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W aprzeaazy duiniies sc; 

Białorusini w Latigalji. 
Jednym z iaa nych owoców poli- 

tycznej bezcarności, k Ó kowiiztwa i 
ciasnoty myśli twórców Trekta u Rys- 
„kiego jest obecny sian sprawy bialo- 
ruski-j. 

Panowie Grabski i Dąbski, główni 
| „autorzy tego nissz zęścia z ka ygo- 

dną l: kk omyślnością odizucai w>zel- 
| Ikie uw ei, wszelkie argumenia, k 6- 

rym dziś juž, po kiku :a'edwi: а- 
tach, historja iację cała kompletnie. 

Przepoł.wi:nie Bialėj Rusi ni o- 
bli zane w swych sku kach przyno- 
Si nam stray i kłopoty. Da y:h 
«wszyskich, k'órzy choć cckoluiek 

| się orjentowa i w rzeczywistym stanie 
| rzeczy, kó zy realnie na rz:czy pa- 

trzyi i nie marzyli o swojej osobi- 
stej chiuri, abo о parji swojej 

|  zwycięzwi:, ae k'órych celem jedy- 
mym by.a wi:lkość mocarstwowa Pole 
ski, — da tych wszyskich jasnem 

ł>, że Traktat ten kompietnie jest 
chybiony, że nie jest .zwycięz.wem, 
ale sromotną poratką 

. Kwestji białoru:Kizj niezmiernie 
a trudno dzi iaj dać radę i takie Zna- 

leźć rczeiązani», k'óre dogodziłoby 
masie bi. łoru:kej przy jednoczesnem 
ni:ustącisriu z praw naszych włae 
snych, pizyroczony-h. 

Sowietom zaś nic ła'wiejszego, 
jak ram w tem przeszkadzać, jak 
utrzymywać nieskoń zenie staa Wize- 
mia, — w-:zak pił. wa tego jednego 
organizmu, jakim jest Bisioruś, mieści 
się w ga i ach Polsk, a druga na- 
zywa się Białoruską RrzecZpospoli ą 
i wchodzi w skład Pańsiwa Suwi.- 
tów. 

Rzecz oczywista, że wynika z te- 
go sian, daący Polsce same kłopo- 
ty, a tamtej stronie łatwy sposób 
szkodzenia. 

| Akcja Sowietów nie ogranicza 
się się bowiem na patronowanu na 
terenie wojewócztw wschodnich pp. 
z N. P. Ch., Białorusk'ej Hiamady a 

_ poczęści P. P. S., ale i w krajach 2 
|. mami ościennych podtrzymuje wrogie 
| mam kierunki wśród B ał »rusinów. 
p Mowa tu będzie o Łotwi:, © tym 
s przyjsz1ym jek teorja n Ów , sąsiedzie, 

| 

    

gdzie akcją biiłoruska prowadzona 
jest ra szeroką skałę w Laigalji, czyli 
byłych Inflantach Poiskich. 

Akcja ta ogra-i za się wyłącznie 
do terenu Latgalji, zwłaszcza obejmu- 

_ jąc pcłudni.wą część pow. Lucyn- 
skiego i powiat Dyneburski, — Rze- 
Życk' zaś powat, rzecz dzw'a, jest 
jakgdyby ominięty, jak rów ież pół: 
nocna część pew. Lucyński=go. Czy 
nie gra iu roii kolej żelazna Moskwa— 
Wiadaw.? 

O óż białoruska ta ak ja ma cha- 
rakter wybi nie an ypolski i idzie ręka 
w rękę z akją Haray u ras w 
Polsce. Sowiecki kierunek  białoru- 
skiej roboty ra terenie Latgaii ak- 
ceniuje się wy aźnie, Jedy ymyrzeczy- 
wiście wybiinym dzi ła zem — praw- 
dziwym Spiritus movens ra tem polu 

 —to p- K. J-z witww (Jezawi au), 
który, jak słychać, w latach 1918— 
1920 próbował działać w Grodzień- 
szczyź i*. Jednak iam mu się nie 

_ powio ło i przetió ł on robotę swo- 
ją na teren łotew:ki, gdzie odiąd 
Stał się duszą ruchu białaruskigo. 

Współpracowników zraał on 
6 ląwo w byłem rosyjsk'iem nauczy- 

cielsiwi*, kóre w dużej liczbie z na- 
' staniem Łotwy znala:ło się bez chiee 

ba. Mięczy niti wybitniejszym jest 
1 p. Sa.harcw, były nauczyciel w Lu- 
V cynie za carski.h cza Ów. Autentycz- 

/ mi zaś Bałorusini znaleźi się w tej 
robocie dopiero po pewnym czasie I 

— to w niewisikei ilości i bez wi: kiego 
| znacze ia, to melo "wyrobieni dzla- 

/ ła ze lub zielona młodzież. Na po- 
| czątku więc bił ruch białoruski, ale 
| nie było Białorusi ów, góyż przed 

przyjazdem p. Jezowiowa nkt o 
 istni.niu ich w Latgavi nie wiedział 

i nie słyszał. Nawet zasużcny autor 
‚ f badacz Inflant Polskich śp. Gustaw 

„ Manteuffel w cbszernem sw:m cziele 
„pt „lafiany Poiskie” wył. ckoło 
1880 r. iedwie podaje wzmiankę o 

| astaieniu Biaterusinów, mianowicie 
przy wschodnich gra-icach pow. Lu- 
cyńskiego. 

1  Jeszcze dzisiaj, po 5ciu la'ach 
iš wylężonej pia y p. Jezowitowa w bia- 
 toruSkiej prasie na Łotwie wciąż się 
walczy 2 używaniem jęryka rotyj- 
skiego rawet przez najbardziej u- 
świajomionych Bi łorusiaów. Np. w 

 osiatrim N-za miesięcznika „Bieta- 
ruska Szkoła w Łatwi”, w artykule 

 wstępiym pi. «Łyżka dziegciu w 
beczce miody»' autor opowiada z 

oburzeniem, jak podczas uraczystiega 

   

    

    

      

     

   

   
     

  

   

   

    

      

     

     

    

obchodu 5-lecia białoruskiego od- 
rodzenia na Łowi2 w lokau „Dźw ń- 
ska] Dzarżaunai Bi łuuskaj Oim- 
razji* w dniu 26 września rb. biało” 
ru kis rnauczyciaki, bye wychowa- 
nice tego gimna jum, w rozmowach 
pomiędzy sobą «traszczać iak Saroki 
pa ra i-jsku». Podobri:ż w os'anim 
Nr e tygodnika pt, „Hołes Bi łan sa* 
wyyka się pewnemu nauczy ia- 
lowi w szkole  białoru-kiej, że 
dzieci swojejksz ałc w szxolejrosyjskiej. 

Nis można jednak nie p zyz ać, 
że wy'rwała, a zwłasz za suio ti an- 
Sowa a»aca p. Jezowiicwa zaczysa 
p zydosić owoce, gcyż szk ły tiało- 
ru kie w Latgaji wypusz zaą co 
rek p w-ą itošė mloozi ży, z kórej 
si; ksz ał uą coraz to icz iejsi dzia- 
ła ze o ideologji już całkiem okreś- 
lonej, a na'zup:laisj zgodnej z iieo- 
logją sowi:cką. —. 

Rząi łotew ki z począku barczo 
usil i: wscółp accwał z powstantem 
W Letga ji ruchu białoru ki:go, k Ó:e- 
mu wi ski: usługi odcałą zwła-zcza 
p. Walena Sei, k'óra pocówczas 
piastowała u'zą i wice-1 inistra Oswia- 
ty. Ruch białoruski zos'iał wówczas 
energi zie poparty, jako-kontr paa 
przeciw polskošci Ltgaii. Pus: z0- 
no z góry mot d'ordre, że Polaków 
w Lagaii nisma i że ci,kó zy Pola- 
kami się mianują, to są w zysko 
spola-żsni Biał rusii. Urzędowy spis 
luiności 1920 r. wykazał bezmała 
70.000 Białorusi ów w La gaii i -zko- 
ły riał>ru:kie za z.ły pows'awać, jak 
g'zyby po desz zu. Włascy wy ział 
białoruski przy mio. Oswiay pia о- 
wał całą ;aą z p. Jezowi «w.m 'ak2 
insptk orem. Ale ni: w z'sko szła 
tak, iak się chciało: s koiniciwo, s.is 
luanoś:i, — to można było sziucz 12 
urzątzić, ale z wyborani do sejmu, 
— iZecz była inna. Wy zło szy ło z 
wolka. Fiasco lisy białoruski j była 
kompietne, gdyż ludnosć, ko zys'a 42 
z tajności wyborów nie poirzep wała 
się lękać represji; p. ] zowitcwa ra 
wisca:h słuchała ale pizy głosowa- 
niu nic mu nis cała. 

Aiš i> drugi s;is urzedowy lud- 
ności w 1925 r. wykazał, © d iwo, 
Białorusi ów nisedwi+ o pcłowę 
mni j, niż to było w 1920 r. Widać 
z tego, jak można taki:j urzędowej 
stlaysyce wi rzyć. Oióż rczwiązanie 
za.a ki kwi w tem, żeto nie zmni.j- 
szyła si, a rawet padł» Zupełnie po* 
pariż ki-rują y.h sfer łotew kich. 
Jezowitcw nie uługo jednak biedował, 
bo oio wzarian za Siracone popar.ie 
łotew:ki: uzy.kał on o wi:le moż- 
niejsze i na da zą metę obrachowa- 
ne poparcie sowi-tkis, któremi dzisiaj 
się cieszy. 

Co spowodowało zmianę w ta- 
ktyce łotewskiej? trudno wied icė. 
Z jednej strony różne niedokiadności 
rachunkowe i sprawy polityczne u 
p. Jezowiiowa, kompromitacja przy 
wyborach do pierwszego sejmu, nie 
maiejsza poratka przy wyborach do 
następnego sejmu (obecnego) wykry- 
ci: jakoby soiskowania Biatorusinow 
monarchistów ciy też bizłogwardzi= 
siów,—a może z drugiej strony prze- 
konanie stę łotewskich sfer kierują- 
cych, że polskości w Latgalii można 
Się mie lękać, — to wszystko są naj- 
bardziej piawdopodobne przyczyny 
zmiany frontu łotewskiego względem 
ruchu b ałoruskiego. Dość. że Łotysze 
uznali widocznie ruch bietoruski, jako 
zawracanie glowy mało im korzyści 
przynoszące i usiąpiii p. Jezowitowa 
Sowietom, którym odmawiać przecież 
nie wypadało, to nie z Polską sprawa. 

Niełaska łotewska, k óra spotkała 
ruch b'ałoruski była z początku tak 
wielką, że nawet zosiał zamiięty Wy 
dział Białoruskiego Szkolnictwa przy 
m n. Oświaty i białoruskie szkoły od+ 
dane Wydziałowi Ogólnemu. Udało 
się wprawdzie po dłuższej przerwie 
Wydział Białoruski odzyskać, ale 
p. Jezowitew nie potrafił zosiać jego 
kierownikiem, co wszakże nie prze- 
szkadza mu wc'ąż © to się starać, 

_ Nie można jednak obecnie powie- 
dzieć, że ruch biełoruski . w Latgaiji 
jest teraz 'łumiony, — jest on raczej 
życzliwie toierowany, ponieważ, jak 
to się daje odczuwać, życzy sobie 
tego wielki sąsiad od wschodu, Nie 
bardzo to Oczywiście w smak łoty- 
szom, ale—to trudno—niema rady. 

Taka jest pokrótce historja ruchu 
białoruskiego w. Latgalji. 

Jeśli zaś chodzi o obecne stadjum 
tego produktu sowieckiej agitacji, to 
pierwsze, co. Się rzuca w oczy, to 
zasobność finansowa. Jeśli dziwnem 
się wydaje, skąd te olbrzymie Środki, 

jakiemi antypaństwowy ruch bia©* 
ruski rozporządza w Polsce, to nie 
mnizj tajemnicze są te sute #6а 
pieniężne podsycające ruch bisłoruski 
w Laigalji. aakca w obu tych 
ogniskach skoordynowana |. jednej 
batuty się trzyma, to łatwo spostrzedz, 
zatem i Środki muszą być od tego 
samego kapelmistrza. Nic to nie 
szkodzi, że dolary, które otrzymuje 
p. jezowitow na akcję białoruską prze: 
syła mu „wujiszek z Ameryki" — tak 
przynajmniej mówią na Łotwie, — 
niech i tak będzie. 

Dość, że z tych „wujaszkowych* 
pienięczy wysta'cza i na gazety i na 
szk ły, ! na różne stowa zyszenia, i 
na aguacje przedwyborcze (bez suk- 
cesu), a oczywiście nia brak ich 'ak+ 
że p. Jszowiiowowi i na. bardzo wy- 
godne ży ie. 

Jest więc tygodnik p. t. „Heclos 
Bisłarusa* i miesięczmk pedagogi z- 
ny p. t. «Bi łaruskaja szk ła u Ła'- 
wii». Jest „Tow. Bi łaru-ki.h Wuczy= 
cielau п La wii“, daiej kulturalno-o- 
światowe tow. „Bi łaruskaja  Chata“, 
jest tow. „Ruń”, jest „Praświ:ta*, 
jest poliy zne „Tow Bi łarusau Wy- 
barsz zykau*, jrst <Bi.łaruskoje Cen- 
tralinoje Paży.zkowo - sbereha ielnoje 
T-wo», 

O ga'i uje się pnzatem stały «Bie- 
łaruski Nacyanalry Teatr u Ła wii>,— 
dosk mala pla:owka propaganacwa, 
ra kótą Rada pizy Biał, Wy ziae 
s«koimym przy min. oświaty wyasy- 
gnow:ła przed paru iyzodniami 
1.000 łatów (1 łat równy plus minus 
2 złbiym). 

Ta sama Rada zdecydowzła przy- 
stąpić do wydawania bisloruski.h 
książek i podreczników, na co wy- 
znaczono 2000 ł"ów; wyznaczono 
też sumy na 5—10 stypendjów dla 
studentów Bułorusinów na uniwer- 
sytccie w Rydze, Naiwnym, kto uwie- 
rzy że można organizować stały teatr 
białoruski w Latgalji za 2.000 złotych 
i wydawać książki I podręczniki ma- 
jąc na to 4.000 :łotych. A skąd pie- 
niądze na wydawanie wszystkim bez 
wyjątku uczniom uczęszczsjącym do 
bizłoruskiej szkoły po 8 łtów (16 1.) 
na obuwie, skąd pi-niądze na herba- 
tę, cukier, Obwarzanki, cłówki, kajety, 
podreczniki bezpłatnie dawane. ucz- 
niom? przecież nie idzia to wszysiko 
z mizernej sumy 60 kilku tys. latów, 
jaką wecług rządowego bu iżeiu roz= 
porzącza Wyćzi ł Szkolny Bi: łoruski, 

Parę słów o prasie: wspomniany 
tygodnik p.t. „H.łos Buełirusa" jest 
sprawni: redzgowany, dobry papier, 
obfity materj:ł, czasem bywają iustra- 
cje, zaś miesięcznik p.t. „Biełaruskają 
Szkoła u Łatwii” jest stale ilustrowa- 
wany. Oba te czasopisma podpisuje 
p. ] zosiow. Rozsylane są hojną rę- 
są bezpłatnie tym wszystkim, od któ. 
rych redakcja może się Spodziewać 
sympatji i rezpowszechriania, W 
„Hołosie Bie“ obok artykułów o 
treści politycznej, pouczającej i infor- 
macyjnej odnoszących się do Spraw 
miejscowych, jest duży stały dział 
p.t. „U Radawaj Biełarusi* oraz obok 
p.t. „B'ełarusy pad polskaj akupacy- 
jaj Same „tytuły wskrzują 0 co 
chodzi. Dział dotyczący Białorusi Sa- 
wieckiej podaje same szumne i po- 
myślne wiadomości, — warto pizy- 
toczyć, bo ciekawe: więc w jednym 
z ostatnich N-rów, po kolei: O aka- 
demickiej konferencji w Mińsku, i w 
związku z nią o znanym filelogu pol: 
skim, prof. Baudoin de Courtenay, o 
liczbie bibljotek robotniczych w re- 
publice blaioruskieį (302 bibljoteki z 
300000 tomów!) o wydawaniu w 
Mońsku pionierskiej  bibijotek, o 
przysłaniu dla Białorusi od Gławnauki 
1,000 tomów z dziedziny historji Bi<ło: 
rusi io białoruskiej przyrocz:e, o tech- 
nicznych szkcłach O wiecz kursach dia 
małopiśmieanych, o fabryce betonu, 
o explca acji torfow sk, o budowasiu 
nowych domów w Mńsku i kanali- 
zacji miasta, o letniskach i kuroria:h 
dia ludu pracującego, o hodowli ra- 
sowych koni, o zakupie przez r/ąd 
inkubatorów dła towarzystw hodewli 
rasowego drobiu, o składach mater- 
jałów drzewnych dla ludności i bez: 
leśnych rejonach i t.p. Słowem każ. 
dy, kto te wiadomości pizeczyta jest 
wprost oszałomiony i zachwycony 
nietylko sprawnością gospodarki na' 
Białorusi Sowieckiej ale i wysoką 
kuliurą i cywilizacją, które tam zapa- 
noweły od kiku lat pod rządami So- 
wietów. W tym białoruskim raju o 
ile lepiej niż na Łatwie, niech i łoty- 
szom ślinka cieknie. 

Zaś w dziale obok, p.t. „Biełaru- 
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Redskeja ręko rzów niezamówionych 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
EWASŁAW — ul. %go Maja 
DUKSZTY — uł Qen. Ferbeckiego н 

DUNWIŁOWICZE — uł Wileńska i 
GŁĘBOKIE — ut Zamkowa SN 
GRODNO — Piac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKEI — Związek Ziemia 

ul, Maisra Maciiewicze 54 LIDA — 

eru 20 groszy 
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ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

8 

ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 26 
NOWO ŚWIĘCIANY — uł. Wileńska 78 
POSTAWY — u, Rynek 19 
STOŁPCE -— ul. Piłsudskiego 
87. ŚWIĘCIANY — wi. Rynek 9 
ŚWIR — ul Iro Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA-ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁGSZEŃ: Wiersz miitr etrowy jednoszpaltowy na stranie 2-e! 1 Ś-ej *0g 
| na tekstom 10 groczy. Kronika reż 
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EASA d 

Aresztooania Polaków w pasie granicznym 
Sytuacja w Kownie wciąż niewyjaśniona. 

Ludność za kordonem oczekuje przybycia wojsk polskich. 

Bezpośrednio z Kowna otrzymujemy dziś wieczorem następujące 
wiadomości. Sytuacja narazie opanowana jest przez nowy rząd, wszekże 
przez opozycje czynione są nadludzkie wysłki by porwać szzerokie masy 
do buniu. Garnisony w Kownie, Oicie, 

„w ostrym pogotowiu. 2 pułkowi ułanów. w Olicie, zabroniono rozmawiać 
Potwierdzają się pogłoski, że w z ludnością, 

Wilkomierzu i Marjampolu są 

Marjampolu mieści się 
główny środek wrog'ej dla nowego rządu akcji. Tłumaczy się to tem, 
że b. prezydent Grinius pochodzi 
tyków. 
się za starym rządem. 

Zewsząd dochodzą wiadomości 
te rozpuszcza sam może, że pogłoski 

z Marjampola i ma tam dużo sympz- 
Narazie nic niewiadomo o losach 8 p. piech., który opowiedzisi 

o akcji komunistów, wszelako być 
rząd dla stworzenia preteksiu 

utrzymania w kraju stanu wojennego. 

W pasie granicznym szerzy się ogromne prześladowanie 
Polaków zwłas cza większych właścicieli. 

Wczoraj aresztowano w okolicy Szyrwint i Muśnik, 4 zie- 
mian Polaków, mianowicie: Koskę, Podberezkiego, Kaczyńskiego 

i Ruszczyca. 
Ludność po temtej stronie granicy oczekuje przyjścia wojsk 

polskich. Wytwarza to ogromną nerwowość wśród litewskiej 
straży granicznej i zmobilizowanych „szaułisów”. Litewskie pos- 

terunki są znacznie zw:ększone. 

W Kownie aresztowano 300 osób. 
Z Kowna donoszą: Aresztowano lu wszystkich członków gazeiy komu- 

& & 

nistycznej «Przedstawiciel Robotników». W związku z tem dokonano maso- 
wych aresztów pod zarzutem uprawiania agitacji komunistyczneji Liczba 
aresztowanych sięga 300 osób. Między innemi aresztowano niejakiego Czer- 
nego. który rzekomo przygotowywał putsch komunistyczny we wszystkich 
państwach bałtyckich i był wysłannikiem 1il międz. 

Zbuntowane pułki komunistyczne? 
_ Na pogranicza litewskiem rozeszia się pogłoska, że dwa pul- 

ki iitewskie, opanowane przez agtację komun'styczną, wybrały 
własnych d-ców i przedzerają sę w kierunku wschodn m. Puiki 
te zamierzają jakoby się przedostać do Rosji przez terytorjum 
Polski lub Łotwy. 

Potwierd.enra tej wiadomości narazie niema. 

Żukauskas o polityce Polski. 
Według doniesień prasy łotewskiej z Kowna generalny inspektor Żu- 

kauskas udzielił wywiadu, w którym miai stwierdzić, że Polska nie ma 
widocznie w istocie agresywnych zamiarów i jest zdecydowana na polity- 
kę wyczekiwania. 

Smetona pertraktuje z mniejszościami 
Według doniesień z Kowna Smetona wezwał jskoby do siebie przed- 

stawicieli mniejszości polskiej i niemieckiej dla nawiązania porozumienia 
w sprawie ewentualnego udzielenia poparcia. rządowi. 

Szkirpas oddany pod sąd. 
Wedlug informacyj prasy ryskiej zostali oddani pod sąd polowy 

b. naczelnik sztabu 
politycznej. 

„Lietuvos Zinios“ 

Ltewskiego  Szkirpa i komendent kowieński policji 

zagrožcne 
Wediug ostatnio otrzymanych wiadomości z Kowna Plechawiczius 

miał uprzedzić redakcję „Lietuvos Żinios* (organ liaudininków) że pismo 
zosianie skonfiskowane wrazie powiórzenia się napaści 
litewski, 

na nowy rząd 

Odroczenie sejmiku kłajpedzkiego, 
GDAŃSK, 22. XII. Pat. Z Kłajpedy donoszą, że odróczenie 

sejmiku kłajpedzkiego miało nastąpić na życzenie gubernatora. 
Gubernator wyraził ponadto wobec przewodniczącego sejmiku 
życzenie, aby żaden z posłów sejmu litewskiego nie udawał się 
zagranicę. 

Min. spr. zagr. Łotwy. 
RYGA, 22 XI. Pat. Nowy minister spraw sagranicznyci Zielens 

przyjął dzisiaj korpus dypiomatyczny. Jak donoszą dzienniki, minister Zie- 
lens uda się wkrótce z wizytą do Talinu. 

sy pod polskaj akupacyjaj* dobrano 
inne wiadomości—ato są: także po 
kolei: „Zabili dwuch  bielaruskich 
dziejaczou*, dalej: „Aryszty siabrou 
Hramady“, daleį: „Aryszt b, redakto- 
ra „Biełaruskaj Sprawy“ itd. lub: 
„Bietarusy baroniuč swaju ziemiu at 
polskaha zasilja* (mowa o sądzie w 
Wilnie nad podpalaczami w Dziśnień- 
skim pow. po wyjściu Niemców w 
1918 r) oprócz tego bywa zawsze 
kilka ogólnych wiadomości o Polsce 
podobnie dobranych. Pozatem dużo 
miej:ca udziela się sprawom Hro- 
mady: na terenie naszych województw 
wschodnich, 

Jednym z ciekawych jest Świeżo 
wydrukowany artykuł p.t. <Niepiere- 
możnaja siła», którą to siłą jest 
właśnie Hramada, nazywana także 
«wielizarnaja narodnaja aumja». Mar 
Szałsk Plsudski jest wyśmiewany i 
bagatelizowany,—lud białoruski nie 
taki głupi, żeby iść tam, gdzie kiero- 
wać będzie marsz, Piłsudski Dostaje 
się przy tej okazji i min. Meysztowi- 
czowi, i posłowi Niedziałkowskiemu, 

i p. Osniciawskiemu a także i wileń. 
skiemu «Słowu». Artyku, mający 
cechy wyr:źiego inspirowania koń- 
czy się słowami że pomimo wszyst- 
ko „Hramada da swajej mety daj. 
dzie”. jaka to meta, tego nie powie- 
dziano, ale to wyraźnie widać, —Sg- 
wiety. 

Należy podkreślić, że marsz. Pił. 
sudski- w każdym N rze jest zwal- 
czany, jsko najgorszy wróg białorus 
kiego narodu. 

Dia lepszego zamydlenia oczu 
pisze czasem  „Holos Biełarusa* į 
przeciw Rosjanom, najczęściej łącząc 
rosjanina, carskiego urzędnika z SE 
skim „panem*. Każdy Polak jest 
Zawsze pantm, nawet pepesowiec, 
nawet chłoa polski, —żadnego Poją- 
ka pod żadnym pozorem „Hołos 
Bieł.* tie oszczędzi, —co zaś do Łot. 
wy i Łotyszów, to wyraża się o 
nich z należnym uszanowaniem, ale 
nic więcej. 

Czuwajmy, abyśmy nie byli za. 
skoczeni. 

As-Tur. 

„Konserwatyšci“ kowieńscy. 
| Z Kowna donoszą: O'ganizuje 

się tu wielkie stronnictwo konserws- 
tystów, do k órego wejść mają przed- 
stawicizle wszystkich pariji prasicc- 
wych i wie.ki przemysł żydowski. 

Zmniejszenie budżetu. 
- Z Kowra donoszą: Projekt bud- żetu ulegnie znacznej modyfikacji, Budżet zostanie zmniejszony © 20 mii. litów. 11/, mil, lit, zostania w;y- Pocany-h Aacbovieksimu, Posiedze- €jmowe o i 
Eine będą się dopiero pa 

Poseł włoski w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Przybył tu С z Rygi = „włoski Stranjeri, kióry 

sł przyięty natychmiast 
prezydenta Sadocz,- „e 
EDO ans TZ NEYYEOPZERZNWEONKĄ, 

Sejm i Rząd. 
Podpisanie traktatu nawiga- 
cyjnego polsko.norweskiego. 

WARSZAWA, 22 Xli (PAT. ia 22 grudnia 1926 roku AA dy 2. stał w Warszawie pomiędzy Polską i Norwegją traktat haadiowy nawi- gacyjny. Traktat ien pocpsali w imieniu rządu polskiego p. August Zaleski, minister Spraw Zagrańicznych i p. Eugenjusz Kwiatkowski, minister Przemysłu i Handlu, w imieniu rządu norweskiego p. Niels Christian Dit- loff, charge daffaires w Warszawie. 

Nominacja barona de Veaux 
WARSZAWA, 22Xl! (PA - ron de Veaux radca šabieias UD, bliki francus:i-j w Warszawie został mianowany ministrem pełnomocnym repubi:ki francuskiej w Albanii. | 

Plan gospodarczy P. K. O. na 
rok 1927 

Rada zawiadowcza P. K: O. ‘та- twierdziła plan gospodarczy tej w stytucji na rok 1927. Dochody PK.O. zostały preliminowane w sumle 12,8 miijonów złotych, wydaiki w sumie 11 milij. złotych. Rada zawiadowcza 
upoważnła prezesa P. K. O. do podwyższenia stawek opłat maripu- cyjnych w obrocie czekowym o ileby piowadzone pzrtraktacje z Generalną Dyrekcją Poczt i Telegrafów 0 zni- żenie cpłat od P, K. O. nie dopro- wadziły do pożądanego rezultatu. 

Posiedzenie rolniczej Komisji 
opinjodawczej. 

WARSZAWA 22XIi. PAT. Dai 20 b.m. odbyło się w Prezydjum Ra- 
dy ministrów pierwsze posiedzenie 
komisji opinjodawczej (rolniczej pzy prezesje komitetu ekonomicznego mi- 
nistów pod przewodnictwem pos. Juijusza Poniatowskiegc, 

Komisja obradow:la nad planem 
prac, przyczem ustalony zostzł sze- 
reg zagadrień, któremi komisja zajmie 

się Z własnej inicjatywy, zreferowania 
których podjęjj się posz'zególni człon 
kowie komisji, 

W odniesieniu do opracowywane: 
go przez rząd zagadnienia zamknięcia 
granic dla eksportu zboża komisja 
złożyła p. prezesowi Komitetu Eko- 
nomitznego oświadczenie wypowia« 
dające się przeciw zastosowaniu za- 
kazu wywczu, jsko środka zbędnego 
gdy chodzi o utrzymanie cen zboża 
na poziomie rynków światowych, 
oświadczając się natomi;st za popie: 
rariem w mi:rę pot: zeby wprowadze- 
nia na rynek krajowy tańszego zboża 
zagranicznego i za stosowaniem środ- 
ków, ułatwiających rolnikom przyśpie« 
szenie omłotu zboża i polanienie 
transportu do ośrodków potrzebują- 
cych dowozu. 

    

ię)  E. Mieszkowski 
Miekiewicza 22 

KAPELUSZE : +. 
Velour, meloniki, mar. Borsalino, Habig 1 i 
CZAPK!: ciepłe podróż,, sport. i study,



W sobotę 11 b. m. odbył się w 
jednej z sal Uniwersytetu odczyt p. 

rektora  Parcziw:ki go na tema! 
„Mniejszości narodowe w - monarchii 

a w repubice*. Prelegent na wstępie 
zaznaczył, że temat jest tak obszerny, 

iż mózłoy być przedmiotem cał-j se- 
rji odczytów. Nie poruszał też p. 

rtktor kwestii mniejszości w naszem 

państwi=, zazna zaą: jecysie, iż czy- 
niony nam często zarzut nacjonalizmu 

nie cparty jist na prawdzie. Nacjo- 
naizmu w Polsce nizma. Pola'y, to 

jedyny naród, kóry ma go 1aczej 
zamało.Przypomnijmy Polskę Piastó w. 
Granica Polski sięgała dalcko iza 

Odrę, a wpływy polskie dochodziły 

aż do murów dzisiejszego Berlina. 
Cały ten zachód myśmy stra ii bez 
waki. Daej Polska dopuszczała w 

wielkich rozmia ach immigrację nie- 
miecką i żydcw ką 

Piz chodząc do właściwęgo tema- 

tu odczy u, zaznaczył prelegent, że 
nie będzi: iakże mówił u staaowi ku 

mnijeszości w Szwałcacji, bo tam się 
stosunki od wi:ków  wytwarzały 
historycznie, a więc jako waór do 
naśląadowa ia Szwajcaria się nie na- 
daje. Stosu.ki narodcwoś.iowe tam 
nie były wytworzone ani przez rewo- 
lucję u i:zrą, a-i przez uchwał: ki ku- 
set lak zwanych pizedstawici<li na- 
rodu. 

Zestawienie stanowiska mniejszoś- 
ci narodowych w rczmalych mo: 
narchjach i republik:ch rozpoczął 
rektor Parczewski od Francji, kio a 
1ie jest pod względem narodowościo- 
wym krajem jednolitym. Na pólnoce 
rym wschodzie istnizje grupa mniej: 
szości flamandzkiej, na ptłudniowym 
zachodzi: Baskowie, dalej Ka'a'ono- 
wie, A wszak ni: prawiż o ni.h nie 
słyszymy. Bardzo umiarkowane aspi- 
racje regjonalae tam się wcale na 
szersze forum polityczne nie prze- 
dostają To samo można powiedzieć 
o sz zepie celtyckim w  Bretanji 

(1200 tysięcy osób). Za cesarstwa 
mieli Bretońc'ycy pewne uwzględe 

nienia języka w szkołach. Repnbuka 
skascwała i tę odrobinę praw. Sto- 
sunki w Brefanji za czasów republiki 

panują iske, s u nas byy w 

Pozrańskiem. W rozmowie z iekto- 
rem pew en Bretończyk na wspomnie- 

nie o Francuzach rzekł: „Nous les 
detestons, ces coquins-la, comme vous 

destetez les Russes!*. Oto co wywołała 
republika. 

Tymczasem odmienne stosunki 

anują w sąsiedniej monarchicznei 
Belgji, gdzie sporów narodowościo- 

wych niema. Próvowai je wyw łać 
w czasie wojny Ni:mcy, ale usiłowa« 
nia ich nie dały żadnego rezul'a'u. 

Przechodząc do Turcji wspomi”a 
relegent o tej swobodzie, kóą sie 

ta dawniej Orecy ci:szyi. Tworzy: 
oni świat całkiem odrębny z pa!rjar- 

chą konsta wyaopolskim na czele, mie- 
li swoje własne prawa, mi-wai nawet 
cza:ami pośredni w.ływ na rządy. 
Te'az w wolnej republice tureckiej 
mało już Greków zos'ato. Krocie iy- 
się y tej tubyczej odwiecznej lud- 
ności zostało wygnanych. 

Austrja dzisiejszą ma swą mniej- 
szość "w  Kotyutji; (Sł.weńcy). 
Za Habsburgów uwzględriaao ich 
prawa językowe w s.k.łach. Dziś 
tego już mema. 

Przechodząc do k'ajów, gdzie 
Ро'асу są mriejszoś ią, opowiadał 

ВОМО 

ODCZYT REXTORA PARCZEWSKIEGO. O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

W wczorajszym Karjerze Wileń- 
skim spo kalśmy doskonay ar'ykuł 
p. Wysłoucha Jest on wisikim  po- 
stępem, wi ikim pchnięciem sprawy 
naprzód. Paa Wy-louch zgadza się 
z nami, że budowanie samorządów 
na 5 przymiotnikowem prawie wybor- 
czem nie ma sensu. 

Ar'yktł p. Wysłoucha nie byłby 
orygina nym, gdyby ni» to, że u- 
mi+szczony został w Kaurjerze Wi- 
leńskim o'az góyby nie był ozdobio- 
ny iateresują ą krytyką nadto szyb- 
ki:h postępów demckracji, które de- 
popularyzują samą za-adę, samą 
ideję. Zoaniem p. Wysłoucha demo- 
k'acja, jako za aja jest dobra, właŚ:i- 
wa i :łuszra lecz zbyt ratysane jej 
zastosowanie na ni:pizygotowanym 

ncie samą za adę depopularyzuje. 
aa Wysłouch pisze: 

Zaryzykowałbym nawet przypuszczenie, 
że obserwowana dziś szeroko niechęć do 

Represje prasowe. 
wielki. „ Dzi- 

daj SME USP re a TW 
Rokowanie Kowna z Kłajpedą. 

BERLIN 22 XII PAT. Według informacji agencji Telegraphen Union ‹ h a 
Eos g mani aaa eis manai ania, 
elami u kł. dski rokowania, między inaemi w Sprawie zmian w 

kc wa ug Šiaiycis doniesień sejm kłajpedzki odroczył się na 

prelegent o stosunka h w Niemczech. U iy demokratycznego w dużej mierze 
Że się działo w monarchji, ae zęgę pe właś de wych zbyt ryzykow- 

dziś w r:eczypospolitej jest stokroć nych eksperymentów, ja-ie przeprowadza 
gorzej Wówczas zwa'czały Poaków się na żywym crgan'zmie społecznym w 
rząd państwo i orzewatci=niek 6 egru- imię TI 

i Dziśtę i polskość nizty- see ar, aki zę Dy poli y Z 1e. € 1p05 : du na to Czy przyb orą one f rmę komit- 
ko państwo, lecz czly giai e zyatyczną, Gosyeow Be, „Czy m monarchi- 

bez różnicy partji, nie wyłączając cen- styczną —są pieczotowicie wychowywanemi 
roślinkimi zbyt abstravcyjnej i nieliczące, 

trum i socjalistów. Przemoc ta wy się z życiem demokracji dzisiejsz?j Pota 
wiera skutki. Oio przykład jaskrawy. nę obowiązywanie unm.s «najbardziej demo- 
W Bytomiu, mieście w znacznej CZę- kratycznej» konstytucji, prz: zupełoym bia- 
ści polskiem, urządzono w tym roku ku zrozumienia wśród polskiego społeczeń: 

i Kc — stwa samej istoty i ducha demokrscji, stwa- dla polskich dzieci Komunię św. I : TŽ ap ieci st pi. rza niezdrową parodję ustroja demokraty- 
dwoje tylko dzieci do niej przystąpi: cznego. W dziesziaie ustawodawstwa naśla- 
ło, większość rodziców zlękła sią tE- dujemy Piotra Wielkiego, europeizującego 
roru niemieckiego. Charakterystyczne 
były słowa posła Komierowskiego, 
wypowiedziane przed wojną: „Oy 
Wilhelm umrze, umrze ostatni przyż- 
wolty hakatysta”. : 

W Saksonji maleńki naród łużyc- 
ki za rządów królewskich miał pewne 

uprawnienia w szkole. W/ kościele 
katolickim bywali i biskupi Łużycza: 
nie. Dziś w saskej republice stosun- 

ki fatalnie się pogorszyły. Nawet w 
kurji biskupiej zapanowsł bakatyzm, 

w e w Czę- 

ści. ącej panowaniem rze- 
0 czeskiej, ludność polska 

jest dziś w położeniu gorszem, niż 
dawniej pod berłem Habsburgów». O 
tem, jak się wiedzie naszym rodakom 

w rzeczypospolitej kowieńskiej wie« 
aż nadto dobrze. 
Z tego krótkiego zestawienia wi- 

dać, że wszędzie stosucki narodo- 

wościowe się zaostrzy y, gdzie tylko 

R. "episami o formie ubrań lub obci- 
BR ód i w srosób analogicztyy knsimy 
się w drodze nakazów prawn ch uczynić 
nasze społeczeństwo demokratycznem. 

Wszysiko to jest słuszne i praw- 
dziwe i czuć poza temi słowami czło- 
witk», К'б у zna nasz kraj, naszą 
wi:ś, nasze społeczeństwo. Mni:jsza 
o to, że obrona demok acji przez de- 
mok'atę po urzeczywisiniżniu zasad 
tej demokracji pizyoomina obronę 
socjaizmu przez socja istów po urze- 
czywistnieniu zasad Socjaizmu przez 
ustrój bolszewi.ki, I tu i am mie- 
liśmy to samo: „to za pręcko, to za 
radykalnie, — spaczono na:zą ideę". 
Marejsza z tem. Jesteśmy przeciwni 
kami demokracji, ałe zgad'amy się, 
że w tem pojęciu, jakie nadaje jej sp. 
Wysłouch mi ści się dużo stron do- 
datrich. Zgadzamy się całkowicie z 
p. Wy:łouchem, 2е taki>į demck'a'ji 
w spcłaczeństwis nisyko naszego 
kraju, ale może jeszcze bardziej in- 

czas nieograniczony. 

  

„Lietuva“ o przewrocie, 
Dzień 17 grudnia stał się dniem 

historycznym, dlatego pozwolimy 
sobie przyjrzeć się blitej tym czyn= 
nikom, k 6re wywołały ten przełom w 
życiu państwa. 

Pół roku rządów p. Sleżew cziusa 
wywołzły we w:szys'kich warstwa-h 
społeczeństwa niedow i:izanie i obawy 
© przyszłość kraju. Obawy wywoła- 
ne zos ały niz ciężk'm stanem ekono- 
micznym pańsrwa, który daje się 24 
uważyć we wszystkich państwach w 
okresie powojenrym, lecz specjalnym 
kizrunkizm politycznym jego rądu. 

Polityka rządu była bardziej przy- 
chylną tym elementom, kiórym idea 
komunistyczna i interes własny były 
droższe, od najwazniejszych potrzeb 
pańsiwa, i nawet od wolności i nis- 
podległości narodu litewskłego. 

Rozszerzanie się komunizmu w o- 
statnim okresie rządu było tak pewne 
tak jawne, że niemożna podziwi:ć 
tego niepokoju jaki ogarnął najszersze 
warstwy społeczeństwa, i przędsta- 
wicieli obcych mocarstw. Ci ostatni 
niejednokrotnie zwracali uwagę p. 
Sieżewicziusa na  niebezpieczeństwo 
grożące krajowi przed zalewem ko- 
munizmu. 

Wobec takiego stanu rzeczy, spó- 
łeczeństwo nis mogło zachowywąć 
się biernie jak również i wojsko, któ* 
re jeszcze nie tak dawno  Ofi:rowało 
tyle kiwi za niepodległość pańs'wa. 

To też nic dziwnego, że wojsko 
ponownie stanęło zbrojnie, ażeby bro- 
nić kaj przeciwko rządowi który 
chciał prowadzić państwo na wschóo. 
Že krck wojska był zgodny z poję- 
ciem ogółu, dowodzi wisika ilość 
otrzymanych powinszowań z całego 
k'aju i zagranicy 

Wypaiki 17 grudnia, które usu- 
neęły rząd Sleżewi:ziusa wy'woliły 
Litwę od grożącego ni:brz_ieczeń- 
stwa — przewrotu komunistycznego, 

Jest wiajomem, że stary rząd za- 
miarzał «aresztować  wybitni:jszych 

przywódców opozycji między innemi * 
p. A. Smetona, Krupowi:za, Ambro- 
z:juisa i ianych. Aresztowania miaty 
być dokonane w nejbliższym czasie. 
Szef Sztabu Generalnego już za zął 
nawet areszty ni których oficerów. 
Wobec tego wojsko zmuszone było 
do kontr akcji i stworzywszy Tymcza- | 
sową Raię Wojenrą 17 grudnia o 
o godz. 3 rano wzięło ster rzątu w 
swoje ręce,—i po usunięciu gabinetu 
Slążęwicziu:a, przeka ało go w ręce 
piśrwszego liiewskiego prezydenta p. 
Smetony, aby Wyprowadził kraj z 
ciężkiej sytuacjj Kumpetencja Tym- 
czasowej Rady Wojennej trwsła nie 
cługo i powróciła znowu na drog 
rawną. Tegó samego dnia prof. 
oidemaraś sformowzł nowy gabi- 

net, który został zaiwierdzony w 
tymże dniu przez prezydenta Dr. K 
G'iniusa. Tymczasowa Rada Wojen- 
ną trwałą u władzy ni:czł: 24 godziny 

18 grudnia |nowosformowany” ga- 
binet zaczął pełnić swe obowiązki, 19 
grudnia o 12 godz. zebrało się po” 
siedzenie Sejmu, na któremi zostały 
ogłoszone: zrzeczenie się Prezydenta 

     

  

Skarżysz się, że życie nie przygoto- 
wało Cię do trudnego zadania 

wychowania dziecka — prenumeruj 

„DZIECKO i MATKA" 
ME SARS STR СРИТЕОНОЕВЕ 71 За РОН 

Pismo to TA = od wszelkich 

Kwartalnie 2 zi. 70 gr. 

į Adm. Warszawa, Krak. Przedm, 99. 
Konto P. K. O. Nr 12,900, 

  

Institut de Beaute 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37» 
m. 1, tel, 657. Leczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
ryszczy, plam na twarzy. Masaż 
leczniczy. Masque Pate. Leczenie 
włos, od wyp. I łupieżu. W.Z.P, 58. 
  

  

Administrator 
kaw. 32 lata rzutki, energiczny 1 
zarmił, rolnik i hodowca z praktyką 
w 'znany.h majątkach Poznańskiego, 
Szuka stanowiska ew. na Kresach, 
Zaa się, również na leśnictwie i prze» 

myśle roln. i leśnym, Śmigielski. 
Jarocin. (Pozń.)       
.Z0Q 

ul. Mickiewicza 4 

  

Dr Grniusą i wybory prezydenta 
państwa. Prezydentem Republiki żo- 
stał obrany Antoni Smetona, jeden z 
naj siększych patrjotów litewskich i 
diiałaczy spcłsCznych, pierwszy Pre- 
zydent Litwy. 
BŃ Dziś ponownie obrany Prezyden- 
tem cieszy śię we wszystkich war- 
stwach społeczeństwa i wojskowości 
największemi zaufańiem. Na tym śą- 
mym posiedzeniu Sejmu zostało ó- 
brane prezydjum, do którego weszli: 
p. A. Siunlgiaškas marszałek—Krupo- 
wiczius i Ambrozajtis. 

Zmiana rządu spotkała sie z 
powszechrem uznanień wszyskich 
wars'w  Spółeczeńsiwa  liew-kizgo. 
Os a'nie wypadki uratow ły Li wę od 
zagłady, ao j-kisj prow:dzł stały 
rząi usłuą: ją óddać na łup bol- 
szewizmow:. Nader charak erystycztie- 
mi są słowa wypowiedź ane prz z p. 
Pożzłę, aresztującym go  oficeronit: 

poleca 

na nadchodzące Święta 
naj wytworniejsze 

CZEKOLADKI w ;08 odmianach 
JADALNE MARCEPANY 
Czekoladowe figurki 
Luksusowe p'erniki i torty 
Karmeiki oraz dużo nowości 

Wiełki wybór . 
pięknych bombonierek. 

Towar otrzymuje się z Warszawy 
3 razy w tygodniu bagażem. 

RST TEIIKLS СОЛИНИАИОЯСОЧЫНЕЧЕНТЛОНДИЙ 

„Dobrze ześci? się pośpieszy i, bo za 
kika dni nad Kowaem powi:wsłoy 
czerwony sz'andai*, Z chwłą obałe- 
ńIa rządu Sieżewicziusa cel został o- 
słągni;ty. Litwa została watowana 
pizeęd czerwońą powodzią O to tylko 
chodz ło. 

K P. 

  

wprowadzono w mi-jsce monarchi Z- nych dzielni: polskich niż byto i ni:- 
nych rządy repub ikańskie, Monarcha mą. Pisaiśmy ki:dyś o następującym 
reprezentuje elemeut, którego cZya- jącydenci:: Oto prezydenta Sik xski:- 
piki parlamentarne nie mają i mieć go wrz z innym ministrem 2a cza- 
nie mogą. Dowodem unje persona- sów j.h urzędowania zawezwano na 
ne. Dzis unje repubik są Irzeczą jąkąś rozprawę sądową i, o zgrozo, 
absolutnie niemożl wą. W styczniu rakazano im czekać We wspólnej po- 
r. b. na łamach „Rz*czypospolitej* cz.kalni wraz z inaemi świadkami. 
poruszono kwestję unii cz:sko-pol- T;z:ba był» czy'ać to oburzeni:, ten 
ski į, narszi: celnej, a Zz bi-gižm CZ4- patos z jakim o „rietakciz władz są- 
su m-jącej prz jść w polityszną Jed- dowych" rozpisywała się, ta pseudo- 
nak, oczyw ście, nic z tego ni wyszło demck'atyczna prasa warszaw-ka. Z 
i wyjść nie mogło, bo jeden i len jakim świątem oburzeniem pisa1o o 
sam prezydent ni: może być jedno- neodpowizdnich mebach tej nie- 
czśnie prezydentem dwuch republik. szczęsnej poczeka'ni w k órej musi:li 
Któż by go obierał? O ile obydwa snęgzć jedną godzinę tak barazo 
narody razem, to nie mizibyśmy już przez los sk'zywdz:ni dygnilarze na- 
unji, a jednolite państwo. sz-j Repubiki W oburzeniu z tego 

Te liczne przyk aży wskazują, że powodu prym trzymał Ówczesny 1zą- 
Sprawa mniejszości jest daleko ła- dowy, a tak wtedy demckratyczny 
twiejszą do rozwiązania w monar- oręaq prasowy — A przecież „rów- 
chjach. niż w republikach. ność wobec prawa" i  pedaniyczne, 

B. Kawecki, formalne, zewnętrzae tej Za:a'y przz- 
strzeganie jest jedną z ni.wielu za- 
sług i prawdziwie dodatnich zdoby- 
czy prądów demokraty: znych. 

Do ciekawego arykułu p. Wy- 

phi 
„ WYDAWNICTWO 
WILEŃSKIE* Byd 

Friz 
| 

KEAKIAKEAGIA 2020202120216 
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oi wszel- 
za- 

kres " drukarstwa 

Bū aa 
Wyprzedaż 

mebli na składzie S$. Ancelewicza 
Wilno, Niemiecka 15 (w podwórzu). 
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TEATR 

„Kakadu“ 
ul. Dabrowskiego 5   

w którym wystąpi 10-cioletnia 
dramatyczna artystka tancerka 

Wiliński 
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Teatr Rewji 

„Kakadu“ 
ul. Dabrowskiego 5. | <& 

Wielka uczta dla dzieci! 
W niedzielę 26-g0 grūdnia r. b., 0 godz. 12 m. 15, odbędzie się 

šwiąteczny poranek 
NINKA WIŁIŃSKA przy udzisle artystów 

W programie: 

1. Marysia Czerwony Kapturek. . 
specjalnie napisana przez B. HERTZA. Muzyka A. WILŃ -KIEGO. 

Humoreska w 1 akcie. 2, Psotny Ignaš. Biższe szczegóły w afiszach i programach. Ceny miejsc 
porularrne od 1 sł. do 3 zł. Biletv do nabvci: w kasia 

teatralny 

teatru „KAKADU”. 

Bijka literacka-muzyczna w 3 aktach w nowej insce- 
nizacji illustrowana muzyką, śpiewem i tańcami 

о®
 

Kierownik artystyczny i muzyczny dyr. Aleksarder 
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teafru od god», 11 rano hey przerwy. 

  

    

  

      

Inauguracyjoe otwarcie teatru w sodo16 25 grudnia 1926 r« 
W sobotę 25 grudnia i niedzielę 26 grudnia po 3 seanse 

o godz. 5, 7 i 9 wiecz, 

Program otwarcie Hallo! Puszezamy się!!! 
Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach. 

Udział w rewji przyjmują najlepsi artyści scen Warszawskich: Luna | 
Nałęcz, Amelja Cieiecka, Irena Perlińska, Każ. Lutówna, Nina 

uregulowanie _ zaległych 

pa 
W krainie puszcz dziewiczych. 

II, 

Poeta stoi po środku kubryku 

przed sz:fą i melancholijnie spoglą- 

da na zawarte w niej swoje skarby. 

Tu siara, wysłużona szczotka do bu- 

tów, pod nią świ:żo zaczęta blaszau- 

ka skondensowanego mltka, dalej z 

ką a uśmiecha się i wabi swym  zła- 
cistym aromatem niedojedzony ana- 
nas, tam wreszcie, w samym dole, 
stoją wysokie aż do kolan, wybłoca- 
ne coprawda, ale jeszcze ca kiem do. 
bre gumowe boty. Prawdz wa, choć 
niby z bajki, jaskinia nieprzebranych 
bogaciw Ali-Baby. 

1 to EZ ma pozostać tu, 
na sta ku? jeszcze ten ananas... i 
Poeta zabiera się do jedzenia Ale te 

boty! te boty!-—Chyba tylko wystaw.ć 
na licytację? 

— Dwa dolaryl-—kto da więcej? — 
woła ustami, pełnemi egzotycznego 
owocu— Dopiero co kupione w Gdań- 
sku za 4! Kto da więcej? 

— Chcesz 50 centów? 
gPoeta, w poczuciu zadraśnięiej 

  

Prosimy naszych Sz. Sz. 

0d Administracji. 
Abonentów o łaskawe 
prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na STVCZEN 

Konto Czekowe „Słowa* wP. KO 

Nr 80259. 
pre 

godności osobistej, rzuca tylko nie 
mniej dosainą i bodaj czy nie bar 

dziej obraźliwą propozycję, poczem 
gniewnie zamyka swą szafę, aby po 

chwili jednak oiworzyć ją na nowo. 

„Jej” fotografja! tak—to już bez- 
warunkowo zabrać z sobą naieży. 

Ale do której kieszeni? chyba do tej, 
ktora jest najcalsza? ale która znów 

jest najcalsza? To, coprawda, zagad. 
nienie dość poważne. Bo żeby do 
najpustszej, toby już było znacznie 
łatwiej: z prawej strony jest chustka 
do nosa, z lewej zapałki, a w tej przy 
kamizelce był niegdyś zegarek... Tak! 
chyba na miejsce zegarka—ta z jego 
kieszeni jest miechybnie nie tylko 
najpustszą i najcalszą (bo zbyt krótko 

leżał tam zegarek, aby zdążył p po- 
rwać), ale także i najdroższąl Co- 
prawda dziś już jedynie wspamnie- 
niami tych trzech butelek rumu, któ: 
re otrzymał wzamian... Eh, tam! — 
mic niema wiecznego na ówieciel 

— Hallo, Poetal — przerywa mu 

dalsze refleksje wbiegający z rozjaś- 
nioną twarzą Zimorodek.—Znalazłem 
już tych <rodaków» — wiesz tych 
«Grz:la», czy jakoś w tym rodz:ju— 

słoucha w Kurj, Wileńskim k'oś do- 
pisał komentarz Komen arz ten jest 
tak szka'adnis bananv, że pe jego 
przeczy aniu człowiek wi chce się 
czemprędzej przeczyać Siewodnia, a 
to ze względu na geograli.zne w a- 
ściwości miasta, z którem związana 
jest ta gazeia. Można bronić wszyst- 
kiego, nawet 5 przymiotnikowych sa- 
morządów, lecz na młość Boską nie 
w tak ok'epany sposób! Nazwa iśmy 
tą na;zą rubrykę przeglądu prasow=- 
go „O naszych sprawach* — chcie- 
liśmy w niej omawiać artyk ly uka- 
zujące się na szpaitach prasy nasze- 

aha/ Kuba. Więc zapraszają nas z 
otwartemi rękami. 

— Myślą, że może lecimy na ich 
konty *) i córki **),—No, niech się 
trochę nabiorą—nic nie szkodzi,: A 
kiedy idziemy? A 

— Natychmiast! 
A więc, jako że dzień jest upalny, 

zaczynają się przebierać do wyjścia. 
Poeta nakłada jedna na drugą trzy 
zmiany najlepszej e poczem 
okręca się, dwoma prześcieradłami; 

Zimorodek zaś opasuje się sznurem 
powiązanych z sobą skarpetek, a, dla 

dodania swej postawie bardziej kla- 
sycznej budowy, układa na piersiach 
cały zapas miękkich kołnierzyków***). 
Wreszcie oboje  naciągają na to 
wszystko ubrania, i po chwili są już 
na ulicy. 

*yKonto — 1000 milrejsów == około 100 
dolarów. 

**) W Brazylji liczba pe pima przė+ 
wyższa znacznie liczbę płci brzydkiej. V 

***) W tem sposób, przeważnie (aby nie 
wzbudzić w nikim podejrzeń), uciekający ze 
stątków marynarze wynoszą na ląd wszyst- 
kie swe rzeczy. 

    

  

najbardziej 
jednocześnie sentymentalna chwila po- 
żegnania z towarzyszami doli i nie- 
doli, Tym razem Zimorodek dźwiga 
niby wielbłądzi garb na plecach swoje 
rozklapane, ogromne nocne pantofle, 
a w miejsce zapach (ego 
nowiutkie i błyszczące lakierki, 
nisco przygnębiony, dramatyczny i 
połamany. Zato Poeta czuje się za 
siebie i za niego odrodzony i jest w 
«ósmym niebie», mimo iż wygląda, 
jakby był raczej w «ósmym miesiącu» 
—zresztą to tylko mala poduszeczka, 
która się też przecież może przydać 

lub 

1. Pawłowski, W. Janecki i wiele innych. Własna kempletna orkies'ra. Balet 10 osób. Własne dekoracje i kostjamy. Bufet-na 
IE obowiązuje. Szczegóły w programach i aflszach, Kasa czynna codziennie ód godz, 11 rano do 2 p. p. i 

od godz. 5 wiecz., w niedzielę i święta od godz. 11 rano: bez przerwy. 
miejscu. Szatnia 

  

oszukuję dwóch 
kuchnią w centrum miasta. 

Zgłoszenia do Administracji 
zSłowa* pod lit. W. K. 

pokoi z 

    
go kraju. Niestety, tak rzack» może - 
my z prasy obozu demokra'ycznego 
za'ytować artykuł tak rozsądny jak 

artykuł .p. Wysłoucha. 
M 

  

I znów jest wieczór. Zaczyna się 
tragiczna i najbardziej 

żołądka 
Jest 

dzieś—pośród dziewiczych puszcz 
pampasów (chociażby poto jedy- 

nie, aby porobić zeń lotki do strzał, 
lub może nawet dziki pióropusz in- 
dyjskiego wodza!). 

Życzeniom i serdecznościom nie- 
ma końca. Uczucia się leją potokąmi, 
przebierają przez brzegi i grożą o* 

nie ze lami 
rozczułonym kucharzem, Poecie kioś 

do Gdańska? 

ki z ciebie chlop morowy... 

ceratę*), co po tobie została?.., 
В! Ale już czas naiwyższy do а- 
pusz-zenia sta ku. Zostaje tylko po- 
żegnać się ze starym, 
bocmanem, okrągluikim 
czułka, rozdęta ziermentowaną mar- 
meladą. 

przeszkoda: Zimorodek jeszcze  się 
= tako z nim całuje, 

e z = pocz, “ tam 
rezulia unastoletnio spokojnego tryczni 

rzez b i bez zmariwień żywota... — Ni:l pie- = 
gólną powodzią, Zimorodek omal że podobna; i mimo iż awukrotnie pa: 

ra poły ściska się z _____—_ 

W lifńiska, Miecz. Dobrowolski, 1. Cornobfs, W. Wolski, P. Kozłowski, 
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1 ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE |! 

wódek, liierów i rumu 
fabryki 

Alfreda Hr. Potoekiego 
w Łańcucie. 
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z towarzyszy (który ostatecznie kupił i i : sega boys GÓR) życdy dają sobie w objęcia, serdeczność 

aby mu nigdy w życiu nie zabrakło 
z, Wyiwarza się następujący dy- 
alog: 

pocałunku zawisa tyko w pizestrze- 
ni, nie zwatając nawet na rozoęd, 
użyty już przy drugi:j, choć równie 
bezskutecznej próbies. Aż wreszcie, 
zdetenowany tem nieco, Poeta od: 
chodzi dyskretnie na stronę, 

A teraz już droga całkiem wolna. 
Koledzy robią jeszcze małą i cichą 
owację w kubryku, następnie tłok 
przy drzwiach i na schodach i po 
chwili wszyscy są już na górze kro- 
cząc w powadze po drewnianych 
deskach pokładu. 

D Całym hurmem  wytaczają się 
poczciWyM przez drzwi portowe na ulicę — dJ 
niby De- rogu-do tramwaju, I jeszcze raz Czu- 

łe pożegnania, i jeszcze raz ciche: 
@ „Niech żyją!” 

Lecz tu następuje nieprzewidziana — Te, Poetal A można se zabrać 

te wełniane skarpetki, które zostały 
w twojej szafce? e 

— Zabieraj, Stasiu! zabieraj! | 
A nadchodzący z hssm waigon 

chłonie ich w swoich 
wnętrznościach, — «Na nowy Świat, 
na nowe życia tory»... 

W. Karpowicz. 

— Te, Poeta! A napiszesz do nas 

— Oczywiściel... 
— Ty'ko nie zapomnij. — Bo ta- 

— Dobró... dobra... 
— Tel A czy można zabrać tą 

ale gdy ko- 
ej przychodzi na Poetę.. Brzuch 

*, Nieprzemakalne ceraiowe ubranie.
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 
łt. d. Nagrodv wypłacana będą at 
do wysokości 50-proc. szkód. ponie- 
sionych przez ska'b państwa. 
Ei — (0) Ceny sp rytusu. Podsta 
wowa cera monopolowa za Spirytus 
surowy, który w kampanji 1926—27 
r. będze odpędzony i dostar.zony 
na kon'yngent: zakupu dla dyrekcji 
państwow go monopolu spirytusowe- 
go został usialony w cenie zi 1 he 
ktolitr 100 procentowego alkoholu 
dla województwą Wileńskiego na 
87 „zł. 30:gr. 

— (0) dg iwagl. Z dniem 1 
stycznia 1927 r. tracą moc obową- ėda 00-70 mr T 
zują'4 narzędzia mi:rricz, ja< wazi, zaa ло щ';›?„п‚‘;ід{ьшё"& 
oawatniki, iiry, przymiary bławatne za 1 ką, brukiew 10 — 15, ogórki kwasz. 
it. p., cechowane 1924 r. i tyko EE at Lai © # 

za .» ‚ 2а ° 

ważne są z cechą 1925 i 1926 r. W šuieta 15-20 kwaszona 20 — 25, kalafiory drugiej poł wie styczni: 1927 r. DĘ- 79 — 90 za sztukę, pomidory 90 — 100 za 
dzi: dokonywana rewizja tych narzę: 1 kg. 
dzi mierniczych, a opa'rzone cechą Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru- 
1924 roku będą skonfiskowa1e, w n- 5751 120—20), śliwki 180—220. 

Biuro badania cen. 

W jednym z ostatnich numerów 

„Dziennika Ustaw * ogłoszono dekret 

o organizacji biura badania cen. In=. 

stytucja ta, podobnie jak powołane. 

już do-życa biuro do. przestudjowa- 

nia kosztów: produkcji i wymiany ma 

„wyświeflć  bezstronnie i rzeczowo 
zyny drożyżny. 

A Euro badauja cen funkcjonować 
będzie przy Ministerstwie Przemysłu 

i Handlu; któremu też podlega bez- 

pośrednio. Składa się ono z 9 człon: 

dów, powołanych na okres jednego 
roku, z pośród osób odznaczających 

się znajomością zycia gospodarczego. 

Przewodniczącego biura  powcłuje 
mirister Przemysłu i Handlu z po- 

śród jego członków i może go teżw 
każdej.chwili odwcł:ć. ; 

Przewodniczący biura lub komisji 
biura mają prawo wzywać da Oso- 

Kasza manna suopis 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cata 80.90, 

jerana 85—95, owa 80—05, pęczak 
jaglana 

Mięso wołowe 170 — 190 gr. za 1 kg, 
cielęce 180—200, baranie 200—220, wie. 
Tų 250—270, schab 280—290, boczek 

RC dka 1 gat. 3.80 — 
4.00, il gat. — , szmalec wieprzowy 
450—480, sadto 350—400, е 

Nabiai: mleko 50—55 gr. za 1 litr, śmię- 
tama 230--250, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masto nieso- 
tone 680 — 720, solone 55) — 580, desero: 
we 780—800. 

Jaja: 250—260 za 1 dziesiątek, 
Warzywa: kartofle 8—10 gr. za 1 kg., 

bisteęgo stawiennictwa właścicieli ni zaś pociągnięci do odoow Edzial- (w das a 158 2 vieni 105 (« 
przedsiębiorstw . przemysłowych i nośu kąrnej z art. 138 i 363 KK. detalu) gr. za 1 kg. E g. 3 — (0) Jak tr:eba wypełniać Ryby: liny żywe 380—420, śnięte 300— 

3 320 za I kg., szczupaki żywe 380 400, śnięte blankiety wekslowe. Z daiem 1 2801300, okiiie 1 380 420, Śnięte 320: 
stycznia 1927 r. obowiązują nowe 350, karasie żywe (brak), Śnięte (brak), 
AU, jakie Bank Polski stosuje pg WET 2 Aaaa OS Ian 

przy [przyjmowaniu weksli do rys- SB = BICIA CY 
konta. Za wadliwe uchodżą następu- węgorz A owo ww 
jące: 1) brak nażwy niiajeowaści SE AA 
stawienia weksla, 2) gdy data nie jest Drób: kury 400—550 gr. za sztukę, kur- 
wypisana, dzień Sten miasiąc lite- g5 Aaa S ES 4502° 
rami i rok cyframi, 3) gdy suma na pyze 800—1200 gr Z 1 
weksluw tekście nie jest wypisana 
słowami „złotych*, 4) gdy przy da- WUKNNNWNN ZINKOSZZWWANWWW 
cia płatnoś.i weksią nie jest wyraź: 
nie napiszny rok, a tylko «r b.», 5) 
gdy przy nowym tekście w kslowym 

handlowych, ich pełnomocników i 

kierown ków, a iakże i pracowników, 

dostawców, odbiorców 1 pośredni- 
ków, celem składaaa zeznań i dowo- 
dów w sprawach, objętych  niniej- 
szem rozporządzeniem. Mają oni 
również prawo. delegowania członków 
biura komisji oraz rzeczoznawców do 
badania przedsiębiorstw. 

Odmowa bez usprawiedliwionego 
powodu zeznań na-ustne-lub-pisem- 
ne pytania, dotyczące Spraw. unor- 
mowanych rozporządzeniem lb nie- 
stawiennictwo na wezwanie biura 
pociąga za sobą grzywnę. do 5000 GIEŁDA WARSZAWSKA 
zł., nakłada-ą przez przewodniczące- brak wyraźnie napisanych słów: „2a- 22 grudnia 1926 r. 

go biura. Przeciw temu orzeczeniu placę“ i „weksel“, 6) gdy imię ina. DeYisY | walatyj . 
można będzis w ciągu 7 dni odwo- zwisko osoby, na zlecenie której wek* Tranz Sprz. Kupno. 
łać się do, właściwego sądu pokoju. sel jest wystawiony, nie są jedno- Piolskiija 88 GTS: sie 
Inn= poslanowienia* rozporządzenia brzmiące z podpisem pierwszego ży- Londyn 4374 _ 43,85 _ 4363 
dotyczą odpowiedzialności karaej za ianią, 7) gdy w tekście weksla jest Nowy-Yori 9,— 9,02 8.98 
złożenie nieprawdziwych zeznań, od- wymienione pełae brzmienie firmy, a 7253 3620 3613 36,22 
powiedzialncści członków lub *rze- po drugiej stronie jest niepełna naz. Belgia 125,55 12586 125,24 
czoznawców biura, winnych ujaw- wa, np. „Dom handlowy*, 8) gdy Szedkarja A 28 B 
nienia wiadomości, powziętych.przy adres podany na stemplu nie jest Wiedrń - 12744 12176 12T12 
sprawowaniu ich czynności, trybu zgodny z adresem płatności weksla, Włochy 41.12 40,22 40,02 
powoływania: poszczególaych komisyj в 9) gdy podpisany i žyra nie są napi- Papiery wartościowe 

= B sans w języku polskim, 10) gdy brak Pożyczka dolarowa 83,50 85 50 
Rozporządzenie weszło w życie z dokładnej daty przy słowsch «ust ь kolejowa _ 93,00 93— — 

dniem 17 grudnia b. r. 'piję na zlecenie», "A gdy woda 5 и požycz p 47.10 4700 — 

jest zamazany lub skrobany. Bo EE 7 
Zwolnienie od podatków we- | — (2) Ceny w Wilnie zdnią 22  ziemzkie przedw. — 3825 138,25 38,75 

teranów 63 roku. 

Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że 
uczestników powstania 1863 r., po- 
bierających zaopatrzenie weterańskie 
jako dar narodowy (honorowy) na- 
leży uważać za osoby, pobierające 
wsparcie na starość. 

Wobec tego lokale, zamieszkane 
przez weteranów wolne są od podat- 
ków od lokali. 

Weterani nie będą korzystali z 
przywileju tego w tych wypadkach, 
gdy oprócz zaopatrzenia weterań- 
skiego posiadają dochody z innych 
źródeł w rozmiarach, przewyższają 
cych normy zaopatrzenia weterań- 
skiego. 

grudnia rb. 
Ziemiopło. żyto loco Wilno 42 — 

43 zł za 1U0 klg., owies 35—37, > 
mień browarowy 41 — 42, na kaszę 37 — 
39, otręby żytnie 28 — 29, pszennę 29 —30, 
Ra O. Tendencja utrzymana. Fumi : В 

wóz słaby. В unty szterlingów — 
zenna amerykańska 90 100 (w y gó o 

kurolej, 1007 110 (w detału) za 1 kg, kra. Złoto. 
jowa 50 proc. 90 — 100, 60 proc. 75 — 5, Ruble złote — 4,741/4 
žytnia 50 proc, 60 — 65, 60 proc, 55 — 60, Listy zastawne. 

O sł „kariofiana 80-90, gryczana Towarz. Kred. m, Wilaa R.100—33,32 
00 CHi$ wyllowy 50 pó: 60—65, 60 proc, Wil. В, Ziemski zł.-100—31,50—31,40 
55—60, razowy 40 — 45 gr. za 1 kg. 

"KRONIKA 

GIEŁDA WiLEŃSKA. 
Wilno, dnia 22. grudnia 1926 r. 

Banknoty. 
Dol. St. Zjedn.— 8,98. 8.971/a 

    

Nabywanie Świadectw prze- st h CZWARTEK czyn formalnych spadła z porządku 
mystowych. sg, dziennego. 
р ' 23 о:: ннаг ю Następnie Komisja 7a'wierdzita и- 

Jsk komunikuje Ministerstwo Skar- | Wiktorji Zach. el. og, 3 m. 41 kłady dobrowolne o likwi -acji serwi- 
bu, termin do nabywania świadectw 
rzemy-łowych i kart rejestracyjnych 
na rck 1927 przypada na okres od 
1 listopada do końca grudnia b. г., 
bezwarunkowo nie będzie odroczony, 

Jutro tutów pastwiskowych,. obciążających 
Adama i E. majątki, a) Bijuciszki, pow. O-zmiińe 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu Ski=go, własność Fianciszka Bobrow- 
Meteorologji U. S. B. nickiego, na rzecz wsi Bijuciszki, b) 

z dnia 22—XII 1926 r. Ku niszki, pow. Świzciańskisgo, wła- 

  
a po upływie wyznaczonego terminu Ciśnienie | 775 sneść ] na Ila ztwicz», na rzecz go- 
przystąpą niezwłocznie władze po- średnie spoda'zy wsi Gazperyszki. 
sai a panie aj inc Sprawa A postępowan'a 

stw, handiowych ł przemysłowych. А о rzym Likwidacji ser - 
Winni S k ais [leb Powdźtia —- K anas pentinais as 
nieodpowiednich świadectw. przemy- wo aż) brak Migal:, pow. Oszmiański'go, wła:- 
slowych, będą niezwłocznie pocią- z nošė. Aleksandra i Pawła Narkowi- 
gnięci do odpowiedzialności karnej. 22 | j Północno: Wschodni. czów, na rzecz wsi Bazary zostaa / 

odroczona. 
Pcza'em uchwalono wdrożyć po- 

stępowa is przymusowej likwidacji 
wspólnego pasiw. ska wsi Dziegowce, 
pow. Oszmiań:kiego, własność Jana 
Nowokońskiego. 

Sprawa wdrożenia postępowania 
przymusowej likwidacji — serwiiutów 
pasiwiskowych, obciążających mają ki: 
a) Kiewica, pow. Oszmiańsk'ego, 
własność Janiay-Zofji Umiastowski -j- 
Maiaowski j, na rzecz wsi Jakobiszki 
i Nowiny i b) Poleś, pow. Święciań: 
skiego, własność Marji Exse na rzecz 
wsi Zerdeiszki,—spalły z porzą :ku 
dziennego. 

Oprócz tego, komisja załatwiła sze- 
reg spraw w przędmiocie zatwierdze” 
nia projektów scalenia oraz wdrożenia 
postępowania scaleniowzgo gruntów 
poszcz:gólnych wsi, położonych w 
powiatach województwa Wileńskiego. 

W dniu drugim posiedzenia, oprócz 
załatwienia kilku spraw wdrożenia sca- | 
leniowego grun ów poszczególnych 

Stan zasiewów w listopadzie. 
Na podstawie sprawozdań koresponden- 

tów rolnych, Główny Urząd Statystyczny 
podaje do wiadomości, co następuje: : 

- Miesiąc listopad odznaczał się piękną i 
oddawna nienotowaną pogodą. Temperatura 
fsształtowała się w całej Polsce powyżej 

rzeciętnej wieloletniej mniejwięcej od 4 do 
stopni Celsiusza. Ilość ciepła i słońca 

otrzymana w L miesiąca była zupełnie 
dostateczna. Ilość opadów naogół mała, 
więcej jednakże notowano opadów w za- 
chodniej części kraju, miż we wschodniej i 
południ "wej. 

Wygląd ozimin naogół zadawalniający. 
Stan zasiewów w stopniu kwalifik:cyjnym 

= stan wyborowy, 4 — dobry, 3 — 
idnt przeciętny, 2 — mierny, 1 — zły) w 

diupiej połowie listopada b. r. w porówna: 
niu z rokiem ubiegłym przedstawiat się dla 
calej Polski następująco: 

Uwagi: Półpschmurno. Mgła. Minimum 
za dobę — 190C, Tendencja  barometryczną 
stały wzrost ciśnienia. 

— (o) Z posiedzenia Okręgo- 
wej Komisji Ziemskiej w Wilnie. 
Dnia 20 i 21 grudnia, pod przewod- 
niciwem prezesa Okręgowego Urzę- 
du Ziemskiego p. Siani:ława Łą'zyń- 
skiago, odbyły się posiedzenia Okrę- 
gowsj Komisji Ziemskiej w Wilnie. 

dniu pierwszym posiedzenia 
powzięte zostały, między innemi na- 
stępujące uchway: 

W sprawie ze skargi odwoławczej 
na orzeczenie Komisji uwłaszczenio- 
wej na na powiat Wileńsko-Trocki w 
przedmiocie uwłaszczenia Grzegorza 
Harasimow cza z tytułu długoletniej 
dzierżawy folwa ku Podymane Ka- 
mienie, gm. Rudomińskiej, własność 
Krystyny z Wańkowiczów  Malinow- 
skiej, Okręgowa Komisja Ziemska 
postanowi a; orziczenie wymienionej 

rok 1926 rok 1925 
3.3 3.6 

3.7 34 
34 327 

37 34 
3.6 33 

Pazenica ozima 
Żyto ozime 
Jęczmień ozimy 
Rzepak ozimy 
Koniczyna ozima 

Najlepszy jest stan ozimin w woj. Po- 
znańskiem i Pomorskiem, najsłabszy w woj. 
Poleskiem, Nowogródzkiem i Wileńskiem. 

Komisji uwłaszczeniowej utrzymać w wsi na obszarże woj. Wileńskiego. 
KRONIKA MIEJSCOWA. mocy S Komisja. zatwierdziła układy dobro- 

— (o) Nagrody za wykrywa- Sprawa ze skargi odwoławczej wolnej |ikwidacji serwi'utu pastwis- 
nie Masenate skar wych. na orzeczeni: komisji uwłaszczenio- kowego, obciążających majątki: a) 

wej ńa pow. Wilejski w przedmiocie 
uwłaszczenia Br. Leszczyńskiej i 
ianych z tytułu długoletniej dzierża- 
wy gruntów uroczyska. Budziszcze, 
wchodzącego w skład mają ku Mo- 
fyki,pow. Wilejskiego, «łasność Wł. 

Nowosicłki, pow. Oszmiańskiego, wł. 
Jadwigi Hutten-Czapskiej. na. rzecz 
wsi Ok'ewicze i Suprany, b) Koszew- 
niki, pow.  Moiodeczańskiego, - wł. 
Wład. Osiecimskiego, na rzecz wsi 
Małe Koszewniki. 

Reszta "spraw została odroczona 
łub spaała z porządku dziennego. 

Następne posiedzenie odbędzie się” 
w dn. 26 1 27 stycznia 1987r, | 

Jak się dowiadujemy, celem obosirze- 
mia walki z wszelkiego rodzaju prze- 
stępstwami skarbowemi z dniem 1 
stycznia 1927 r. zostaną wprowadzo- 
ne specjałne nagrody za przyczynia 
nie się do wykrycia tych przestępstw. 
Nagradzane będą wysrycia lub wska- Cywińskiego—zestała odroczona, 
zasia ukrytych przed doditkowem 0- Reszta Spraw ze ska”g odwoław- 
podatkowaniem towarów, tajnych go- czych na orzaczeni Komisyj usła- 
rzełni, nielega'nego handiu' tytoniem szczeniowych z powodu różnych przy- 

EP # 

Sztucery dubeltowe, sztucery pojedyńcze i sztucerkl: <Nowotny>, <Defourny Savrin», <Mausers, Francotta i inne. 

\ © 

MIEJSKA. Na czele ea SZW” 

— (0) Walka z wyzyskiem w przewodniczącym jest 3: żeńska = prowkdzi” ] i 

okres przedwiąłsznym. Ora. r Šansi mpłą а 3 „ечр Pok 
wzmożonych zakupó w przedświątecz: Crarny-drzesiak. W 709 rządka dziennezo prezydent m. Wilga || 
mych, jaki się obecnie rozpoczął, ”mu: Bańkowski ta skutek wysłanej « przeż Radę 
sza władze, powołane do zwalczania TEATR i MUZYKA. piejstą do niego delegacji © pozostanie ua 

ja i че a nem a SstanowWw!SKu, у 

WRKERO LOGA o: bo sr „ — Reduta na Pohulance. Dzisiaj osta- wal: Radai ie Miejsbici za wyrażone = p 
jonej czujności w sprawie sprawdZa- (oje przedstawienie prz ąteczne «Ооп nie į ošwiadcnt, |že rezygnacji z. pewnvch 
nia cen. W kałdym wypadku ujaw Juan» Zorilii. Jutro jako w dzień /Wigilii wzgędów c fnąć nie może, jednak do czą- 
nienia niezgodności cen z oficjalnym Bożego Nau o W 8O- gu zatwierdzenia budżetu miejskiego. na r. 
cennikiem sporządzane są protokuły botę © godz. S-ej więcz. <Don_ „Juan»-W-1977 urząd swój będzie piastował. - 

ani i i do od fedziaje piSczielę o godź 4-ej po poł. «Świętoszek» Następnie rad. dr. Dembowski wntósł 
i wiwni pociągani do powiedzial Mofiere'a, o g. S-ej wiecz. <Don Jaan». W ustną interpe'ację w sprawie zakupu części 
ności. poniedziałek o g. S-ej wiecz. po „raz pierw- turbiny i Kotłów dla e'ektrowni miejskiej. 

— (o) Niedbalstwo dozorców IR Beairy ks» aa w prze” Po wyjaśnieniu powyższego przez prezyd. 
domowych. W dniach ostatnich kładzie J. Kasprowicza. W sztuce tej rozpo- Bańkowswiego uchwalon? zwrócić się do od- 

я L cznie gościane występy znakomita: artystwa 7 dzorczych. oraz p. Woje- 
kron ka Pogotowia sak as 28° dramatyczna p. Irena Solska, która odtworzy sosik lo w ajosiowccnie zajstwienię 
notowała szereg wypadków, powsta- tytułową postać, We wtorek «Slostra * Bea- tej spraw 8 ; A 2 ; y 
łych wskutek ślizgawizy ma ulicy, ykia. po raz drugi. ы оее wystąpił rad, Szapiro ż iutet- 
Nektóre wypadki ma'y nawet po Bilety i abonamenty nabywać można pelącją-w sprawie p bierania opłat za prze- 
ważnizjszy cha akter, kończąc Się y biurze podróży <Qrbis> Mickiewicza 11 m ntowywanie instalacji prątu Sh w 

wiehnięciem lub złamaniem rąci nóg. "w niedziele od godz. AO - 12. Waza piEli wypadkach 2 /powódu  nieopłacania zwichnięcia maniem rą g. iw u. ele od godz.'10 — 12. Wdniu należności wyłączono przez wydział tech- Całkow.tą odpowiedz alność w tym przedstawienia bilety są do nabycia w ka- niczny energję elektryczną. 
wypadku ponoszą dozorcy domowi, @ em NK alko ii Odpowiednie wyjaśni*nia co do powyż- 
kiórzy mimo mrozu, a tem samem > > p : \ 2 szego udzielił przewodniczący komisji tech- imo а ukaże się po raz drugi pełna humoru i ża- ; i > utworzenia się Ślizgawicy, nie posy- bawnych sytuacej AE ka Ko bale nicznej p. dr. Dembowski, przyczem zazna: 

puią w myśl przpisów ulic piaskism, Hopwooda <Nasza żoneczka», 2 ac. a ZA 22 
Odpowiednie władze wiany zwrócić W roli tytułowej wyStąci Janina Pias- 2 : я tępuje, Jako punkt pierwszy porządku dzien- k P — stępuj punkt pierwszy porządku < 
uwagę na to niedbalstwo dozarców gą i" Pilatti K. Wyrwien wia wykkiów. neao rozważado wniosek Mabistrau w 

Rada Miejską. 

poprawki, a miaaowicie: 1) W.bronić han- 
del starzyzną z dniem 1-go maja r..1927 po 
bramach * domów «ch, .. ulicach „4, straganach; 
2)'z dniem 1 mają przeprowadzać dezyntek- 
cję powyższych rzeczy przed sprzedają; 3) 
Skoncenirować pomieniony handel jedynie 
na rynsu Bosaczkowym. 

Na wniosek Magistratu uchwalono na: 
stępnie pobieranie opłat za zużycie brukó w 
przeż autobusy, kursujące po Wilnie, w 
SHARE 10 zł. miesięcznie od każdego auto: 
д5и, koci 

Zaznaczyć najeży, iż dotąd Magistrai 
pobierał 2 i pół -proc. brutto od obrotu 
przedsiębiorstw samochodowych. | г 

. W kcficu rozpatrzono podania czyści: 
ciela miejskiego w sprawie zwiększenia p: 
płat na wykup psów 'złapanych i sprząta- 
nie padliny. - 1 o 

Na wniosek Magistrat uchwałano po- 
bierač za sprzątan'e padliny w śródmieściu 
po 4 zł. na przedmieściu 6 zł. podwyższyć 
pensję hyciom do 109 zł. miesięcznie. Na 
tem posiedzenie zakończono. - 

  

Od Nowego Roku wykwintny 
dwutygodnik 

«KOBIETA w ŚWIECIE 
UTEWZNOWWCEREFENIE ESRT 

(Bil w DOMU» 
NIREAŃ 4 AAACAEGOEKO 

będzie powięższony przez dodanie 
kolorowych modeli mód-i wzorów 

przepisów. serował K.  Wyrwicz-Wichrowski. Ceny YE TSB с 

ш 2 
: piątek 24 bm, przedstawienie zawie- 

Wiln'an w Warszawie usilni: pro- szone, 8 

я 5 s 

godz. 12:ej w lokau ogni ka akade- (W Siera, data ć 

medja Kiedrzyń kiego, ' 

Zarząd Kola. 

4—eį pp. — «Klub kawalerów» — M. Ba- 

Bai : 
piekuńczej Kresowej Zarząd Rady bez klanową ką 2 29 bm. — «Dzień 

į Hopwooda, 

nia r.b. O godz. 6-(į wieczorem w 

walne zgromadzenie. Porządek dzien: południowe — od 15 gr. do 2 zł. 

В ю dzie si anek koli MOŚCI Odė Ww oznaczonym czigi ę poranek kołendowy z udziałem chó- 

członków następne zebranie odbędzie gom opie zpie Kolendy w ukł. Niewia- 

nych członków, — Wąskotorówka na rynku. Dn. 22 
haftów. 

Adm, Warszawa, Krak. Przedm. 99. 
skiej). Czerniakowi rozbito głowę, koń zaś Konto P. K. O. Nr 12.200. 

Szkolnej.Z, W. poleca na nadcho- 

miejsc od 20 gr. do 2 zt. 50 gr. OP PU DOZĄ] 

£ ru mieszanego T—wa Muz. «Lutnia» pod 

ego, N i i i 
się w.tymże dniu i w tymże Ickalu i inn. EE 

RÓŻNE ©: m. pociąg kolei wąskotorowej około ryn- 

jego ciężko pokaleczony. 

dzące święta ciekawe i nowe książki m. około 

  

domowy:h i nakazać im bezwzziędne Deikowstki, S. Purzvcki, T. Piwiński, S. Bru” ło stazwywica оВОН Ин че 

AKADEMICKA. Będzie to ostatnie przedstawienie przed ak si ias aaa 

szeni są O przyby i: na zebra ie, k'6- — Repertuar świąteczny w;Teatrze 

1 W pierwszym dniu Świąt — w a-botę 
dęmickiego U.S.B. (Wieika 24). 

W diugim dniu Świąt — w niedzielę 

ZEBRANIA I ODCZYTY: łuckiego, og 8-ej wieczorem — Nasza żo- 
0 

' kłamstwa» — M, Ё 
Opiskuńczej Kresowej z-w ałamia | m. Niska ой 

Bilety już są do nabycia w kasie Tea- 
lokalu Rady przy ulicy Zygmuntow- Ceny biletów: na przedstawienia wie- 

ny: 1* Sprawozdanie Zar:ą iu. 2. Spra- Poranek kolendowy. W sobotę 25 

nie zbierze się wymagana przez sta- dyr. ] Leśniewskiego, oraz znanej solistki 

o godz. 7 ej wieczorem i bzdzie pra: Początek O g. 12.30 popoł. 

ku Nowogródz iego najechał na wóz Jana 
— Wypożyczalnia Centralne- 

— Niefortunny złodziej. Dn. 21 b. 

stosowanie się w tym wypadku do sikiewicz, Z. Opolski iP. Żukowski Reży- ry Aa — man, 

'w.ę' am. 

— Ciłonkowie Akad. Koła * W 

re odbędzie się dnia 24 Xu r. b, o Polskim. Na okres świątecziy p'zygotowa- 

25 bm, — «Wino, kobieta i* dancing»— ko- 
©О czem zaw adamia kolegów 

26 bm. odbędą się 2 przedstawienia: 0 g. 

— Walne Zebranie Rady 0- "3 — Hopwooda. 
: We wiorek 23 bm.—' <Nasža Żoneczka» 

swych; ci!onkėw, že w dau 23 grud- : 
tru od Il-ej r. do 9-ej wiecz. 

skiej 22 odbędzie się nadzwyczajne ezorne — od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. na po- 

wa przyjęcia ofiarowanych niaruchoe SO wię nara ia (Mickiewicza -8) iednę- 

tut do prawomocności uchwał ilość Artysiki opery Wandy Hendrich, 

womocne bez względu nailość obec- WYPĄDK! i KRADZIEŻE. 

Czerniaka (w. Wodziagi gm. Landwarow- 
go Zar adu Polskiej Macierzy 

domu Nr 4 przy ul. Sadowej zo- 

  

dla młodzieży i dzieci. Pa CM „Dawid Bob owski (aut, NADESŁANE 

= 3), który usiłował skraść 
Z powodu Świąt Bożego Naro skrzynię z tytoniem Waności G00 zla 7 Idealna Pasta do zębów. dzenia, Wypożyczalnia zamkniętą bę- anda ni i й | eznanych rab W dzie przez trzy dni, Od piątku jako pow. Brasławskim E as Seas ia 

wilji do,27 XII włącznie, W powyż- oraz Minostowssim ukrywa się jakaś niezna- szych dniach nieczynne będzi: rów na banda, która dokonała napadu rabunko- 

Krem Perłowy 
Ihnatowicz, Lwów. 

  

Е . wego na gajowego Antoni i e i biuro Centralnego Zarządu (zaśc. Minatej za. Use) maz Rade , M, Sz. go Jachcisa (w. Miłs:owo). — 

  

— Harcerstwo na Wileńszczyźnie. Na miejsce wypadku wysłano funkci 
W skład Oddziału Wileńskiego Zwią:ku służby śledczej. я S AE 
PR o nd obecnie czier- 

zieści trzy drużyny harcerskie rozsiane po i 
calej Wilefistozyžnie Zz Czego SES cie Ofiary. 
drużyn żeńskica i dwadzieścia sześć drużyn ; с 4 
męskich. — Zamiast wizyt świątecznych złożyli 

Drużyny harcerskie znajdują się w na- na Schronisko dzieci im. Józefa Piłsudskie- 
stępujących środowiszach: Wilno, Święcia- go: pp. prof. Szymańscy 20 zł., p. Regilia 
ny, Dzisna, Lida, Szczuczyn, Smorgonie, $obecxa 10 zł., p. Michał Nossowicz 10 zł. 
ołudek, Rymsze, Nowogródek, N. Wilejka, Za co serdeczną wdzięczność wyraża 

Wilejka pow., Niemen, Druja, Mołodeczno, Zarząd T-wa «*. Ż. P.. Budsław. ` — Na Złobek im. Marji. Zamiast powin- 
istnieje również kilka Kół” Przyjaciół szowsf Noworocznycb. 

Harcerstwa, które meją za zadanie opiekę „S. Bochwic 5 zł, W. Mineyko 5 zł., K. 
moralną i materjalaą poszczególnych dru: Świątecd 5 zł, W. Mohl 5 zł., J. Rschle- 
żyn harcerskich żeńskich lub maskich. о- wicz 5 24, B, Szachno 521 M. Jamontt 
ściowo Oddział Wileński Z.H.P. liczy około 5 zł., H. Zabiełło 5 zł., S$. Rzewuski 5 zł., 
500 harcerek i 800 harcerzy, *  M.i Z. Swidowie 10 zł. 

ГАР УА 

Ksiąžka 
jest majodpowiedniejszym 1 najtań- 

szym podarkiem gwiazdkowym, a 

znajdziesz ją w wielkim wyborze w 

KSIĘGARNI ' 

Gebethnera i Wolffa'**' 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr 7, tel. 264. 

Na żądanie książki do przejrzenia. 

Katalogi darmo. 

    

УАЧА ЧА ЧАЧЕ РУ, 

Skład Broni i Amunicji 

i Łowiechi” Sp. z ogr. odp. 

w Wilnie ul. Mickiewicza 11. 

  

WYŁĄCZNE PRZEDSTAWICIELSTWO ZNANEJ w POLSCE FIRMY 

„J. SOSNOWSKI w WARSZAWIE* '*> 
na specjalne zamówienie której wykonano: broń Śrutową i kulową Światowej 

sławy fabryk: «Defourny Sevrin», <Francotta», <Forgeron», <Lepage> i inne. 

ka i skład 
broni 

Otrzymano nowy transport, duży wybor: 

Wyłączne przedstawicielstwo 

na województwa Wileńskie, 

Białostockie, Nowogródzkie i Poleskie  AMun. 99 

Zakł. 99 Sp. Akc. w 

Warszawi e 

  

Pocisi 
najlepsze obecnie, wyrobu maszynowego, jedyne całkowicie w Kraju wykonane 
a przeto najtańsze z kap. Givelot, śrut hart., proch bezdymny Rottvell. 

„Własne warsztaty rusznikarskie przy składzie. 

Naboje śrutowe 

| Dla Towarzystw i Kółek myśliwskich specjalny RABAT. 

 



ст оо т о 
  
  

RADIO :: Hurt! Detal! 

Ge 
z e — 

Odbiorniki '"» CZĘŚCI SKŁADOWE, 
Two 323) Wilno, » gotemine „MIEKTIE оааа 
  

  Z powodu LIKWiDACJi wyprzedaję 
PIANINA, FORTEPIANY 

i FISHARMONIE „RO €98ch abrycanych 

K. DĄBROWSKA 

  

  

  

  

  

t Wilno, Niemiecka 3 m. 6- 

B _NOWOOTWORZONA PLACÓWKA 
в SPRZEDAŻ wszelkiego rodzaju cukrów i czekolady В й największej poznańskiej fabryki 

„VENETIAS : 
a Wilno, ul. Wileńska 7. 

ołeca Szan Klij i ści I a po Cenach" "koukurercyjnych E 7 ópicąstej, Jakości EB B cukrowe i czekolacowe ozdoby na choinki. B 
## Sprzedaż hurtowa i detaliczna. & 

UNS P> 

  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości, iż z dniem 1-1-1927 r. przew dywane wolne 

kontraktowych mierniczych w X Girona silkes, si 
—— „Kandydaci na stanowiska powyższe winni być obeznani 
należycie teoretycznie i prsktycznie z pracami scaleniowemi. 

Refiektanci, odpowiadający warunkom powyžezym, mogą 
składać na imię Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego wła- 
snoręcznie napisane podanie z życiorysem w którym należy 
wyszczególnić wszystkie prace scaleniowe, wykonane samo- 
dzielnie, czy też pod kierownictwem innych mierniczych tak w 
Polsce jak również w b. Komisjach Urządzeń Rolnych w Rosji. 

„Geometray, zatrudnieni u mierniczych przysięgłych i upo- 
ważnionych w charakterze techcicznego personefu pomocni- 
czego winni ponadto wymienić wszelkie wzg'ędem tych mier- 
niczych zcbowiązania, zaznaczając jednocześn e termin w któ- 
rym powyższe zobowiązania mcgłyby być zlikwidowane. 

Pr. zes 0. U. Z. w Wilnie. 
Nr. 3321/VI. 
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PROSZEKGOKU GŁONY | 
mas maaj OLA DOROSŁYCH 

    й 
& 
zdj 

Zwracać uwzgę na nazwę <KOWALSKINA>, 

W.Z.P« Nr 50. Wilno, dn. 7-XI 195 

  

> Często naśladowany, lecz niedości- © 

, śniony oryginał wody Kołońskiej 
  

EAU de COLOGNE 

Ghzemyść 
SKONCENTROWANA 

  
HENRYK ŻAK 

POZNAN         

  

Do łatania dętek samochodowych 

M o na gorąco lub na zimno. 4 

Do nabycia wszędzie. ; 

Kto raz spróbował łatek EMOS, ten innych nie używa. | 
Wystrzegać się naśladownictwa. 

EMOS. Pierwsza w kraju wytwórnia łatek na dętki, 

Aloizy PASZKOWSKI, 

A Warszawa, Aleja Szucha 8, tel, 38 — 38, 

'20929202002— 2090000000000000%, 
    

Wydawca Stanisław Mackiewicz —Recaktor w/z Czesław Karwowski. 
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dliejski Kitematograf | 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) 

KASA CZYNNA; w niedzieję i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30. 

i i 

  

    
  

Dziš i jutro kino nieczynne, 

POCZĄTEK SEANSÓW: W niedzielę i święta © godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej w inne dnie o godz. 5-tej. 

     

      
RATUJCIE ZDROWIE 
Najsłynniejsz śwatowe powagi lekarskie stwierdziły, że 
750/ chorób powstaje z powodu obstrukcji 

| Chory żołądek e główną przyczyną powstania najrozi 
maitszych chorób, zanieczyszcza krew i tworzy złą prze: 

mianę materji, 
Słynne od 45 lat w całym świecie 

ZIOŁA z GÓRFARGOD-ra LADERA 
k to stwierdzili prof. Berlińskiego uniwersytetu Drv Ley- 

deu. Dr Martin, Dr Hochtloetter 1 wielu innych wybitnych 
lekarzy są idealnym środkiem dła uzdrowienia żołądka, 
usuwają Obstrukcję (zatwardzenie), są niezastąpionym 
środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje organów 

trawienia, wzmacniają organizm i pobudzają apetyt. 
Zioła z gór Harcu D-ra Lauera usuwają cierpienia 

wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroi- 
dalne, reumatyzm i artretyzm, bóle głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu D-ra Lauera zostały nagrodzone 
na wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami I 
złotemi medałami w Badenie, Beriinie, Wiedniu, Paryżu, 
Londynie i wielu innych miastach Tysiące podziękowań 

otrzymał Dr Lauer od osób wyleczonych. 

Cena pół pudełka zł. 1.50, 
podwójne pudełko zł.2.50. 

Sprzedaż w aptekach i skłądach aptecznych. 

UWAGA: Wystrzegać się bezwartościowych naśladownietw. 
Reprezentant na Polskę: Józef Grossman, 

Warszawa, Chmielna 49. 

  

  

Niech będzie Swiatlo! 
Żarówki ELEKTRYCZNE i" matowe, 

ae 
watowe, 

Kl 
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„Helios“ 

Kino-Teatr 

ul. Wileńska 38.   K>żdę nowicien witbisć. 

NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 
polecamy wielki wybór towarów 

krajowyeh i zagranicznych 
PERFUMERYJNYCH 
KOSMETYCZNYCH 

GALANTERYJNYCH 

PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Ceny umiarkowane. 

r» |, B. Segal. 
SKLEPY DETALICZNE: 1) ul. Trocka 7, tej, 542. 

2) ul. Zamkowa 28, tel. 1023. 

3) ul. Ad. Mickiewicza 5, tel, 873 

4) rog Rudnickiej—Zewalnej Nr 20/52, tel. 612, 

Premjera! Wielka sensacja doby obecnej 

Ostatnie lata panowania Mikołaja II. 
Tragiczny koniec Dynastji Romanowych. | Wielka tragedja dworu rosyjskiego w 12akt. 

Scenarjusż oparty na notatkach BORYSA SAWINKOWA. 

Główne figury: Car Mikołaj II, Carowa, Mikołaj Mikołajewicz, RASPUTIN, 
Puryszkewicz, Protop'pow, Sonia Starewna etc 

PETROGRAD: Płac Zimowy. EKATERYNBURG: Ostatni etap wygnania. 

   

  

z & 
tdnatna Pasta 
r Do 
Połowa 

  

    

  

НОНЕ 
„| Huito 
v | 0ÓrKOGE. 
J EEZEE 

Svieszcis uirzeć 

GABI OSMETYCZNY _ | 
G. OKOŃSKIEGO jageliońska 8. 
Usuwanie zmarszczek, zbytecznych 
włosów, wągrów i t. p. defektów 
Skóry twarzy i ciała. Masaż (w celach 
kosmetycznych) plastyczny, wibracyj- 
ny, pneumatyczny, ełektryczny oraz 
iskrowy. Godz. 10—1 i 4—7 popoł. 

(W.Z.P. Nr 89). 

  

  

  

Biuro Techniczno - Handlowe 

J. KRUŻOŁEK iA. ANTONOWICZ 
Wilno, ul. Orzeszkowej 3, tel. 560. 

Adres tel. — <KRUŻANT Witnos 
poleca po cenach iabrycznych artykuły 
techniczne i materjały budowlane. 
  

  

„Cukry Warszawskie” 
(I. J>rkowski) 

ul. Ad, Miskiem':za 6 

poleca na gwiazdkę w największym 
w borze cukry i czekoladę WEDLA, 

FUCHSA i innych firm warszaw- 

skich oraz kawę paloną w 8 ga 
tunksch f, JANKEWICZA 

i PLUTONA. 

6
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0
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Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w 
Wiłnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, przy ulicy św. Michalskiej 
Nr 8, zgodnie z art. 1030 U. P. C, 
obwieszcza iż w dniu 30 grudnia 1926 
roku, o godzinie 10:ej rano, w Wilnie, 
przy ulicy Jagiellońskiej Nr. 10 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji publicz- 
nej majątku ruchomego Kazimierza 
Widawski=go, składającego się z ma- 
szyn do pisania, o:gacowanego na sti 

mę złotych 1350. 
Котот К Sądowy 

м. 3323-М!. _ (--) A. Sitarz. 

  

  

  

ŻADAJCIE TYLKO! 

Glicerophosphate czysty i z żelazem „ „Męgista 

+ Przetarg. 
Wileńsvi Urząd Wejewódzki (Okrę- 

stosowany przy anemji, nerwowym wyczerpaniu i w stanie upadku 
ogólnego odżywiania. 

The Purgativ podłag Chambarda 
Ziółka przeczyszczające, nieszkodliwe dia organizmu, ła 

S dsłełające, stosowane dla osób dorosłych oraz 

Spredaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 
UWACA: Wszystkie wyroby naszego laboratorjum są 

zaopatrzone w czerwony 
ski* i markę ochronną trójkąt ze statywem. 

W. Z. P. Wiino 3 lil 1926 r. Nr 10. Reg, Min. Zdr, Pub. Nr. 228, 

Bukowskiego. 

odpis „A. Bukow- 
żone w tymże dniu do godz. 
w kancelarji Qddziału Budowlanego 
Dyre:cji Rob. Pubi. pok. Nr. 92. 

Wszelkie intorm cje Co do prze- 
targu, ślepe kosztorysy, obowiązujące 

gowa Dyrekcja Robót Publ cznycb) 
ogłasza przetarg ofertowy na roboty 
instalacji elektrycznej w gmachu Sta- 

Magistra rostwa w Mołodecznie. : 
A, Bukowskiego. Przetarg odbędzie się w dnin 31 

nie i szybko grudnia. 1926 rokn o godz. 10 w Osrę: 

zieci. wej Dyrekcji Robót Hublicznych w o 
Wilnie, przy ul. Magdsteny Nr. 2 pok. 

Nr. 78. Pisemne oferty winne ry = 
ip 

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
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Ф
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tej plagi ludzkości. I wiiN 

jesl nien ana, coroczrile kosi tysi: 
Gruźlica płuc ludzi Nie r5bi różnicy dla narodowo: 

(cl, i prawie 1/7 wszystkich zejść przypada na suchoty. 
Zuo** 

(Przyczynek do terapji gruźlicy). 
sposobów unikania gru- 

źlicy przy cierpieniach płucnych względnie na zwalczaniu już wykrytej 
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego. 

(telefon 314). Konto P. K. O. 80.180, 

tanów wieku i 

HL NIEMOJEWSKI | pzl.eczenie р 
Punkt ciężkości tej broszury leży na wskazaniu 

Cena 1 zł 
O, Królewska 1, 

P. S. Prosimy o czytelne i dokładne adresy. 9
0
0
0
9
9
3
8
 

  

  

Wil 

o wysokiej koloryjności z dostawą 

poleca WĘGIEL 

  

warunki przetargu, ogólne i technicz- 
ne warunki wykonania robót, projekt 
umowy, oraz obowiązujące przepisy 

M. R. P. o przetarg+ch są do przej- 

rzenia wzgłędnie otrzymania za zwro- 
tem kosztów w pokoju Nr 78 O. D. 
В. Р., codziennie od godz. 12 do 13-ej. 

za Wojewodę Dyrektor Inżynier 
(©) podpis nieczytelny. - 

  

  

opałowy i 

Nr. 3322-V]. 

kowalski z 
dostawą | Węgiel к     

eński Syndykat Rolniczy wOJSKOWE 

Wilno, Zawalna Nr, 9 

telefon 323 

świąteczne. 
KAMIENNY 

do domu. 

ZjednoczenieSpožywcze 
w WILNIE, 

ul. Mickiewicza Nr 13, tel. Nr. 476. 
Składy zaopatrzone w towary 

HURT i DETAL. Ceny najniższe. 
Dla członków specjalne warunki, 

SPRZEDAŻ DLA WSZYSTKICH. 
Na prowincję zamówienia ilstowne 

wykonujemy natychmiast. 

  

Ceny najniższe. 

Jagiellońska 3 m. 6, 
M. D cul tei. 811. 

Przyjechała słynna 
WRÓŻKA - CHIROMANTKA 
rawnuczka Lenorman; co wróżyła 
1а Napoleona: Przepowiada przysz- 

łość, o miłości, sądowe sprawy i td. 
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły- 
nowa 21—6, w bramie na schody. 
Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz. 

    

    

        

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

firmy „RAM*' i innych 
‚ PO cenach umiarkowanych “i 

poleca RE no, 
sklep elektrotechniczny В. Wileński, ul. Sadowa 7, 
Kupno i snrzedaż liczni» ów pradu zmiennego i stałego. 

POŃCZOCHY i BANDAŻE GUMOWE $ 

+ 

  

pozie żylakom i przeeciw puchnięciom nóg. Opaski у 

neroe i dia. . 
rzuszne: przeciw obwisłości, na czas ciąży, ogowe, 

przeciw obniżeniu żołądka, przeciw lata ące, 
poprawienia figury zwłaszcza u osób korpnientnych. + 
Korektory przeciw garbieniu i dia prostego trzymania 
się dla zdrowia. Bandaże na przepukliny: pępka, brzacha + 
M z pachwiny i t, d. $ 

арн S, Polaczek $ 
w Samborze koło Lw'wa Katalogi darmo. 

      
udelikatnia i odświeża cerę, Chroni twarz i ręce 

r przed pękaniem, , | 
LENRYK_ZAK- POZNAŃ, Fabryka perfum I kosmetyków. 

   

  

   

    

    

  

   
   

    

   
    

   

  

Uniwersytecka Szkoła 
Pielęgniarek iHigjenistek | 

W KRAKOWIE 
otwiera nowy kurs od 15 luliego 1927 r. Nauka trwa 
2 lata i 1 miesiąc; przyjmuje się tylko iaternistki, 
Wykształcenie: 6 klas gimnazjalnych. lub równorzędne. 
Zgłoszenie: Dyrekcja Uniwersyteckiej Szkoły Pietęgnia: |]. 

rek i Heienistek, Kraków, Konernika 25 
GUT ADAEWCZE WY ZZOOZZECETROK ORZEC. 

Na Jota DOKTÓR  - hcąc mieć na 
Wyborowel Konserwy D. ZELDOWICZ ei i zagra- rybne, śledzie, kompor chor.WENERYCZ | niczne  wiaa, Oraz. ty, grzyby Suszone, 
oliwę francuską, mak, wódki «czyste * żytnie, NE, .MOCZOPŁC. 

! ‚ SKORNE likiery pierwszorzędne. 
miód, PA каг В оё 10-1, od 5-8 w, | i koniaki naturalne, 
PAR ZĘ ZZA prosimy takowe na- 
(ke ORO DOKT ÓR bywać w składzie 
Trock iseis Id В:` Gołębiowskich 

rodka 5, telet. LIeldOWICZOWA | Trocka 3, * tel. 757. 

  

KOBIECE, WENE- 
4000 dolarów | RYCZNE 1 chor. 

  

  ośrodek 80 ha więk-| DRÓG MOCZ, у 
szego majatku z doj prz. 12—5 gubiona ks. wojsk. 

bremi zabudowaniam | ul.Mickiewicza 24 wyd. przez P. K, 

na o A tel. 277 Ca aska e 
1 —. moza. 

K k z w. Zdr. Nr. 31. zam, w ok, W, Dow- 
EE Biuro Akuszerka Bow, 

Komisowo Handlowe й 
Ad, Mickiewicza 21, ZE £ 

LA do UA CEZ 
m. 

KAŻDĄ SUMĘ — мара 
ulokujemy pod solidne 
zabezpieczenie u bar 
dzo poważnych osób, 
gwarancja najpew: 

i „ Mackisski, 
see spiewac: 

    

SANKI 
do sprzedania, kom- 
pietne, mało używane, 

Lekarz-dentysta do jazdy parą lub 
M. Ożyńska Smoiska jednym koniem. Typ 

  

  

  

  

niejsza. Choroby zębów. miejski, ul. Jakuba 

Wileńskie B'uro Plombowzale S is S dakiego 7—6. 

КОН НОО Ee ime | słołe 
we M'ckiewicza 21, sta Rasy = 

tel, 152. / Wojskowym, urzędni. wo OTRZEBNY 
OZI zo mio KANGELISTA. 

B AS SE Pie (lub kancelistka) 

Owocowe „MP do tłomaczenia z 
WINA KRAJOWE rosyjskiego na polski. 

    

    

    

й : Wymagana kaucja 200 
Makowskiego, _War- ЗЕ t 1 
szawskiej Rektyfikacji Gotówkę ad pa = : 

i wileńskiej. na oprocentowanie | ferencje. Zgłaszać się 
Polecają: pod mocne gwa- zak 231 

B-cia _Gołębiowscy rancje lokuje | gtuduia 26 r.od godz. 
Trocka 3. telefon 757 |  najdogodniej | 5—6 giecz. ul. Aleja : 

D_ Handl.: Kom. Róż Nr. 9:a m, 12, jały lis do sprze- 
Sa. Sza „ZACHĘTA: 
cała nierozcięta. | Gdańska 6,telef.9.05 

Ul. śto Jafska 11 3 NTONI STY- 

m. 8 odl godz. oszukujemy | AACZYNKI = Ame- 

Wil in do kupna I dzierża- „ać ZZ a 
M. lien wy majątków | Styczyńskiej i swego 

i S-ka k Ra wuja Mikołaja Butkie« 

a z ogr. odp. E sarkin m au 

Wilno, ul. Tatarska Dom H.-K. 4 akanai, Ka 

: '2&:1:':“'1‘;:3"{ „ZACH ĘTA* Szyrski, ziemia Wo- 

Fabryka i skład | Gdańska 6. łyńska, którzy w r" 

mebli: Telef. 9—06 | sie wojny wyjechali 
; do Rosji, Ktobyj wie: - 

jadalne, sypialne, = dział o nich. uprasza 

LM mua Do wynajęcia się o napisanie pod 
okój umeblowany z adresem: Antoni Sty- 

say arta, Kack elektrycznością i opa: , Czyński, Malboro 
dębowe it, d. łem. Wejście RA „ Mass. 41 John st 

Dogodne warunki i na jące. Adres w Redakcji 

raty. 
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Ameryka Północna. - 

:


