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Deklaracja nowego prezydenta.
KOWNO, 20Xi;, PAT.
blikowana została dekłaracja

W. prasie kowieńskiej „dnia 10 grudnia opi
nowego Prezydenta Smetony, która między

nie naruszają statuiu Szjmu i dlado wyboru Preżydenta Pańkonstytucji
zasadzie
tego są one legalne. Na
stwa niezbędna jest większość 2/3 głosów, ale przy drugiem głosowaniu

przy-

była

pr ewod:
Następne

sejm wybrał 38 miu głosami nowego prezydenta republ ki, którym
został Antoni Smetona.

Z drugiej stro*

elementom

pósłów.

44-ch

udziale

Dotychczasowy marsza'ek sejmu Staugajts >rzekł się
nictwa Mars'a kiem sejnu wybrany zosa! Stulgińsci.

by» innemi głosi: Dzisiejsze wybory wcale

Litwy

Prezydent uważa się za wybranego, jeżeli na

dana

padła zwykła więk-

niego

sobie pewne niewygody, to li«
w
ten punkt widzenia należy
momentem,
po'itycznym
obecnym
z
się
cząc
gandą, która
podważała podwaliny
z powstałej sytuacj. Według mojego
państwa. Te elementy otwarcie przy: jednak uważać za jedyne wyjście
Inne momenty nie mogą
gotowywały
się do zag.raięcia wła” przekonania, główne [wypadki już się odbyły.
W obecnej chwili w
ciosów.
dotkliwych
żadnych
Litwie
przynieść
już
dzy państwowej w swoje ręce.
porządek.
zupełny
panuje
państwie
w
Robota
ich budziła uzasadnione

swoboda

(,

,

zajmowania.

podejrzenie,

się.

propa: sznść głosów. O ile te wybory kryją

że przygotowywane

wstanie mogłoby

być

po-

pretekstem

Prezydent Grinius

do

polskiej interwencji na Litwie. Wszyscy, kiorzy

są przekonani,

znają

RYGĄ

19 XIl PAT. Według

nie chce ustąpić.

wiadomości jakie dziś w południe otrzymała Lotewsię na dobrowolne ustąsienie

stosunki litewskie ska Agetc a Telegrafc na, prezyden: Grin us nie zgad.a

że

bolszewikom nig-

wobec

czego

jest mowa

do zmuszenia

go do tego kroku.

Z tych

samych

žrėset komu-

u nikują, że stan wcjenny został rozciągnięty na tecytorjum całego państwa i
kłajpedzki. Stan oblężenia w Kownie utrzymany zostat dotychczas,

dy nie udałoby
sę tu utrzymać
władzy
chociażby przez krótki cza$.
Z drugiej
jednak strony, gdyby oni
próbowali
stworzyć na Litwie repubikę
sowiecką, byłaby ona natychmiast
obalona
dzięki
wmieszaniu
się Polski.
Wszyscy
wiedzą,
że

ług dobrze poinformowanych
Grinius sprzeciwił się dzisiaj

go ierytorjum,

w

RYGA, 20 XIi. PAT.
Dzisiejsza prasa
następującą depeszę Elty z Kowna, datowaną

na

okięg

źródeł b. Prezydent
dobrowolnie
ustąpić

inscenizując

Żeligowskiego.

raz

jeszcze

zamach

ten sposób

Losy

Od wiosny w Polsce znalazł się
nu władzy znowu Piłsudski On i te

|

marzy

o przyłączeniu

Litwy do Polski.
R'ąd

_

rował

+
_

Śeżewiczusa

dzialslnošė

Litwie. Można

mu

otwarcie

na

było zarzucić

up:

rawianie «Kiereńszczyzny»>,

ostatniego

tygodnia

W

kiedy

ciągu

przygóio-

wania
bolszewików
stały się oczywisiemi, rząd nic nie robił ażeby
zapobiec tej akcji. Przeciwnie, stracił on
wszelki autorytet w oczach narodu, t umiącz użyciem sił zbrojn man festację

/_

/

|

į

studentów

przeciw

polori:zcji

Litwy

bolszewizacji

Litewska

zawsze z wielką uwagą
miebezpieczeństwami

zaleźności

Kiedy

Litwy

groźba

strony

Republiki
ze swego

Ea

pn

e

tego

robocie

Le]
wrót

się,

`

w całej

(_
|

powody,

wybuchu

na

źródła, komunikują, że stan wojenny

: rządu. : Przenajzupełniejszym

na Litwie trwa nadal.

wysłannik 3-ej międzynarodówki.

Tajemniczy

Praga ryska doncsi, że na kilka

polityce

dni

przed

przewrotem

litewskim

„w.
przybył .do. Kowna.na. specj-lne ..zlecenie 3-ciej międzynarodówki jeden z
przywódców komunistów btewskich- Mickieviczius, który posiadał podobna
szyb:
:
czajną
nadzwy

wszystkiem wska-,
o przede:WSZY
o:
kroikowzrocznošė

instrukcje ur.ądzenia
jeszcze przed Bożem

powstania
komunistycznego
na Kowienszczyznie
Narodzeniem. M:ckieviczius ukrył się podobno obec-

izolawa: 1 nie w lokalu sowieckiego poselstwa w Kownie. Bezpośrednio po dokonaniu zamachu stanu, dowódca garnizonu kowieńskiego pułk, G igaliunas=
Głowackis ząmierzał wtargnąć do sowieckiego poselstwa i aresztować
r
„Wszyscy.
Zrozu:
,
(sz,
bardzo głębokie.
mieli konieczność rewizji obecnej li Mickievicziusa, w obawie jednak wywołania powikłań dyplomatycznych
tewskiej konstylucji, w, kierunku wzmo* zamiaru tego zaniechał.
rządu

i

Konsekwencje

cnienia

| wego

jego.

przewrotu będą

rządu i uczynienia

dziejzdolnym.
do
rządu

mogę

go

bar-,

Mobilizacja „szaulisow“

pracy. „Program. nos |

CENA

nu-rn 20 groszy

związku Szaulisów treści następującej:
Litewscy Szaulisi. Centralny Zarząd Związku
Litewskich
licząc się z powstałą sytuacją zebrał się 19 grudnia
© godz.

strzelców
14-ej
na

słe konsekwencje o ile chodzi O li- nadzwyczajaem posiedzeniu i postanowił co nasiępuje: Rozkazać wzyste
stosunki, kim szaulisom zachować zupeiny spokój.i nie rozpoczynać żadnych krowzajemne
tewsko-polskie
polacy będą musieli się wyrzec me- ków
bez wiedzy Centralnego Związku Naieży pamiętać, że od naszego
tod, których trzymali się do tej pory
zależy spokój Litwy; przypominamy Sirzelcom, że zewnętrzny
spokoju
kióreby
dióg,
nowych
i szukać
rowadżiły

ku

porozumieniu

z Litwą.

Bia Litwy, które były postawione
:4 minimalne
polsce joż wcześniej
i nowy rząd ich zmienić nie może.
Prowadzone z Polską rokowania do
litewskich
wiodły, że Polska życzeń

Litwy i diatego wSZyScy
dla
wróg teraz. szczególnie jest niebezpieczny
Strzelcy powinni być specjałnie uważni i gotowi w k+żdej chwili wysiąpić w obronie granic Litwy,

ścisłej współpracy miedzy

nie zwraca

oraz

O sytuacjj w

do Kłajpedy nowy
stosuaku
rząd będzie sę starał popierać Swoją

staw. Dalej mmister powiedział: Rosja

i Polska me mogą
być przyjaciójm:,
zrodiątegoteż
L
twa
powinna
stać po sirom
wzajemne
na
polityke bardziej
pisanej
nie
Rosji,
Interesy
Łotwy
1
Estonii róż:
podstawie
na
mż
zumieniu
nią się od interesów Litwy. Diatego jest
konsty ucji,
Co się tyczy rokowań handiowych rzeczą zupełnie naturelną, że oba te
narazie nic konkretnego kraje już od samego początku ida tą
Moskwie,
w
drogą
co i Polska. Ale kto
w tej sprawie powiedzieć nie można samą
idzie
do
Warszawy—poakreślii
Walstanie
jakim
,w
gdyż nie wiadomo
demaras—żen
nie
może
1ozl
czać
na
znajdu*
się
chwili
tej
w
te rokowenia
stosunku do pańsiw Litwę. Może być co„rawaa mowa o
ą. W sprawie

* baltyckich minister oświadczył, że zbiiżeniu gospodarczem między Litwa
sposobu z.Polską, jednakże nie w lak silnej
dążenie do wynalezienia

POWIATOWA—
ul. Mickiewicza 24

7

Wiersz mili' 6irowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 3 0g

prowincti

0

25

pras.

mowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych
Ogłoszenia cyfrowe I tabelowe o 25 proc. droże

reż

Kronika

10 groszy.

Grože

Kownie

Sejm

wiadomości:

wień skich.
Ogłoszenie

dochodzą

źródła

całkowitego

że wypadki

Kowieńskiej

zagrażają

desin-

tego

wyniknie. Jeżeli władza

demarasa

na

Litwie mogąc

pokojowi

się utwierdzi,

odebrać

będzie

ks.

Janusza

Radziwiłła

społecznej ideologji Sowietów.|

teressement.
Uznanie,

i Rząd.

Przemówienie

socjał demokraci
mniej się bali tej
u- radykalizacji
umystów, tych komurzędowe kowieńskie donoszą. O zu- nistycznych nastrojów pośród mas.
pełnem uspokojeniui legalizacji prze- Jednym słowem rząd Śeżewicza
to
wrotu, natemiast nasz korespondent z oparcie
swych nadziei na odebranie
Rygi donosi o wielkiej agitacji contra Wilna na blok niemiecko-sowiecki z
nowemu
rządowi,
© grupowaniu uwzględnieniem
przedewszystkiem
się i konsolidacji
opozycj.
Wiado- Sowdepji, a rząd p. Waldemarasa to
mości jednak naszego korespondenta oparcie
takich
samych
nadziei na
są zbyt ogólnikowe i za mało poda: tensam blok lecz przedewszystkiem
ją faktów realnych, aby
na nich bu. z nwzględnieniem Niemiec. Zachodzi
dować obraz realny położenia dzisiej- tu więc nie kolizja
lecz emulacja
sztgo w Repiiblice Kowieńskiej.
sowieckich a niemieckich wpływów.
Polityka polska ma dwie metody
U steru są raczej
względni
zachowania wobec
wypadków
ko- przeciwnicy (Sowietów,
przeciwnicy
nas sprzeczne

rząd

oczywiście

WARSZAWA, 20 XII, (fel, wł. Słowaj
Wczoraj odbyło się zebranie
Rady
Naczelnej Prawicy
Narodowej
pcd
przewodnictwem
hr. Zdzisława Tar-

nowskiego. Po zebraniu
Radziwiłł wydał na cześć
raut,

na

którym

obecni

min.

rektor

ks. Janusz
obecnych

między

innemi

byli

Meysztowicz,
hr. Jundziłł,.

Estreicher, prezes

Sieczkowski.

Podczas zebrania
ks. Jaausz Radziwiłł wygłosił dłuższe
przemówienie
i rozwinął te myśli, które
wypowiedzał

już

przedtem

ność

skrócenia

w

wywiadzie

jowego

okresu

kryzysu ustro-

oraz konieczność współpracy

konserwatystów

z rządem.

Postulat
reaprzez Rząd, który prowądzi

Co z Prawicy Narodowej jest
obecnie

p. Wolten

nie

Wilna,

drażnieniem Polarów

mie:

Lzowany

rokowenia

o

pożyczkę

zagraniczną.

Rokowania te są na dobrej drodze i
Polska uzyska dopływ kapitału obce*
go

co.

pomoże

nam

zagadek. Niewątpliwie uważa,
nych sprecyzowsń w sprawie Wilna bec szeregu
że Są trzy poważne ugrupowa”
natomiast
później
podniosły się w gdyby stan rozstroju i rewolucji prze- nia konserwatywn:: 1-sze—to Prawica
zechcą Narodowa, której praca organizacyjna
M ńsku, a i w Wilnie głosy, że za- dłużał się na Litwie, Niemcy
miarem Sowietów jest oddanie Wilna zająć Kłejpedę, swego czasu przez rozwija się nader pomyślnie. Stronprzyszłej Białejrusi
Sowieckiej, O»a- Litwinów bezprawnie, tytułem zama- nictwo zakupiło dziennik „Dzień Polktóry po przeprowadzeniu jego
stanu zajętą, a może pójdą ski*,
zycja nacjonalistyczna
wogóle
nie chu
reorganizacji rozpocznie
wychodzić
ufsjąca rządowi współpracującemu na na inne zastawy realne, na zajęcie jako organ Prawicy Narodowej
od
gruncie parlamentu z mniejszościami dziś ogarniętego przez bolszewików dnia 1 go stycznia 1927 roku, Do
pozwoli na pośtanarodowemi,
wyzyskała ten moment Marjampola, względnie całej Kowień- pływ fuaduszów
wienie redakcji „Daia Polskiego“ na
Wtedy zaczął wysokim po<iomie,
w całej pełni,
Wogóle symbolem, skiej Suwalszczyzny,
objawem
zewnętrznym
patrjotyzmu by się rozbiór Litwy, oficjalny
i jawny
2.giem ugrupowaniem są konserlitewskiego stało się dążenie do od- koniec fikcyjnej niepodległości
tego watyści wileńscy
grupujący się do»
zyskania Wilna. Pp. Smetona i Wal- państewka.
Polska
nie
mogłaby okoła „Słowa*.
3-ciem zaś Chrześcijańsko Narodemaras pod tem hasłem, z wyrazem jednak sankcjonować błędów własnej
dowi.
„Wilno” na ustach
objęli władzę. swojej poliyki.
Wyrazu sankcjanoNa zakończenie książe wyraził naJakkolwiek z uśmiechem pobłażliwo wanie błędów używamy dlatego, że dzieję, że ugrupowania
te porozumieją
ści możemy się patrzeć na tego ro- na oczach polityków polskich nabrała SIĘ z sobą. Wszyscy zebrani z żywą
dzaju hasła i pogróżki, to jednak by- Kowieńszczyzna
terenu, aprobatą przyjęli słowa mówcy. Raut
charakteru
łoby wprost niepoważne, gdybyśmy na którym Sowdepja i Niemcy współ: przeciągnął się do późaa w noc.
nie chcieli zwraczć uwagę

na to, że pracują, na którem Sowdepja i Niemcy pracują razem w budowie wypa*

tam o 3 mile od Wilna obejmuje się
władzęw imię odebrania od
Polski

Pozdrowienia
Redakcja

dowej przeciw Polsce fortecy. Polska

«Słowa»

otrzymała

de

peszę treści następującej;
imieniu
jej państwowego terytorjum.
nie mogłaby
sankcjonować
tych nowopowstałej „organizacji „W Związku
pa- Akademickiego polskiej myśli mocar«
nie mogłaby
2) Antypolski charakter całego za” swoich
błędów,
bo*
machu specjalnie uwydatnił min. Wat trzeć obojętnie na wkroczenie do Stwowej przesyłam zasłużonym
pikelhaub sowieckich czy jownikom polskiej idei: wielkomocardemaras w wywiadzie, który dał wczo- Kowna
ze wzglę' stwowej serdeczne pozdrowienia.
raj o godz. 7-ej wieczór.
W
imię niemieckich. Nie mogłaby
"
Rowmund Piłsudski.
pizysłowia „na złodzieju czspka go- du na sojuszniczkę swoją respubliPrezes.

re“, prof. Waldemaras
wć

o swojej

zamiast

demagogji

możliwość odebrania
tem, że zamach

mó* kę

głoszącej

'miał tylko

na

celu

uprzedzić napaść Polski na Litwę ko*
wieńską.

Waldemaras

czył swój wywiad

łotewską,

na

Wileńszczyzny,

zaczął i skoń-

atakiem

bezpieczeństwo

na

Wilna mówił o państwa.

całość

I dlatego desinteressement naszej 1
polityki jest wykiuczone: 1) Wyklu*

zriakomicie zagadnienie
caiy zamach
zrobił się

Berlina. Przypominamy

łaudininków

której

sądząc,
że
na rozkaz

tu,

że partja

p. p. Smetona i

są leaderami opowiedzia-

czyła; swe obrady

powzięła

wobec

polityki

uchwałę

C.-K. W.

gospodarczej

rządu.

Opozycja P. P. S$. zdąż:ć będzie

nie

do obalenia premjera

Pi.

Marszałka

sudskiego, lecz do reko 'strukcji gab«
netu na drodze usunięcia żywiołów
drogą reakcyjnych. Taka zmiana w przys”ło-

głaby się ona odbyć jedynie
za sobą rzeczowe ustoprzemarszu przez łotewskie terytoj ści pociągnie
rjum, w razie interwencji
Polska musiałaby wszcząć

niemieckie
kroki za*

bezpieczające jej własny
interes.

państwowy
Cat.

i soto p.

Śleżewicz, niemiecka to p. Smetona.
Opinja
polska
upraszcza
sobie

WARSZAWA, 20.XII. (żel wł, Słoway

Rada Naczelna P, P. S., która zakoń:

czone jest przez to, że przewrót na akceptującą. stanowisko

poli- L'twie odbył się pod hasłami zagar2) Wykluczone jest bo
tykę polską i wskazywaniem na rze- nięca Wilna
bolszewickiej
interwencji
„Polska wokome polskie niebezpieczeństwo. O zerw:nych rokowaniach polskorlitewskich góle nie może dopuścić, gdyż. mo

dwóch
orjentacyj
niemieckiej
wieckiej.
Orjentacja
sowiecka

Uchwały Rady Naczelnej P.P.S,

własnego

:

na

ła się swego czasu za traktatem sow.
mierze, jak się tego częstokrać ocze- Orjentacja polityczna polityków ko-

Książ
siążka
jest
szyrń

najodpowiedniejszym
podarklem

znajdziesz

1

najtańa

wyborze w

KSIĘGARNI
Gebethnera i Wolffa' **
Wilno, ul. Mickiewicza Nr 7, tel. 264.
Na żądanie książki do przejrzenia,

Katalogi

darmo.

—

się P. P. S.

W sprawie Obozu Wielkiej Polski Rada Naczelna P. P. S. wypowiedziała się, że uważa tę nową organizację za nową próbę faszystowską.
Jak widzimy
uchwały
powyższe
Są całkowitą kapitułacją P..P. S. Co
| na to wpłynęło? Najważniejszym czynnikiem

gwiazdkowym,

ją w wielkim

sunkowanie

była

tu obawa

przed

rozbi-

ciem stronnictwa, które przeżywa kryzys wewnętrzny. Trzy prądy nurtują
ce w P. P. S$. są jednskowo silne
i
wrazie

zbyt

stanowczego

postawienia

sprawy
stosunku
do
rządu
przez
zwolenników jednego z. nich, rozpa«
dnięcie się stronnictwa byłoby
nie-

uniknione,

Poprawa

naszej sytuacji finansowej.

WARSZAWA, 20 XII (żel, wł. Słowa)
czajnego zbużenia ponieważ gospo330900720003000090000000R0RERCLNP
Wyrszem
poprawy
naszej
Sytuacji
a więc dwaj wrogowie
darcze stosunki zawsze
znajdują się i Sowdepja,
finansowej jest fakt, że w
bieżącym
Kresowa jest
w związku z politycznemi.
Polski. Gdyby
Krikszczionie byli u Rada Opiekuńcza
miesiącu Ministerstwo
Skarbu
Spła«
Na pytanie, czy nie grozi
Litwie władzy
ciłó 4 miljony delarów z tytwu
pó
zawarliby niewątpliwie
tak- instytucją, która roznieca oświa
niebezpieczeństwo ze strony
Rosji
tę
pozaszkolną
pomiędzy
ludem
życzek
zagranicznych
a
mimo
to
kurs
samo trakiat litewsko-sowiecki. Ale
M nister odpowiedział, że ten
pro:
wsi i miasteczek, oświecając ten złotego jest nądal siabilizowany. Роbiemat ma charakier teoretyczny. Być oto p. p. Waldemzras i chadecja boutrwala
granice
Ziem przednio spłaty należności zagranimoże kiedykoiwiek taka groźba
rze- ją agitacji sowieckiej wewnątrz Litwy. lud
cznych pociągały
zwykle
za
sobą
Czywiście zaistaieje, ale
w danej Mogą oni z Moskwą pertraktować w Wschodnich _ Rzeczypospolitej. a>
naszej
sytuacji
finansochwili mamy do czynienia z większą celach polityki zagranicznej, lecz boją Czy jesteś jej członkiem. — (ul wej.
groźoą ze strony Polski i z tą groź
się jej ingerencji w Sprawach wew- Zygmuntowska 22 od g 6 do8.
bą trzeba się liczyć w
pierwszym
rzędzie,

z

współpracownikiem
«Czasu»,
Ks.
Janusz Radziwiłł podkreślił koniecz*

ożywić
nasz
państw sąsiednich.
szkańców Litwy zaspakajał rozbudzo: przemysł i wpłynie dodatnio
na ca«
Z tych dwuch rozwiązań pier wsze ne przez zamach namiętności szowi- łokształt naszego
położenia
gospouznajemy za wykluczone, a to z na: nistyczne. Natomiast
co będzie, jeśli darczo-finansowego.
Przeżywamy okres—mówił książe
stępujących wzg!ędów:
władza
p. Woldemarasa
upadnie»
—z jednej strony trudności wewnętrz1) Przewrót odbył się pod hasłami względnie będzie poważnie zachwianych, z drugitj zaś grożą nam. nie„zaprzepaszczenia sprawy Wilna przez na? Jeżeli bolszewicy kowieńscy od- bezpieczeństwą zewnętrzne, że przy»
riąd Śleżewicza* Rząd Ś eżewicza wołają się do pomocy Sowdepj;, a rząd toczę tu tylko wypadki w Kownie.
Wszystko to zmuszą konserwatystów
zawarł traktat litewsko sowiecki. Trak* p. Smetony do pomocy Niemiec?
do pujednania się pomimo uprzedzeń
Co
wtedy
będzie?
Stoimy
tu
wo”
tat ten nie zawierał żadnych
wyraź”

uwzględnić nie chce. Głos ma Polska, Litwą, Łotwą i Estonją jest politycz: kuje. Również o ile chodzi o stosun wieńskich to zaję.ie Wilna, a więc
S'osunki z Niemcami pozostają nym romnantyzmem. Jest to czynnik, ki gospodarcze z peństwami baltyc- kto jest wrogiem Polski, ten jest zdaktóry ma bardzo mato reainych pod- kiemi nie można oczekiwąć nadzwy:
У
bez zmiany.
niem Kowna godny poparcia. Niemcy
W

5

— Nowy Świat 46—14

z Kowna.

Waldemaras

nawiązania

WILEJKA

OGŁOSZEŃ:

za tekstom

ryczałtem

przez Litwiaów ze względów
demagogicznych oświadczył,
że były one

scharakieryzowsč

polityce wewnętrznej.
będzie miał duść donio-

WARSZAWA

Mackiewicza 63

Z Rygi donoszą, że dziś rozeszły się tam=pogłoskio" doko*" zerwane przez Polaków. Jednym słow paru słowach: Pracować, pracować
ąc
Przechodz
pracować.
raz
jeszcze
nywanej mobilizacji szaulisów, których rząd kowieński skierować wem wywiad prof, Waldemarasa to
do omawiania polit,ki zewnętrznej zamierzą na pogranicze polskie i niemieckie.
kłamstwo i prowokacja.
Waldemaras podkreślił, że w tym
W
prasie kowieńskiej
z dn.
19 bm. ogłoszona zotsała odezwa
3) Przewrót wygląda jako! walka
zmiany będą daleko „mniej:
kieruńku
sze miżeli w
Przewrot

“|

do

i tchórzliwość jaka się prze-

balonogo

|

Obejmowanie władzy.

Jak donoszą z Rygi, dziś odbywa
się w Kownie obejs-owanie
interwencji
Tem samem agendy
armja ‚ ро- wszystkich ministerstw .przez.nowych kierowników.
aktywnie. Prócz rządowe przechodzą.z rąk wojska w ręce władzy cywilnej. Te same

jeszcze i inne

były

odbył.się
porządku„i z

bk nie.

|
|

19XIl. PAT. Tutejsze sfery polityczne przypuszczeją, iż coraż

nie-

powstania, mianowicie korupcja, bez-

zuje

“|

sejmu kowieńskiego.

bardziej prawdopodobne siaje się, że Sejm litewski zostanie utrzymany w
rozłam
przedewszystkiem
wpływa
„dotychczasowym
składzie, na co
Jak się zdaje, konsekwencje zamachu przedewszyw partji leudininków.
do komunistów
w stosunku
stkiem odbiją się w polityce wewnętrzej
i mniejszości narodowych, na co wskazuje również półoficjalny komunikat
poprzednich enuncjacjach
litewski, wyjaśniający niekióre zwroty użyte w
nowej władzy litewskiej,
RYGA, 20. Xii. Pat, Według nadeszłych z Kowna wiadomości, najPrzypuszczają, że
aktualntjszą nacal jest kwęstja losu.obtcnego 'S=jmu
o ile socjal-demokraci i iauchninkowie odmówią udzisiu w posiedzeniach
politycznych
sejmu, będzie cn rozwiązany. Jednakże «w litewskich kołach
uważają za możliwe, iż laudtninkowie przyjmą udział w pracach obecnego
sejmu, co pozwoliłoby na jego utrzymanie w dotychczasowym składzie.

Polski,

polskiej

które przyczyniły

košcą

|

do końca legalizację

starań,
chcąc
wypadków.

wyr:žnie się aarysowała

stanowiła wysiąpić

„|

armja

i

śledziła za

grożącemi

ze

RYGA,

tole-

bolszewików

doprowadzić

ul. 3-go-Maja

poszczególnych odłamów,Ks.Radaiwiłł

łotewska podaje
19 grudnia: Wed-

"w 1920 roku Polska odebrała Litwie stanowiska. Wodzowie przewrotu musieli użyć wszelkich
| jej stoiicę — Wilno i częšė litewskie- ażeby namówić dr- Griniusa do opuszczenia stanowiska,

gen

-iczczena

niezamówienych

kowieńskiej

przy

sejm

Kownie

— ui. Rynek 9

—

228, drukarni 292

wiadomości

Komunikat

donosi z

Kowna

wilejami większości.

|.

LiDA — ul. Majora

redekcii 243, adminictrneji

ST. ŚWIĘCIANY
ŚWIR

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian

Kown:: Premjer
prof. Woldemaras
dziś o godzinie 7 wieczorem przyjął
KOWNO, 19X1 (PAT) Radjostacja kowieńska o god” 14 min,
w. Ministerstwie Spraw Zagranicznych 30 ogłos'ła nasiępu ący komunikat: 18 b mt o godz. 23-ej prezy:
dziennikarzy obcych,
których
przy- dent Grinus zr.ekł sę stanowiska. Dzś 19 b. m. o god. 14 min.
Przyczyn przęwrotu—powiedział
minister — trzeba
s,ukać
w
stosunkach
wewnętrznych — politycznych
Litwy.
Ooalony
rząd
był oparty
na sztucznych parlamentarnych kombinacjach. Składał się on z socjał-demckratów, liaudininków i mniejszości,
którym były dane bardzo daleko idące, ale bardzo
newyr<źie
obiet-

|

“k

(PAT). L. T. A.

r.

|

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Piac Batorego 8

o

Antoni Smetona u szczytu władzy

Prowokacyjne przemówienie
prof.

|

— ul. Mickiewicza 20

NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego
-

10

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
3

— ul. Ratuszowa |

NOWOGRÓDEK

nętrznych.

BOCA

Rząd
R

m

Šležewicza,

wi

jego
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Luksusowy numer gwiazdkowy Tygodnika Ilustrowanego ukaże się dn. 23 bm. Cena 5 zł.
ECHA KRAJOWE
I Zjazd Patronów Stow,

Żukauskas i Kuczas.

W niedzielę rozpoczął się I zjazd
Patronów
i pracujących
„na niwie

Minister wojny Papeczkis został zwolniony z aresztu.
Generał Żukauskas pozostaje nadal na stanowisku generalnego inspektora.
Komendantem m. Kowna jest obecnie pułk, Kuczas, który zajmował to stanowisko juž przed przewrotem.
Na prowincji
władza spoczywa
w
rękach

Młodzieży.

Nowa placówka R.O.K,

Stowarzyszeń Młodzieży.

Łyntupy, w grudniu

miał się odbyć

Zjazd

ten

w lecie r. b. komendantów

jeszcze

od- tektorat nad rozwojem pracy kultu. lecz z powodu przeszkód został od.
Domu Ludowego, łożony. G'ównym celem powyższego
były się dwa zebrania organizacyjne. ralno-oświatowej
Pierwsze miało na celu reorganizację obiecując nadesłać w prędkim czasie zjazdu jest przysporzenie
współpra«
T.
b. Kółka Rolniczego, drugie—zawią- bibljotekę.
cowników w Stowarzyszeniach — PaOstatnio w gmachu

zanie gminnego

czej Kresowej

kółka

oraz

gminnym

Rady Oiekuń-

Obowiązki

biskuo

religijne.

Jałbrzykowski

lokalnych garnizonów,

(Telefonem od własnego korespondenta

z Rygi)

kościele św. Jana mszę
świętą,
no Sytuację podstępem, ro:powszechni:jąc wiadomość wśród wojsk,
której wygłosił kazanie okolicznościo* że do Kowna przybyło welu po łów i nawet mnstrów polsk ch,
Od jednego z czytelników
na. we. Władze reprezentował v'ce-woje" z którym! mają się toczyć rokowan'a.
legowani z Centrali Kótek Rolniczych
Rokowania
te rzekomo
na z. Wileńską p. Gieniusz i z ra- szych otrzymujemy następujące zu: woda p. Olgierd Malinowski i kura- m ały na celu pryznanie Wilna Polsce.
pełnie słuszne uwagi:
Mimo ostrego zakazu soc-dem. i <laudininki» rozpowszechmienia R. O. K. p. K. Petaszyński.
tor okręgu
szkolnego dr. A. Ryniają werwana do ludu, nawołujące do zbrojaego wystąp enia
Po wysłuchaniu sprawozdania b.
niewicz,
Sprawa przysposobienia
wojsko*
zarządu kółka rolniczego jasnem staPo nabożeństwie, wszyscy uczest przecwko nowej władzy. Ludowcy i inne grupy lewicowe, orgawego, poruszona ostatni
raz w pranizują w całym kraju zbrojne oddziały do walkiz nowym rządem,
ło się dla wszystkich, że usiępu ący
sie wileńskiej z okazji Zjazdu Admi- nicy zjazdu w liczlie przeszło trzystu Oddzay te mają ruszyć do
zarząd składający się z prezesa, człoKowna
Leaderzy grup lewicy rozwi(w
tem
120
osób
z
prowincji)
udali
nistracyjaego, powinna była obudzić
nęli nader intensywną aztację wśród garnyonów Kłajpedy, Szawieka
dobrych
chęci, lecz wiekiem
się
do
gmachu
U.
5.
B.
gdzie
w
sali
żywsze
zainteresowanie
spoleczenwel i Ma'jampo'a Zwłaszc:a starają sę przeciągnąć na swą strosteranego i pozbawionego zupełnie
stwa, niź to ma miejsce w rzeczywi- Śniadeckich odbyło się uroczyste ot- nę ofcerów. Posłowie frakcji
inicjatywy, oraz sekretarza-analfabety,
lewicowych w sejm e dotychczas nie
warcie
zjazdu.
stości.
Dotyczy ona kwestji tak żyuzna'i władzy Smetony ani noweg» prez'djum sejmu.
siłą tych faktów nie mógł nic zdzia- wotnej,
Na
otwarciu
tem
byli
obecni:
J.E.
jak wychowanie
młodzieży,
Dziś przybsli z Kowna na grancę łotewską opowiadali, że
łać. Zaradzić temu można było jedyktórą obecnie zaciąga się bardzo usil- ks. arcybiskup Jałbrzykowski, JE. ks; w Kown e słychać
strzały. Od strony południowej trajkoc 4 kulonie drogą
wyboru nowego zarządu,
biskup
sufragan
Michalkiewicz, w zanie do
wojskowego
przeszkolenia,
im oty. W przeciwieństwie do of<jalnych zapewneń
lecz niestety wszyscy wysuwani kanjedynie
niestępstwie
p.
Wojewody
kurator
dr.
Tymczasem, jak w wielu innych, tak
znaczna cę:ćć działaczy lewicowych została zwolniona, Reszta podydaci wymawiali się brakiem czasu,
Ryniewicz.
i w tej Sprawie, nie jesteśmy dalecy
bojąc się wziąść na siebie trud na: od ryzykownych eksperymentów, Oto
Zagaił zjazd prezes Rady
Związ- zostaje w więzien u,
r=
prawy stanu d iałalności Kółka.
Pokowej
płk,
Wł.
Piasecki
poczem
sze:
niedawno dano wyraz słusznym obamógł wyjść z tego ciężkiego pcłoże- wom w Sprawie wciągania dziewcząt reg osób witało zjazd w imieniu reżenia kierownik
miejscowej szkoły, w szeregi przysposobienia wojskowe prezentowanych przez nich instytucji
powszechnej
p. Justyn Biažewicz go. Ale i sprawa wojskowego
W związku z niewyjašnioną dotychczas sytuacją na Litwie oddziały
prze- i organizacji,
przyjmując obowiązki prezesa.
Nastepnie wysłuchano szeregu reaż a 7 granicznej wzmożyły
czujność na odcinkach granicy polskoszkolenia miodzieży męskiej pod niePo wyborach delegat centrali zw. którymi względami musi budzić po- feratów. Pierwszy na temat: Ideologja
skiej.
kółek p. Gieniusz wygłosił referat
Polskiej wygłosił
„ Władze administracyjne pozostające w ścisłym kontakcie z KOP.
ważne obawy i zastrzeżenia. Mam tu Stow, Młodzieży
ilustrowany
obrazami o udoskonalemec.
]
Zmitrowicz.
powiększyły jednocześnie stacjonowane o parę kilometrów od granicy
na myśli ostatnie
ćwiczenia
polowe
niu i zastosowaniu racjonalnej hodowPo mim
przemawiała redaktorka posterunki policji państwowej, czyniąc z niej silną rezerwę
hufców szkolnych, jakie
się odbyły
na wypadek
li trzody chlewnej, o sposobie kar«Młoda Polska» wycho- jakichkolwiek wystąpień ze strony litewskiej.
w niedzielę 12 grudnia r. b, w oko- czasopisma
mienia krów celem zwiększenia wy:
W ciągu dnia dzisiejszego 20 bm. na granicy
licy Bukiszek w odległości 10 klm. dzącego w Poznaniu p. Wolniewilitewskiej
panował
dajności
mleka
oraz © korzyściach
czówna
na
temat
dlaczego
stowarzy:
spokój.
Jedynie około południa zauważono iż oddziały
od Wilna. Pomijając
już słoiną politewskiej
straży
wynikających ze spółek jajczarskich.
godę, tak uciążliwą dla nieodpowied- szenia młodzieży męskiej | żeńskiej granicznej zostały prawie w dwójnasób zwiększone przez
przybyłe
od. Drugie zebranie, jak zaznaczyliśdziały policji zwykłej.
nio ubranych
i obutych
uczniów, pracują oddzielnie.
my na wstępie, miało na celu organiKs. dyrektor L. Biłki z Poznania
uch przez granicę całku vicie ustał.
Wydawanie przepustek rolnych
nieraz zaledwie 15-ietnich, chcę tu
zację Domu Ludowego w Łyntupach
mówił o tem «jskiemi metodami po- wstrzymano. Odcinki granicy w nocy ż 18 — 19 całkowicie op iszczone
podkreślić
lekceważenie
religijnych
oboz bibijoteką
i czytelnią. Posiedzenie wiązków
się nowoczesna przez straż graniczną litewską zostały w dniu dzisiejszym
dnia Świętego.
O ile mi winna posługiwać
szczelnie ob.
s zagaił wójt gminny p. ]. Piórewicz,
akcja
społeczna»,
a
sekretarz
gen: ral- sadzone.
wiadomo,
to
nawet
żołnierze
w
dzień
:
óry po krótkiem, okolicznościowem
— 3
Nowy rząd litewski wezwał licznie rozkolportowanemi
nie są wyprowadzani
na ny Zw. S. M. P. ks. Fr. Kafarski
plakatami
rzemówieniu udzielił głosu delega- święty
<]ak
przygotować
młodzież
na
terenie
i adezwami żołaisrzy, policję i szaulisów do zachowania spokoju i unikaćwiczenią, tylko do kościołów na na4owi Zarządu R. O.K. p. K. Peta- bożeństwo, Tymczasem 12 XII ucz: Związku do organizacji S. M. P» nia starć ze strażą pograniczną polską.
szyńskiemu. Po przemówieniu p. uepociągnęły za sobą żywą
niom szkół średnich
i zawodowych Referaty
legata,
w
którem nawoływał on do
m. Wilna nakazano już na g. 6 min. dyskusję.
pracy kulturalno-oświatowej i zaproWieczorem w sali «Sokoła» przy
30 rano stawić się w różnych odleg„Žergonowa prasa żydowska w Wilnie szeroko omawia
ostatnie
wydarzeniaż w
ponował
założenie kólka gminnego
dźwiękach
muzyki odbyła
się her- Ko wnie.
punktach
miasta
na zbiórkę,
pod protektoratem R O. K. z Do- łych
batka
towarzyska.
Wszystkie gazety żydowskie w Wilnie bez różnicy kierunków 1 zapatrywań poObiecywano
im wprawdzie gdzieś.
mem Ludowym,
jednogłośnie
przez
W drugim dniu zjazdu wysłuchą: litycznych, osiro potępiają zamachowców i wypowiadają się przeciwko nowopowstałeMszę polową; innych zapewniano o
mu w Kownie rządowi litewskie mu.
aklamację wybrano na prezesa p. Jóprzez kogoś (?) od słucha- no następujących referatów: ks. dyr.
W szerokich warstwach społeczeństwa żydowskiego
panuje
przekonanie
zefa Piórewicza. Natychmiast po wy- zwolnieniu
iż od
Biłko
«Rola
starszego
społeczeństwa
nia Mszy Św. dnia tego. Włem skądobecnego rządu na Litwie niczego więcej, oprócz ucisku i pogromów spodziewać się
borze
zarządu
Odbyło się pierwsze
w
SM.P.
»,
p.
Wolniewiczówny
«O
nie można.
inąd, że dnia 11 grudnia zapewniano
jego posiedzenie, na którem wydzie:
systematycznej pracy w SMP»,
p.
J.
E.
ks.
Arcybiskupa
Jałbrzykowskielono sekcje: teatralną, špiewną i mugo o tem, że młodzieży
szkolnej, u- Rusieckiego m. t. «Stan organizacii
zyczną.
dającej się na ćwiczenia, będzie daną Zwiąsku wileńskiego» poczem kilku-

Sytuacja na pograniczu.

Prasa żydowska o wypadkach w Kownie.

CZEKOLADA

ile pewna liczba osób zapisze się na
a jest jej w Wilnie
kilkaset osób,
kursa kroju i szycia, wyszle do Łyn- prawie bez wyjątku dnia tego opuściła
tup instruktorkę dla udzielenia bez- Mszę św. bo najwcześniejsze odprapłatnie lekcji oraz zapewnił stały prowiają się zaledwie o g 6 rano, a już
na 6 min, 30 trzeba było stawać do
apelu.
Że w czasach dzisiejszego zobojętnieria religijnego nie reagują na to
Nowość
wydawnicza!

|SK naįšwiežsza
Edu
од
praca
Jankowskiego

©) „Z tzeczotkowej szkatułki

$

e

całej naszej archidjecezji ] E. Ks. Arcybiskup? Doprawdy niepodobna prze-

(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy literackiej autora.
Zamówienia z prowincji kierować do

milczeć

jaskrawego nieliczenia

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.
CENA 5 ZŁOTYCH.

Wiino,

również

perfumy

na

Życka

MLECZNA Ы,

i inż.

katolic-

Administrator

kaw. 32 lata rzutki, energiczny I
zamił, rolnik i hodowca z praktyką
w znanych majątkach
Poznańskiego,
Szuka stanowiska
ew. na Kresach.
Zna

się również

na

AE

GORZKA

Oto ulubione

LUX i

maszynki

mydła,

Coti, Gerlain,

wagę:

Wahrheićń und Dichiung!
Góthe.

Gilette

Roger

Do nabycia wszędzie,

bawił

temi

że wstrzymuje

Teatr

strefy jakże dalekie od równikal—jego

nami
przyczyny, że umarł.

tynopolu. Kraszewski
nej racji nie wyziera

więcej kosmopolityczną.

Tem

moją ciekawość obudziło...

żywszą

Tu profesor urwał i uczynił pauzę,
która mnie rzuciła jak na rozrzarzone

węgle,
— Co takiege, profesorze? Co tato tylko z tej kiego?
— Zaciekawiło mnie niezmiernie
I to w Konsian:
też z analogicz- jedno z waszych plemion.. nazwę
oknem na pla- proszę mi zapisaćw notatniku... które

cyk przed św. Janem.

Ladul»

zawsze—gdy

—

to kto żyw

przemiła i dzielna małżonka.
Nie spo- Lutni. I zebrała

tej

.

aż

przez dobrej

pół godziny

się

osób

pociągnął do

ciskach bliźniego,

Rewji

ul. Dąbrowskiego

po

—Dowód to—zauwśżyłem — wy:
soko posuniętej kultury nawet w tak
zapadłym kącie
— Ma pan zupełną S'Uszność —

Świetniej niż kiedy

wielki,

mieście.

zimowy

Sezon

w

Przyjechał Solski i od

Polski w Luini stanął w
einej

naszem

`
europejskošci;

Reduta na wyżynach

nie

razu Teatr

blasku zuzwiekając

Pohułanki

za:

płonęła wszystkiemi oknami i Mazepa-

Osterwa jak magnes niezłomny targnął Wilnem całem; po Solskim zawitai do nas Przybyszewski, po Przybyszewskim Nowaączyński, po Nowa-

Jednym razem więcej dowiócł p. Józef

Redo, že м rolach amantów
w
rodzaju hr, Tasillo, wznosi się do wy:
żyn dostępnych tylko najwybitniejszym talentom.

był

Bardzo sobie dobrze radził i zdo*
rzetelne powodzenie p. Winia.

szkiewicz, jako baron Koloman Żupan,

co zasługuje na tem większe
zaznaczenie,
że
poprzednik
artysty był
tutaj szczególnie w tej roii ulubiony.
Niewiadomo poco rolę księcia, prze*
ważnie, grają
nadmiernie szarżując;
o ile się godzić na takie ujęcie, trzeba

uznać jej wykonanie przez p. Romaniszyna za zupełnie trafae i dobre.
Wdzięczne

wnętrzne

bardzo

warunki

ze-

p. Janiny Sokołowskiej

wielu innych

w

rolach, przeszkadzały

w

roli dziewczyrkowatej hrabianki

Lizy

do

typu»

odtworzenia

zamierzonego

pomimo widocznych starań.
Doskonale naszej publiczności znani oboje pp. Dowmuntowie w rolach:
sympatycznej księżny
i jej przeza-

bawnego kamerdynera —
powodzeniem

się

mn eli.
ny

w.

z

dawnem

nich przypo-

Z dużem powodzeniem odłańczo:
<Charlestone»,
przez cztery uro-

dziwei zgrabne baletnice, był ładnem

urozmaiceniem.
Mniejsze role były
odpowiednio
wykonane
i żadnych

uwag nie nastręczają.

Trudności dekoracyjne udało
się
tym razem lepiej—zwłaszcza w akcie
drugim— rozwiązać, Scekoda niezm'erna,
że zespół źaki nie może występować
w. pomieszczeniu mu |odpowiedniaml
Dopełnien'e crkiestry arfą (bardzo
dobrąl) ogromnie się przyczyniło do
urozmaicenia kolorytu dźwiękowego.

Kapelmistrz Kochanowski wybornie zastosowuje całą sksię możliwych

odcieni siły i tempa, nmadejąc całości
wyrzźne kontury charzkterystyczne.

ОО

Nowości

wydawnicze.

— Charlęs Kingsley: <Heroje, czyli
kiechdy greckie o bohaterach». Opowiedziane przez autora dzieciom własnym.

Jest to książka <gwiazdkowa» dla
znakomity,

wzorowo wydaną zdobią w pełnem

М

Prze-

łożył W. Berent St. 188. Warszawa. Gebethmer i Wolff. 1927,

niu piękne

ilustracje

kolorowe

gielskiego Russela Flinta,

star-

Prze-

Książkę

rozumie-

artysty

an:

od

dnia

22

grudnia

5.

Inauguracyjne

otwarcie

teatru

w sobotę 25 grudnia

Hallo! Puszezamy

4

się!!!

Wiejka rewja w 2 częściach, 13 obrazach.
Szczegóły w afiszach.

potwierdził

prof.

Ossendowski,

sprawą i wspólnemi
siłami
dociec: raz w koncertowej
sali w Petersbur
kło tu był przed
Białorusinami
i gu—gdzie stale przebywała—j na zeprzed Litwinami..
Ałe dotąd
tylko braniach towarzyskich, których zawm się bez najmniejszego rezu!- sze była wśród polskiej kolonji nad
i atu.
Newą ozdobą
i atrakcją. Kubek w

zwrócił rozmowę na temat cibrzymiej
trudności dokopania się: co to byli
u licha za ludzie, którzy pierwsi za'mieszkiwali np. środkową, samą najbardziej środkową Afrykę!
— W samej rzeczy — pozwoliłem
rezpo-

szurg jąc nogami,

łamie

sobie

głowę:

jak

też

długo

pėlniuika zachowując się wogóle o wiele, wiele mógł Odyseusz płynąć z Troi do
oryginalniej i ciekawiej niż mp. ple: ltaki? Przyznam się, że ja sała, choć
nie jestem
mię Niam-Niam a nawet
Siu-Slu, o korpulentny nadmiernie
bronzowym odcieniu kędzierzawych i w mieszkaniu co drugi dzień palę
sto- włosów i o szeroko rozstawionych —spociłem się. Od samego dzielenia

sceny, z za złoconego, okrągłego
lika przy którym stojąc mówił płyn- palcach u prawej nogi.
Na terytorjium mało
rozpoczął się nie i spokojnie bez mała przez dwie

przewrót...

śpiewaczy
i przy całem ożywieniu
nigdy nie zatracającą poczucia
estetycznej wytworności
grę
sceniczną.

kład autora <Próchna»

!

— Szkoda wielka — odparł

zna- kubek da się to samo powiedzieć io
p. Antoniowej Ossendowskiej, dada-

komity eksplorator egzotycznych 1ądów — że sprawa utknęła na
tym
martwym punkcie. Jeżeliby się okazało, co słyszałem, że podejrzewa prof.
M. Limsnowski, iż najpierwsza lud-

tak

sób-że przecie aby ekspedycja wileń: sala,
Naoglądać
się Wilnian
mógł
ska Ossendowskiego
miała
skąpsze
wydać rezultaty, niż np. <kwestja wi- Ossendowski do syta z wysokości

leńska» co wywołała
w Kowniel

niejszych w bogatym
repertuarze
p. Wiktorji IKaweckiej, która w niej
daje poznać swój niezrównany artyzm

przyjęcia
chorych w przychodni
do 3 stycznia 1927 r.

„Kakadu“

ZANADZKIECO

Ossendowski!

cenia,. Że Mickiewicz nie jest w

Ale

brze znaną i słusznie ulubioną «Hrabinę Maricę», jedną
z najlepszych
operetek Kalmana.
Rola tytułowa należy do najświet-

szej dziatwy, którą gorąco polecamy.

produkowane w

gruchnęło cręciu się prelekcji wciąż jeszcze przyła- sobie zauważyć — ciekawa rzecz. I ność, która zaraz po geologicznem
dniami w Wilnie. Kraj nasz własnemi po mieście: «Ossendowski przyjeżdża! ziłoi przyłaziło do sali prźeszkadzając tak niezmiernie pa'ąca sprawa! Nie: uformowaniu się tej oto części globu
gdzie w tej chwili jesteśmy, była
ogarnął oczyma. Dzieliła z nim trudy O Afryce mówić będzie! O _ swoich publiczności słuchać a mnie mówić, do- dawno czytałem sporą książkę, której
etnicznego pochodzenia greniandzkieautor
na
trzystu
przeszło
stronicach
ciskając
się
do
swoich
miejsc
po
odprzygodach
po
czeluściach
Czarnego
czeństwa
i niebezpie
tej wyprawy w
Ossendowski

En-

_©

WSZYSTKIE
GYSTA
POLECA
KSIĘGARNIĄ
JÓZEFA

edna znakomitość po drugiej!
ol My tam znowuż nie potrzebujemy dawać po sobie poznać nadmiernego
ukontentowania i zaszczy-

Tak będzie zatytułowane te, które chwili między
ma niebawem się ukazać, niewiedzieć
które z rzędu, wydanie rozgłośnej na
cały świat książki
A.
Ossendow-

НОО

opereiki

WIELKA
7.

czyńskim —

„

zawiadamia,

DLA
KAZDŁGS

i inne

Al, k

muzycznym,

Klinika Chirurgiczna U. S. B.

@

WIEK
NA

i t. p. jak

Galle

į
surowców,

po wystawie”

Michał Józefowicz.

Inne.

gatunki z najszlachetniejszych

KSIAŻKI na
GWIAZDKĘ

Eug. Kudreoicza I S-ka.

D

najdoskonalszy sposób i djatego zawsze !! U SZCZYTU PÓWODZ

leśnictwiei prze«

myśle roln. i leśnym. Śmigielski,
Jarocin. (Pozn.)

K. P,

Przez kraj ludzi, zwierząt, bogów
i wileńczuków.

skiego...
of.

p.

ul. Mickiewicza 26.
wyborze najlepszych firm
wielkim
w
perfumy,
krajowych i zagranicznych

Poleca na gwiazdkę
bombonierki,

się

i podkopywa-

mia zasad sumienia miodzieży
kiej.

4 POLSKI SKŁAD APTECZNY
PERFUMERIJI i KOSMETYKI

4

tak

z przepisami Kościoła

drukarni M. Latour'a,

puder,

składali

Audio Au AA Ai Aa a

p. t

$

Kurman.

Dziś nastąpi zebranie dyskusyjne
na tematy interesujące pracowników
na niwie Związków S M P oraz uroczyste zamknięcie zjazdu.
Niewątpliwie zjazd przyczyni się
do szybkiego rozwoju prac poszczerodzice uczniów, to rzecz jeszcze gólnych stowarzyszeń, Patroni których
zrozumiała,
Ale czyż
nie zareagują uzyskali sporo doświadczenia i mieli Ę
na to księża prefekci, w których rę: możność zapoznać się z systemem
Л
ku spoczywa
religijne wychowanie pracy innych stowarzyszeń.
młodzieży, a tembardziej Duszpasterz
a

BERANERZZZEBAĆ

Czesława

Wilna

w tabiiczkach
M

ski zespół operetkowy,

niu z dużem powodzeniem nieznanej
tutaj jeszcze, bardzo dobrej
pod
gel-Bergera «Księżniczka Ilica», na
życzenia wielostronne, wykonał do-

Z Kowna donos ą. że z każdą chwilą rośnie agitacja przeks. arcycelebrował w ciwke zamachowcom. Okazuje się, że rewolucjoniści opanowali

Pan delegat Petaszyński zakomu- możność wysłuchania Mszy św. Ale nastu patronów złożyło sprawozdania
nikował nowemu
Zarządowi, że Za:
z prac poszczególnych SM.P. Sprarząd RO.K. w tym jeszcze miesiącu,o obietnic tych nie dotrzymano, Mio- wozdania z terenu Stowarzyszenia m.
dzież należąca do hufców szkolnych,

muzyczne.

«Hrabina Marica»
Bawiący u nas gościnnie warszaw.

względem

Zbrojna reakcja przeciw 'zamachowi

tronów i Patronek.
Rano w niedzielę J. E.

ERGJK IAA RARKEAEĄ RONA REEDA]

założenie Domu

Ludowego z czytelnią i bibljoteką w
- Łyntupach.
Na oznaczony dzień przybyli de-

Notatki

Nie wiem w tej chwili, co napisze kolega prof. Józefowicz. Nie popełnię jednak,

tując,

że

sądzę, niedyskrecji no-

w Lutni widziałem go ży-

wo klaskūjącego (co zresztą mnóstwo

go, należałoby oczywiście poddać re- osób widziało), a na moją interpelawizji
„Kwestję
Wileńszczyzny”
z cję odpowiedział: «Bardzo, о! — Багpunktu widzenia
etnograficznego,
| dzol.."'—co chyba jedną tylko inter-

—przyłączyć, z wielkim żalem, Wilno

pretację mieć może.
Przeto też, nie wchodząc w naj.
— Tertium non datur—zaopinjo- mniejszej mierze w drogę sz. recenwał w formie konkluzji któryś z,obec- zentowi
muzycznemu
„Słowa* ponych profesorów.
wiem to tylko, że p. Ossendowska
Takie prowadząc pasjonujące roz- nosi na paleu duży męski pierścioi Wileńszczyznę

do Gremiandji.

z autorem jego ciężkich mozołów.
zbas Ale, oczywiście, takie homeryczne
wobec kwestji
danem Mpangwe, nad rzeką Bumbą,— dociekania to furda
dziny.
mowy,
mile
zostaliśmy
zaskoczeni
Po obiedzie zaś, gdyśmy się na dodał uprzejmie prof. Osseadowski— przez pana profesora poruszonėj...
towarzyskiem bardzo serdecznem przy* miałem rzadką sposobność być obec- ' Tu wtrącił się nie pamiętam juź dźwiekami Skrzypiec, co się nagle
jęciu u pp. Rychłowskich spotkali i nymm przy uroczystem spożywaniu kto do rozmowy i wcale mleoczeki- wespół z fortepianowym subtelnym a
kompanjamentem
jęły
rozlegać w
«kielich przyjaźni» wychylili Baczew- przez autochtonów tamtejszych zwłek wanie rzekł:
— To zupełnie jak u nasl Litwini przyległym salonie.
tygodsuwe- zmarłej, może najdalej przed
skiego pipermentem a potem
Pani Ossendowska pochodzi z
renem, rzekł mi prof. Ossendowski: niem, świekry króla Ojpopo. Pomimo, powiadają; my tu w Wiinie byli od
byli muzykalnej
lud- wieków, Białorusini na to: my
rodziny. Siostrą jej ro— Co to za piękna iokazała rasa iż uczta, nawet dla miejscowej
No, i rozsądź
ich, dzoną
jest p. Jsdwiga Zaleska, wy
to za ności Mpangwe nie mogła mieć, jak jeszcze dawniej.
cóż
ci Wilnianiel A kobiety
Panowie
Brensziejn
i bitna pjanistka,
kiórą piszący te słokrasawicel,. Obyczajom muszę na ogół sądzęiwyjątkowego powabu, nikt. się człowiecze!
Ludwik Abramowicź mieli zająć się wa miał przyjemność oklaskiwać nieprzyznać nieoczekiwaną ogładę, Mniej ani ma pięć minut nie spóźnił...
jeszcze

jąc chyba to jeszcze, że talentemi
temperamentem
muzycznym
siostrę
Swą prześciga.

nek złoty, z rubinem,
mający kształt
sygnetu. Na ręce niewieściej, obcią:

żonej zresztą

i tak pieršcionkami —

rzecz niezwykła.
— O! Nie rozstaję się z nim—raczyła
mię objaśnić p. Ossendowska
z włśściwą sobie uprzejmościąi wdziękiem.

To amulet mój.
nosi.

Szczęście

mi

przy”

Iw 296
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KURJCR ZIEMCOSDODARCZY
WSCHODNICH
Ze zjazdu starostów.

wy krótkoterminowego i diugoterminowego kredytu,
Te

Referaty gospodarcze.
Podczas obrad ostatniego
zjazdu
starostów inspektor ochrony lasów p.
W. Kotkorowski mówił o poczynamiach
min.
rolnictwa i d. p. w kierunku Zalesienia nieużytków.
Na
terenie
naszego wojewódz-

KRONIKA MIEJSCOWA.

— (o) Ulgi
niu

przy

świadectw

na 1927 rok.

wykupywa-

przemysłowych

Ministerstwo

Skarbu

Belgja
. Praga

Szwajcarja

zaledwie

10

rzeźni

prowizo* za ostatni okres wymiarowy nie prze*

rycznych, ilość ta wzrosła
w
roku
1923 do 36, zaś w roku 1926 do 65

Równomiernie do tego

wzrastała

cyfra uboju zwierząt na rzeźniach.
Potejemny ubój nie jest
jeszcze
dostatecznie opanowany. Lecznictwo
zwierząt domowych zrobiło poważe
me postępy:
w
r. 1923
lecznic i
ambulansów weterynaryjnych było—5
(Wilno, Hoducis ki, Wide,
Wilejka
i Oszmiana), w r. 1926 istnieje
leczmic
samorządowych
stałych — 2,

kraczst 15000 zł, a ilość towarów,
posiadających
cechy produkcji
wytworniejszej, stanowi, najwyżej 5 proc

mują się zawodowo
sprzedażą artykółów
monopolowych
od
12 lat,
przyczem nie mają innych źródeł zarebkowych, nie należy odbierać koncesyj.

ogćinej iiości towarów,

znajdujących

którym

upoważniono

izby

skaroowe

do udzielania na indywidualne podania właścicieli dorożek
samochodo-

Opad za do
bę
w mm.

| 0,1

ogółem
>

Wiatr
przeważający ) Południowy.

wych zezwoleń na nabywanie Świaweterynaryjnych — 16, dectw przemysłowych na rok 1927:
miesięcy r. b. okszano a) IV kat. handl. — dla przedsiębior=
w lecznicach i ambulansach ców, posiadających tylko jedną, naj.
zwierzętom

w 9104

wypad-

wyżej 6 osobową,

dorożkę

dową; b) Ill kat. handl. —

Po omówieniu kwesij! etatow, re- siębiorców,
zjazd

z treścią pro-

jektu organizacji samorządowej weterynarji na rok
1927, uzgodnionego
poprzednio ze starostiami i wydziałae
mi powiatowemi w-wa,
oraz poru-

szył sprawę projektowanego na po:
czątku roku 1927 zjazdu powiatowych lekarzy weterynaryjnych celem

skoordynowania ich działalności,
W referacie swym dr, Rymkiewicz
dotknąi między innemi dozoru
sanitarno weterynaryjnego przy magistrą
cie m. Wilns, powiadamiając
że luspektorat
Weterynaryjny
przystąpił
do opracowania projektu organizacji

weterynaryjnej na m. Wino.
Na tymże popołudniowem

samocho*

dla przed-

posiadających nie więcej
niż 3 dorażki samochodowe najwy-

Starostów,

$ 97 rozporządzenia

Min.

da. 8 sierpnia 1925 r.
3) Została
przedłużona
na rok
podatkowy
1927
ważność okólnika
Nr, 144 z dn. 20 stycznia 1926 roku,
którym
zszwolono
ma prowadzenie
księgarń
wraz z uboczną
drobną

ctwa cywilnego w roku 1923 —1925
wydano pożyczek — 580 na sumę—
360727.64, w roku 1926 pożyczek —

ciciela, najwyżej jednego
dorosłego
najemnego
subjekia
i o ile łączny
obrót
z księgarni
i ze sprzedaży
336 na sumę — 297850 zł 2 К кч materjałów
piśmiennych
nie przeosadnictwa wojskowego za te okre- kraczał w ostatnim okresie |wymiarosy wydano: w pierwszym
wypadku wym kwoty 15000 zł.
912 pożyczek na sumę — 470774 58,
4) Zostały upoważnione izby skarw drugim—213 na sumę—218050 zł. bowe
ma zasadzie art. 04 ustawy z
Pozostało podzń do rozpatrzenia — dnia 15 lipca 1925 r. do zezwalania
467 (osadnictwo cywilne i wojskowe na indywidulne,
należycie uzasadnio-

odbu-

dowy na dzień 1—XI—1926 r. był
następujący:
wysokość
przyznanej

akredytywy — 1562500, wvpłacono—

1254633,76, poaosije — 307866 24 zł.
Stan Rku komisantów f. adm. na
dzień

1 —

Xi — 1926 r,

wykazał:

123727,89 zł. j ko zaliczki na
tę pierwszej raty pożyczek

i 43836 63

ał. jako zaliczki za zwózkę

Pomoc

kiedytowa

buaulcu.

Banku

przy scałaniu gruntów

wypła-

Rolnego

przedstawiała

słę następująco: w 1925 r. wydano—
404 pożyczki na sumę — 188190 zł,

w r. 1926—1225 pożyczek na sumę
312125 zł. Z funduszu hodowlanego

wypłacono pożyczek na kuono inweatarza — 79 na sumę 57600 zł, oraz
dwie pożyczki
na sumę — 7500 zł.
„ma przemysł
mleczarski, Wszystkie
wyżej podane cyfry dotyczą wyłącznie

województwa Wileńskiego. Następnie
p. Maculewicz udzielił wyczerpujących
wyjsśnień o warunkach i trybie otrzy

mywania

pożyczek

jak równieź zazna”

—

4 741/2 —

zasnął w Bogu

A

O czem zawiadamia Krewnych,

NIKA

mady

Minimum

dokarmianie

biednych

powszechnych

dzieci w

m,

Wiina. 4)

ne podania właścicieli

po-

1927 r.

Powstanie

humanitarnej

tej

wielkiej

sprawie

wydało

rewizji

dwa

koncesyj.

okólniki

w

Pierwszy

okólnik dotyczy osób,
które zostały
już pozbawione koncesyj i w obecnej
chwili likwidują je. Termin likwidacji
upływający z dniem 31 grudnia rb.,

został
roku.

przedłużony

Drugi

okólnik

sumę

matograf

miejski

za

Olbrzymi pożar w Rudziszkach.
W nocy
z dnia 17 na 18 b. m.
o godz. 23 wybuchł
z niewyjaśnionych dotąd przyczyn wielki pożar w
zakładach przemysłowych Kronika w
Rudziszkach.
Skutkiem pożaru spłonął doszczętnie cały tartak, oraz przy-

legły

do tartaku młyn pędzony

Olbrzymi ten pożar,

od l-go

w ciągu

7 sumy tej wydano na

le, zatwierdzone
49000 zł,

placówki

różne ce-

przez Radę

Miejską

Z pozostałych 27 000 zł. Magistrat

wyasygnował

ostatnio

3000

zł.

na

za

jańskich i 1680

zł,

na.

został stłumiony dopiero nad ranem,
Straty są narazie nieobliczone
i bardzo znaczne,

Zachodzi

podejrzenie,

że

pożar

który zagra-

Szajką fałszerzy w rękach policji.
za'akowywania
wodą butelek

zawariości

rozcieczonych

podrabianiem wyrobów
alkoholowych.
Od
W dniu 19 bm policja dokonała
aredłuższego Czasu
prowadzone obserwacje sztu głównego machera Muzykanta
pozwoliży ustalić iż w m. Niemież gm. RuPrzy wkroczeniu do mieszkania Muzydomińskiej funkcjonuje nielegalna <roziew- kanta znaleziono 108 gotowych
już do sprzenia» spirytusu, zaopatrująca ludność miej- daży, Czyli rozcieńczonych
butelek wódki.
scową w wódkę o Całe 90 słabszą,
Jednocześnie przyaresztowano
3 naczynia
Wywiadami stwierdzono iż głównym z rozgrzanym |akiem, ogromną ilość korków
fabrykaatem jest niejaki Muzykant Konstaa- zapasowych, specjalnie skonstruowany lejek,
ty, który skucuje znaczuiejszą iiość butelek oraz siabrykowane
przez Juszkiewicza 2
wódki, przetwarza ją w ten sposób, ża do fałszywe pieczątki.
każdej butelsi dolewa wody, Inte es funkcjo.
Pomysłowego fabrykanta osadzono w
nował nieź e.
więzieniu.
Muzykant do pomocy dobrat sobie b.
: Muzykant do winy się przyznał,
wskaucznia szkoły technicznej w Nowej Wiiejce zując jednocześnie, jako na swego wspólnika
Jurkiewicza,

który dostarczył

nie, zwłaszcza dla Kresów cierpiących dożywianie biednej dziatwy szkolnej 2 fałszywe pieczątki z ołowiu,
na brak podobnego szpitala, że po- w szkołach powszechnych chrześciuważać
wagi.

żał również sąsiednim zabudowaniom'

powstał
wskutek
podpalenia.
Na
siłą miejsce pożaru zjechały się w dniu
wczorajszym władze śledcze.

elektryczną.

3,500,000 zł.

czas

wójia Małejczuka z prośbą o skierowanie sprawy na drogę sądową.

Kto

dożywianie

dziś

Muzykaatowi

służące

do

powinien

na Juszkiewiczą,

zgłosić się do komisji

przemeldunkowej.
— Skazanie
redaktorki
Vil- tem Magistrai uchwalił udzielić 2.564
niaus Aidas. W dniu 17 b. m. w zł. na gwiazdkę dla dzieci w ochroDo I Komisarjatu, właściciele domów Nr 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 26,
11,13
byla nach i instytucjach dobroczynnych lub rządcy przy ui. Żydowska 8 i 9, Kla- 257,
składów apte- Wileńskim Sądzie Okręgowym
Czki 21.
-

— W sprawie rewizji koncesyį

Min. Skarbu

na ogólną

stycznia
do
1-g0 grudnia r. b. wy”
kazał 76000 zt. czystego zysku. |

mma tak doniosłe znacze-

wstanie
jego
należy
sukces pierwszorzędnej

Rozpoczęto pomoc
pogorzelcom.
Jak się niebawem okazało, pogo*

Bank Gospodarstwa Krajowego zaś
W tych dniach władze policyjne wpazatwierdził dotąd tylko około 50 po: @у па trop szajki fałszerzy, trudniącej się

od

dzieci w szkołach

nabywanie na rok 1927 rozpatrywana w trybie uproszczonym
z licznych spraw
redaktorki
przemysłowych
Ill kat. ]jedna
„Vilniaus
Aidas“
handlowej. Powyższa ulga może być Odpowiedzialnej
niejakiej
Żukowskiej,
przeznaczona tym przedsiębiorstwom,
Oskaržona odpowiūdala przed sąktórych obrót
za ostatni okres wydem z art. 159 K. K. za umieszczoną
miarowy nie przewyższa 15000 zł.
Równocześnie Min. Skarbu poleca swego czasu w „Vilniaus Aidas“
p. t* „Kruk krukowi oka
nie żądać
oddzielnych
świadectw wzmiankę
przemysłowych na sprzedaż wyrobów nie wykole*.
W artykule powyższym
mieznany
tytuniowych, ptowadzoną ubocznie w
restauracjach, księgarniach
oraz
w autor omawiając sprawę b. podproprzedsiębiorstwach handlu towarowe- kuratora Hurczyna zamieścił szereg
go, o ile sprzedaż ta odbywa się w obelg pod adresem sądownictwa polskiego i sędziów.
tym samym pokoju.
cznych
na
świadectw

Zaznaczyć należy, iż komitet przy”
znał poszczególnym petentom 64 po-

tych sześciu lat z kolei do budżetów
poczynając od

członków

Zorganizowano Komitet «Pomocy», ruskiej
Włościańskiej
Robotniczej
Jednocześnie <Hromada» korzysta Нсатаду został przez chłopów roz
jąc z nieuświadomienia włościan niby pędżony.
to w
drodze wyborów
wprowadza
Jednocześnie zwrócono się do

rozbudowy m. wiina. W
przyszłym tygodniu odbędzie się posiedze-

sumy każdy sejmik po:
wnosić

werbowania

na dary gwiazdkowe
dla biednych
dzieci szkół powszechnych, oraz ca- do Komitetu agentów „Hromady*.
y szereg spraw aktualnych.
Do akcji całej zostaje wciągnięty
— (x) Posiedzenie
komitetu i wójt Jan Maiejczuk, który nie zorjen-

mieszkańca.
powinien

członków.

Rady Miejskiej. incydent jaki się zdarzył ostatnio w rzelcy zostali wsparci, lecz
nie goNa posiedzeniu tem, prócz spraw nie- gminie Mereczańskiej.
tówką iub prowiantami a obfitą litezałatwionych na ostatniem posiedzeSwego czasu do cna prawie Spło- raturą komunistyczną i płatnemi agen+
niu Rady Miejskiej rozpatrzone będą: nęła w gminie Mereczańskiej wieś tami „Hromady”. Chłopi zorjent
o1) Sprawa zatwierdzenia preliminarza Matwica,
wawszy Się na co idą pieniądze
zabudżetowego,
nadzwyczajnego
na
Okoliczność tę postanowiła „Hra- protestowali, a wójt Jan Małejczuk
1-szy kwartał 1927 r. 2) Kwestja na- mada* wykorzystać,
wystąpił
z komitetu
powiadamiając
bycia przez miasto domu teatralnego
Przez rozesłanych specjalnie agen- jednocześnie
O powyższem
wiadze
przy ul. W.-Pohulanka.
3) Sprawa tów,
przekonano chłopów
miejsco- policyjne.
:
wyasygnowania pewnych sum z do wych
o k nieczności
pomocy
na
Komitet jak się niebawem okazało
chodów kinematografu
miejskiego rzecz pogorzelców.
złożony wyłącznie z (członków Biało-

winny Województwo
Wileńskie
w
ciągu sześciu iat od 15 — 24 tysięcy

Powyższe

celem

do t. zw. <hurtków», Fposłużyć może

dzie się posiedzenie

barometryczna

12,4 grosza

wer buje swych

Typowym przykładem jakich środ- towawszy się w sytuacji zostaje upo:
ków chwytają się działacze z Biało- ważniony do zb'erania składek.
ruskiej Włościańsko Robotniczej HraPieniądze zebrano.

z kinematografu
mejskiego.
W myśl
zestawionego ostatnio budżetu kine-

po

Cel uświęcą środki
Jak «Hramada>

ABB

że,

ŻONA.

Listy zastawne.

obliczony jest na sześć lat, Wydatki życzek na sumę 1,800,000.
na budowę tego szpitala obciążyć po— (x) Podzi:ł zysków
czyli

odbędzie się
na cmentarzu

Przyjaciół 1 Zn-jomych

STROSKANA

4/74*/*

życzki

każdego

lat 56.

parafjalnym.

czynć starania u rządu o wyasygnowanie na ten cel połowy wzmiankowanej
sumy,
pozostałą
zaś
sumę
wpłaciłyby samorządy. Plan budowy

rocznie

dn, 19 gru dnia r. b. w wieku

8.971/3

Sprawa wyasygnowania pewnej sumy

Pochmurno. Mgła.

P.

Nabożeństwo żałobne w kościele parafjalnym w
Ostrowcu
w dniu 21 grudnia o godz. 12-ej w połud., poczem
pogrzeb

Wil. B Ziemski zł+100—33,00 33 50—
Pan. B-ku Rol. zł. 100 w/zł.—138 „93

szkołach

150C. Tendencja

Ж

Jan Sabliński

38,75

Banknoży.

Ruble

25

Skarbu z wyniosą 5,000.000 zł. Uchwalono

Dyrektor

funduszu

3825 38,25

"GIEŁDA WILEŃSKA.
Wilno, dnia 20 grudnia 1926 r.

spadek ciśnienia.

akcji Banku Rolnego. Z R-ku osadni. p'śmiennych zatrudniają, oprócz właś- wiatowy

łącznie). Sian R-ku

listy zast.

ziemskie przedw.

nie komitetu rozbudowy
m. Wilna.
żej 6 osobowe. Okoliczność, iż omaNa posiedzeniu tem, prócz całego
wierne galęž zarobkowości wykony”
szeregu spraw o pożyczki na rozbu:
— (t) Szptal
psychjatryczny dowy, rozpatrzoną będzie sprawa rewana
jest nie tylko przez przedsię:
biorców osobiście, lecz również przy stanie w Kojranach. Projekt b 'do- organizacji
biura
tegoż
komitetu,
udziale sił najemnych,
nie powinna wy szpitela psychiatrycznego obliczo- gdyż jak wiadomo dotąd
biuro
to
być
przeszkodą
do
udzielania ulg. nego na 700 osób wchodzi na realne prowadzone jest przez jedną Osobę,
Dla
pozostałych przedsiębiorstw za- tory. Ustalono, że szpital ten powsta: a mianowicie przez
p. inż. Alberta
chowują moc obowiązującą przepisy nie w maj. Kojrany, Koszta budowy Kabacznika.

posie- sprzedażą materjałów piśmiennych na
podstawie jednego Świadectwa przeOddziału Wileńskiego Banku Rolne- umysłowego Ill kat. handlowej, o ile
go p. L. Maculewicz udzielił intere rzeczone pizedsiębiorstwa łącznie w
sujących cyfrowych
szczegółów
z księgarni i przy sprzedaży materjałów
dzeniu Zjazdu

Uwagi:

za dobę —

--proc.

na

ambulansów
Za cas 10

$.

Złoto.

89

3 m.

173,97

Funty szterlingów — 43,70

) 759

šrednie

12707

Dol. St. Zjedn.— 8,98

się w przedsiębiorstwie.
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
2 Została
nrzediužona
na
rok
5
Meteorologji U. S. B,
"podatkowy
1927 ważność okólnika
z dnia 20—XII 1926 r.
Nr. 156 z dnia 19 kwietnia 1926 r., Cišnienie

) —106

ferent zaznejomił

_

Zach, e. cą,

Temperatura
średnia

с

"_

m, o g. 7 m

Wach.

omasza Ap.
Jutro
Zenona M.

127,71

40.40
40,50
40,30
Papiery wariościowe
83,50 8550
—
Pożyczka dolarowa
3
kolejowa
91 60
—
—
5 pr. pożycz konw.
47.75 47,25
pr. pożyczk, konw,

które przekroczyły 50 rok Życia i zaj-

Dzić

17483

127,39

Włochy

cesyj. Min.
Skarbu zwraca uwagę
urzędów
skarbowych,
że
osobom

2i

[17440

125,24
25,66

Wiedeń

okó'nikiem
z dnia 14 grudnia r. b.
GIEŁDA WARSZAWSKA
wydało
następujące
zarządzenie w
20 grudnia 1926 r.
twajj obszar nieużytków wynosi 16 Sprawie świadectw przemysłowych: Dewizy i wainty:
1) Została
przedłużona
na rok
proc. Pod tym względem woj. WileńTranz
$рга.
Kupno.
skie zajmuje drugie miejsce
w
po podatkowy
1927 ważność
okólnika Dolary
8,98
9,00
8,96
równaniu do
innych
województw. Nr. 96 z dnia 27 stycznia 1927 roku, Hoiandia
360,85
361,75
359,95
43.15
4386 _ 43.64
W pow. Brasławskim,
Swięciań którrm upoważniocno izby Skarbowe Londyn
9,—
9,02
8.98
skim i Wilejskim założono już
w tym do zezwolenia na nabywanie świadectw Nowy-York
Рагуй
3628
3622
36,13
przemysłowych
ill
kat.
handl.
przez
roku szkółki leśne przy
pomocy
0trzymanych
z me-stwa zasiłków po przedsiębiorstwa, 'prowadzące drobną
1000 zł na każdy powiat.
sprzedaż
towarów,
posiadających
Sprawy dotyczące działu weteryna- cechy produkcji wytworniejszej. Wyryjnego referowane były przez lusira- mieniona
w powyższym
oxólniku
tora weterynaryjnego d-ra M. Rym ulga może być jednak przyznawana
w 1927 r. tylko w tych wypadkach,
kiewicza.
W roku 1920
na terenie w-wa gdy obrót przedsiębiorstwa, ust lony
WTOREK.

było

125,55
125,86
26,72 _ 26,78

do 1 lipca 1927
dotyczy

osób,

lo rozpatrzeniu

mowie

Sprawy

oskarżyciela

i

prze”

m. Wilna

9008

zł.

zycji Rady Miejskiej.
— (x) Pracownicy
trzymają

oskarżonej

zamiar założyć
apelację.

przeciw

wyrokowi

adwokat Sadkowski,

teczną w wysokości

— (x) Posiedzenie

Do II Komisarjatu:

ui. Raduūska

NN

28,

Do V Komisarjatu, ul: Piłsudskiego 51,
53, 59 -czyli Ponarska 11) Požarowa 3, 9,
13, 15, 19, 21 (czyli Rydza
Smigtego 40).

па pro- 10, 11 2, 12, 14, 20, 30 (d. Rabinowicza),
za rok 36, 46, 46c, 58, 59, 64, 72, 78, 19, 86 i 90. Rydza Śigłego 36, 362, 44, 40, 48

o-

1,

(czyli

Do III Komisarjatu: ulica: Mickiewie-a

ka
25), Ponarska 13, 15, 17, 17a, 19,
Nr 53, Tartaki Nr 13, 15, 17, Cissna
Nr 8,
›
10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26.
Do VI Komisarjatu: ul. Antokolska
Do IV Komisarjatu, ul: Tuskulańska 22a, 26, 28. 30, 32.
(t)

przedswią-

50 proc. Jak sca do zwożenia

związek

pracownie

czystego

Śniegu

ż

ulic i podwórzy;

Winni

niezastosowania

niniejszego rozporządzenia

się

do

pociągani

ków miejskich złożył w swoim cza1) Z mostu Zarzecznego do Wi- będą do surowej odpowiedzialności.
sie do Magistratu prośbę o udziele- lenki—lewa strona od miasta.
SZKOLNA.
nie pracownikom
miejskim pewnej
2) Z pobrzeża Antokolskiego,
о— (t) Jakie gimnazja prywat.
zapomogi przedświątecznej, w formie koło więzienia wojskowego do Wilji.
13 pensji.
Obecnie dowiadujemy się, że Magistrat powziął uchwałę udzielić pra-

zapomogę
zwrotną,
50 proc. poborów.

jak słychać ma

c

opłacenie

miejscy

zapomogę

już donosiliśmy

redaktorka

Obrońca

Poza:

1925 —26, zaś pozostałą sumę przeszło
8000 zł. pozostawiono
do dyspo-

Żukowska została skazana na 3 mie- cownikom miejskim
siące więzienia.

na

świadectw przemysłowych
wadzenie kina miejskiego

publicznego

prokuratora Kowerskiego,

i

żydowskich.

— (x)

śnieg.

Gdzie

Magistrat

przędświąteczną
w wysokości

należy

zwozić

m. Wuna

wydał

MIEJSKA, ostatnio ogłoszenie, w którem podaje
Rady Miej-

do wiadomości

zainteresowanym,

jomił Zjazd z obe.nym stanem spra- podlegsjących ustawie o rewizji kon- skiej. We środę, dnia 22 bm. odbg- wyznaczone zostały następujące

3) Z lewej

brzegu

Wilji,

wicza—do Wilji,

ne uzyskały

nego

4) Poza obrębem miasta na niezabudowane posesje, po uprzedniem
WA
się z ich wiašcicieami.

Śnieg

że należy

miej-

strony

prawa

publiczności.

przed mostem Zwierzynieckim,
za Rozporządzeniem ministerstwa — муг
domem
nr. 62, przy ul. Ad, Mickie- nań religijnych i oświecenia publicz-

wojenne

nadane

publiczności
prywatnym:

zostały

pełne

następującym

gimnazjum

prawa

szkołom

męskiemu

O.

O. Jezuitów i żeńskiemu zgromadze»
nia S,.S. Najswiętszej Rodziny z Na-

zanieczyszczonyi śmiecie zaretu. ($ 1 fit a. rozporz. zdn. 7/Xl

skierowywać
pole (działki

wyłącznie
miejskie).

па

1924 r); niepełne prawa
gimnazjów
państwowych, na przeciąg roku 1926

555555
ya
555555555555 555555
555555
555555 5

1 wyczytawszy z mej twarzy ocze- chwycał

' kiwanie ma bliższe

powiedziała.

ы

—

wyjaśnienie,

W czasie ostrego

| betu z Chinami mąż

mój

zatargu Ty-

bawił

w

_ Lbassie, pan wie, stolicy Dalaj Lamy

było juž w

Hiszpanji

ani

jednego

sadę docenta chemji na uniwersytecie włada piórem jak najautentyczniejszy tą, Albo bierze gorącą kąpiel. Jest to
zawodowiec.
W Petersburgu był metoda — klin klinem! — podobno
wiedzianą ze sceny w Lulni.
Tam go zaskoczyła quasi rewo- swojego czasu nader czynnym i ru- najpraktyczniejsza.
Mówiąc o narodach i plemionach
lucja 1905.go roku. Wschodnia Sy- chliwym współpracownikiem szeroko
Bzjeczna pamięć prof. Ossendow=
zamieszkujących obecnie Afrykę Pół+ zaoponował drugi profesor.
berjs, jak wiadomo,
ogłosiła siebie rozpowszechnionej gazety <Birżewyja skiego ujawnia sie przedewszystkiem
— Obstaję przy roku 1501-szym!— republiką. Na jej czele, zbiegiem naj- Wiedomošti», tak zwanej popularnie w Sypaniu jak z kieszeni dziesiątkanocną, wspomniał prof. Ossendowski
© potomkach owych Maurów, których odparł indycząc się kolega.
dziwniejszych
okoliceności stanął— Birżówki,
mi nazw i imion — [przerażająco
Posprzeczaii się.
Hiszpanie wygnali przed wiekami z
prof. Ossendowski, Determinacji po
egzotyczny
ch!
A jakiemi językami nie włada proti

się parabolą « nie - parabolą,
tak legendą a właściwie anegdotą
opo-

Maura, rozumie sę wyznającego wiarę Proroka,
— Zdaje mi się, że w
1502-gim

w Tomsku.

—i udało mu się oddać jakąś wielką
uslugę Tybetowi, ale to bardzo wielką.
Ktoś jednak rzekł:
temu mu
nie zbrakio,
Prezydentem
Tedy Dalej Lama uznał, iż nie ina- Sewilli, Korduby,z Granądy i Murcji
— Mój Boże! Ja sam mam cały został obwołany Repubiiki Wschod: Ossendowski! Przedewszystkiem różczej stać się to mogło jsk tylko, po- na afrykański zamorski ląd, Wspaniajęzykami i narzeczami Środ:
Wielkiej krwi Ju- pęk kluczy... od wszystkich niemal nio Syberyjskiej, czy jak się tam ewa nemi
„ miewaž działał w tym wypadku utajo- ły to ród—mówił.
kowo
azjatyckiemi i afryksńskiemi.
feudalna
arysto- budowli mojego dworu w Mohilew- efemeryda nazywała.
„ny
w mężu moim Buddha. Wcielił dzie. Prawdziwa,
Niestychanie mu to jest pomocne w
Lecz — niedalekofodf Kapitolu do podróżach. A do podróżowania ma
się w mego męża i dał mu dzieła kracja. A—o powrocie do Hiszpenji szczyźnie. Dworu już tylko niema.
— А 1 н mnie czyż takich kluczy
- dokonać. | Dalaj Lama nadał mojemu marzą wciąż! Contra spem sperant,
arpejskiej skały.
prof. Ossendowski żyłkę, ma żyłkę,
utracone w Hiszpanji pa- niemal—podchwycił ktoś inny. Może
Stołypinowskiej reakcji nie mogia
mężowi
wysoki
tytuł
Wcielonego Odzyskać
ma pasję, ma
nieprzepariy impet...
Boga. Tak jest, Wcielonego Boga. A nowanie—to ich ideał. Nie mówią o wrócę kiedy pod Sluck... Przydadzą jeszcze przeciwstawić się Rosja, choć- jak nieprzymierzając Beniowski lub
by niewiedzieć jak — rozagitowana.
jako oznakę tego dostojeństwa dal nim nic.. lecz w duszach i w ich się,
Rogoziński
lub Giębarzewski.
Nie
Ktoś westchnął.
Wraz
z
„ruchem
wolnošciowym“
mu ten oto pierścień. Niech pan sercu żywie on. Tak jeden z takich
wielu
było
wśród
Polaków
zapalo— A choćby i nie przydały
się upadła i Republika Dalekosyberyjska
przyjrzy słę..
Oto wyryte kwiaty najdostojniejszych Maurów pokazynych podróżników, nie turystów lecz
już nigdy? Niech leżą. Nie rozstanę

lotosu..

Gdy się kapłanom

tybetań- wał mi—jako najdrogocenniejszy skarb

skim ten pierścień pokaże, padają na
twarz. Mąż mój daje mi ten pierścień

nosić, ponieważ, jak powiedziałam,
A szczęście mnie przy”
mosi.
— Sama sz. pani — odrzekłem —
najdzrdziej sobie szczęście
przynosi,
podbijając
oczarowując każdego.

rodzinny... pęk kluczów, prastarych,
dużych, zardzewiałych kluczy.
Były

to klucze od rodowych siedzib, pozostałych tam, w Hiszpanji, które

trzeba

temu.

było porzucić

Gdy

się

wiele,

wiele lat

wróci do nich,

tenczas temi oto drogoceanemi

na-

klu-

wielkiej

mojej

zgryzocie

po zamkach od tych kluczy niema...
krew ziemiańską ma w żyłach.
-— Bardzo może być — rzekł któPo ukończeniu
uniwersytetu peryś z profesorów. Malaga była zdo- tersburskiego znalazł fachową pracę

_ ciągu nie miała.
A właśnie któryś z panów
pro1
wadzących dyskurs z profesorem za- byta w 1487-ym a w 1501-szym

szka zaś stale w Warszawie.

jest je-

dną z atrakcyj naszej stolicy;
z okazów polskiej tężyzny,

jednym
pochle-

biającym naszej miłości

własnej

na:

rodowej.

Jest przytem nader miłym,

towa

i bardzo

cieka-

rzyskim, ożywionym

wym — Europejczykiem.
a wraz z nią prof, Ossendowskiego—
Nawet, jeśli by istniał w. naszej
podróżników
na
miarę
Vambery'ch
się z niemi—nigdy.
prezydentura,
wyraz dla określenia człowiemowie
i
Stanley
ów...
— Tak zupełnie mówił mi mój
Uwięzione go. Byłby może žyka, który równie dobrze i jak u sie
Prof. Ossendowski ma wytrzymaMaur z oazy Bejr-el-Uilah! — zawołał ciem przypłacił śmisłość odrywania
szerokością
bie czuje się pod każdą
prof, Ossendowski,
usiłując wesołą od caratu całej połaci niezmierzonego łość fizyczną z żelaza — i fenomenalZiemi—
mizernej
naszej
geograficz
ną
50-ciu
intonacją głosu rozproszyć zasępienie imperjum,
goyby
nie — stosunki ną pamięć. Nie znać po nim
1е dać
możnaby było śmiało nazwę
się ogólne.
:
które miał w Petersburgu. Słowem, lat. Postawa okazała, twarz o dużych właśnie autorowi wędrówek
„Priez
R mu się nawet schronić zagra- rysach, śniadawa, włos ledwie siwie- kraj ludzi, zwierząt i bogów*.
*
jący na skroniach. Dość tęgi — co,
nicę.
Prof. Antoni Ossendowski jest
W New Yorku wydał opis całej sądzić wolno, nie czyni pobyt w tro”
(EK

czami otworzy rdzawe zamki...
— Co może wcale już nie istnieZbliżał się jednak właśnie ku nam
“sam Wcielony Bóg — i rozmowa ku ją—podchwycił ktoś. Może śladu już rodowitym Witebszczaninem. Inflancką
dalszego

jeDziś jest prof. Ossendowski
dnym z najbardziej znanych ludzi po
tej i tamtej stronie — równika, Mie-

nie aż na dalekiej Syberji

Otrzymał

swej niepowszedniej
przygody
po
angielsku
pod tytułem
«Od prezy
dentury
do więzienia».
W polskim

pikalnem

gorącu

znośniejszym

niż

komuś szczupłemu. Pomimo io prof.

Ossendowski

nie skarży

się na

nad-

przekładzie: «Od szczytu do otchłani». miar fatygi. Przy 40 stopniach gorąpo- Prof. Ossendowski,
wiedzieć trzeba, ca zapija się — jeszcze gorętszą her-
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archidiecezjalne- p. Malin owski, kurator dr. Ryniewicz

uu Kurji

Metropolitalnej i vicesprezes

T-wa „Šwiatlo“

sadza

śskiej, "rzymokat
dziękując zeb
Nadia
inas н ,eo'koedania Piłsudski,
e
Brakas
"ir i przyу
Chaima

Epsztejna,

koedukacyjnemu

POCZTOWA

SS ZEBRANIA

—

I ĮODCZYTY

Walnė
Walne šižebranie członków

, Towarzystwa
odbędzie

tow. rozpowszechniania
wykształcenia średniego i liceum żeńskiemu im'
— (0) Telegramy w urzędach
Filomatów Stan. Pietraszkiewiczówny, 1 agencjach pocztowych. Z aniem
w Mołodecznie, gimn. koedukacyjne: 1 stycznia 1927 r. urzędy pocztowe

o. @. 7 mej
Inteligencji

Zjazd

delegatów

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś
«Dzień bez kłamstwa» — przezabawna fzrsa amerykańs<ca,
Dochód
z dzisiejszego przedstawienia
przeznacza się na Komiiet rodzicielski przy
gimn. Zygmunta Augusta.
— Jutrzejsza premjera. Jutro Teatr
Polski wystęcuje Z premjerą świetnej krotochwili Hopwoodą «Nasza żoneczka», która

do

Kasy Samopomocy niższych funkcjonarjuszy
P. F. woj. Wileń-

Przyjac
ól Francji

się we środę, dn.

(w)

29 b. m,

Wieczór w lokalu Klubu
Pracującej (Mickiewicza,

skiego. W dniu
19 b m. zwołany

przedwczorejszym
został przez
Ko-

okręgowym.

"Sad

polskiego

towarzystwa

pracy

graficznej, mają przyjmować od
nadawców wszelkiego
rodzaju telegras

oświatowej „Światło* i przy pomocy
władz szkolnych

powstała

stalenie
"wpisowego i składki członkowskiej. Wolne wnioski.

w Wilnie my krajowe z wyjątkiem telegramów
szkoła pilnych, oznaczonych znakiem
„D“,
pracy domowej. Głownem.
jej zada« Przyjęte od nadawców — telegramy
niem jest uczenie dziewcząt jak _na- winny być opłacone według stawek

nowa placówka
leży

oświatowa

racjonalnie

prowadzić

darstwo domowe:

RÓŻNE

—

gospo-

przewidzianych w taryfie

Szkoła ta równo» nej bez

jakichkolwiek

Bal

i

niezbędnej

placówki

nie

innych

nością:

JE

ks.

arcybiskup Jełbrzy”

kowski w asystencji swego kapelana
ks.
W.
Meyszłowicz, vce-wojewoda
p. O.
Malinowski,
kurator okręgu

szkolnego

opłat

wiele osób
z
czeństwa. JE. ks. Arcybiskup dokonał
mówienie

poczem

wygłosił

tut. garnizonu.
sa
Lista honorowych p.p. gospodyń

i gospodarzy ukaże się w najbliższym

społecznego

— Piast — gra historyczna.

i towarzy:

Ofiary.

do 2 zł, 50 gr.

— С Gisela Kobakowa dla rodziny Afskego policjantów.
Między innemi
— Z-Twa
Muzycznego
«<Lutnia>. fonsa Krzłowskiego zł. 2—50
uchwalono zakupienie radjoaparatów W sobotę 25 b. m t.j. w pi-rwsze Święto
— Na głodne dziec: na rece p. Wojedła oddalonych od ośrodków
kultu- Bożego Narvdzen a w sali «' utn'a» (A. Mic- wodziny Rac kiewicznwej zł. 2 gr. 50.

ralnych posterunków policyjnych, oraz
zakup lampkwarcowych dla ambulan:
su policyjnego, mieszczącego się przy
szkolę policyjnej w Wilnie. W czasie

kiewicra 8) odbędzie się poranek

wincji, którym

Komendant posterunku wspólni.
kiem dezertera.

z udziałem
tnia»

na

niejscu

zapewnione

całkowite

zostanie

utrzymanie,

Zjazd przeciągnął się po przerwie
obiadowej do późda w noc.

TEATR

chóru

pod

kolendowy

mieszan-go

T-wa

Przyjechała

«Ши-

Ceny najniższe.

Komendantem pos'erun'u
waryszkach był w roku 19.2
kiewicz.

i MUZYKA:

Jednym

wówczas

Wycho-

— Reduta na Pohulance. Dzisiaj, jui w Cczwariek powtórzenie wczorajszej
wawcy i nauczyciele wiedzą dobrze,
jakim tro
Czynnikiem w wychowaniu
młodzieży
są premjery <Don Juan» Zorilii w przekładzie
wszelkiego rodzaju gry. Dziś są na porząd- St. Miłasz*wskiego.
Reperiuar Świąteczny: w sobotę (I dzień
ku wszelkie gry rochome. Niemniej
jednak
nie n'leży zapomioaći o tych. które w c łu- świąt) o godz. 8-ej w. «Don Juan»
W niedzelę o g 4-ej pp <Romantyczni>
gie jesienne i zimowe wieczory w najmniejSzyCh nawe mieszkaniach dać
mogą
dzia- E. Rostanda, o godz. 8-ej w. «Den Juan»,
W peniedziałek po raz plerwszy «<Siotwie chwi'e miłej i pożytecznej rozrywki.

W/

wsi

Karl

rym

z

prawnuczka Lenorman;
co wróżyła
dla Napoleona: Przepowiada przysz*
łość, o miłości, sądowe sprawy i t. d.
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły-

P qtek,

Czasfe

nejakiś

jeden

Bohdanowicz

i poc ął sę ukrywać

w

schwycić

„Cukry Warszawskie”

byt

(I. J mxowski)

ul. Ad, Mikies':za

z mieszkańców tej

zbiegł z wojska

lasach

okoliczn

ch

z racji tego,

Ż

Powiadom ony o tem Ź sądsi*w Cz

łował

nowa 21—6 w bramie na schody,
Oo godz, 10 zrana do 8 ej wiecz

policji w ŁaFelixs Żołąd-

posieruniowych

dezertera

Prócz tego głośn, mówiono
wypłacanych przez rodzinę

w: borze cukry i czekoladę WEDLA,
FUCHSA i innych firm warszawskich oraz kawą
paloną w 8 ga*

nie us-

Władz:

powiatowe

tunkach f. JANKE WICZA
i PLUTONA.

o łanówdezertera

Żołądk'ewiczowi 1 P ątkowi.

oirzymawszy

Każda

tej placówce.

przemawiał

rodzina otrzyma

tony węgla, samotni

Na-

dza głównym w C-ntra'nym Zarząd'ie Pol- jako odtwórczynią tytułowej posiaci.
W noc Sylwestrową o godz. 12-ej <Oj
skiej Macierzy Szkolnej Z. W. Benedyktyfńska 2—3, oraz we wszystk'ch księgarniach młody, młody» Fredry w opracowaniu Zepolskich w Wilnie. Cena egzemplarza w o- społu Reduty
W dniu Nowego Roku i w dni następzdobnem pudełku sześć złotych.
ne <Qj młody, młody».

pół

zaś korzystać z

tego nie będą.

p, o. wojewoda

około

o tem

Gab';et

wczorajszym

odpowiadali

przed

Ko-metyezay

G. OKOŃSKIEGO
Usuwanie

Jagellońska 8.

zmarszczek,

kosmetycznych) plastycz
“is
ny, paeumatyczny, clektryczny
Oraz

iskrowy. Godz. 10—1

i 4—7 ponoł.

(W.Z P. Nr 89)

sądem

Pieniądze

WIRÓWKI
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| -AP KOWALSKI

“
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Wileńska 25,

POŃCZOCHY

GUMOWE

przeciw żylakom i przeeciw puchnięciom
nóg
Opaski
brzusznez przeciw obwiasłości, na czas ciąży, popołogowe,
przeciw obniżeniu żołądka, przeciw lataącej nerce i dla
poprawienia
fizury zwłąszcza u osób
korpulentnych.
Korektory przeciw gsrbieniu 1 dla prostego
trzymania

się dla zdrowia. Bandaże na przepukliny: pępka, brzucha
pachwiny

Poleca specjalista

banda ysta

S$.

i t, d.
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Rae,

Likiery,
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oniaki,
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Z działu
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Kuwa
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Francuskie,

wuja

wyborze

krajow.

i zegr. orae

žnicki

gastronomicznego:

Orzechy

tel. 152.
ne, kieszdnkowe i 6. A.
—н
Daży wybór.

E. 2. Urgdnikom

dzynki, Fig, Komipoty, Pierniki, Karmelki, Czekolada, Mąka 1 gat,

A

i

pal.

HURT.

stale Świeża,

i

krajow. i zagr. orzz wszelkiego

rodz: ju konserwy.

Dostawa

do domów

gratis.
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dyfe Lzywkę
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Karwawaki

Odpowiedzialny

2a ogłoszenia

Zenon

Ławiński

Destacufa

590—1000—1500

dołarów pożyczki
udzielimy tyłko pod
solidne zabezpieczenie.
Wileńskie Biuro
opałowy i kowalski Komisowo -Handłowe
Mickiewicza 21,
z dostawą od 1 tony
tel. 152
Ceny najniższe.
Ma Ра

аВа
owe

WĘGIEL

Deull | mtyN. TARTAK

i pierwszo-

Ro

Mlyn wodny

kupimy lub wydziew
żawimy zaraz możli

szych gatunków, Boca. Komisowo poeaiace a
meblowe, galanteryj Ad. A

DOM
HANDLOWY

różne, Migdały,

154

A poisae Vo M

Woźnickiego wie z 20—25 ha ziemi
Wileńska 5
*
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Biuro
/ileńskie
Poleca lustra najwyż-

Sitarz.

śliwo:

budowaniami możliwie
piękną siedzibą, pożą-
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ER

prawdziwą

WZP. Nr 63

SKŁAD

LUSTER

z tytułu

Węgiertkie, Hiszasńakiei Por-

ZĘ

Місёяечіш

tel.

As AS

Miody stare, Wina owocowe od «+ 250 but,

Wódki

Nr. 31

kusze!
Śmiałowska

do 19.

wyucza

POLSKI

M.
Е
Jagiellońska

NAJNIŻSZYCH.

wicę starą | porter Angielski.

24

darmo listownie, dane w pobliżu Wilnae
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Steno- _ Wileńskie Biuro
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A 21,
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Nr.8, zgodnie x art. 1030 U. P. C,
obwieszcza iż w dniu 30
dnia 1926
roku, o godzinie 10 aig Wilnie
przy ulicy Niemieckie
Nr 31, od

i t. p.
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W. Z. P. 79,
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WYBOROWE,

Pomoc

i

Wojskowym, urzędnikom
i uczącym
siĘ.
zniżka Ofarna 4.

10—12 i od 19—20; na poczcie zeszyt Świa-
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wysiło
na- Ireny Solskiej
A. Ryniewicz oraz w pierwszych dniach stycznia r. 1927 kłacem
We wtorek, Środę, czwartek, piątek i wydelegowały dwóch wywiadowców:
Chai drukiem K. Miarki w Mikołowie
różnych
sfer społe- na bocznicy Polskiego Loydu (rampa na Śąs u W Wilnie znaj luje się na skła- sobotę: «Sios'ra Bea'ryks> z Ireną Solską, rakterystyczne jest. że natychmiast po p'zy-

@т

poświęcenia

wiadomości, że

roku odbędzie
się pod protektoratem
p. Marszałkowej Aleksańdry Piłsudskiej reprezen
tacyjny "bal «Rodziny
Wojskowej»

nych m. Wiina.
Według otrzyma
nyca informacyj, Ministerstwo Opieki Społecznej w Warszawie zakupi'o
dla rodzin
bezrobotnych
m. Wilna
1000 ton węgla
kamiennego,
kióry
przybędzie do Wilna w dniach najbliższyВ.

mogło być uskutecznione na początku
roku szkolnego.
Uroczystość zaszczycili swoją obec

wojskowej.

Doszło do naszej
telegraficz- dnia 8 stycznia 1927

legle ze szkołą powszechną da p: ńst- dodatkowych. Należytość za telegram
wu szereg młodych gospodyń 'przywinna być
'uiszczona
za pomocą
gotowanych praktycznie do życia co- znaczków pocztowych, naklejonych na
dziennego, w
którem: często brak blankiecie telegramu poza tekstem
elementarnych
znajomości gospodar- lub na odwrotnej stronie blankietu.
skich dotkliwie daje się odczuć,
Ze
względów technicznych
po- PRACA I OPIEKA
SPOŁECZNA
święcenie i uruchomienie
tej požy— (x) Węgiel
dla bezrobot-

tecznej

rodziny

woju

przyjmowan a

nchylaniu sę od służby wojskowej. Jako
łączną karę za oba te przestępstwa
urnał
sąd karę więzienia: w stosunku do Ź łądkiewicza 8 miesięcy, a w stosunku do P.ątka 4
mies
Na mocy amnestji kara ta zmniejszona
im została o połowę.

mendanta wojewódzkiego P. P. nadinspekiora Praszałowicza zjazd delew Teatrze Letnim w War17). Porządek dzienny
obejmuje:
1) gotėw do Kasy samopomocy niższych w ostatnim sezonie
szawię przez szereg
miesięcy
wypełniała
Sprawozdanie
ustępującego
zarządu.
funkcjonarjuszy .P, P. woj. Wileń. widownię. W Teatrze naszym
mu im. Tomasza Zana t-wa polskiej i samodzielne agencje pocztowe bez
roję
tytułową
2). Wybór
prezesa
towarzystwa i
gra J. Piaskowska.
szkoły realnej,
+
telegrafu, znajdujące się poza siedzi+ 5.ciu członków zarządu. 3, Podział skiego.
Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski,
Zjazd uchwalił szereg rezolucji,
m. (t) Poświęcenie Szkoly Pra- bą urzędów
telegraficznych
i nie
Począt:k o g. 8-ej wiecz.
Ceny miejsc
wybory mających ogromne znaczenie dla rozcy domowej w Wilnie. Staraniem pełniące z tego powodu służby tele« towarzystwa na sekcje oraz
od g. 8—ej wiecz. Ceny ml jsc od 20 gr.
prezesów i sekretarzy sekcyj, 4) Uzarządu

uznał ich winnymi

łapówek i okazania pomocy dezerterowi

—

—27-go gimnazjom;

m
.

a

n

:

1

s

G

wiejskie
azdowe

aż

Kwaszsłas

do sprze-

Św. Anny

23

Т.

«

