnia

851 ,

Święciański

783 „

Opad

Rezparcelowano z

pow. Wilejskiego
„
Postawskiego
„
Duišnienskiego
”

Ogółem

zatem brakuje 276 ha

bryki

porcelany,

fajansu, huty szklane,

wiadomości

cegielnie, kaflarnie, które mają tu o- dlu.
gromną przyszłość, bo tunie są znane, wieszcie fabryki sączków do dre—
nowania pól i łąk—a że brak jest tu

dróg żełaznych,

więc błota Poleskie

M+va

Przemysłu

KRONIKA
Obszar

Wileńskiego.

i Han-

MIEJSCOWA.

powiatów

Obszar

w—wa

poszczegó!

w—wą Wileńskiego,
bez żadnej nych powiatów
wartości, a zestawiony na podstawie materjałów
przez gminy w związku
Szkoda to dla kraju Polskiego wielka, zposiadanych
wymiarem podatków komunalnych,
bo obszar ogromny tej ziemi w przy”
wynosi:
szłości
stworzy
przecież
poważne

do dziś stoją pod wodą
korzyści
i pozbawione

źródło dochodów i stanie się zasobnym w ziarno, mięso, Skóry, ryby,
chmiel, owoce, opał, las iróżne plantacje oraz pašriotas fabryki.
Ziemia Poleska po osuszeniu i
skanalizowaniu również dla celów komunikacyjnych, " przysporzy Polsce
chleba rocznie około 18,000,000 pudów, bydła rogatego i koniido 2,500,000

Powiaty;
Wileńsko:Trocki

hektary:
463439

Święciański

334719

za do-

|-sc

) 2

a

do ustalonych

że w części drugiej Województwa Wi»
leńskiego,
prywatna parcelacja prze:
wyższyła wymaganą normę na 1927 r.
o 754 ha, to w caiem Wojewodztwie Wileńskiem parcelacjia prywatna

drobnych handlowców*. O:ganizacja
ta miała w tych dniach walne zgrona kiórem

byli

obecni

17362
126,08
38,58
125,29
240,15

37,25

grudnia

— Godziny urzędowania w Stowarzyszeniu rezerwistów i byłych wojskowych Ziemi Wileńskiej.
Podaje się do
wiadomośi, iż sekretarjat „Stowarzyszenia
rezerwistów i byłych wojskowych (Wilno
ul. Wileńska 26) jest czynny co dzień w
godz, 16—17.30 prócz niedziel i świąt.
— Podziękowanie. Dom św. Antonie:
składa Szanownemu Panu_ Justynowi
g
trumille z głębi serca płynące <Bóg zapłać» za przysłany hojny dar dia sierot, —

—
87,—
—
=

37,50

37—

1926 r.

8,971»

Zastawne

200 klg. pięknego grochu,
który z uniesieniem radości był przez nie witany. Trzeba

8971).

4,74 4,74:

Wil. Banku

po-

4,75

Ziemsk.

zą zł, 100 34,— — 33,—

tu dodać, że jest to już druga ofiara Pana
Strumiłły tej jesieni. Kiedy głód już miał
się rozpocząć w Zakładzie, pierwszym ratunkiem było 100 pudów kartofli, przysłanych
przez Pana Justyna Strimiłłę
Niechże Bóg wszelkiem dobrem i szczę:
ściem za to Mu. wynagrodzi.

— Wielka zabawa dla dzieci.
Przypominamy,

grudnia o godz.

ceny świadectw

miarów
przedsiębiorstw.
zebranie przyjęło rezolucję,

do roz-

Pozatem
protestu

5

w

sobotę dn. 4

po

poł. w sali

w

gry

dodatnio

na

i- zabawy,

Niespodziany

gość,

Pantominy, wielki marsz dzieci. Bilety dziecinae 25 groszy. Dorośli płacą 50 groszy. Dzieci są proszone do
przyniesienia kilka groszy na niespodzianki, Dochód z zabawy
przezna

wygląd

czony na choinki dla dzieci wiejskich
w szkołach

WOJSKOWA.
Nie kołaczcie do Mini:

P. M. Sż.

TOWARZYSKA.

wojskowe wydały
przypominają
że

— Zaślubiny. Dn. 27:go listopada w
Paryżu zawarty został, najpierw w mero

|

stwie a następnie w kościele, związek małżeński między p. Ireną Jankowską, córką
naszego kolegi redakcyjnego Czesława Jankowskiego oraz nieżyjącej Ś. p. Marji z Ja:
sieńskich z p. ministrem drem
Marcelim
Szarotą b. posłem naszym w Wiedniu, na

M. S$. Wojsk. jest bezcelowe, gdyż
podania
te nie będą
rozpatrywane.

stępnie w Kłejpedzie i Charkowie,

SZKOLNA.
ode
e
BiałoTEATR i MUZYKA,
Wiini
w
h
szkoły
stwa
ńskic
Towarzy
Marja
Z
—
Sodalicyj
będą się w niedzielę, dnia 5-go grud- ruskiej. W dniu 1 bm. odbyło się
— Występy Ludwika
Solskiego w
nia o godz. 7-mej w Kościele Św. walne zebranie członków Towarzyste Teatrze Polskim (sala <Lutnia»). Dziś po
в
wa szkoły Białoruskiej.
ana.
raz drugi wstrząsająca sztuka St. Przybye
Zebranie rozpoczęto © godz. 6 szewskiego <Złote runo> z Ludwikiem Sol— (k) Spowiedzi i naboženstskim
w roli Rembowskiego,
która
mimo
wa w kaplicy garnizonowej. W wieczorem przy ul. Św. Anny Nr. 2 swej
wielkiej wartości artystyczaej grana
y
zonow
garni
częšciosą
ół
trzymane
kości
Szczegėly obrad
zastępującej
będzie tylko jeszcze raz jeden w niedzielę.
z po wo w Ścisłej tajemnicy. Zdaje się nie
Króla
Chrystusa
«Złote runo» doznało na premjerze na:
kaplicy
ubiorem der gorącego przyjęcia, a Teatr był wyprzejubileuszowego odby- ulegać wątpliwości iż poza
roku
wodu
dla Zarządu Centralnego Hurika
i kweod: stją organizacji bibijoteki białoruskiej,
w dnie zajmowano się kwestjami natury po"
prawia się nabożeństwo
30 rano litycznejj—zwłaszcza
z
min.
związku
7
w
dnie o godz.
P owsze
nie.
twa
połud
w
ministers
12
iami
o
a
zarządzen
ostatniemi
fw święt

dany do ostatniego miejsca,
Jutro wieczorem po raz ostatni w sezonie «Dla szczęścia», po południu zaś O g.
4 m. 30 specjalnie dla uczącej się młodzie

spowiedzi
wają się codziennie
kaplicy
w
tego
Prócz
rzy.
żołnie

URZĄDOWA.

oświaty.

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA
u
arjat
Komis
otrzymają
t
Komunika
— (i) Bezrobotni
do
e
zki
podaj
Wojewód
rządu
Urząd
.
arjat
żywność
i
Komis
opał
rządu.

afisze, ogłoszenia,
że
winne być plad.
obwieszczenia i t.

poczynił

u władz centralnych starania

zdążające do przyśpieszenia akcji po:
kiosi
ach
tablic
na
e
jedyni
mocy węglowej dla rodzinnych bezkatowane

BJ

"Winni niestosowania się

wyższego zostaną ukarani
dze administracyjno karnej

do po* wnościowa

była jeszcre

rozpoczęta

<Safanduły» —

ży

Sardou

z L. Solskim jako

Vauolineta, Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł,
50 gr.
E
Popołudniówka niedzielna.
W

powiedziało się za wprowadzeniem kach, ustawianych po ulicach mias- robotnych. + podziału patentów ill-zj i IV-ej kate- ta i.specjalnię na ten cel przeznaczoJednocześnie z tem poczyniono
gorji na grupy A, B i C w celu dowszelkie możliwe kroki aby akcja Ży”
ARE
ch.
pasowania

że

szkoły powszechnej
Nr.
22 Swit—
Mała Pohulanka 8 odbędzie
się za-

Roraty wszystkich

słowie na Sejm dr. Wygodzki i Stu:
czyński. Na zebraniu przyjęto szereg wiadomości,
rezolucyj,.
dotyczących
...aktualnych
spraw.
Między innem', zebranie wy:

tak wą-

ski, że straż ogniowa
nie mogłaby
tam działać w razie pożaru.
Lokal
ten był zajęty przez archiw m
tylko
„tymczasowo*,
a było to w roku
.
pańskim 1920.

podania i prośby w różnych sprawach wojskowych należy nadsyłać
dobę jedynie do P. K. U. lub odnośnego
barometrycznaj wzrost D. O. K.
Składanie podań bezpośrednio do

— Doroczne

planem parceldcyjnym 4500 ha,
Jeżeli się zaś przyjmie pod uwagę,

madzenie,

17448
127,62
38,76
52591
241,35

Repa«

archiwum,
pod
uniwersyteckai

przy którem jest dziedziniec

0,33

— (t)

KOŚCIELNA.

ha

174,05
127,30
38 67
125.60
240,75

sterstwa. Władze
odezwę,
w której

nra

153 ,,
4224

26.66

nie wpływają
miasta.

Y 760

Tendencja
—11C.
siśnienia.

862 ha
941 ,
— 2268 ,,

Mołodeczańskiego

8.98

26,78

naprawiony.

nie usuwa niebezpie-

czeństwa, grożącego
którem jest łaźnia

Miejskiej.
;
Ze strony Magistratu
jest czas
najwyższy, żeby te stragany ostatecznie zlikwidować, gdyż nie odpowiadają one przepisom higjeny, ani też

bę w mm.
Brasławski
1681 „
Wiatr
z
5
Ogółem
5254 ha czyli przewažający | Północno-wschodni
ha.
754
na
wzwyż planu parcelacyjnego
Pogoda Minimum za
Uwagi:

z propozycją, aby pisma,
członków
memorjały,
podania,
opinie
i t. d,
wymaganą normę па
przesyłane przez organizacje społecz- przewyższyła
w spra- 478 ha.
władz
do
no-gospodarcze
wach,
mających
znaczenie. ogólnoW Wil— (o) Nowy związek.
ogrodnictwo,
chmielarnie,
pszczel- gospodarcze, były w przyszłości sta- nie powstał nowy związek pod nazwą
w postaci odpisów do „Wileńska
żydowska
organizacja
mictwo,
wreszcie uruchomią się fa- ie podawane

z pod wody urodzajne i bogate ziemie, nadające się na rolnictwo,
eksploatację torfu, zakładanie gospodarstw
tybnych,
osiągnie się potężny przy”
st lasów,
powstanie sadownictwo,

Ciśnienie

w 1926 r. średnie

1939 ha

Oszmiański

34,40

26.72

St. Zjedn, —
—

tem Uniwersytetu

straganąch bawa dziecinna, urządzona staraniem
P.M.Sz. i zarządu kół
powszechnej
Nr.
22,
W
programie:
„Piotruś
Sprawa ta ma być rozpatrywaną
pan*
baśń
z
obrazami
świetlnemi,
na najbliższem
posiedzeniu
Rady

3 m. 38

Meteorologji U. S. B.
z dnia 2—XII 1926 r.

B

Wilej®

prywatnie

Zach. sl. o g.

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu

skim.

Rozparcelowano

3436

wania handlu mięsem
na rynku Łukiskim.

Barbary.

samą

i

Listy

Wsch. a: o g. 7 m. 08

Franciszka,
Jutro:

Świę-

i Wileńskim

i

zaintere-

PIĄTEK

powiatach: Dziśnieńskim, Mo-

łodeczańskim,

wione przez
nie zapytania; dotyczy
to zarówno ankiet, jak projektów u.
stawodawczych,
przesyłanych wspo”
mnianym jnstytncjom do oświadcze-

najniżej leżących ujść do

racjonalne i podstawowe.
Na tego rodzaju roboty

rozparcelowanie 4500

43.58

9,02

34,40

Wilno, dnia 2
Paryż

— (o) Półśrodek.

racja ta jednak

ONIKA

2915 ha

zostało rozpar-

ciańskim, Oszmiańskim

Ministerstwom na posta-

9.—

43,80

RÓŻNE.
Piec kuchenny

z kominem, przylegającym do lokalu
archiwum państwowego
przy ul.
Uniwersyteckiej Nr. 7, został kosz-

Kapno.

GIEŁDA WILEŃSKA.

przedłożyły
podkreśla-

ministerstwom pismo,

SA

skim w powiatach; Brasławskim,

do poszczegól-

43 69

Zurien — 1,74'/s
objętych pań: Ruble Złote— 475

2102 ha sowane zrzeszeńia gospodarcze

dokładnych wiadumości w
Urzędzie Ziemst. nie ma
na

pow.

Londyu

Dołary

w

9,00
8,96
361,55 _ 359,75

ziemskie przedw.

Cierniowski

urzędu Ziemskiego w Wilnie w iloś- syj na sprzedaż. artykułów,
ci 4500 ha rozparcelowane zostało na stwowym monopolem skarbowym,

ilość w

8,98
360,65

Sprz.

Papiery wartościowe
Pożyczka dolarowa
18,— 79.—
»
* kolejowa
87,—
81,50
5 pr. pożycz konw.
47.25
47,60
pr.
pożyczk, konw,
—
=
—proc. listy zast.

— (o) Przeciwko rewizji
AE
na sprzedaż artykułów monopolowych.
Wobec zamierzonej rewizji i redukcji konce-

musowemu na obszarze Okręgowego

Zatem nie
celowane

Dolary
Holandja

Szwajcarja

dyrektor
czego, dyrcktor Łastowski,
Jeleniewski i od związku kółek rolni«

Komitetu.

— Wykonanie Reformy Rolnej. Z ustalonego . na rok 1926 wy”
kazu imiennego nieruchomości ziem:

nych zagadnień
ekonomicznych, nie
nadsyłają
Ministerstwu
Przemysłu i
Handlu odpisu
odpowiedzi, udzielo-

w dru.

gie, a ta nie mejąc znów
dostatecznego ujścia, zaleje niżej leżącą kotlinę. —

co

stowarzy-

pożyczek

Ogółem

Ministerstwo Przemysłu i Handlu
stwierdziło, ze lzby oraz inne organi.
zacje społeczno-gospodarcze często:
kroć zwracają się do władz z przed
stawieniem
swoich dezyderatów
w
sprawach
gospodarczych, nie powia«
damiając
Ministerstwa Przemysłu i
Handlu o treści swych wystąpień.
Ponadto
zdarza
się wielokrotnie,
że wspomniane instytucje, wypowia-

O

i rowków,

nych kanałów, rowów

wspomniane

na czas od

—.
na su: zjazdu agronomów.
W skład
komisji organizującej
mę 1,463,00 zł.
Zestawienie
powyższych danych zjazd weszli: p. p, prof. $Rogóyski o!
Jurkowski od T-wa Rolniza rok
1925 a 1926
wskazuje na U. S. B,
zł, czyli razem

INFORMACJE.

przeprowadzo-

Trans

sumę 1,362,500 zł otaz pożyczek na łalności towarzystw, przystąpiono do
w Wilnie wojewódzkiego
remonty 4 na ogólną sumę 100,500 zwołania

N. S.

za

Dniepra,

tę

jakle wywo

i waluty:

Towarzystwo Rolnicze, Związek Nowy-York
kółek rolnycy, osadnich, sejmiki i t.d. Paryż
raga

Kontakt sfer gospodarczych
Razem 4500 ha
rych miejscach tej rzeki, odb'erze w z Ministerstwem Przemysłu i
Plan“ parcelacyjny
na rok 1927
wodę
z zalewu kotliny
zupełności
Handlu,
przewiduje w Wileńskim Okręgu ZiemPolesia
i wyżej leżących kotlin a z
odpowiednio

Dewizy

Wiedeń
1 szenie prowadzą niejednolicie.
Celem skoordynowania tej akcji i Włochy
1 listopada
wydano po:
Belgi a
kategorji—33 na ogólną opracowanie jednolitego planu dzia. Stokhoim

roku bieżącym

stycznia

pracy rolniczej, czy przemysłowej.

wodu małego spadku rzeki Prypeci,
to jednak pogłębienie dna w niektó-

pomocą

Na te-

rzyszenia:

wykończenia
nadbudowyi

dowę domów nowych,
domów
rozpoczętych,

Obszary te liczą z górą 200,000 kilo- lub autami, które zbyt dużo kosztują
metrów kwadratowych, pozostawio- a więc wszełka chęć do gospodarki
tę i przemysłu staje się kulą u nogi,
losowi. — Kotlinę
nych swemu
starano się osuszyć dawniej, lecz bu* zniechęcając większych i mniejszych
rza wojny światowej zniszczyła za- rolników do podjęcia intensywnej

nich wody płynące do

geometrów.

konsekwencje,

ałoby przeprowadzenie tego zarządzenia
chwiji obecnej.
GIEŁDA WARSZAWSKA
2 grudnia 1926 r.

Jaznych na kresach wschodnich i bło- sprawozdania z działalności Komitetu renie Województwa Wileńskiego prace
pożyczek przyzna- nad podniesieniem kultury rolne] protach Poleskich, stwarza drożyznę, bo w r. 1925 liczba
wszelkie dostawy,
lub dojazdy na nych w ciągu roku wynosiła: na bu- wadzą, m. innemi, następujące stowa*

Pólesie.

osuszenie

ce nlepożądane

zarówno
przez
rejentów jak przez
pocztę. Wejście w życie dekretu ma
nastąpić z Nowym rokiem.

HU

widłowe

3

S"Ł=ODY

w dro* przed nastaniem silnych
mrozów.
bezroczenie
zabezpie
o
Chodzi tu

niedzielę o g, 4—ej pp. grana będzie wesołą

komedja M. Bałuckiego <Kiub kawalerów».
:
Ceny od 15 gr. do 2 złotych.
— Najbližsza premjera. W poniedziałek Ludwik Solski wprowadza na repertuar
RączTeatru Polskiego najnowszą komedję
kowskiego «Polityka i miłość». Komedja ta
oprócz walorów artystycznych iną wieje

barwności,

zwrotów

humoru, aktualnych

Akt trzeci, zebranie wiecowe na
sytuacji.
wsł, tryska humorem i życiem, to też komedja ta w Teatrze Narodowym w Warsza:
wie była grana codziennie przez szerez
Z Popisową rolę agitatora gra Lud
wik

i

Solski.

— Reduta na Pohulance. Dziś, jutro
iącą przeciwko, przymusowemu odpo— Pensje funkcjonarjuszy pań: botnych od chłodu i dostarczenie im
niedzielę powtórzona będzie tragedja
czynkowi niedzielnemu, Na prezėsa stwowych w.grudniu. Pensje fun produktów nie przemarźniętych jak J.iw Słowackiego
<Mazepa> z Juljuszem Oster
rady nadzorczej powołano p. E. Zak- kcjonarjuszy państwowych w grudniu np. kartofli, kapusty, buraków i t. p. wą jako odtwórcą postaci tytułowej. W postawienie "grupy
do zarządu wchodzą p. p. Widu- równać się będą. pensjom za listopad.
wa uchylenia <sezonu niedziałex pierwsze ca,
(0)
Moniuszki.
<Halka»
Reduty
grud:
15
śpiewnej
dnia
od
Dzański, Szmerling, Kronik, Rudyi
Jak wiadomo,
Druga połowa. 20 procentowego martwego1».marca
Bilety sprzedaje
do przedednia każde
roku następnego, istnieje
Razem
2192016 ha
nia do
“ Szymanowicz.
dodatku do>pensji, a więc 10 prog. tax
dla robotników przedstawienia biuro «Orbis» Mickiewicza 11
8:zon»
«martwy
zwany
Największy więc obszar posiada
— (0) Sprawa
protestowania wypłacona. zostanie w dniu 15 b. m. sezonowych, którzy w tym okresie nie ma: od 10—430 pp. w niedziele i święta od 10
Sztuk, owiec do 2,000,000, Świń do powiat Wileńsko-Trocki, najmniejszy weksli przez pocztę Jak nas in—12. W dniu przedstawienia bilety nabyKonfiskata. W dniu wczoraj: ją pracy ami otrzymują zasiłków. Ostatnio
"_można w kasie Reduty ną Pohulanoe
ione,
wać
Obszary
są podane formują ze sfer handlowych, sprawa
powiądom
15
miljona,
wreszcie
ryby
około —Oszmiański.
zostały
bm. z polecenia.p. Komisa+ związki zawodowe
Brasławski
Dziśnieński
Wilejski I Mołod.
Postawski
Oszmiań:ki

328533
321913
286837
258538
198037

©:000.000 pudów, włókien Inu i ko» odpowiednio do nowych granic admi„opi
około 500000 pudów, ziarn nistracyjnych wprowadzonychz dniem
oleistych do 200,000 pudów,
moc 1 go stycznia b. r.
materjałów drzewnych

—

i t. p.

Brak komunikacji w drogach

murowywanie

jednego

Mazery.

meble!

Nigdzie

Król

Z

działalności

że: Rozbudowy

m.

ani

jednak

np. prowadzi

dalszych", co

Wilna.

Komitetu

Według

jakoś

djablo

kuse wyglądz,
Amelję pod filar z kubów i u filara
Nie chodzi jednak o jeden bal lub
sadza ją na niski kub zastępujący o inny jaki poszczególny epizod,
fotel lub kanapę.
Chodzi o całość widowiska. Czy rze-

dekretu o protestowaniu weksli

Te- niechże i dramatis personae przy:
atrze Narodowym.
Z
niesłychanym wdziewają na siebie kostiumy jakieś
czy zgoła plaszczowe (jak
przepychem np. w pierwszej odsło- kotarowe
np.
Szopen
na pomniku warszawskim),
nie—a i w następnych. Obraz Matejjakieś
neutralne...
Fiamlefa
Spencer z
kowski! Stroje wspaniałe! Polonez

A

prowadzony

„Mazepę*

przez

króla,

w

jak

wizja

czarnego

welweiu, gładki, lub piaszcz

płaty będą

pobierane

równomiernie

Dekoracji ketarowe, w ich warjan-

_ obrazu

Reduty niema.

Są

tylko:

przez Teatr Narodowy

re—przepyszne.
sobie

te

z

scenie zumieniu, że miał wiernie

użyczone

stroje niektó:

| teraz

czysto

na

wyobraźmy

mejningeńskiej

_ koncepcji, całkiem realistycznie
towane

|. wyżej

stroje—na

gładkich

pomalowa-

nych na jednolity kolor neutralny! Ponieważ niema tłumu komparsów, niema

statystów,

_

przeto np.

części bal, Ściśle

Słowackiego

w

pierwszej

według

informacji

„przenosi

się

zepa* to nie żadna tragedja
rowska,

z której

można

Szekspi-

«wśród

ko-

tar» wyłuskiwać—idee i sentencje filo-

trak- zoficzne, uniwersalne i wszechludzkie.

tle wspomnianych

kubów

odtwarzać
wizję autora? Myślę, że jednak
„Ma-

do

_ Wiem.

Teraz się wystawia dosłow-

nie wszystko w zmechanizowanych, nie
juž „kotarowych“
lecz kubistycznych
dekoracjach. Lecz czy
jest to ostateczne rozwiązanie problematu
wpro:

wadzania teatru, który
sal mierze przeżył się—na

w niejednej
owe drogi?

3

tych pomocą doraźną.

— (x) Zwiekszenie 516 bezroo.
bocia w Wilnie. Według informacji
skonfiskowan
u*
utek
nask
piła
nych z Państw. Funduszu
nastą
ta
otrzyma
iska
- Konf
iau8
<Viln
cję
ia, w ostatnim czasie bezroredak
B.zroboc
przez
ia
zczen
miies

artykułu p. t. „Krępowanie
Aidas»
strychulcem mod
Nie sądzę.
Pod
iej" którego treść niemożna brać np. cały ród niewieści| oświaty litewsk
jest z prawdą, ale
niezgodna
tylko
łecz całej dramatycznej twórczości pie
cechy
kłamliwai zawierająca
wręcz
sarskiej nie da się,
k.
k.
3
p.
129
art.
z
przestępstwa

— Nowy pian przemeldowa'
nia, W dniu 2 b. m. w lokalu Komisarjatu Rządu odbyło się posiedzenie

się

zwięk-

bezrobotnych,

którzy

bocie w Wilnie znacznie

szyło.

Liczba

pobierają zasiłki jak

ustawowe, tak i

doraźne w ostatnim miesiącu zwięk*
в
szyła się o 100 osób.
Nadmienić należy, iż Państwowy

Urząd Funduszu Bezrobocia wypłacił
zapomóg w ostatnim tygodniu 1175

7i 8—go b. m. na scenie Teatru

Reduty w

Operze <Madama Butterfly»
Pucciniego w
roli tytułowej.
Słynna już dziś na obu półkułach arty:
stka uważana jest przez najpoważniejszych
znawców europejskich i amerykańskich za
najsubtelniejszą odtwórczynię tej znakomitej
partji,a ostatnio krytyka wiedeńska nazwała
ją
NK
liryczną».
eiko
Kiwa urodzona w Yokohamie,
kształciła się muzycznie najpierw w Tokio,
a ostatecznie udoskonalała się w kunszcie
špiewaczym u największych mistrzów wło:
й
>
skich w Medjolanie.
Podobno žadna z najstynniejszych špies
waczek w tej roli takich tryumfów nie šwię:

prze- bezrobotnym na sumę 11.688 zł,
komitetów
przewodniczących
Występy gwiazdy japońskiej
be nie:
- — (x) Zapomogi miejskie. Ma- wątpliwie niepospolitą atrakcją dla Wiina.
meldowy wania,
Parinerem znakomitej Spiewaczki będzie
Na konferencji tej został opraco* gistrat m. Wilna wyasygnował w utenor liryczny Opery Warszawskiej
wany mowy dalszy plan przemeldo biegłym miesiącu dla instytucji do* świetny
bywa z tekstu całe jego bogactwo, wywania na okres od 10 grudnia do broczynnych w Wilnie, tytułem zapo- p< Adam Dobosz:
— «Złote Runo» Przybyszewpodnosząc do kwadratu nawet słabe 1 kwietnia roku przyszłego.
móg 17.852 zł., jako resztę zapomóg
sztuki strony. Tymczasem, „niestety,
Nowy plan przemeldowania został za październik i 16607 zł. A conto li- skiego święciło wczoraj w Teatrze
Polskim jeszcze jeden, niewiedzieć
gra aktorska w onegdajszym, reduto- przesłany do prezydenta miasta, a w stopada r. b.
wym „Mazepie” nie była bynajmniej dniach najbliższych ukażą się plakaty
ZEBRANIA I ODCZYTY który zrzędu, zupełny tryumf. Sztuka
świetną— wyjąwszy oczywiście Oster- ustalające porządek przemeldowania.
mocna i gwałtowna, zagrana doskowę, będącego w obecnym
zespole
— Odczyt prof. Władysława nale, zajaśniała w całej pełni wielkim
Jednocześnie p. Komisarz Rządu

harmonizują doskonale z deMakartowska. Dla oglądania tego czarny
koracjami
Craigh. Ale takie sce- Reduty bez konkurencji. Jeszcze trzyjednego balu królewskiego na zamku ny bajecznieć lakolorowe
z naszego w mał się heroicznie na swem odpo.
wojewody tłoczyła się cała
Warsza"
Polsce XVII go wieku. Ale taki „Ma- wiedzialnem
stanowisku
Zbigniew,
wa do Teatru Narodowego
przez zepa* pórnyślany niezawodnie
przez choć zemdlał u nóg Amelji układając
niezliczoną ilość wieczorów,
Słowackiego jako potężny obraz, w się zbyt sumiennie na wznak.
Lecz
w tem ro: już wojewodzie brakło zgoła grozy—
Tej całej pompy i parady,
tego każdym calu historyczny,

olśniewającego

ido
e
7
od 5—ej pp.
zarząd Funduszu Bezrobocia a
m. „Wilno, nałożono żestąpigłówny
apofiska Duse liryczna. Teiko
uchylenia
ą
propozycj
z
Pracy
Min.
do
49 czasopisma litew- sezonu martwego na szeregu terenów, obję+ Kiwa wybitna śpiewaczka japońska wystąpi

pocztę jest już na ukończeniu. Żosta: areszt na nr.
ła opracowana jednolita taryfa za pro» skiego. „Vilniaus Aids"
z datą 3
testowanie weksli,
według której o- grudnia 1926 r. Nakład czasopisma

czą jest wskazaną tworzyć tak wście”
Jest to mise-en scene wręcz prze- kłe kontrasty i dysharmonje jak co cie gładkich, jednotonowych kubów,
sprawiają wrażenie pewnego ubóstwa,
ciwna wystawie mejningeńskiej po:
tylko uwidocznione? Jeżeli ma wszy” dającego się zrewanżować i zatuszolegającej na najskrupulatniejszem, do sitko dziać się wśród
dekoracyj
„Ww wać świetaą grą aktorską. Wówczas
najdrobniejszych szczegółów odtwo*
kotarach*
lub
wśród
filarów
i
arkad
nie zwraca się uwagi na nic okrom
rzeniu, najzupełniej realistycznie, dskubowych,
bez żadnego
mebla, to wiriuozowskiej gry, która eo ipso do*
nego
widowiska.
A la Mejningen-

czycy wystawiano

szym 2

przez rza Rządu, na

na m. Wilno wydał zarządzenie zno- Studnickiego.

szące dotychczasowe

terminy

przė-

U.S.B

W

sali

dnia 5 i 6 grudnia

Sniadeckich
rb.

odbę:

rozporządzeniu z 13 XI dzie się odczyt p. prof. Władysława
r. b. Od dnia 10 grudnia właściciele Studnickiego na rzecz Związku Siud.
lub rządcy domów
winni dokonać Inflantczyków Polaków U. S, B. Te„Problemat
Pan-Europy* i
w ich maty:
kałych
zamiesz
przemelduknu
a i mimiki; zaś Amelja
nie zdołała domach osób na zasadach przewidzia- «Polska a środkowoewropejskł
blok
okupić kilkoma ładnemi akcentami nych uprzednio obowiązującem za- gospodarczo-polityczny»;
lirycznemi oraz chlubną powściągli- rządzeniem (13 XI r. b. Nr. 1), jedno!
Początek w dn. 5 grudn. o godz.
wością w momentach dramatycznych cześnie winni oni zgłosić się w ter- 17 a w dn. 6 grudn. o godz. 19.
gry naogół pospolitej.
minach, jakie będą wyznaczone po Ceny biletów od 1 zł. do 50 gr.
Wnosząc z zapełnienia widowni odbiór dokumentów, celem ich zwro- młodzież szkolna 30 gr. Bilety przy
do ostatniego miejsca na
inaugura- tu właścicielom.
wejściu.
;
cyjnem przedstawieniu na Pohulance,
—
Zebranie
OdrodzeMIEJSKA. nia Religijnego.: T-waZebranie
żywe interesowanie się Redutą puT-wa
bliczności naszej teatralnej w najmniej
—Religijnego» - odbędzie.
— (x) Stragany z mięsem- na. «Odrodzenia
szej mierze

nie osłabio.

Czest. Jankowski,

widziane

w

Łukiszkach będą nareszcie

sowane.

Magistrai

miasta

nosi się ostatnio z zamiarem

ska-

się w niedzielę, dn,

5

Wilna 4 ej pp., w mieszkaniu
skaso-

cza kościoła św. Jana.

talentem swego twórcy. Po ostatnim
akcie Przybyszewski wzruszony i-Uszczęśiiwiony

wyszedł

ma

trio: Inka,

Rembowski,

Przesławski

zagrane było wręcz świetnie. Akt
trzeci wywarł głębokie wrażenie. Niezrównany Soiski w roli Rembow=
skiego miał godnych partnerów. Z
porywającem uczuciem grała p, Frenklówna. P. Rychłowski stworzył Ruszczyca postać sziachetnie tragiczną, p.

P.- Malinowski. jako Przesławski

grudnia o g. mocny w wyrazie i ogromnie

ks. probosz-

scenęi

przemówił do publiczności, zwracając
jej huczne oklaski w stronę artystów.
Solskiego publicznie wielokrotnie uŚciskał. Zakończenie aktu drugiego,

byt

szcze-

ry; p. Detkowski dał w roli Łęckiego

jaknajszczęśliwszy

występ.

Reżyser-

4

>

wypłaty

kwoty

pocztowych.

na

nieprzekraczające

Przekazy

adresowane są zawsze

te

500

zł.

do tirm

przekazowej,

niędzy odbiera

fałszywych

przekazów
kwoty

Tele-

zgłaszający

się po

Pożądanem

nosiły

Zamówienia

kupno

towaru

pie-

[6d

osobnik,

zamówiony

Kitematooqaf

SALA

towar.

MIEJSKA (nl. Ostrobramska 5)

do

Stosownie

R. R.,

budzących

>

został

Ko-

KASA

CENA

R taj de >,

i ei

piątki, z

niedziele,

wtorki

= poc. e bę

>

trzy

razy

tygodniowo

z

działki,

środy

w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m, 30, w inne dnie od
Parter — 50 gr., Amfiteatr i Balkon — 25 gr.

©-

KiaoT

SEANSÓW:

W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej
Film

:

‚

№. 3

w

o

i

51 czwaitki,

soboty

,

i

poniedzi łki

yip

a

GRĄ

ałki.

į

wa,

Gaz
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W osfainich dniach na
czu sowieckiem
2

odnośne

po-

dejrzewając we wsi Tokary mieszkań
ca tejże wsi

Wasiewa

Gizegorza

nie w

stodole

dwóch

o szpiegostwo

o Polikarpa

i Krzczeńską

u niego rewizję,
wią
N
b

ną

d

a

Na

skutek

stGłóW

:

Marszaiek

ł

do

odnośnych

których

Kada

budowę

pod sil- |

"66
olon

99

władz.

RE
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iż

Ša
Žž
Ėt
ysięcy
złotych.
Zaznaczy!
rzeba
z braku pieniędzy budowa kościoła

"A RK

obecnie na sku-

Jagiellońska

(Cz, J.)

WYPADKI

I KRADZIEŻE,

Nowość

1 piersi

oraz

usiłował

czas gdy

Paulina

Wasilewska

(Wodociągo-

wa dom Szumiela) przewoziła swcje rzeczy
z dworca kolejowego na ul. Kijowskiej nie-

pracy

ė

CENA

wackiego. Za uciekającym rzuciła się w pogoń
publiczność, Sprawcę Jankiela Druka (Skła:
dowa 4) ujęto.
— Wesoła zabawa. We wsi Nowy
pow.

Postawskiego

w

cząsie

autora.

z prowincji

kierować do

drukarni M. Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.

znany osobnik skredt z wozu walizkę i pot
bległ wraz z walizką w kierunku ulicy Sło+

Dwór

literackiej

Zamówienia

5 ZŁOTYCH.

zabawy

został dotkliwie pobity i pokaleczony nożem
Taras Kužminow (zašc Skwercowo gm. Łuczajskiej), Sprawców J. Sckołowa, A. Kozła,
J. Możejko,

E. Zabłockiego

= ez

«Qui pro Quo»
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za 24000 dolarów.
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В
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Teleton 9-05. _]M. Wilenkin

|
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Niemiecka

3 m.

i
6.

wypożyczanie,

S-ka

lony, gabinety, łóżka
niklowane
i angiel-

skie,

kredensy, stoły,

przy

anemji,

TYLKO!
Magistra

« A. Bukowskiego.
wyczerpaniu i w stanie upadk '

nerwowym

ogólnego odżywiania.

Thć

Purgativ

podług

Ziółka przeczyszczające,

nieszkodliwe

Wszystkie

Magistra
A, Bukowskiego.
organizmu, łagodniei szybko

dia

dla osób

Spredaż we wszystkich

UWACA:

dorosłych

aptekach i składach

wyroby

Zwracać

aptecznych.

naszego

laboratorjum

lil 1926 r. Nr 10, Reg, Miu.
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"APWARSZAWA
KOWALSKI
- MIODOWA 5

oraz dzieci.

są

zaopatrzone w czerwony
podpis „A,
Bukowski* i markę ochronną trójkąt ze statywem.
W. Z, P. Wilno 3

raty.

Chambarda

działające, stosowane

uwagę

Zdr, Pub. Nr. 228.
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nazwę

W.Z.P:« Nr

fabr,
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aa 1 20, TV Katy
niedzielę kołduny
Kuchnia
sadowolni

Kolacje
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P
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M

ns Śdi |
litewskie.
najwybredniej-

szych: smakoszy.

O

Dnia 10 grudnia r. b.

m,

w

odbędzie

i

Warunki

Goods. J0 sana do 9 4) wiece

Szczegóły
„Epoce*

się o godz.

szczegóły

miejscu

na

_|

AŁDANOW.

1) Swięta Helena wyspa
maleńka.

łatwością ją wi- Francji

— jakto, kometa? — zawołał! Na-

poleon i szybko wyszedł do ogrodu,

Juljusza Ceza— Przed śmi.rcią
ra też ukazywała się kometa,—rzekł
cicho do Marszałka dworu, powracai kładąc się znów na
jąc do domu
kanapie.
`
Bertrand rozłożył ręce mimowolnym gestem.
;
Mość
— Czegoż Jego Cesarska
nawet zjawiska niebieskie se swojem
osobistem życiem łączy, —ze zdumieniem zapytał samego siebie.

Napoleon zaczął Śpiesznie
testament. Zajęcie to po-

Potem
spisywać

chłaniało

go

Przerywał

rzadko

dobry kumor.

i

nawet

Pracował
i dia

wprawiało

w

odpoczynku

W krótce

testam:nt

został

—

szkodaby

było mi

Teraz

zeć, skoro tak dobrze

W użwcz

den.

świecie

a

skoń:
um-

uporząckowa-

BaaiIMSW
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