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SŁOWO
Wilno.

Redatcj

i

Adminisiracia

PRENUMERATA

wi. 4d. ślickiewicza

Cenne

informacje,

Przed samemi

Świętami

ukazała

się we „Frankfurter Zeitung* obszerna korespondencja z „dzielnicy odciętej od Reich'u“, o której to amputacji nie sposób — powiada przygodny
współpracownik wpływowej gazety —
aby mogło
mówić z przynaležnym
spokojem obecne już pokolenie naro-

du

niemieckiego.

Zgadł

mowa o Poznańskiem
polsce.

każdy,

czyli

Poglądy i wynurzenia godne uwa-

gi. Odzwierciadla się w nich doskonale to, co Niemcy
czują i myślą
przewędrowułąc kraj, co tak do niedawna jeszcze do nich należał.
Więc przedewszystkiem bije im w
oczy „polonizowanie*
Wielkopolski.
Z naszego punktu widzenia jest to
po prostu: odniemczanie.
Powiodlo
się atoli tak dobrze, że—jak wyznaje
ści niemieckiej przed

stały

w

+, w:warta od 9 do 3, feletnny:

ludno-

wojną,

Poznańskiem

pozo-

wszystkiego

2 proc. „A i tych resztek —
elementu niemieckiego Polacy

Sejm Rowieński będzie rozwiązany.
KOWNO,

tychczasowego jawnego
systematycznem tajnem

pisze—
starają

ucisku lecz
wypieraniem,

działając głównie za pomocą szkoły.
Polska polityka szkolna najbardziej
daje się Niemcom

we

znaki w okrę-

gach: Krotoschin, Adelnau, Schildberg
(Myśmy

nawet

B-n — domaga się niemieckiej szkoły
nietylko ludność miejscowa niemiecka,
lecz i ludność „mówiąca po polsku*,
ślie polnisch sprechende Bevólkerung
(oho!) Są to —pisze— spolonizowani
Niemcy przybyli „przed dziesiątkami

Środko-

ku
lu-

74!

Polacy

dokładają usilnych starań

aby zatarć ślady
mazują

np.

niemieckości.

niemieckie

napisy

łacno

jeszcze dopatrzyć

polskim
szyldem
dawną
niemiecką

wyższych

Wy-

pod nowym
niemiecki

jest wykładany choć nie obowiązują:
cy. Władze
udzielają
interesantom

Niemcom

informacyj

niemiecku;

i wyjaśnień

telefonistkę

wolno

po

prosić

o połączenie
w języku
niemieckim
[Wolno?
Któżby
myślał zabraniać?

Jeśli

nie

zrozumie

mówiącego
mieście].

tem

Korespondent
jakby

opłacania

odcięci

625

w polskiem

w Poznańskiem

od Świata z racji

złotych

rokowania

nie przyniosły oczekiwanych rezultaW zwązku
z tem, w litewskich ko-

kolportowana

jest

pog'oska,

że Sejm

będzie

że los sejmu

nie

jest

Posiedzenie

dotychczas

ostatecznie
:

wy:

sejmu.

KOWNO, 28—XII. Pat. Wczoraj odbyło się posiedzenie
sejmu
litewskiego. W posiedzeniu tem wzięli udział ludowcy, socjal-demokraci i
mniejszości narodowe. Przedmiotem obrad sejmu jest budżet.

Min. Bystras o szkołach polskich.
KOWNO, 28XIi, PAT. Minister oświaty Bystras oświadczył, że szkoły
polskie na Litwie założone za rządów Sieżevicziusa pod względem urzą-

dzeń nie odpowiadały wymaganiom. Do swoich nowo-otworzonych szkół,
mówił dalej minister, Polacy wciągali dzieci Rosjan. W tych warunkach
szkoły polskie jako nieopowiadające wymaganiom upadną same.

Nowy

szef sztabu w Kownie

RYGA, 28.XIi. (PAT). Z Kowna
donoszą, że
szefem
litewskiego
sztabu genera'nego mianowany został przewodniczący centralnego zarządu
związku szaulisów pułk Daukantas.
Niezależnie od tej nominacji pułk.
Daukantas pozostanie nadal w związku szaulisów na dotychczas
zajmowanmem stanowisku.
°

Dalsze
dłowa

rokowania

RYGA, 28—XII. Pat.
w Moskwie jeszcze

z Moskwą,

Donoszą z Kowaa, 2e litewska delegacja hanprzed Świętami wróciła do Kowna, zaś w dniu

wczorajszym przybył do Kowna

przewodniczący

delegacji

dr.

Purickis.

Według doniesień prasy, delegacja w najbliższej przyszłości
wyjedzie
z
powrotem do Moskwy celem kontynuowania rokowań i podpisania umowy.

Osobny przedstawiciel Włoch w Kownie.
RYGA. 28XII, Pat. Jak donoszą z Kowna, poseł włoski na państwa
bałtyckie S'anieri podał do wiadomości
rządu litewskiego, że rząd włoski
postanowił w najbliższej przyszłości mianować
osobnego przedstawiciela
Włoch na Litwę.

Przewlekłe

przesilenie w

Sytuacja zaczyna

się wyjaśniać.

BERLIN, 28 Xil. PAT.
Sytuacja
przesileniowa,
która w pierwszem
stadjum kombinacyj utknęła przynajmniej na pozór na martwym
punkcie,
zaczyna się niemał z dnia na dzień coraz
bardziej wyjaśniać,
Ożywiona
i niezmordowana działalność niemiecko narodowego obozu
wywołuje, jak
się zdaje, coraz żywsze zaniepokojenie
po stronie przeciwnej.
Socjaiiści
wprawdzie milczą powstrzymując się od przedwstępnego występowania na
pierwszym pianie, jednakże przestrzegają zasady dyplomatycznego
manewrowania dookoła kardynalnych
punktów
polityki
koalicyjnej a przede-

Organ prawego skrzydła ludowców Koelnische

zapowiada

paktowania

bezwzględną

opozycję

za paszport

wobec

wszelkich

Allgemaine
zakusów

z socjalistami i domaga się aby łudowcy
z niemiecko-narodowymi.

Niemcy

Zeitung

w

kierunku

otwarcie

wypowie-

przyjmują 8 godz. dzień pracy.

zagraniczny.
Rozpisuje się © rozłaBERLIN, 28—XIl. Pat. Według informacyj Reichsdienst der deutmie, Zwiespalt między Polakami z schen Presse rząt Rzeszy miał zawiadomić międzynarodowe biuro pracy
Poznańskiego i z b. Kongresówki — że godzi się na ratyfikowanie umowy
waszyngtońskiej
w przedmiocie
z

racji

kulturalnej

przewagi pierw

8-godzinnego dnia roboczego i gotów jest do niej niezwłocznie
przystąpić po przyjęciu niemieckiej ustawy o ochronie pracy. Rząd spodziewa się
mienia wygładzają się pod regime'em przedstawienia radzie państwa przez radę gospodarczą Rzeszyi na
której
Piłsudskiego,
który się stał w całej ręce wniesiony został w swoim czasie odnośny
projekt,
odpowiedniego
Polsce niemal imperatorską władzą. projektu ustawy najpóźniej na początku maja następnego roku, tak, aby
Uskarża się dalej korespondent
na mógł en wejść przed ferjami leiniemi pod obrady Reichstagu.
antysemityzm robiący w Poznańskiem
znaczne postępy. Sytuację w Polsce,
w tem żywem srebrze Europy, kom-

szych. Ale — pisze —

te nieporozu:

Nowy kurs Sowietów.

olikuje kwestja

żydowska. Żydzi

—

WIEDEN, 28 XI!, PAT. Neue Freie Presse donosi z Moskwy, że Ro:
objaśnia p. B-n.—są w Polsce mocno
się obecnie o zbliżenie z Francją. Planowane jest spotkanie mięstara
sja
_różniczkowani partyjnie. W łonie żydostwa w Polsce jest co najmniej dzy Cziczerinem a Briandem.

12

stronnictw.

przepojeni

Poznańscy

kulturą

chodnio-europejską za
inte

się

ielkopolski

Żydzi

niemiecką

z

i za-

nie nie mogą

mnapływającemi

do

Żydami z Kongresówki

i Galicji.
Duchowe
przeciwieństwa
między temi dwoma Żypami jednego
plemienia są zbyt wielkie. Tui wspól-

ność religji nic nie poradzi. Polacy
podwójnie nienawidzą Żydów poznań-

skich, najpierw dlatego, że są Źydami, a powtóre

dlatego,

że

„zawsze

trzymali z Niemcami i dotąd z nimi
trzymają" (warto sobie zapamiętać te
słowa skreślone z pewnością
naszej wiadomości).

O rządach

polskich

nie

w

skiem wyraża się p. B-n

wanie dobrze. Podkreśla,

dla

że. ambicją

ład i porządek.

|—

trzeba przyznać, że „dziwić się trzeba
oglądając obecnie miasta wielkopo!skie
a przedewszystkiem
Poznań.
Poznań dzisiejszy to miasto mogące

równać się z każdem
stem

niemieckiem

wielkiem mia-

pod

względem

zewnętrznego wyglądu. Czyste, sauber
gehalten,

o

Zadrzewieniach.

pięknie

utrzymanych

Gmachy tež i insty-

tucje użyteczności publicznej
miasta
rządku a prezydent

lubi reprezentacyjną

w poRatajski

okazałość. Pod-

nosi też p. B—n wysoko działalność
pana dyrektora ogrodów publicznych

Marcińca. Pod

i ośrodków

jego dozorem skwery

urzędów

i

ПОМЕ EDYTORA OE TEKST ZE SEE ZEE ZZOZ

šwiežona,

Lucność

niemiecka

dla

omówienia

w

wspólnych

bolączek

i

ustanowienia

i Rząd.
min. Zaleskiego.

wolenie swe z posunięć
rządu KoWARSZAWA, 28 XII (źel. wł.Słowa),
wieńskiego, odpychających Łotwęi Wbrew
poprzednim
wiadomościom

Estonję, częstokroć wyrażali i na ła- min. Zaleski powróci
do Warszawy
Natychmiast
mach „Rigasche Rundschau*
i „Re- dopiero jutro.
po po-

tychczas, w stosunku do Litwy,
dobra i polityki Rzeszy,
starali
ukrywać.

wrocie z Zakopanego minister

dzie konferencję

odbę-

z premjerem — Маг-

szałkiem Piłsudskim

w sprawach

Ii-

tewskich
oraz
w sprawie
expose,
które ma
wygłosić
na posiedzeniu
komisji spraw zagranicznych
Senatu
w dniu 4 stycznia.

dla
się

Dekret

prasowy.

WARSZAWA, 28XII (żel. wł. Słowa)

Wbrew pogłoskom jakoby nowy dei pogarda do ma- kret prasowy miał być wydany jeszcze
z łaski Niemiec przed 1 stycznia, nie nastąpi to, potyle w następstwie nieważ wogóle przed Nowym Rokiem
nie będzie posiedzenia Rady Min. a
Niemcom od wie- to z powodu nieobec
ności w-premjeosiadłych, prysnę- ra Bartla, który wróci z Zakopanego

spraw i długa jest lisia: reforma rolna,

bez-

dopiero 5 stycznia,

Odjazd

względny ucisk mniejszości,
zaprzepaszczenie
handlu
i przemysłu
w

mini Knolla.

WARSZAWA, 28 XII, (żel.włS.£owa)
Odjazd min. Knolla na stanowiska
unieruchomienie posła polskiego w Rzymi

„wspólnego frontu”,
Stało się jednak tak, że konfe- Kłajpedzie,
przez
e nastąpi w
rencja ta powzięła szereg gołosłow- Niemna, zaprzepaszczenie Libawy— dniu 10 stycznia,
nych i banalnych rezolucji
i celów przez unieruchomienie linji kolejowej
Wypłata emerytur w styczniu,
swych nie osiągnęła. Jakiż był cel Libawa—Romny i t. d.
WARSZAWA, 28/XII. PAT. Wywłaściwy tego zjazdu, pod przewodnictwem polityka w bardzo šcislym
kontakcie pozostającego z Berlinem?
Na zjezdzie tym omawiano sprawy mniejszości narodowych... twyraźnie trzech państw
(Litwy, Łotwy
i Estonji. W każdym wyrazie
podkreślano jeszcze raz trzy państwa.

Zaś końcowy

który

rezolucji,

ustęp

dr. Schiemann za wszelką starał się
miał:
brzmieć
cenę,
przeforsować
«... uznają za konieczne jaknajściśleji poli.
szą współpracę gospodarczą

piinktowi rezolucji, który jaskrawo
wybiegał poza ramy kulturalno-narodowych spraw mniejszości, a wyraź-

nie

przejawiał

polityczną,

tendencję

przedstawiciel
podówczas
wystąpił
polskiej mniejszości na Łotwie, poseł
Wilpiszewski, który wskazał, że dla
spraw
omówienia
wszechstronnego

Dziś «Rigasche Rundschau»

wy- płata emerytur i rent

w styczniu:

stąpiło ze świetnym artykułem pełnym
wzniosłej pogardy i zjadliwej ironji.—

„Es ist doch schón—pisze

gazeta

w

styczniu 1927 r. przypadają dni Świąe
teczne w cn. 1 i 2-go stycznia. ;Z
o zarządzenia Dyrtkcji Poczt i Telege
rafów

przewrocie Ękowieńskim — wie man
sieht, dass
auch
die
wintzigsten

wypłata zaopatrzeń

emerytal-

nych i rent inwalidzkich na styczeń
odbywać się będzie mimo niedzieli dn.

Vólker der Erde; immer noch Armeen

2 stycznia.

besitzen*!
Ale armje te używają do
dziecinnych przewrotów, które jednak

Mnsgr.

Lauri,

WARSZAWA, 27.XII (żel, wł, Słowa)
swą niepoczytalność wywołać Nuncjusz
papieski mnsg. Lauri
zamęt w Europie Wschodniej: mimo otrzymania biretu kardynalskiepo»
go

przez
mogą

„Rewolucję*

kowieńską, zdaniem

„Ri- nie opuści Warszawy
niezwłocznie,
a zabawi aż do' przyszłego konsystomnsg. Lauri
będzie
na do wielkiej, -prawdziwej rewolucji, rza. Następcą
prawdopodobnie nuncjusz Apostolski
w stylu rosyjskim, w równym stopniu w Pradze mnsg.
Mamagatti.
„wie etwa die dicke Bertha mit einer
Kinderpistole"'! A któż jest ów major Konferencja kolejowa polsko.
włoska.
Plechawiczius?! ten domorosły dyktator?|--To nie Piłsudski, to nie Mussolini,
WASZAWA, 28 XII. PAT. Dn.28
to chyba raczej Primo de Rivera „im bm. rozpoczęła się w Bozen polskoTaschenformat*!-—Te jednak jednost- włoska konferencja kolejowa z udzia:
ki samozwańcze,
«śmieszne
w swej łem przedstawicieli kolei austrjackich
i czechosłowackich. Ze strony polspozie niepocieszonej wdowy po Wil-

gasche Rundschau*,

porównać mož-

mniejszości, należałoby przyciągnąć nie», które tyle już powikłań wyworównież Litwinów wileńskich i że łały we wschodniej Europie, niepoustęp o współpracy trzech państw czytalną swą polityką nowe spowowypadku dować mogą powikłania.—,Rigasche
w żadnym
nie dotyczy
mniejszościami
Rundschau*
wyraża poważne obawy
spraw bezpośrednio z

kiej biorą w konferencji udział przedstawiciele departamentu

nego i taryfowego
kacji z

eksploatacyj-

M-stwa

naczelnikiem

Komuni-

wydziału

Włodkiem na czele.

inż.

:

Konferencja ta zajmie się sprawą
ostatecznego uregulowania
transportenden- o pokój
związanych. Przeciwko tym
i spokój wschodnich tere- tów węgla polskiego do Włoch przez
|
cjóm polityków niemieckich powstali nów Europy. W następnym artykule Austrję i Czechosłowację.
mniejszoinnych
na temat „Czy Litwa może zająć LS
też przedstawiciele
Los
m
ści.
Wilno”,
dochodzi
do wniosku, (że
Nieprawdziwe pogłoski.
W ten sposób kongres mniejszości niema prawa tego uczynić zbrojnie
gdyż wyłamie się z obowiązków, nałow Rydze przeszedł bez echa.
GENEWA, 28 12, PAT. SzwajcarJak powiadają,
rezolucja, która żonych na nią przez Ligę Narodów, ska Agencja Telegraficzna oświadmiała być przeforsowana na kongre- uważa jednak, że obecnie powstały cza, że pogłoski o bliskiem ustąpieniu sir Erica Drumonda ze stanowitendencje nie w Kownie rząd zdolny jest do wy- ska
reprezentowała
sie,
sekretarza generalnego Ligi Narotylko Niemców bałtyckich, ale i Ber- wołania takiej awantury, któraby po- dów i zastąpieniu go przez Benesz
a,
ciągnęła
za sobą nieobliczalne kon- pozbawione są wszelkich podstaw.
lina.
Było to od dawna
dążeniem po- sekwencje.

nie

takiego

związku

‚

Tymczasem wylała się mowa fala
politycznego ucisku Niemców w Kłajpedzie i Kow-

lityki zagranicznej Niemiec,

stworze-

trzech państw bałtyckich, z oparciem
wpłyo Niemcy a wyeliminowaniem
wów Polski. Znane już są nam kręte

Bezrobocie

PARYŻ,

we

28—XII. Pat.

Francji.

Na dzisiej-

szem
posiedzeniu
rady
ministrów,
minist
er
pracy przedstawi dane statywysiedłanie Niemców z granic Litwy.
styczne
dotyczące
bezrobocia
we
„Litausche Rundschau“ rozesłało do Francji W spraw

nie. Wydalenie redaktorów z Kłajpedy,

ozdaniu swem min.
stwierdził, że liczba bezrobotnych na

projektu
politycznego swych prenumeratorów pismo odpoprzez Niemcy, a mile wiedzialnych redaktorów do wydaw-

się tłumaczyło

dotychczasowe

w którem

ci zawiadamiają,

p. Smetona wcale «nie jest reprezentantem orjentacji niemieckiej, a tylko
litewskiej».
W sferach społeczeństwa niemieckiego nad Bałtykiem daje się zauwa-

Sumų pieniężne
lokujemy i posiadamy od

Poznań-

Dziś, po roku p. Waldemaras w
wywiadach z dziennikarzami oświadczył, że ideę sojuszu trzech państw
bałtyckich należy odnieść do roman-

skiem—kończy
p. B-n— pracowita i tyzmu politycznego. Dziś p. Waldeuczciwa trzyma się krzepko niemiecdzielnicą ludności ubogiej lecz utrzy- kiej kultury, niemieckiego obyczaju, maras oficjalnie oświadczył to, o czem
w koale o ile chce po- ой dawna mówiono pocichu
mana
jest czysto
(Gdy
Niemiec niemieckiej mowy
žm seiner łach politycznych Rygi, że sojusz
czystość pochwali,
a osobliwie
w zostać w rodzinnym kraju,
polskiem mieście, to ma coś znaczyć!). Heimat, patrzy na rzeczy trzeźwo.
taki jest nierealny, a o czem pisać
Ma to oczywiście znaczyć, że się zaczęto otwarcie po traktacie sowiecWogóle w Poznańskiem,
w byłych
niemieckich miastach i osadach
na marzeniami pustemi nie zabawia.
z tego
Przyjmujemy do wiadomości z ży- ko-litewskim.—Niezadowoleni
zewnątrz mało co się zmieniło;
owtraktatu
byli
Niemcy
bałtyccy,
niezadoszem nawet "fasada* częstokroć od- wem zadowoleniem.

Mickiewicza

bezskutecznych ofiar poniosło.
Być może, iż to stanowisko Niemców

ten ostatni
bego

okupu

na Berlin

wpłynie

bałtyckich

Kowna

zażąda od
w

postaci

gru-

zupełnego

ulokowania

na hipotekę w każdej wysokości
Wileńskie Biuro Komisowo-Handlowe

częściowo

kongresu mniejszości w Rydze.

SSN UT SIOTAS

renoviert,

Sejm

filoli- żyć poważne rozgoryczenie i zdenerOstatni wyraz wowanie dotychczasową niefortunną
tewskie stanowisko,
temu dali w nieuchwalonej rezolucji dyplomacją Berlina, dla której tyle

Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia.
miejskie pełne smaku
i w dobrych
warunkach
hygienicznych.
Nawet—
pisze—dzielnica nad Wartą
niegdyś
bardzo brudna, pozostała wprawdzie

lub nadesłane 40 gr. W n—ch świąteczny:
25 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25 proc, drożej.

dr. Schiemann. Za jego to sprawą i
Cała nienawiść
pod jego kierunkiem zjechali w stycz- leńkiego państewka
niu tegoż roku, do Rygi, deputowani powstałego, które
i przedstawiciele mniejszości niemiec- krzywd wyrządziło
kiej, polskiej, rosyjskiej i żydowskiej, ków nad Bałtykiem
z Litwy, Łotwy i Estonji, na kongres, ły ze szpalt ich prasy.A krzywd tych

jch

i majątków według obecnych cen rynkowych.

OT ESRT

bałłyckich umiał wysunąć
na forum
międzynarodowe, leader niemieckiej
frakcjj w parlamencie łotewskim, —

gemonję Berlina. Tem

na maszynie

Szacowanie domów

©

valer Boote“ i „Memeler Dampiboot“
dowych państw bałtyckich w Rydze. i „Litausche Rundschau“.— Dopiero
Natychmiast inicjatywę tę przejął w jednak gdy urzędowe
oświadczenie
swe ręce wybitny polityk, dyplomata szefa nowego rządu litewskiego przei publicysta niemiecki w Rydze, zdol- cięło nić ostatecznie, ukazali ci Niemny działacz, który sprawy Niemców cy właściwe swe oblicze, które do-

państw* byli właśnie Niemcy bałtyccy,
widzący dla siebie jedyny ratunek w
bałtyckich pod heoddaniu państw

instytucji
Przepisywania

prowincji

Powrót

kami najzapaleńszemi sojuszu „trzech

I młynów

Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism
Fachowe
pisanie
podań
do wszełkich

z

całem obszarze Francji nie przekracza
40000,
w samym zaś Paryżu— 10000.
że
widzianego w Kownie, który natrafił
Poczynione zostały zarządzenia w cewóbec
takiej
cenzury
i
represji
nie
na bezwzględny opór rządów Łotwy
lu zatrudnienia bezrobotnych
przez
widzą możliwości dalszego wydawa- zastosowanie
i Estonii.
planu robót publicznych
Zatrzymaliśmy się na konferencji nia pisma.—,Rytas“ kowieński za- na szeroką skalę opracowanego przez
;
е
mniejszości w Rydze, gdyż
stronni: mieścił wywiad z Waldemarasem, że Tardieu,

Lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje
Kupna i sprzedaże domów, majątków ziem., folwarków
ziemskich

oraz

nictwa,

ZAŁATWIA:

majątków

za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa
|

Bez mala rok już mija od chwili,
gdy w styczniu
1926,
deputowany
frakcji niemieckiej w estońskim riikikogu, Amende, wystąpił z projektem
zwołania kongresu mniejszości naro-

koleje tego
forsowanego

ul. Ad, Mickiewicza 21 tel. 152.

Poznan-

nadspodzie-

jest Polaków poznańskich aby u nich
w kraju panował

WILENÓŻTE BXURO KOKI50W0-HANDLOWE

Dzierżawy

CENA OGŁOSZEŃ; Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2—ej i 3—ej 30g.

tyczną trzech państw bałtyckich Litwy,
Łotwy i Estonji». — Przeciwko temu

Berlinie.

wszystkiem dookała Reichswehry.

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

Staat im Taschenformat.

wspólnych

us- dzieli się za koalicją

„Fr. Zeitsng*

karża się, że Niemcy

są

gorzej dla

po niemiecku

strony

konkluduje,
jašniony.

są napisy
Wszelako

język

że

i cyta-

np.
„Akuszerka“
„Hebamme*.
W

szkołach

komunikuje,

łach politycznych mówią o mającem nas apić rozw ąz*niu Sejmu.

Z drugiej

ty ze Ścian gimnazjalnych w województwie Poznańskiem. Na szyłdach,
na rogach ulic dozwolone
tylko polskie (okropność!).

„Echo*

nich do koalicji rządowej
tów i zostały wstrzymane.

już zapo-

łat* z Turyngji i z Niemiec

PAT.

frakcyj rządowych z laudininkami o przyłączenie się tych ostat-

mnieli o tych nazwach—przedwojennych!) W okręgach tych—iwierdzi p.

wych, którzy ciążą do dziś dnia
A (ciekawy gatunek

28 XII.

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa 1
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28
POSTAWY — ul. Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

X26, drukarni 202

W/ sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy.
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem
Z
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.

w P. K. O. Nr 63307.

się pozbyć, prawda, że nie drogą do-

i Kempen.

redakcji 243, zdministracji

kontynuował
swą działalność i że rozwiązanie jego nie jest
że przewidziane. W związku ze wszystkiem: temi pogłoskami „Echo'*

Wielko-

niemiecki turysta—z 45 proc.

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64
DUKSZTY — u! Gen. Berbeckiego 10
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80
GRODNO — Plac Batorego 8
:
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemias
LIDA — ul, Majora Mackiewicza 63

Sroda 29 grudata lv<» r.

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztową 4 zł.

zagranicę 7 zł. Konto czekowe

ODDZIAŁY:

Domy
i

21, tel. 152,

w Wilnie

KUPIMY

ZARAZ

rozmaitej wartości. Biuro nasze nie
pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia.
Wileńskie Biuro Komisowo-Handiowe

podporządkowania się swej międzynarodowej polityce. A wówczas okup
Ad. Mickłewicza 21, tel. 152.
ten Kowno będzie musiało zapłacić
drogo, i jeszcze utraci cząstkę swej prześladowań kowiefńskich, wobee któ”
niepodległości, ażeby nie stracić łask rego Litwa zawsze pozostanie Staat'em
wielkiego adherenta. Jeżeli jednak o- im Taschenformat.
każe

może

się krnąbrnem

Berlin

nadal

i nieposłusznem,

nie

tolerować

m.

ZE SPRAW WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO
Województwo Poleskie, jedno z
najrozleglejszych województw w Polsce, posiadające 41 tys. km. obszaru,
w 1921 r. liczyło 879 tys. mieszkańców, czyli 21 mieszkańców
na
km.

z natury

rzeczy

zrezygnować

Niezadowolenie z p.

zaludnionem

województwem

Znėw

bezpośrednio

z dawnem

iestwem Polskiem:

Kró-

od Warszawy

nicy, gdy członkami

kółek rolniczych

zadaniem

aficzny ukraiński

est oddzielony

województwo

poleskie. Poleszucy
kultury gospodarczej
narodowej

Obszar etno- cemi

od białoruskiego

przez

znajdują

wiastki w państwie

na niższym

polskiem,

nie są

oni ani Ukraińcami ani Białorusinami,

ich gwara jest przejściową formą od
jednego z tych narzeczy do drugiego.
Ze względu na obszary
i możli-

wość kolonizacyjną, ze względu na
słabą narodową świadomość miejscowej ludności, skolonizowanie

i zasy-

milowanie
województwą . Poleskiego,
nie przedstawiałoby znacznych trudności,” lecz*' nieszczęściem jego jest
nieorjentowanie

się

naszych

władz

centralnych o charakterze narodowym

it.

S

(chrzczony żyd)

dz

Jako objaw

nieorjentowania

kład powód przewrotu, ‚ —

tyka starego

częło płodną

akcję

oświaty rolniczej.

Ku

nie

rozszerzeniu

rol-

nictwa, przyczem uwzględniało
przedewszystkiem interesy drobnych rol.
ników wciągając
przez to ich w orbitę wpływów polskich. Tow. Rolnicze
na Polesiu
wypracowało
plan

rozległej

akcji

i zaangażowało

@а

niej odpowiednich specjalistów. Planowanej akcji nie mogło przeprowa

dzić, gdyż minister roinictwa

albo'
albo kry-

obietnice —

znaj- wany w swoich działaniach.

PARYŻ, 28.XIl (PAT).
Aresztowano tu dyrektora kilku
towarzystw awiacyjnych Straubersa pod zarzutem, że w czasie

berlińskich
swych po-

karę więzienia.

miastowe

zniesienie

dotyczących

układów

z zagranicą

że

który

Chiu jak następuje:
nie

może

które
według wykazu biuro wojew. związku
kółek rolniczych mu wypłacało.
Wykazy te bowiem maskowały tylko dokonywane defrandacje
lub
zužytkowanie pieniędzy na cele nie mające
nie wspólnego z fachową
działalno- dla nas wilnian jest najaktualniejszą,
ścią kółek rolniczych.
gdyż będąc w Wilnie mniejszością
Nawet tam, gdzie związek powia- narodową,
chcielibyśmy
ażeby
na
towy kółek rolniczych pragnie zapo- Litwie powodziłoby się wszystkim
czątkować akcję w dziedzinie
rolni- obywatelom
jaknajlepiej bez różnicy

Janicki ctwa, to wskutek niedoświadczenia

wewnętrznych

Rewolucja w Brazylji.
BUENOS-AYRES, ‚ 28/Х!. PAT.
Według doniesień dzietiika La Nation,
ruch rewolucyjny
w Brazylji rozsze:
rza się.
W pobliżu Samboria w sta-

de

Sul

kolumua

wojsk rządowych żostała rozbita przez
powstańców.
Wielu wiernych rządowi oficerów zostało zabitych.
Część
garnizonu
San-Pedrito
przeszła podobno na stronę powstańców.

w

Ameryce,

być

nosi z Nowego-Vorku, iż z powodu
burz śnieżnych jakie tam” szałały w
ostatnich dniach, 6 osób poniosło
śmierć a 14 zostało

rannych. Na po-

narazie

и

pisma

wy-

Natychpraktycz-

nie przeprowadzone.” Dążymy
do
przyjaznej
współpracy z państwami
zagranicznemi na podstawach stworzonych
przez
konferencję waszyng-

Nowošci wydawnicze.
— A. M. Skatkowski: «Jozef Wybicki> (część pierwsza obejmująca łata 1747—

tonską.

1795). Sir. 72, Poznań:

Bolszewizm jest zarazą. Jaželi zaraž4 się nią Chiny, to zarazi S'ę
nią rowniež Anglja, Ameryka i Japonja. Bolszėwikom nie udało się bezpośrednio zaszczepić we wszystkich kraja h bolszewizmu, więc usiłują to
uczynić pośrednio atakując Chiny w nadziei zarażenia bolszewizmem tych
trzech wielkich mocarstw.
Chiny potrzebują pomocy
tych
mocarstw, jednakże nie pomocy
wojskowej lecz moralnej i finansowej.

a teraźniejszość», Charakterystyka

Krwawe
LONDYN, 28.XII, PAT.
gua) że w wyniku

w Nicaragua.

walki

Biuro Reutera donosi

4 dniowej

z

Managui (Nicara-

między oddziałami wojskowemi konobie strony
poniosły poważne straty,
Wojska liberałów przy pomocy
ochotników meksykańskich zmusiły odу
ług jego własnych słów będzie krę- działy konserwatystów do wycofania się do Bluefieldś.
Admirał
Lattimier
dowódca
eskadry
Sianów
Zjednoczonych
na wopował swobodę
prasy.
Cóż można
że departamenty
uerto-Cabeses, Riosądzić o tym dekrecie, jeżeli sam pro- dach Nicaragui zakomunikował,
fesor Waldemaras kwalilikuje go jako Grande, Elbiuff i Bluefieldes zostały uznane za strefy neutralne, na ob„Krepujacy“? Jeżeli pomiędzy. krzes- szarzę których strony wałczące winay się rozbroić. Admiral doradza stwołem premjere i biurem urzędnika po- azepie jeszcze innych stref neutralnych w celu zapewnienia pokoju w mialicji jest taka przestrzeń w której naj- stach nadbrzeżnych.
hiumanitarniejsze
prawo
może
się
obrócić w pęty niewolnicze,
to cóż
piersi.,. Teraz proszę westchnąć...
dopiero mówić o takim dekrecie, który
Dziewczynki z grupy czwattej, Starsze,
jeszcze się nie urodził, a już jest
kategorycznie ozaajmiły, że nie będą się
ochrzczony imieniem „skrępowania”.
Z prasy sowieckiej.
roxbierały w obecności nauczyciela.
Sprawa mniejszości
narodowych
Za karę
za tę pruderję nauczyciel prze-

fachowej

spraw

lewy.

LONDYN, 28.XII. (PAT). «Daily Mail» donosi z Pekiau,
japońskie zamieściły wywiad z marszałkiem Czaag-Tso-Linem,
projektach

derski tmifister

dr. Kan odwiedził b, cesarza Wilhelma w Doorn i odbył z nim oraz jego małżonką dłuższą naradę.

łudniowym zachodzie Stanów Zjednoczonych
mają miejsce wielkie wy-

Program Czang-TSo-Lina
raził się o nowych

BERLIN, '28—XII.
Pał. Biuro Wolifewdonosi*z Amsterdamu. że.-Hglen-

PARYŻ, 28—Xli. Pat. Journał do-

PARYŻ, 28XII (PAT). Agencja Hawas'a donosi ż Leningradu, że
trybunał tamtejszy skazał na śmierć 7-miu uczestników gwałtu dokonanego
na osobie pewnej studentki. Pozatem
19-tu oskarżonych w tej samej
zostało na

‚ #е

Burze śnieżne

„Ostry wyrok sądu,

sprawie skazanych

ЧВ

nie Rio- Grande

Sensacyjne aresztowanie

skrępo-

To już
rolniczych jest wyraźay krok przeciwko
demow Kosowie, Prużanach,
Brześciu. kracji Zupełnie podobnie jest i z
Kółka rolnicze w
Kamieniu-Koszyr- prasą: prof. Waldemaras ma
wydać
skim i w Kobryniu znajdują
się w specjałny dekret prasowy, który pod-

rozpo- nie pensji i nie otrzymał sum,

i podniesieniu:

i

Rolnictwa

Ów instruktor nie otrzymuje regulat-

Tow. Rolnicze na Polesiu

rządu,

Pano-

m

Nie będziemy mówili o' tych ustępach

wywiadu, które bezwzględnie / były
przezńaczone na eksport. Jak naprzy-

okręgoczyć popieranie przez ministra Janic- wym związku kółek rolniczych w Kakiego i przyznanie subwencyj
związ+ mieniu-Koszyrskim daje się zauważyć
kom. kółek roiniczych, będących orga- praca fachowa
prowadzona
przez
nizacjami
mającemi
cele polityczne, osadnika wojskowego
Brojewskiego.

obce interesom rolnictwa.

deszczu rieprzebrane tłumy zaległy ulice. Ruch na mieście zamarł.
wała cisza i skupienie. Przed trumaą ludzie padali na twarz.

prawdy.

nie było jeszcze
wypadku,
14615, strony
z Centralnego związku osadników by nowy premjer nie zaczynał mowy
przyrzeczeń
intensywnej
pracy
wojskowych
w Warszawie
2800,
z od
t, d, to juž jest zwykłym wszędzie
Centralnego związku kółek rolniczych
około 1300, zi. innych wpływów było objawem.
około kiskudziesięciu zł.
Bardziej ciekawe są te ustępy wyZ pobranych sum zarząd
kółek wiadu z których można, wywniosko*
rolniczych z trudnością może się wy- wać o zamiarach - politycznych rządu.
liczyć, gdyż nie prowadzi
odpowie(Trzy sprawy rzucają się w oczy:
dnich rachunków, listy płac, kosztów zmiana
konstytucji, „wolnoś prasy i
podróży i ojet funkcjonarjuszy. Odno- mniejszości narodowe
z
si się to do poleskiego związku kółek
Profesor Wałdemaras twierdzi, że
rolniczych, gdzie również brak rachun= obecnie wszyscy rożumieją konieczną
ków przyczem liczne nadużycia dają się potrzebę zmiany
konstytucjj
w ten
zauważyć we wszystkich niemal
po- Sposób, żeby rząd
mógl mieć jakz Min.

się w statiie organizacji i pracy
musimy zazna- jeszcze nie rozpoczęły, W

lokalnych stosunkach

wrażenie

wiatowych związkach kółek rolniczych. najwięcej swobody i nie był

dowej, jak pp. Młodzianowski, Lewica

robi

Własnych wpływów czlonkowskich „więcej pracować, mniej mówić". Nokólek rolniczych nie posiada, wy premier po wypadkach 17 grudnia
do 1-g0 grudnia pobrał zasiłków nie mógł mówić inaczej. Z drugiej

1 © właściwościach kraju i posyłanie
Żadnej pracy fachowej
tam takich szkodników..sprawy naro- dujemy w związku kółek

ki,

ale na ogół

pracę społeczną.

pod względem
i Świadomości rządowych

się

ы

© żalobny ustawiony był kordon wojska w liczbie 10.000 żołnierzy. Pomimo

go dotychczas szukać w Kownie.
„Vilniaus Aidas” pisze: Nie mając

związek

poziomie niź inne etnograficzne pier-

ver

wodnia” z prof. * Wałdemarasem
w dróży do Paryża zajmował się szpiegostwem na rzecz Niemiec.
szczegółach nie jest zupełaie ścisły,

województwie

państwowem.

Primo de

ч%

Wizyta „u b. cesarzą Wilhełma.

Pogrzeb cesarza Japonji

demagogji, używającej szyldu partyj- skiego rządu, zmuszeni jesteśmy zasię
informacjami ryskiej
Wyzwolenia, a torującym drogę dowolnić
„Siekomunizmowi. Ziikwidowanie się to- prasy, Może wywiad ryskiego

warzystwa rolniczego byłoby utopietem jed- niem kulturalnych twórczych pierwia=
nak procentowo stoimy gorzej niż w stków w bagnie ciemnoty poruszanej
ianych prowincjach polskich. Otóż przez demagoglę.
*
ze względu na geograficzną
pozycję
Związek kółek rolniczych — ога
tego województwa, wzmocnienie się poszczególne kółka tej organizacji są
tam żywiolu polskiego jest ważnem pasożytniczemi organami,
symulują:
w Polsce. W

zamach na

{ №

nowy rząd p. Waldemarasa. Ciekawy
jest ten głos z tego względu, że, jak
'28.Xil (PAT). Zwłoki
cesarza z Hyamy
przewieziono do
wróble ćwirkają, litewskie pisemko Tokio TOKIO,
w ”specjaliym pociągu. Na ulicach przez które przesuwał się orszak
z braku poparcia w Wilnie, musiał

do nego

Brześcia, jest około: 200 km., Brześć
zaś zajmuje niemal centralną pozycję

pik

"° ‚РАВУМТ; 28 XII (PAT). Petit Parisien» donosi z Madrytu
że obiega
swych stosunkowo do ich
uzdolnień
tam“
Ka,
iż
4-rej
osobnicy
aresztowani
ostatnio
na
jedhem
z przedPoniži
dobrze płatnych
stanowisk,
to też
zamieszczamy _ niektóre
Madrytu pod zarzutem udziału w spisku na życie Primo de Riwery,
z mieść
związek
kółek rolniczych
wysunął bardziej charakterystyczne ustępy
koncepcję likwidacji Tow. Rolniczego artykułu pisemka litewskiego „Vilnia- zostali w doraźnym trybie skazani na karę śmierci i rozstrzelani.
i przyjęcia statutu związku kółek rol- us Aidas*, podającego ostrej krytyce

w Polsce. Nie jest to województwo są ciemni miejscowi chłopi Zw. kółek innej drogi do otrzymania wiadomokresowe, lecz centralne, graniczy bo- rolniczych był - organem miejscowej ści © zamierzeniach
nowego
litew-

wiem

‚ в4

m

448

Waldemarasa

ze

kw. Jakkolwiek
z powodu
powrotu
repatrjantów z jednej strony, z dru- niczych. Tow. Rolnicze posiada człongiel wskutek, samorzutnej. kolonizacji ków. indywidualnych opłacających niez Królestwa, ludność tego wojewódz- znaczną składkę: '5. zł, rocznie” oraz
twa przechodzi dziś miljon, "jednak delegatów kółek rólniczych. Do pierwpozostaje ono w dalszym ciągu naj- Szych należą bardziej inteligentni rolrzadziej

wo

10

serwatystów

a wojskami

Bolszewicy

bitwy

liberałów,

o sobie.

Nauczyciel 9-ej szkoły w Mińsku, obywatel Współczesny posiada mandat. Obywatel ten twierdzi:
—

Na zasadzie

tego mandatu

bierać wszys kie nozenice

„

Niezwykłe to

mogę roz-

szkół sowieckich.

1 zdumiewające zezwole-

szał udzielać fm iekcyj.
dzkże reagował na to kierownik szkoły?

‚ .. — Żądanie

obywatela

Współczesnego

wydało mi się narazie niepedagogicznem.
Lecz wyjaśnił cen, że posiada instrukcję,
mandat. Zdecydowałem wówczas,

że wSzy$i-

1927.

173209

— Adolf Kliszewicz: «Średniowiecze
dwóch

światopoglądów. Str, 135, Kraków. 1927.
— T:
M. K. <Związek Naprawy Rze€zypospolitej». Próba genezy. Str. 30. Warszawa. Nakład

—

Związku

<Młody

strowany,

Lotnik».

wychodzący

N. R.

już

1927,

Miesięcznik

trzeci

ilu-

rok

w

Warszawie.
Zeszyt za listopad zawiera mnóstwo wiadomości i wskazówek technicznych.

-|

i

Redagowany bardzo staraunie.
124
— Z. „Žurakowskai <Trzy srebrne
ptaki». Opów adania z cyklu «Dobre książki

dla młodzieży» Warszawskiego Towarzystwa
Wydawniczego. 1927.
— bitbijoteka Belletrystyczna Warsz.
Towarzysiwa Wydawniczego. Ukazały się
następujące nowe tomy: powieść Janusza
Korczaka «Dziecko salonu» (n kt tak świetnie
nie zna Świata dziecka i podrastającej młodzieży); powieść Ewy Sz:lburg «Dokąd?»

powieść

Tad.

Nalepińskiego

<Kazia»;

po-

wieść Zofji
SAS
<Lodowe pola».
— „Kazimierz
ierzyński:
<Laur
Olimpijski». Poezje. Warszawa. J. Mortkowicz. 1927.
,
z
—1.K.ltłakowicz: <Płaczący ptak», Poe»je. Ste. 168. (serja najnowsza). Warszawa.
Nakładem księgarni F. Hoesicka. 1927.
|

— Prof.

|

Marceli Hańdelsman: <Fran-

cja — Polska». Studja nad dziejami myśli
politycznej. Rozwój narodowości nowocześs-

nej, Tom il. Str. 303. Warszawa.

|

Gebethuer

i Wolff. 1927.

о

Obra: pierwidatków ideologicznych, składających się na polską świadomość narodawą pierwszej połowy XIX stuieciai ich rozwój. Jest to podstawa do

zrozumienia

wła-

ściwości psychiczaych następnych
pokoleń
nzsżego narodu aż do dzisiejszego
cznie.
Książka prof, Handelsmana
jest zarazem
pró ą historji współuczestnictwa i wzajamnego oddziaływania francusko-polskiego w
tworzeniu nowoczesnego systemu ideolo-

kółek

ze związkiem

rolni-

czych. Ta Unifikacja nie mogła przyjść
do skutku, gdyż szereg dyrektorów,
prezesów,

inspektorów,

związku kółek rolniczych

i

kierowników

nie

chciał

Najlepsze
wskazówki w dziedzinie
przyjmowania 1
składania
wizyt,
wytwornej
kuchni,
wykwintnego
stroju znajdziesz w dwutygodniku

Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyzwiązku
by nowe rozporządzenia poiepszyłyby
rolniczych ua Polesiu da się streścić stosunki pomiędzy obywatelami Litwy,
w. marnowaniu funduszów przez sła- ponieważ niesnaski „niewątpliwie odbe fachowe wyrobienie
i zlą wolę biłyby się i na nas.
KSK
przejawiającą się w defraudacjach.

Władysław Studnicki,

Pamiętajcie, że lamki PHILIPS

PUSTA IA
EBS

Żądajcie

Kwartainie 3 zł. 90 gr.
Adm, Warszawa, Krak. Przedm. 99,
Konto P. K. O, Nr 12.200.

prospektów

W

TECHNIKOW

We czwartek dnia 30 b. m. od
lz, 4 do T:ej po poł. choinkacdla

dnia od godz. 7 i pół do ll-ej zaba«
wa taneczna dla dzieci do tat 15-tu.
Dnia 31 grudnia od godz: 10-ej
wieczorem zabawa taneczna i spotkanie Nowego
Roku
dla członków
St-nia

i wprowadzonych

wybrać

lamki

najbardziej

dla

Waszego

mach

Trzy kapitalne nowości
wydawnicze.
„l, Edward _ Chwalewik.
„Zbiory
polskie, archiwa, bibljoteki, gabinety,

galerje, myzea, i inne zbiory pamią-

tek przeszłości w ojczyznie i na obStro-

nic 490... Warszawa — Kraków. Wydawnictwo J. Mortkowicza. 1927
2 Aleksander Semkowicz:
„Wydania dźie£ Adama Mickiewiczą w
ciągu stulecia" Gawęda bibljofilska

o wydaniach, oryginalnych „ogloszo-

żydów

i znęcaniu

się

nad

bezbronną

Uczenice,

pośród

których

były

13-0 i

14-09 letnie dziew szynki, zaprotestowały. Lecz
<bywatel

Współczesny

był nleabłagany.

|

— To mieszczaństwo— twierdził on—nie
chcę waszego ciała! Tylko <trzkujiura» jest
mi drogą!
я
Lecz emieszczanki» słusznie zauważyły,
że szkoła posiada kobietę-dokiora, która może je zmierzyć.
Obywaiel
Współczesny
gwiznął pogardłiwie: jakie pojęcie o <fizkulturze» mieć
może owa kobieta-jekarz? Oa sam
mu-i
DZ
wymiary.
|
ь
‹
iesmiato wmieszaly się do tej sprawy
nauczycielki:

ł

— Może wymiary
nane w bieliznie?
Lecz

obywatel

mogłyby być

Współezesny

kimś tum ugodowcem,
czem:
W

>

doko-

nie jest ja-

nie ustępuje

w ni-

— Rozebrać się do naga—zdecydował—

nej

rady rodzicielskiej.

Na zebraniu

tem, sc... Nader ciekawyi bogaty rozdział nosi

obywaiel Współczesny tak piorunował na
rodziców i uczenice:
— Powinniście odrzucić na bak staroświecką moralność... Szkoła sow.ecka nie
powiana

liczyć się

z mieszczańskim

NADESŁANE.

T TUTIS
Mrozy

Idealna Pasta do zębów.

Krem Perłowy
Ihnatowicz,

aktualny!

uczn-

ciem wstydliwości. Zadaniem naszem
jest
wytruć wstydliwość i t. d.
„_ W odpowiedzi na pełne oburzenia repliki rodziców, wystąpił kierownik 9-ej szkoły, przemawiając w tonie ugody:
— Poco — powiada — robić tyle hałasu, poco się denerwować, nic strasznego
się.nie s'ało! jei istnieją wątpliwości co do
uprawnienia
działalności obywatela Współczesnego— to możemy zapytać władze wyższe, one wiedzą
lepiej niż my tutaj. Jaka

jest wina Współczesnego, jeśii dano mu taki
mandat?
Nie wiadomo, czy kierownik szkoły wyjaśnił cokoiwiek czy też nie, faktem jest

przeciwnym razie nie będę wykładał.
tylko, że do ostatniej chwili ttwał
w _ przeUczenice z grupy trzeciej nie zdobyły konaniu, że obywatel Współczesny posiasię na śmiałość odmówienia rozkarom groź- dat istotnie «mandat na rozbieranie». Mamy
nego pedagoga. Zaczęły się z płaczem roz- nadzieję, że rada <fizkultury» potrafi wytłobierać. Obywatel Współczesny niewzruszenie maczyć naiwnemu kierownikowi, iż podobae
wymierzał szerokość kości biodrowych, ob- mandaty mogą istnieć w chorej wyobraźni
įętošė pleisi i t. d.
zbyt współczesnych pedagogów.
— Proszę nie oddychać,
až wymierzę
wk:

oszukuję
kuchnią

'dwóch
pokoi
z
w centrum miasta.

Zgłoszenia do © Administracji
„Słowa” pod lit. W. K. *
JI

Matki, w interesie

własnym i swoich

dzieci, prenumerujeje

dwutygodnik

„DZIECKO i MATKA*

KAD
PORA KAC ZZOZ ZAPORY
Pismo poświęcone zdrowiu 1 wychowanin
a, do lat 7-miu.
Kwartalnie
Adm.

Krak.

Warszawa,

Konto

2 zł. 70 gr.

P. K. O. Nr

Przedm,

99.

12,900.

LA

rach pamiątek naszej przeszłości. Za-

chęcony
uznaniem,
postanowiłem
książkę wydać powtórnie
w nowem.

opracowaniu.

Postawiłem

sobie

za

zadanie tym razem nietylko dać zbieraczowi
i badaczowi polskiemu do
ręki książkę podręczną lecz zapoczątkować
nią inwentaryzację naszych
zabytków przeszłości w ogólnym zakresie oraz złożyć przed Światem cywilizowanym jeszcze
jeden
dowód
realny naszej wysokiej kultury, potęgi
i bogactwa ducha polskiego».
Przewertowawszy całą odnośną literaturę, dotariszy w wielu wypadkach

Teatr

ISO
CZEKASZ
w Hiszpanii.

MADRYD, 28—XU. Pat, W. calej
Hiszpanji panują merozy. Tempsratura
spadła do 12 siopni poniżej zera,

Lwów.

nych zatżycia poety (1822 L= 1855). osobiście do prywatnych zbiorów,
Liczne podobizny.. Stronic 230 Lwów

Rewji

+
$ė
а

„Kakadu“
+ ul. Dąbrowskiego +5.

kazały tom, obejmujący bez mała500 jedną poświęcił p. Chwałewik kartę—
stronic (na możliwie dobrym i trwa- © wielu
dworach, gdzie znajdowały
łym papierze) obejmuje
całe setki się lub znajdują do dziś dnia cenne
<«pozycyj» t, j. miejsc gdzie się za- zabytki
w postaci
starych ksiąg,

bytki naszej przeszłości oraz

księga-

mebli

stylowych,

porcelany,

obrazów,

zbiory znajdują, począwszy ód jakie- zbiorów artystycznych.
Oo niektóre
goś dworu szlacheckiego
choćby w z wymienionych miejscowości.
zapadłym gdzieś kącie ziem polskich
Albinów w powiecie Szawelskim
a kończąc na takieu centrach jak np. na Żmudzi. Zsajdował się ram przed
Florencja, Petersburg, obecny Lenin- wójną
u dziedzica
p. Franciszka
grad (str. 277—337), Kraków, które: Przewlockiego
portret oiejny króla
mu autor poświęcił prawie 8/)
stro- Batorego pędzla Śmuglewicza, Azdrzenie, Kijów, Berlin, Getynga,
Kowno, jowicze p. Zofji Maciańskiej, Antokol

Moskwa,

Królewiec, Montresor

nickich, Morges,

Program otwarcia allo!

o godz. 7 i 9 wiecz.

Puszezamy

się!!!

Wielka rewja w 2 częściach, 13 obrazach.
Orkiestra
111

w pełaym komplecie. — Balet 10 osób. — Ceny miejsc od 75 gr,
Szczegóły w programach, Kasa czynna od godz. 5 wiecz.

począwszy od XVi-go wieku, bibljo:
Autor
inwentarza
na
jednem
teka polsko-fraacuska,
portrety ro- miejscu wylicza możiiwie szczegółowo
dziane, portret pastelowy Stanisława co się znajduje w danym
dworze
Augusta, sylwetki różnych osobistości lub—co się znajdowało; gdzieindziej
z począ'ków XIX w., pancerz
z XVIl-go podaje tylko
ogólnikową informację;
w.) Gródek
Alf. nr. Tyszkiewicza na ianem miejscu zaajdujemy jedynie
(zbiory zniszczone) Horodyszcze Si- Ślad, że tam a tam byly jakieś zbiory,
pajlów, Hruszówka ' Reytanów (pa- pamiątki, zabytki.
miątki po Tadeuszu Reytanie, egromP. Chwalewik wygląda:
sprost
ne
zwierciadła po-radziwiłłowskie,..), waf i dopełnień ze strony zainteresa-

Jakubów Parczewskich (obrazy Ca:
nalettiego padarowane Ign. Parczew*

wanych

zbiorów,

właścicieli _ poszczególnych

kierowników archiwów, bibl-

skiemu
przez
Stanisława Augusta), jotek, muzeów.
"Tej pomocy chyba
Ambenmujża - Platerów- Jaszuny Balińskich, Józefów Bohdana mu wdzięczne społeczeństwo nie poZyberków,-Antonosze-- - Bronisława Szachny (mylnie podany powiat Ihu- skąpi.
Rómera, Anżnuzów z Ledóchowskich meński), Joźkany Butrymów, Joka*
Roppowej, Belmont niegdyś Feliksa niszkiele Karpów, Kielmy Grużewskich
Drugą kapitalną pracą, którartemi
hr. Platera (bogate archiwum, bibijo- (bibiioteka kalwińska, zbiór monet,

Bra» Montwiłłów,

Gdańsk, nawet
Jesię—i oczom
nie
wierzy, że jednak tyle jeszcze przepysznych, bezceńnych zabytków . na-

o rozolima,.. Czyta

Codzienn'e

których tak nieskończenie mało wiemy, mając
na względzie zagarnięte
„8 Ferdynand HMoesick:. „Chopin“.
łupy,
które
musimy
wyrewindykować, macalnie przypomina
starodawność teka, pięć zastaw stolowychz tacami «gdzie się to wszystka podzialo?)
Życie i; twórczość. Wydanie: drugie
naszej
kultury.
notując
wszelkie
straty,
które
ponielustrzanemi, gałeryjkami i kandelabra- Komarowszczyzna Starzeńskich (mięprzejrzane i dopełnione: Dwa tomy
śliśmy
wskutek
wojny
światowej,
w
P.
Chwalewik
wymienia
cały
szemi polskiej roboty, wywiezione pod- dzy innemi kodeks rękopiśmienny doStronic 635-—888, Warszawa, Nakład
archiwach, bibljotekach, zbiorach pa- reg osób, którzy dostarczyli mu naj- czas wojny do Petersburga, Berźany tyczący pokoju zawartego w O:iwie)
księgarni F. Hoesicka. 1927,
miątek, uwzględniając bibljoteki gdzie” więcej obfitych informacyj i' cennych Czapskich, Bienica Szwykowskich w Krasław Broel-Platerów, (zabytki, zbio»
tylko jeszcze istnieją etc.—sporządził wskazówek.
Niezmiernie
nam miło pow.
Oszmiańskim,' Bieniuny Kar- ry, przywiezione do Kombula uległy
Oto, co pisze w przedmowie do jp!E, Chwalewik inwentarz zabytków znaleść w iej zaszczytnej -liście imio- czewskich tamże, Bolcze Lewoniew- tam rozgromowi w 1917 r.) Kretynga
swego
znakomitego
dzieła
autor polskiej przeszłości (gdziekolwiek się na pp.
Michała Brensztejna i „dyr. skich na Żmudzi, Cyfowiany Eugeniu- Tyszkiewiczów,
Karszany Grużewskich
«Zbiorów poiskich»:
znajdują w swem rozproszeniu) wręcz Stefana; Rygiela. Nasze strony zna- sza: Rómera, Ciskady Rómera Fe- Landwarów Tyszkiewiczów, Łonczy«Pod wrażeniem grozy zniszczenia, imponujący.
:
lazły w pomnikowem dziele p. Chwa. licjana, Czereja Miłoszów (zniszczone nów Kognawickich,. Łoszyca Lubańktórego dokonała wojna światowa, w
Takiej księgi, tak opracowanej, a lewika uwzględnienie — do którego podczas
wojny
b. cenne archiwum skich, Medyngiany Szuksztów, Meyszty
zabytkach
naszej przeszłości
wyda- i wydanej tak wzorowo—nie posiada- mają prawo pretendować.
oraz
portrety
Sapiehów)
Dubniki Mi- Michała Meysztowicza zmarłego w
łem w 1916 r. tytułem próby doraź- liśmy dotąd. jest to poprostu: skarKrótsze lub dłuższe wiadomości neyków, Dukszty Zanów, Dziewiatko* 1919-tym (bibijoteka historyczna, qbnej vademecum zbieracza polskiego, biec wiadomości w bardzo znacznym znajdujemy podane — oprócz oczyrodzinne),
Muszym
wicze Siiźoiów, Dżuginjany sukceso* razy, pamiątki
zawierające krótkie opisy
a często stopniu
nieoczekiwanych, niepodej- wiście o Wilnie, Grodnie, Białymsto- rów Wandy z Gorskich Perkowskiej Oskierków... Niejedną oczywiście przenawet tylko drobne wzmianki o zbio- rzewanych. Ułożony
alfabetycznie 0- ku, których zbiorom i zabytkom nie- (archiwum rodzinne z dokumentami oczyliśmy nazwę.
Wydawnictwo Książnicy Atlas. 1927,

tytuł «Emigracja».
Związki ideowe Francji
z Polską... Czyliż może być temat bardziej

„ludnością żydowską,

A

gości.

Tom pierwszy. A—M.

od

aparatu

Dnia 2 stycznia od godz. 7-ej
do 12ej zabawa taneczną dla starszych dzieci Stowarzyszenia,

czyznie*.

jak

miniejszo-

ści żydowskiej, wileńska prasa żargonowa
nie przestaje atakować obecnego rządu. |tewskiego.
„ W opinji społeczeństwa Żydowskiego
Wileńszczyzny rokowania poimiędzy większością 1 frakcją żydowską prowadzone obecnie w Kownie, żadnego nie dadzą ręzultatu, gdyż rząd ten gnębi mniejszości.
‚ Szereg artykułów i wzmianek codziennie prawie przynosi na szpaitach wileńskich
pism żydowskich wiadomości
o niezwykłych represjach w Kowieńszczyźnie.
Wśród szerszych sfer społeczeństwa 2уdowskiego wciąż kursują pogłoski o pogro-

prospektach PHILIPSA znajdziecie

odpowiednie

Stowarzyszenia, tegoż

PHILIPSA

ko-

Mimo urzędowych wiadomości z Kowna

© przychylnem stanowisku wobec

MINI-

Waszego dostawcy tamp radjowych!
wskazówki,

lzieci członków

Żydzi wileńscy o przewroce
wieńskim

WATT wykonane są według najnow*
szych wymagań
radjotechniki i'że
odznaczają się minimajnem zużyciem
prądu I niedoścignioną trwałością,

i w DOMU»

U

*

RADJOSŁUCHACZE!

«KOBIETA w ŚWIECIE L)

„

=
kółek

DEI

niczego

organizacyj rolniczych t. j. Tow. Rol-

w Pińsku.
A
Cała działalność

+.

zjednoczenia

je

nie,
i narodowości,
ko opiera się ua zasadach prawnych.
_
Obywatel Współczesny oznajmił na poReplika nie jest wcale przesadzoną. Żaodebrał 1 Vill. 1925 r. połowę
sub- słabego przygotowania
swych: fun- * Mamy wrażenie, że” prof. Waidegrudnia, że musi konieczaie zanoto- pisaną jest dosłownić; właśnie tak odpowiewencyj od Tow. Rolniczego i oddał kcjonarjuszów marnuje tylko subwen- maras chce uczynić mniejszości naro- czątku
wać ogólne wymiary uczenic.
: dział na zapytanie redakcji
kierownik 9-ej gicznego. Mowa więc np. 0 Stostinku Polski
związkowi kółek rolniczych. *
cje rządowe, jak naprzykład akcja do- dowe bardziej szczęśliwemi niż to
— W tym cełu — oznajmił — wszystkie szkoły.
ы
do Napoleona, jest charakterystyka up. 1
%Następniefjednak Min. Rolnictwa świadczalna związku kółek rolniczych miało miejsce przed przewrotem.
uczenice muszą się rozebrać.
i
Oturzeni rodzice zażądali zwołania ogól- litycznego romantyzmu we Fraacji i w
Poł-

wystąpiło z propozycją

|

ni

s

OFE

2

dniami ukazała się w druku w.formie
znakomicie
pod
względem typogra-

ficznym wydanej
książki (Zakłady
Graficzne iwowskiej Książnicy Atlas)
jest dzieło Semkowicza. Jest to monograija wydań

pism

wych, okładek,

ilustracyj każdego wy-

Mickiewicza w

kraju i na obczyźnie puszczonych w
obieg za życia poety, Kart tytułodania

mamy

wykonane

przed

z

sobą

wielką

podobizny

precyzyjnością.

Słowem: jakbyśmy mieli w ręku każde
wydawnictwo

i słuchali

jego histocji,

opowiedzianej z wielką swadą przez
giębokiego znawcę przedmiotu.
Trucno o milszy podarunek
„na

|

—
KU
RJ
ER
GOSDODARCZY
,
| "Min." Bartel o sytuacji iEM WSCHODNICH
Okoliczność,

|
"|
“

gospodarcza

„A-

gence Economique et Financiere* za-

|

"mieszcza

w specjalnym

dodatku,

święconym Polsce, obszerny

-swego współpracownika

z

gałąż

га-

po-

wywiad

wiceprem-

zwrot moralny. i psychologicznyw na-

objawów

zującą przepisy

par. 97

datkowy.-

1927.

wpływu
0 sże-

pomyślnych,

zesziego,

bilans

odprężenie sytuacji ekonomicznej.

ł
_

W sprawie polityki celnej p. Bartel oznajmił, że rząd: nie przywiduje

_ woloryzacji taryf

importowych,

<iaż nie jest wyłączone

l

prowadzenie

drobną

nych

na

księgarń

wraz

z uboczną

sprzedażą materjałów piśmien-

opodstawie

jednego

Świa-

oprócz właściciela lub zastępującego
go dorosiego członka rodziny najwy:
żej jednego
dorosłego
najemnego

handtowy sprowadzi! przypływ walut
zagranicznych, pozwolił na rozszerzenie emisji i spowodował
ogólne

„

nich pewnych

wprowadzenie

zmian,

dla

cho-

wej, o ile

łącznie

w

rzeczone

materjałów

przedsiębiorstwa

księgami

i przy

piśmiennych

3

zatem

płatników

podatku

3 pszenna amerykańska 90-100 (w
hiurcie), 100 — 110 (w detalu)/za 1 kg, kra«

jowa

50 proc. 90 —

100,

60 proc. 75 — 85,

*

Pask
Ё

S

80—9%, pęczak

sprzedaży

subjekta i o iłe łączny obrót z
garni -i ze sprzedaży

księ-

materjałów piś-

miernych
tie przekraczał w ostatnim

Wkońcu

ści wać opłat 1
przemysłowe. zwróciła się

a

Z
p. ministra

do

1 0000808770,
ROA
+99.
wj

Skarbu. z prośbą о
bardas terminu
nabycia świad:ctw przemysłowych do 15-go (A

stycznia r. p

„+
aiw

Z" dło a kg
В

prego

powažnilo izby skarbowe na zasadzie
art. 94 ustawy z dn. 15 lipca 1925r,

"

Micznej. „Jednakże rząd nie prżystąpi
do rokowań w tej sprawie na wa-

runkach, _nie_ odpowiadających
*rzeczywistemu położeniu gospodarczemu
Kraju łub też uchybiających godności

narodowej *,

t

!

j

INFORMACJE.

SE

i—

№ sprawie świadectw

®

ь

SR

|

prze

mysłowych.

zy

/

"
_

'
—

„.
‚°
|

_
_

ML w

sprawie

opłacania

świadectw

wych.
у
Przediužono na rok podatko
1927 -moc obowiązującą okólajka
ur. 96 z 27 stycznia 1925 r; L. DPO
-

wzmiankowanych

5 proc. ogólnej

stanowi

ilości

do-zezwaiania na indywidualne,

arzywa

uchwalił,

GIELDA

28

po

Państw. Bank Rolny na cele rolnictwa,

dzień 1 listopada b. r.

za pośrednictwem

wynosiła

około

* Dolary

8,98

pro

35,85 |,

5Ee

US
2

2

r

»

ŻE
RE

oraz

s uj'pożycz

konw.

480

ogórki kwi.

"emskie przeńw.

różnych

Spółdzielni

laej sumy

kredytów

rolnych

© dor
poskyrio pry wedle.gminnym

mie kredytów siewnych. | Kasom

R.

nale-

29 Dziś
obie!
ank

Wch, 6:, © z. 7 m,44
pio
z.
i

wom Rolniczym, Zw. Kółek Roln., stacjom
Jutro
ogniskom kultu- | Tomasza

ов

zl. 15.000.-

gą się przyczynić do intensyfikacji rolnictwa, więc udziela kredytów: producentom
nasion

na

zbożowych

cela

i

meljoracyjne,

buaczanych,

na

RE
owocowe,
redytów takich udzielił

z dnia 28—XII

od 1.1 27 r., wyznaczenia kredytu w
wysokości 800 zł. na uporządkowanie
kartoteki, skierowania do sądu skargi
na nieodpowiednie
zachowanie
się
członka Kasy p. Stanisławy Rynkiewiczowej w stosunku do sekretarza
naczeluego lekarza.

bowych dla pracowników Kasy Chorych m. Wilna,
posunięcia referenta
i
egzekucyjnego—z
IX do VIII st. sl.

r.

wikliniarstwo, FEE

ogrodnictwo i t. d, Temperatura
Bank Rolny około grednia

)

właściwego świadectwa przemy dza funduszami rządowymi w wysokości
50. milj, zł., które przeznaczone są na
slowego /może zagrozić egzystencji około
1 meijoracji, komasicji, zagospodarowacele
przedsiębiorstwa.
nia nowych osad, oraz na cele hodowiane
Równocześnie ministerstwo skarKRONIKA MIEJSCOWA

—

tewskiego.
W_ dniu 31 bm. odbędzie
się w Wilnie zjazd nauczyciełstwa litewskiego Ziem Wschodnich.
Na zjeździe tym omawiane będą
sprawy organizacyjae nauczycielstwa
litewskiego.
Е
1 — Zarząd Ak. Kola Wilnian

w Wąróżawie, wzywa członków Ko-

w

czem

na

3

Świętych

gi i inne inwestycje). godne е т_і
Wewnętrznych,
kólnikiem Min. Spraw.

do

‹ tylko jedną, najwyżej
, rożkę samochodową;
+ Чір\чсу-—аіа

dających

przedsiębiorców,

han-

posia-

nie więcej niż 3 dorożki

° mochodowe

(najwyżej

które przez władze skarbowe będą

nąč kar

nakładane
po przeprowadzeniu
lustracji
przedsiębiorstw.
Kara ta jest dwojaka. Kara za zwłokę

po 4 proc

miesięcznie,

i kara,

której ulega-

na ją płatnicy podatku przemysłowego w myśl

6 osobową do-

2) Ill kat,

mysłowym
| Tania
leży więc
świadectwo

oraz tych wszystktórych ustawa o podatku przewzględzie ob>wiązuje.
w tym
ten przedłużony „nie będzie, nai zaopatrzyć w
się pośpieszyć
przemysłowe wcześniej by unik-

ków rodziny, gdyż o każdego

ka rodziny podatek

2 punkty.

W

roku

ubiegłym

torzy nie zwracali

się o

townie

loka-

członków

dziny, wskutek czego
następnie
_
ciii zbyt wielki podatek.

Ostateczny termin

list upływa

za- Trockiego.
ro- odbędzie
się
owiatowego
pła-

rządcy nie

listach

złożenia

komunalnego wolno

jest

potrzebne

oczywiście

i da

rza

gwał-

z dniem

tych trywany

go na

o podatku

15 stycznia

ulegnie karze

wego,

grzywny

о1 3

do

20

kroinej sttmy nieuiszczonej za świadectwa».
Ponadto w myśl art. 1i2 wyżej przytoczonej usiawy,

przedsiębiorstwa

sa- bez świadectwa przemysłowego

stawy.

— _ (m)

Ceny

grudnia rb.

prowadzone

mogą uiec

43

zł

mień

za

1

browarowy

w

Wilnie

żyto loco
klg., owies
41 —

42,

z dnia

na kaszę ad

każdego

admiratora

Rok)

Wallenroda"

do słowa.

Bynajmniej,

słowo ka

strzeż Boże,

nie dla zysku! Jako wyraz uwielbienia

° 1 czci.

Pomimo io. Mickiewicz prote

| stuje
Żąda wycofania
sprzedanych egzempiarzy

go

MIEJSKA.

przeczytajmyż

pasja .bibljofilska! загга
rozdział

o taj-

rewelacją.

Dobył

ją

nie-

Szperacz z mroku ponttstrudzony
sądu kar:
rych aktów kryminalnych

nego we Lwowie z roku 1834-go.
_ wycofuje co się da i odsyła Mickie- Zakład Narodowy im. Ossolińskich
| wiczowi do Petersburga nawet włas- we Lwowie był wówczas ostoją pał
Darowski,

pełnomocnik

Napoleona Ill go.

Wielka

(D. N.)

Cz. Jankowski,

miodzieży

5

opłatę od

cmentarzu

pośpieszą wpłacić.

czytelników

gorąco

na gruźlicę płuc, który posiada córkę
6-cio
ją ze sparaliżjowaaemi nóżkami i 5 mie-

sięczne dziecko słabe i
wątłe, oraz żonę pojwioną możności (i braku) pracy z racji
choroby męża i dzieci.

TEATR

i MUZYKA,

-. — Reduta na
Pohulance. Dzisiajace
Rostanda. Jutro po raz trzeci Siostra Beatryks> Maeterlincka z p. Ireną
Solską, po odtwórczynią głównej postaci.
W piątek
trzy przedstawienia: o godz. 4-ej
BP. «Świętoszek» Moliere'a — przedstawienie
la wojska,—o godz. 8-ej <Siostra Beatryks>
ze p. Solską, wreszcie o godz.. 11 „wiecz.
przedstawienie

Sylwestrowe

<Oj

młody,

młody!» Fredry syna, w przeróbce i inscenizacji Zespołu Reduty.
Bilety i abonamenty nabywać można
w biurze podróży <Orbis» Mickiewicza 11
w dnie powszednie od godz.
10 do 4,30;
i'w niedzieje od godz. 10 — 12. W dalu
przedstawienia bilety są do nabycia w kasie
teatru Reduta.
я

— Teatr Polski (sala <Lutnia»).

ukaże się po raz 6-ty pełna humoru

Dzis

i uciesz-

ze sytuacji najnowsza amerykańska krotowila Hopwooda <Nasza żoneczka», która

przebywają-

zyskąła ogólny poklask i uznanie dzięki do-

skonałej grze całego zespołu

z J. Piaskow-

Wyrwicz Wichrowskim na czele.
brygady ® ką iW K.przygotowaniu
krotochwila Mongommery'ego «Tajemnica powodzenia».

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA poiskin“ Zastaw
da obiętych GZ

się posiedzenie

Rady

Miej- Związek

robotników

budowlanych, do

skiej. Na posiedzeniu tem rozpatrzo- którego należą też i stolarze trudnią-

nasiępujące sprawy: 1) Sprawa budżetu nadzyczajtego
na |I-szy
kwartał 1927 r. 2) Sprawa
przyjęcia
A Własność miasta gmachu
teatru

to wej. Wobec

nieotrzymania

norm
oplaty
za robotę mebli załatwiana była przez
stolarzy i przedsiębiorców
indywidualnie.

— Nowa
dowskich

groźba strajku
instytucjach

w ży

społecz'

nych. Jak się dowiadujemy, na ostat-

niem; odbytem
dzeniu
ków

w tych dniach posie-

Zarządu

pracowników

inwestycyjnym

Początek

normalne

o g. S-ej

od 20 gr.

wiecz.

do 2 zł.

roz-

patrzona . została sprawa podwyższenia płac pracowników żydowskich iastytucji społecznych. Posiedzenie nad.

zwyczaj

burzliwe zostało zakończone

powzięciem

szeregu

żą zaostrzeniem

uchwał, które gro

obecnie

szych cd 15 gr. amerykańska komedja Monommery'ego <Dzień bez kłamstwa». W nie-

zielę zaś 2-:0 stycznia o g. 4-ej pp. wystawioną zostanie po ra: ostatni Świetna lomedja R. Ruszko wskiego <Wesele Fonsia».
— Teatr Operetka «<Wodewil> (LudwSą ska 4). Dziś, t. j. w środę powtórzenie
wspaniałej operetki Sidneya «Gejsza» uroz-

maiconej tańcami.

W czwartek <Hrąbina Marica»
Kawecką w roli tytułowej.

panujących

stosunków w przedsiębiorstwach spo
łęcznych
i mogą
doprowadzić do

z p. W.

Ofiary.

|

— Zamiast wizyt świątecznych

p:acow

nicy Wydziału Powiatoweso Sej nika Wileńsko-Trockiego złożyli ofiary na gw azdkę dla
dzieci w ochronie w C:arnym
Borze na ręce przełożonej siostry A. Tyszkiewiczówny

zł. 52,40 (pięćdziesiąt dwa zł. 40 gr.), a mianowicie:
Pp: Zdrojewski Zygmuni zł. 5, Arcichowski

Tomasz

zł. 3, Macutaiewicz

[an zł.

1,85, Solecki Maurvcy zł. 2,02, Niedekowa
strajku.
W
wykonaniu powziętych Władysława
zł. 2,38, Orlicki Wincenty zł.
uchwa: postanowiono w najbliższych 2,21, Niedek Michał zł. 2,38, dr. Bakun Jó-

dniach zwolać zebranie
instytucji
społecznych

erergiczną

akcję

w

pracawników
i rozpocząć

celu

kom Kasy Chorych

zef zł. 5, dr. Szwengruben Mieczysław zł. 5,
dr. Stanxiewicz Stefan zł. 5, dr. Fekecz Sta-

nisław zł. 5, inż. Szpakowski Alfred zł. 3,56,
uzyskania dr.
Aramowicz Sanisław zł. 3, Jelenie wski

zaliczkę

w wy-

Jacek zł. 5, Kardzis Rafał zł. 2.
Razem zł. 52,40.
— Zamiast wizyt świątecznych
Komitetu

«Chleb

Dzieciom».

Pracownicy Dyrekcji
Bosiacki bogusław 10

Ё

na rzecz
>

Dróg Wodnych:
zł, p. Wisłocki

Stanisław 3 zł,, p. Tołwiński Konstanty 3 zt.,

do panstwowego ро- sokošci 50 proc: ich poborow, zwrot- p. Łopatto Ignacy 2 zł, p. Rutkowski Wi-

datki od nieruchomości
jako mieście

komtmalnym

solowych.

Ceay miejsc

związ-

przemysłowo-handiowych,

spodzie- podwyżki.
i nieposiadania
1п— Zarząd

du w 20 proc. dodatku

dzę», nowa rewja taneczna, oraz szereg pro-

dukcji

cy się wyrubem mebli zwrócił się do 59
Inspektora Pracy prosząc o zwołanie
— Przedstawienia popołudniowe w
konferencji przedstawicieli związku i Teatrze Polskim. w sobotę I go styc'nia
składów
mebli
celem opracowania o g. 4-ej pp. ukaże sią po Cenach najniż-

rzadkość ;bibljograficzna.
wańej zapomogi
Kasy Chorych m.
Kartka
nych drukach lwowskich pism
Mi- zamyka dzieje wydanych za życiata nych
źródeł — роКсуса
tego Ma- Wilna
na posiedzeniu
w
dniu 23
ckiewiczał Jakże mało o mich wiedzia- poety jego pism.
gistrat
m.
Wilna zmuszony
jest b. m.
załatwił m. in. następujące
no! To, co pisze S*mkowicz
jest
szukać pokryc
omawianego rozcho- sprawy: uchwalił wypłacić
pracowni-

nawet już
edycji kra: wprost

kowskiej „jako zadośćuczynienie za
wyrządzoną mu krzywdę”.
Zacny

ogarnęła

miejsce

Za-

funduszy

cel

ten

jednorazową

Poiski w Wieczór Sylwestrowy
występuje
— (x) Posiedzenie Rady Miej— (0 Konferencja w sprawie ze specjalnym programem ma który złoży
skiej. We czwartek, dnia 30 bm. norm
placy za robotę mebli. się krotochwila W. Rapackiego «Ja tu rzą-

28 odbędzie

-

na

— Miłosierdziu

garnizonu

na W.-Pohulance. 3) Sprawa prze- cennika za robociznę.
Dotychczas sprawa
Galicję; nięsienia kredytów z jednych działów

dla ny egzemplarz wydania krakowskiego.

czciciela —

petersburskiego

Dowództwo
‹

jazdy gen. Kubin.

skości — nietylko
na byłą
Oi,
i jednym
zamachem
stała się na wszystkie ziemie polskie, On
to budżetu 1926 r. do innych;
edycja krakowska
„Konrada Wallen- wydawał zabronione pisma Mickiewi— Mickiewicza.
— Roboty kanaiizacyjne. ;Jak
bibljograficzną cza, tajne broszury rewolucyjne it.p , się dowiadujemy, w najbliższych mie„A
w dódatku, trzeba przecie wie- roda"... _ rzadkością
" dzieć, że pierwszy druk Mickiewicza pierwszej klasy!
podając za miejsce gdzie były tłoczo- Siącach będą przeprowadzone roboty
Jak się rzekło: oba teksty, - peter ne... Awinjon, Lipsk, Genewę. Podo- kanalizacyjne na ulicach następnych:
2: wydany
w
formie broszurki ukazał
| sięw Wilnie. Byl to wiersz „Do sburski i krakowski są jednakowe, aż biznom tych... relikwij z czasów u- Skopówka, Św. Jańska, Gaona, zau| Joachima Leiewela“ tłoczony w dru- do najdrobniejszego przecinka. Lecz cisku i niewoli nie można się do łek Szwatcowy, ul. Augustjańska, Parbibljofilowi przecie nie o syta napatrzyć.
ZJ.karni
Marcinowskiego
w styczniu prawemu
kovas PARE
oi
a o
do
tekst
chodzi.
Chodzi mu wyłącznie о
1822 r.
Albo oto
podobizna karty tytuło>
Nowej Alei,
Kolejowej,
Suwalskiej
9%
Tegoż roku Czeczoti wydał, też książkę, Nawet... czy piękna czy szka- wej siordsRj wydania "Pań Tade- Objazdowej, od Zakretowej do Piasw Wilnie, na własne ryzyko pierwszy radna pod względem typograficznym usza*. Paryż, 1834, nakład Aleksand- kowej, zaułku Wingierskiego, Szerotomik poezyj Mickiewicza. Zawadzki też mniejsza! Byle książka była rzad- ra Jełowieckiego. Drukowana była ta kiego i ul. Krupniczej. Koszła tych
_ odmówił nabycia rękopisu za umó- ka. Im rzadsza, im niemożliwsza do edycja w 3000 egzemplarzach. Do robót oś obliczone na 287000 zł.
! wioną gotówkę „na wieczność* i wy- zdobycia „za wszelką cenę*', im więk- rzadkości nię należy lecz w wielkej
prawa
budowy gma_
dania go. Bał się ryzyka. Tymczasem szy unikat (unikat,.dajmy na to, nie może jednak jest cenie.
chu szkolnego przy ul. Szeptyc'
książka wydana przez Cżeczotta w być ani bardziej ani mniej unikatem!)
Zresztą wszystko, co pisze autor Kiego. Na budowę gmachu szkolneMagistrat
— — ма 1882 r. została do października tem książka jest dla bibljofila pożą- książki, jest ciekawe i podane w for- go Przy ul. Szeptyckiego
dafiszą, milszą, cenniejszą.
kompletnie wyczerpana.
mie prześlicznej; a każdą podobiznę Otrzymał z Banku Gospodarstwa kraWspomniany Darowski, gdy €dy- pochłania się oczami. Aż do ostatniej iowego 176,500 zł. t. j. 50 proc. o|. „Konrad gWallenrod* ukazuje się
cja
krakowska „Wallenroda'* stała się — aż do podobizny
poZachwycona
odbitej naosob. bliczonych kosztów budowy, rachu(1828).
w Petersburgu
, ematem młodzież „uniwersytecka kra- rzadkością «nad rzadkościami dawał nych kartkach w
ryżu, w 1855 r. jąc na otrzymanie dalszych 50 proc.
|. kowska
przedrukowuje
„Konrada dukata, dwa, trzy za egzemplarz. Ta- lacińskiej „Ody“ Mickiewicza do ce- kosztów w drodze zapomogi rządoi

garnizonu.
8%
<

Gen.

uporządkowaniai

połecamy
rodzinę АКопза
Kozłowskiego
zam. Mostowa 17 m. 6, zredukowanego posterunkowego Policji Państwowej, chorego

WOJSKOWA,
Kubin dowódcą

spraw objął dowódca samodzielnej

Wilno 42 —
36—38,
jęcz» ne będą

—

(lub na Nowy

wydziału

— ()

sejmiku pow. Wileńsko- wileńskiego na

przemysłowym.

6-osobowe). zamknięciu.

gwiazdkę*

i bieżących.

pracy

Jak nas informują prace nad uporządkowaniem cmentarza zostaną podLA
:
е
ięte niezwłocznie po uzyskaniu nie
zbędnych, dla gruntownych i powažnych prac,, šrodkow.

dodatkowego na rok 1927.

Wileńsko-

szereg

RÓŻNE.
wi

i pomników, którą zapewne
mający kogokolwiek bliskie-

grobów
wszyscy

naznaczony

cały

się

Zbednych

nadzwyczaj-

parafji

W dniu 30 grudnia rb.

będzie

jął

nego kwotę potrzebną na ukończenie rząd pobiera

posiedzenie

dnia

ozdobienia znajdujących się na Rossie, a + zaniedbanych
grobowców.
ai
aa
е
=:
ya se
w na
=

zatrudnieńie

wstawić do preliminarza

pow.

Z

porzą

rockiego. Na posiedzeniu temrozpa- CEgO na urlopie gen Tokarzewskiego

właściciele domów, którzy
do tego
Artykuł ten głosi: <Kto prowadzi przed- czasu
odpowiedn
ich
list
nie
złożą,
siębiorstwo lub wykonywa zajęcie nie nakarani w myśl
przepisów
ubywszy właściwego świadectwa przemysło- będą
art. 98 ustawy

sejmiku

az

agarmiksdww=

— _ ©

rzemieślnikom
i robotnikom
pozba- |
й
К
wionym pracy, Magistrat postanowił

SAMORZĄDOWA.
— (x) Posiedzenie
wydziału

uwagi na te listy pow.

i w wielu wypadkach

mieszczali na

człon-

zmniejsza

id

użyć na inwestycje w wypadkach nie- tarza na Rossie. W celu uporząduniknionej potrzeby i prowadzenia ro- kowania zniszczonego latami wojny chu szkolnego

AC

został

>

Ogólne potrzeby komunalne 25 proc.,
31-A
%9 r. o godz.
w poł. w
zaśSR 20 proc.
na
kanalizację,
wodociąlok.
Ogniska
Akad.
Sprawy
ważne.
ima.
A
$
>

Wszystkich wym przed rozpoczęciem robót dro:
Ks. dr. gowych odpowiednich materjałów оkanonik Michał Rutkowski. Jedno: +az przysposobienie. betoniarki mie]cześnie ks. Piotr Mazur, dolychczaso- skiej. W styczniu, lutym i marcu wyniesionego

ZEBRANIA | ODCZYTY.
:
(x) Zjazd nauczycielstwa Ii-

bót dla zatrudnienia bezrobotnych. gospodarczą ruiną lat powojenaych
Ponieważ wykończenie budowy gma- cmentarza na Rossie, Zarząd cmenta-

1926 r.

ł 743

Ciśnienie
tryb, =edni

u-

—

—

proc.,

tą część dodatku

Zakladu

apteki,
а5е

Stalenia ostatecznej
redakcji i przyjęcia statutu etatów stanowisk służ-

3850

45

pracownikom

za
54106

KRONIKA
wynosi

Prezyd-

ubezpieczenia saае

izy

auto-casco i od odpowie-

uposażenia
2

Złoto.

mości

Chorych;

mochodu

Ryby: liny żywe 380—400, śnięte 300— Wil. B. Ziemski zł.100—31,50

ŚRODA

Zasztowta —do

dzialaości sądowej na jeden, rok, wypłącenia jednorazowego
zasiłku
do

Owoce: jabłka 60—120 gr. zal kg., gru: DOI. St. Zjedn.—8,99—8.98

(60

i

! ‘3“8_9'

kre- detalu) gr. za 1 kg.

za pośrednictwem centralnej Kasy Kółek
Roiniczych i jej
anizacyj rolniczo-haadiowych. Zadłużenie
Centr. Kasy Kółek Roln.
w Banku Rolnym wynosi 15 mil. zł.

delegował

Bądzyńskie-

3576
125

Banknoty.

A

Walickiego

jalnej w sprawach:

2656

Aa
rk 5

rok,

d-ra

zatwierdził wnioski m

&06

35,04
' 125 86

„jeden

tymże

1.1.27 r. z

Komisji Dyscyolimamėj KAS

Kupno.

9,00
4

z.

dnia

„ Frieda i Zasztowta
do
Komisji
orozumiewawczej
z , farmaceutami,

do

Trans _ Sprz.

60 szki 120—200, śliwki 180—220.

d,towych i rolniczo-handiowych, głównie
z

Kasy

uimowę,

od

terminem na

1936 r.
Ei:

zawrzeć

Towarzystwem

WARSZAWSKA

Dowizy i waluty:

przez 1 kg.

udzielonych

kredytów,

Suma

pracownikom

członków Zarządu

wzmiankowanego
machu
budowy
gmac
wzmiankowanego
wy
rycznie przez władze skarbowe obrót konwersji na'8 pr. listy zastawne Państw, przeważający
mie przekroczy kwot wyżej podanych. Banku Rolne 30. W drodze konwersji na dłuUwagi: Pochmurno, Deszcz, Minimum SZKOInego,
2— (6) Bruki i chodniki. Jak
barometryczna
Przyznając izbom skarbowym wy: goterminowe mogą być zimienione kredyty za dol —10C, Tendencja
udzielone: przy parcelacji na pokrycie cen)
wiadomo,
wŽnošci
roku 1926
Magistrat
żej wymienione uprawnienia, minister- kupna za działy, oraz dla miniej-zych i śred- spadek ciśnienia.
zt
“
тар
konać
>
nie miał możności wykonać zamierzostwo
skarbu zaznacza, że nałeży je nich gospodarstw rolnych na spłatę długów
ae,
KOŚCIELNA nych inwestycyj drogowych (bruki,
stosować tylko na indywidualne po- krėtioterminowyci, Scued spattowych Sny
„Ostatniego
chodniki) wobec niewpłynięcia prelidania płatników,
zaopinjowane przez działach famil:jnych itp, W.
roku Bank ‘ Rolny udzielił . kredytów długo”
—
Przesunięcia
na
stanowiswładzę wymiarową linstaneji po przę- termińow$ch w listach .zastawaych.na sumę kach duchowieństwa. J. E. Metro- minowanych na to sum z podatku
inwestycyjnego-drogowego. Dla jakprowadzeniu szczegółowych urzędów. około 4 milj. zł. List.
eich wynosi
44 23080! polita Romuald Jatbrzykowski zarzą- najśpieszniejszego wykonania zalegdochodzeń, stwierdzających niezbicie bardzo poszukiwane. Kurs
dził zmiany na stanowiskach
w pa- łych a absolutnie niezbędnych robót
w każdym
poszczególnym wypadku proc, w złocie, czyli około 140 złotych obierafji św. Jańskiej w Wilnie: Na miej- drogowych, konieczny „jest zakup, i
gowychł
zaistnienie warunków z art. 94 powo:
Poza tymi kredytami, udzielanemi z sce ks. „Stanisława Węckiewicza, przeprzygotowanie już w sezonie zimołanej wyżej ustawy, t. į. że wykupie- własnych funduszów, Bank Rolay tozporzą-

znaj- kich osób

nabywanie świadectw przemysłowych
_
ma rok 1927: 1, IV kat. handlowcy—
_ dla
przedsiębiorców,
posiadających

|.

drobne

Drób: kury .400—550 gr. za sztukę, kur:

„Rek Nooo

kartofle 10—12 gr. za I kg.

właścicieli doświadczalnym i różnym

życie uzasadnione podania

conajmniej wych i przemysłowych,

towarów

rożek samochodowych—zezwoleń

— !

płocie 150 — 180,

50—80.

URZĘDOWA, In4E

lo izby skarbowe do udzielania
— na
dndywidualne podania właścicieli do-

"|

(brak),

Wy kapelan Rossy od 15 grudnia rb. datki te przewidziane „są «w. sumie
bu
poleca nie
żądać
oddzielnych
został pi
oj
drugim
wikarym 87000: zł. Suma ta. będzie otrzymana
świadectw przemysłowych na sprze— (o) Podatek dochodowy na
przy kośc. św. Jana, z
zostawie- w drodze ściągnięcia części „ależ
prowadzo- rok 1927. Do dnia 15 stycznia 1927 aja
667-1li-5, którym upoważniono
izby daż wyrobów tytoniowych,
na AE
OWA.
ności wymienionego
wyżej podatku
ną
ubocznie
w
restauracjach,
księgar= raku
wszyscy
właściciele
skarbowe do zezwalania na nabywa_domów,
r
inwestycyjnego drogowego
z roku
niach
oraz
w
przedsiębiorstwach
hanwzgłędnie administratorzy, winni złomie świadectw przemysłowych 3 klasy
dlu
towarowego,
o
ile
sprzedaż
ta
żyć w urzędach skarbowych dokładne
przez przedsiębiorstwa handlujące de— () Wyjazd p. woje »ody. W 55 =sfo)- Przeprowadzenie «wo
listy lokatorów, oraz ilość członków
talicznie towarami produkcji wytwor: odbywa się w tym samym pokoju.
dniu
wczorajszym p. wojewoda Racz- docągu W najbliższym czasie Mautrzymaniu
rodzin, pozostających na
miejszej. ра ta może być przyznana
„kiewicz
wyjechał służbowo
do War- gistrat projektuje przeprowadzić wodanego lokatora w dniu 15 grudnia,
tylko wówczas, gdy obrót przedsięszawy. Pobyt p. wojewody
War- dociąg na ul. Straszuna, OdpowiedZ
dniem
31-ym
grudnia
r.
b.
upływa
Przy określeniu podatku dochodo- szawie potrwa dni kilka.
biorstwa w 2 półr. 1925 nie przekta- tertin wykupienia właściwego świadectwa
nią kwota w wysokości 13,000 zł. zo«zał15 tys, zł, a ilość towarów przemysłowego, dla przedsiębiorstw handlo- wego wielką rolę odgrywa ilość członstała już wstawiona do nreliminarza

_ dujących się w tem-przedsiębiorstwie.
° „ „Została przedłużona na rok podatkowy 1927 ważność okólnika nr.
156 z dn. 19 kwietnia 1926 r. L.
- DPO 5540-II1-26, którym upoważnio-

|

300,
węgorze (Drak),

a litr, śmię. Eżwowiy
2 1 kg.,
Wiedsń

1 kę. braklew 10-15,

Mińisterstwo skarbu wydało Okól- nie
L. DPO
14651

nikz dnia 14 bm.

Śnięte 32%

Śnięte

Chorych; w związku z przekazaniem
T-wu Przeciwgruźliczemu do leczeżywe -380 400, sniete 280—300, nia chorych na płuca członków Kasy,

wie-

Wyżej: wymienione ulgi mogą 25 proc., czyli okolo 12 milj. zł.
;
2
Bank Ms Zaddniczć: ROSA kredy- Opad за domieć zastosowanie i do przedsięniaków.
0% 1.
mm.
w
bę
na
(przeważnie
krėiko'erminowych
tów
„nowopowstałych
pod wa- przeciąg 1 rożu); "mogą one jednak--być (,,
| 16 We zakończeniu * wywiadu ‹ wice- biorstw
, premier p Bartel "stwierdził potrzebę runkiem jednak, że ustalony prowizo- zamienione n+ długot*rminowe w drodze
) Zachodni.
Wiai
zagra-

(brak),

AA Bad
S
41.
a
4
ON
WE
Papiery
wartościowa.
śe
Ё
P.
dol
8150
81.25
Jaja: 230—250
za 1 dziesiątek.
zde
kolejowe
AO
SS T—

pienie świadectw przemysłowsch przez Cały

przydzieła Banx Rolny pewae sumy na kreae
poz. 550) sai yo
fm

Ir kat. handlowej. Powyższa ulga mokapitałów zagranicznych.
przedsię_ Co do wywozu płodów”rolnych,
p. że być przyznawana tym
Bartel stwierdził, że zapotrzebowanie biorstwom, których obrót za” ostatni
rynku wewnętrznego będzie bezwzglę- okres wymiarowy (ll półr.
1925 r.)

pożyczki

żywe 370400,

żywe

li
i
Szereg przedsiębiorstw nastąpiło nie w sku- cebuła 60—70, marchew 12—15 gr. za lkg., 4 į
ietruszka 8—12
(pęczek), buraki 10—15 gr. * | Pół, proc. listy zaa
tek złej woli płatników lub chęci prowadzenia przedsębiorstwa bez Świądectw lecz ź
800—1000 gr. za 100 szt., gr
50—60 gr.
powodu ciężkich warunków finansowych.
GIEŁDA WiLEŃSKA.
za 1 kg., fasola 60—65 gr. га 1 kg. kapusta
Wilno,
dnia 28 grudnia 1926
świeża 15—20 kwaszona 20 — 25, kalaiiory
Kredyty rolne.
70 — 100 za sziukę, pomidory 90 — 100 za

skarbu U- sesdeiklo

ministerstwo

nie przewyższał

kę

wieprzowy
я

100—

RS

ny udzielił 12 proc., w tem:jkasom gminnym

dopływu

uzyskania znacznej

karasie

Paryż
krajowa | gat. 3.80 —
ii

EKO
ZZA
200, aa g

(Il półr. 1925 r.) mil. zł.) instytucjom komunalnym Bank Rol-

okresie wytmiarowym
kwoty zł. 15.000

*

1927 Centrela Związku Kupców. zważywszy,

że wobec przeżywanej ciężkiej sytuacji wiele przedsiębiorstw nie będzie miało możno-

_ Naogół podniesienie lub "obniże- składów aptecznych na nabywanie na ry roinej, Bank Rolny udzielił ogółem 1 i pół
sł. Pozatem Bank Rolny finansuje poszcze- Spostrzeżenia meteorolo; giczne
mie barjer celnych będzie zależne od rok 1927 świadectw przemysłowych ml,
gólne branże rolnicze, zwłaszcza te,które moMeteorologji U. $. В.

dnie zapewnione, przy jednoczesnem
ograniczeniu wywozu pszenicy i ziem-

jednorazowego

55 — 60,

,

ot

stwa Skarbu wypłatę 20 proc. zasiłku

350,

portów żyta ,z, Rosji. Sowieckiej, żyto nie karpie żywe 350380, śnięte 270—300, leszcze
znajduje chętnych nabywców.
_..... żywe. 380-400, śnięte-340—350, sielawa 250—

od

łowów?"

350 za.l kg., szczupaki żywe 350 380, Śbiete

Cukier; kryształ 130-135 (w har), 136-140 Rupia 4,75—4/74: J
mil. zł, Znaczną Część tych kredytów, a
zatrudniają, mianowicie
44,4 proc., Bank Rolny udzielił w detalu), kostka 155 (w hurcie), 175 (w
'
Listy sa wać:

zależnych („Dz. Ust:'R. P.* Nr. 79,

poszczególnych

29—30,

Wobec spodziewanych trans-

_

|

konjunktury

28 — 29, pszenne

00250. ralłdnoje Geywoana: 300—320, okonie

Dowóz słaby.

WŁ
chylnie
pstraktuje memo:jał złożony mu w
po- jej'epizić biorą paid Ustages tas e

‹

Zrównoważenie budżetu zapewniło stabilizację pieniądza, a' aktywny,

od września roku

żytnie

Zianókskł”

nańsiy +
sadza
m" isbukłiwe wsłowe |AR6-- 190 ослва
mia Ministra Skarbu z dn. 8 Sierpnia .
NR DRZE
A
į
1925 r. („Dz. Ust. R. P.* Nr. 82 terminOnabycia świadectw
przemysłowych cielęce
180—200, baranie 200—220,

dectwa przemysłowegorlii kat. handlo-

we jtd.

38, otręby

:

rozporządze-

się wydajność
stopy Kredytooszczędnościo-

jako to: zwiększająca
podatkowa, obniżenie
wej, rosnące wkłady

/

AREA anaCO
ma być
Kasża a
Vibrations La
gr. ża
dzielania ulg. Dia pozostałych przed- nych starań da
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90,
siębiorców zachowują
moc. obowią- p<zez ministerstwo skarbu przesunięty.

Zostala przediužūna na tok
"strojach spoleczeństwa. O trwałości
obecnej pomyślnej konjunktury finan- datkowy 1927 ważność okólnika Nr.
'sowej Świadczy między
innemi fakt, 144 z dn. 20 stycznia 1926 r. Ł. DPO
którym zezwolono па
*że, zwiększony w ostatnich
czasach, 12053-111-25,

regu innych

interesia

3

МО

razowa 40-45, kartoflana 80—%0), gryczana czeta 250-—300, kaczki 550-800, bite 450—
przez przedsiębiorców osobiście, lecz odkładać, lecz jaknajszybciej je załatwić.
* Termin [us racji przedsiębiorstw handło- 60—70, jęczmienna 55—60.
650, młode 350—400, gęsi
żywe 1000—1400,
również przy.udziale
sił najemnych,
2
ao
a który fb
w Sau = E
Linos 50 Rob 60—65, 60 proc, bite 800—1200 gr. za sztukę.
nie powinna b ć przeszkodą
do ustycznia
rzyszłego, na skutek usil55—60,
raze
ja
„za 1
kgi I
Ё

jerem Bartlem "o położeniu ekonopoz. 560).
miczno-finansowem Polski.
r
Trzy końcowe
ustępy
okólnika
+ Na žapytaniė ėzy i w jakim stop1926 r.
niu można uważać
polepszenie
Sy- Nr. 156 z dn. 19 kwietnia
'tuacji gospodarczej .w. Polsce -za trwa* L. DPO 5549-11-26 zostały uchylone
zastosowania do
„łe—p. Bartel stwierdził nietylko ko jako nie mające
'rzystne
ukształtowanie
czynńiików świadettw "przemysłowych, nabywa'materjalnych, ale również wyraźay nych lub już nabytych na rok po-

import nie wywarł
żadnego
'na kurs złotego, nie mówiąc

W

кО

robkowości wykonywana jest nietylko przernysłowego leży, by spraw, wykupu nie żytnia 50 proc. 60 — 65,. 60

„ gospodarczej.

"*"Paryska ageficja

iż omawiana

:

э

budującem

(W Wilnie, ną w 5-ciu ratach miesięcznych,
kanalizację czynając od dnia 1 stycznia

po- told l m Razem 19 2

1927 r.; na Żłobek Im. Mari:

y

SĄ

WADE

i wodociągi dodatek komunalny do przyjął do wiadomości dokonaną w
Dr. Bolesław Szniolis zł. 5, Szmidtowie
państwowego podatku od nierucha- myśl odnośnego okólnika Minister- zł. 5.

4

T

Kalendarze kowieńskie chybiły przeznaczenia,

Niech

kartek

przysłów

i zorjentowawszy

się co

zawiera

nie-

dowcipów, zawierał oszczerstwa ped winnie wyglądający „kalendarz dla
adresem Polski i wezwania o treści Wilna” zarządziły jego konfiskatę.
Organa policji zdołały prawie cały
agitacyjnej.
Cały odbity w Kownie nowy tran- rzucony w celach agitacyjnych nakład
sport,
częściowo
nielegalnie przez kalendarza wycofać z obiegu.

Ujęcie sprawcy zamachu ną ziemianiną,
W

początkach

mieszkaniec

bieżącego

miesiąca

folwarku Mozolewo

zimierz Ćwirko, powodowany

Ka-

Narazie

nie można

było

kto jest sprawcą zamachu

i dopiero

Śledczego II rewiru pow. Wilejskiego.

Agitacja komunistów.
wczorajszym

28

b. m. skonfiskował Nr. 2 i 3 komunistycz-

władze administracyjne zarządziły kon- nego dwutygodnika w języku
bialofiskaię nakładu „Sprawozdania
Sej- ruskim «Narodny Zwon> za art. „Z
mowego Klubu Białoruskiej Włościań- pokłonam da panou*; „Da czaho wy
sko-Robotniczej Hromady" z datą 28 dażylisia* i „Fieta wasz abawiązek“.
grudnia r. b.
Zaznaczyć należy, iż natychmiast
Koniiskatę zarządzono ze względu po dokonanym areszcie
i skonfiskona zawarte w art, „Spiesznaja prapa- waniu nakładu przez organa
policji,
wyzycja w sprawie
napadu w Staro- wydawcy «Narodnogo Zwonu»
Bierezowie* cechy przestępstwa prze- puścili jednodniówkę <Kaladny Zwon»
widziane Kcdeksem Karnym art. 129, z datą 28 b. m.
154 i 263.
Jak widać pieniędzy
na „robotę
Jednocześnie, jak się dowiadujemy białoruską* nie żałują jej inicjatorzy
p. Komisarz Rządu na m. Wilno z Mińska.

Zwyrodniały zbrodniarz przed sądem
Przed kilkoma dniami

tej miary figura,

jakim

poszukiwania,
które
dopiero
wadzącą
z Dunilowiez do Postaw przedwczoraj dały wynik.
szedł 18-to letni J. Kurycki, który po
Kiezika ująto
na stacji Postawy
.
sprzędaniu na jarmarku w Postawach w momencie kiedy wsiadał do
krowy miał z sobą 110 złotych.
ciągu
mając w ręku bilet do Wilna.
Po drodze dopędził go mieszkaPrócz pieniędzy i dokumentów zaniec Duniłowicz Kiezik i zaproponował bitego będących niezbitym dowodem
siąść na sanie.
winy zauważono ślady krwi.
Kiezik
Po pewnym czasie, kiedy strudzo- przyznał się do winy.
ny Kurycki usnął,
Kiezik wiedząc o
Wczoraj przewieziono go do Wilna.
posiadanej przez niego gotówce ude- gdzie stanie wkrótce przed obliczem
rzeniem siekiery
w głowę ogłuszył sądu doraźnego.
ge, a następnie po zabraniu pieniędzy
Zamordowany Kurycki,
utrzymui dokumentów pozostawił na drodze. jący ze swoich skromnych zarobków
Przechodzący tą drogą iudzie zna» matkę i troje rodzeństwa, żył jeszcze

wym.

:

Sprawą

powyższą

Kto
Do

zajęły się

dziś

ener-

pow. Wilejskiego.

jest

toczącego się śledztwa

dalsze
szczegóły
powyższych
nadużyć trzymane są w tajemnicy. (x)

powinien zgłosić się do komisji

vel Cejko, karany już ciężkiem więzieniem. Obaj odpowiadają za mord
rabunkowy dokonany na oso ie pro-

boszcza z Kiemieliszek ks.

Nr

ul.; Zawalra

36, 38, 40, 44,

Wincen-

Ze świata.
Chaplin

rozwodzi

się. Pomiędzy genjalnym
komikiem
a jego małżonką
doszło do tak po-

ważnych

nieporozumień,

że

pani

Chaplinowa pragnie rozwodu, z tym
że zatrzyma przy
jędnak warunkiem,
sobie
dzieci,
którym
Charlie musi

zapewnić utrzymanie. Ojciec jednak
nie chce rozstać się ze swemi pociechami, Małżonkowie oskarżają się wzajemnie
о najrozmaitsze „zbrodnie.
„We wtorek o godzinie
2 w nocy,
opowiada Chaplin, da domu naszego
wpadł
tlum
mężczyzn i kobiet, Byli

to goście

mojej

żony.

kiem,

niezamaskowanym

padu,

był właśnie

Na

2, 8, 10, 12, 18 | 26,

42,

52, 54, 60, 62

Do V Komisarjatu,

ul.: Składowa

czem obrońca
stwie

Ostatnio

w Paryżu mecz w chodzie

odbył

osoby Jego

Świątobliwo-

techniczne

dzierżawy

z

na

'możno

Szyszkow-

i materjaty

przyj:

D, ZELDOWICZ
chor.WENERYCZNE,
ROR
SKÓRNE od 10-1, od 5-8 w,

de wzorowego prowadzenia kuchni, piekarni i pralni
szkelnej oraz dokładnej
rachunkowości wchodzącej
w zakres domowego gospodarstwa.

Wymagane jest skończenie

szkoły

oraz

Średniej

i praktyczną

znajomość

referencje 2-u znanych

swego

osób.

łać pod adres:

Poczta

Wilno,

POŃCZOCHY

z licytacji

działu

brzuszne:

GUMOWE

puchnięciom

przeciw obwisłości,

na czas ci. ąžy,

przeciw

i dla

nóg,

Opaski

popologowe,

przeciw obniżeniu żołądka, przeciw latającej nerce i dla
prawienia figury zwłaszcza u osób korpuientnych.
(orektory

garbieniu

prostego

ania

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

1 t, d.

Peles pellisla S, Polaczek
w Samborze

koto

Lw

kolonjalnych

i urządzenia sklepowego,

wa.

W.

Katalogi darmo,

były majster firmy p AEL

RURE

uprasza łaskawą klijentelę zwracać się tylko
pod adresem

%

ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowana.

*
4»

Poleca zegarki najlepszych fabryk
i konstrukcji
oraz
Li
=
wykonywa
reperacje zegarkėw i bižuterji po cenach

przystęonych.

Odbiorniki ""P'tre CZĘŚCI
>
113)

RATY!

R djo techniczne

SKŁADOWE,
Wilno,

Wileńska 24

Tel. Nr 1038.

›

=

ESŚR

MIESZKANIA
większe i
i
s
ai
posiadamy
do

ŁO

wynajęcia

ZACHĘT

Gdańska >
LTelefon_9—05._1|

3370 VI,

REUMATYZM
ŁAMANIA BOLEGŁÓWY ;ZĘBÓW 2°

Plombowanie

DUSZNOŚCI i CHRYPKI
aa

{ NAGRODZONY

Do

MEDALAMI

<
WSZĘDZIE

WYTWÓRNIA: GLOFIKY SKŁAD WYSTŁKOWY

APTEKA MIKOLASČHA
tvwvów.

ALUS

LL

wynajęcia

nie wažnia
się
pokój umebłowany z U
zaświadczenie
elektrycznością i oparejestracji wyłem. Wejście niekrępu- dane
przez urz.

Ёi jące. Adres w Redskcji gminy Dokudowskiej
rpne
on
DOW, Lidzkiego, rocz+
tenograiji wyucza nik 1906, na imię
į darmo
listownie, Piotra
Kuszela za”
Redakoja Steno* mieszkałego

grała

Wydź. Zdr, Nr. 88.

Polskiego,

we

pow. Lidzkiego.

PREMJERA!

„Helios“

8

Miele

m.
WZP. Nr 63

nieważnia

wyd.

we

pan

i

się P

p.

K:

U.

ik 1899,

wsi

:

S

7

U :subi6rą

= 46

E
"e wojski o
żeczkę
przez P. K.
U.

wyd.

w Lidzie roczn:k 1890

na imię Bazyla Zajko,
zam. we wsi Dokudo-

wo,

gm.

skiej

Dokudow-

pow. Lidzkiego.

SKLEP
natych-

odstąpię

"miasta,
al Adobrze
(2 wystawy)

być

może

z towarem

spożywczo:

kolonjalnym,
Warunki dogodne.
Dowiedzieś się:
Wileńskie Biuro
Komisowo: Handlowe Mickiewicza 21

A
|

i

IENIĘŻNE
PIENIĘŻNE

66

lokulcms
Daras
ogodnie
p. HK. <Zachętar
Gdańska

+

6 —

tel. 9 — 05.
——-—

i usu.

wady:

Anackie, gm.

pokoi
pow.
Lida.
A

MAJĄTKI
ziemskie,

|

domy,

folwarki posiadamy

(Į

do

sprzedaży

„warunkach

zniżka Ofarna
4,
W. Z. P. 79.

na

dogod-

mychH.-K.

Dom

„ZACHĘTA*
1.000 — 2000

Gdańska 6, tel. 9:05

DOLARÓW

ulokujemy na
1
hipotekę nierucho»

motcl

D

wsi

Warszawa, Szczygla 12 Poludowo,
gui. Doku:
dowskiej

Kino-Teatr

od

ia

„Agubioną „ksią- |

wanie zębów bez bólu;
porcelanowe
i złote
£orony, sztuczne zęby.

Mal

szkatulki“

muje
=

Lekarz-dentysta
M. Ożyńska Smolska
Choroby zębów.

NUSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM

0

Akuszerka

Wi Smiatowska

ія.щю%'і'шпиіом
Koreniewskiego, zam.

JUREWICZ

na sumę zł. 607 gr. 80.
Komornik Fr. Legiecki.

Da NABYCIA

w. Zdr. Nr. 31.

Lida,

Two

nateżącego do

B

ewicza24

zwrócone.

i BANDAŻE

przeciw żylakom i przeeciw

chor.

MOCZ,
12—5

tel. 277

Dyrekcja Państwowej

podania będą

i

DRÓG

Wynagrodzenie
według Xl-ej kategorji
płac i
bezpłatne mieszkanie, opał, światło i utrzymanie w
internacie szkolnym.
Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesy-

й

Abrama-Wulfa Mirkina
majątku rne
chomego, składającego się z towarów

by”

RYCZNE

przynajmniej 6 klas

NAJTAŃSZE
ZRÓDŁO!

się sprzedaż

At

DOKTÓR

Wilna.

NA

1030 UPC podaje do wiadomości
publicznej, że w dniu 30 grudnia
1926 roku o godz. 10 rano w Wilnie
przy ul. Rudnickiej Nr 12
odbędzie

oszacuwanego

Dom. H.K.
<ZACHĘTA»
Gdańska 6, tet. 9-06

się dowiedzieć

DOKTÓR

2

Nr 28
z art.

bardzo

dogodnych

Państwowa Szkoła Rolnicza Żeńska w Antowilu LIeldowiczowa
poszukuje od dnia 15 stycznia 1927 r. nauczycielki
KOBIECE, WENE-

budowlane.

Wilnie, przy
ul.
Wileńskiej
m. 5 zamieszkały
zgadnie

folwaski,

warunkach

Konkurs

+

3, tel. 560.

majątki,

rynku

dzierżawnej,
1927 r,

MY

place kupujemy—
sprzedajemy
na

rezerwuarami

Magistrat m.

Komornik
przy Sądzie Okręgowym
w Wilnie, RARE
Legiecki w m.

Migli-

CENA 5 ZŁOTYCH.

skład

z podaniem proponowanej tenuty
mowane będą do dnia 5 stycznia

>

Obwieszczenie.

pomiędzy

Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.

wydzierżawia

poleca po cenach iabrycznych artykuły

084485

Stolicy Piotrowej, w tym kraju, który roty pg
r
był zawsze przedmurzem
Europy

roku

Adres tel. — <KRUŻANT Wilno»

się

odszczepieństwu.
ara).
Polska, która czci, uwielbia i koCzas Kamionki — 1:03:37.
Dn. 23 b. m. wysłaniec papieski hr. cha w najdostojniejszej osobie Piusa
Petrucci, zawiadomił uroczyście nun- XI nietylko Namiestnika Chrystusocjusza
papieskiego
w Polsce,
ks. wego i najwyższą głowę Kościoła ka- MEMO KUMAMZBENE
Wawrzyńca Lauriego, o nominacji na tolickiego, lecz nadto swego drogiego
przyjaciela,
który
tutaj
kardynała—o czem donosiliśmy
we i szczerego
przebywał czas długi jako wizytator i
właściwym czasie.
Nowość
wydawnicza!
Ks. kardynał Lauri
wygłosił pod nuncjusz apostolski, dzieląc boleści i
Opuściła prasę drukarską i znajduje
się we wszystkich księgarniach
adresem hr. Petrucci w odpowiedzi iadości i uczestnicząc w _cudownem
ra zawiadomienie, mowę,
w której jej zmartwychwstaniu; ta Polska, mónajświeższa praca
Czesława Jankowskiego
wię, szczyci
się dzisiaj, że może
m, in. użył takich zwrotów:
„A teraz w imieniu tych
wszy- gościć u siebie męża tak dostojnego,
stkich, których dostojny
zastęp cię który przybył tu wprost od najwyżotacza, w imieniu wszystkich Pola- szego Pasterza, aby dopełnić posel(16 portretów w tekście),
ków, witam cię, dostojny panie, wśród stwa, tak wysoko wyróżniającego nawydana
z racji jubileuszu 50-lecia
ród
polski, męża, który jest człontego szlacheinego narodu polskiego;
pracy literackiej autora.
w tym kraju, tak pobożnym, tak rei- kiem tej dostojnej historycznej gwarZamówienia z prowincji kierować do
gijnym, w tym kraju, tak oddanym dji, która Ślubowała
obronę
najdodrukarni M. Latour'a,

Do

w Magistracie (Sekcja Rzeźni i Rynków pokój Nr 12)
codzienmie w godzinach biurowych. Piśmienne oferty,

«

J. KRUŻOŁEK i A. ANTONOWICZ

papieski o Polsce.

Gł czeczotkowej

„ZACHĘTA“

%

Techniczno - Handłowe

Wilno, nl. Orzeszkowej

1927

z >

a Augula z urzędu, w zastępwyznaczonego, ale zwolnionego

Biuro

chodzie

włochem

po

Rysia

z racji choroby, mecenas

cała

drugim z rzędu (za

Wilno,

podaje do wiadomości, że

przy ul. Zawalneį

Nieuwzględnione

ski. Wyrok zapadnie przypuszczalnie
około godziny dwunastej.

lin jest nieublagany: chce za wszelką
cenę zatrzymać je przy sobie. Sprawa
idzie wkrótce do sądu.
Paryżem.

i

Dum Mk

Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Antowilu.

Jodzewi-

obydwóch,

stycznia

Wilna

dla handlu rybą.
O warunkach

powolano

Kowerski

podprokurator

cznie

po 200.000 dla każde-

w

sądową

1

Drzewnym

na-

dniczący ogłosił przerwę do dnia
dzisiejszego. O 9-ej przemawiać za-

Bobrowa 3, drużyną

Z Całej Polski.

— Nuncjusz

od

cza nie przyznali się do winy, a Aunie- swoją
gul usiłował udowodnić
winnošė.
Wobec spóźnionej pory przewo-

Co dotyczy dzieci, Chap-

Polaka

rozprawę

podczas

przewodniczącego, sędziego

mąż łej zaś szukał zaczepki.

go dziecka

к

i sprredaź licznie ów pradu zmiennego
i stałego.

Magistrat m.

Ryś.

trzydziestu świadków, z których większość zeznawała na niekorzyść oskarżonych.
L
przez
„Obaj oskarżeni zapytywani

Pani
Chaplinowa
twierdzi,
że
goście zachowywali
się bez zarzutu,

dodatkowych:

woli

OBWIESZCZENIE

dytów, jak się później wyjaśniło Augul
znęcał się nad bezbronną staruszką
zadając jej dwie rany ciężkie, w głowę

oni umowy,

Zaczęli

grać na fortepianie, nastawili gramofon i zaczęli wyprawiać dzikie hałasy.
Zażądałem
od. żony,
aby
wypro-

pod

Lipowa Nr. 2, Infland-ka Nr 9,

Kupno

W trakcie znęcania się nad Ś. p.
księdzem Baniewiczem, jeden z ban-

francuską i drużyną
zagraniczną na dystansie 12:5 klm. dokoła
Do Ill Komisarjatu, ul.: Grochowa Nr. (za wyjątkiem 2, 3, 4, 6 i 7), Szkolna cała lasku Bulońskiego.
Drużynowo
wy1, 4, 5, 5 (d. Huryna , 6, 7, 8, 10 i posesja (za wyjąkem 6 i 7), Prywatny zani.
cały
Nowickiego, Bracki zauł, Nr 1, 2, 10, 12, 14 (za wyjątkiem 15, 17, 19), Nowogródzka 51, grala drużyna francuska przed zagraniczną, zaś w konkurencji jednostko53-a, 61, 71, 71-a.
i 16, Olimpja Nr 1-a.
Do Ti Komisarjatu, ul.: 3 Maja Nr.
Do VI Komisarjatu, ul.: Antokolska wej zwyciężył włoch Migliara 1:0 16:4
11, 13, Kasztanowa Nr 2,3, 4, 5, 7.
54, 54-a, 56, 56-a.
przed
francuzem
Cambrar 1:01:46.
Do
iV
Komisarjatu,
ul.: l rewnicka
©
Polak
Kamionka
zajął zaszezytne
siódme mielsce na 40
zawodników,
przyczem
z
drużyny
zagranicznej
był
wschodniej przeciw barbarzyństwu i

ey domów przy
48, 52 i 56.

kalisz ;

Ś. p. ks. |Baniewicza
rozbudził
Bandyci zrabowali pieniądze,
zeszmer kroków
rozlegających się za garki, ubranie, zapasy cukru, masla,
oknem sypialnego pokoju i blask la- miodu i skryli się pozostawiając zwią”
tarki elektrycznej. Zaniepokojony tem zanych na łasce losu. Uścinowiczówksiądz udał się do pokoju 65 letniej nie udało Się rozluźnić pęta i zaałarsiostry swojej i obudził ją oraz
siu- mować posterunek policji.
żącą Uścinowiczównę. Uradzono aby
Pościg nie dał rezultatu, znaleziota estatnia
wyszła oknem i rozbu- no jedynie czapkę,
którą okoliczni
dziła
parobka
śpiącego w stodole, mieszkańcy poznali jako należącą do
W momencie kiedy Uścinowiczówna Augula. Augul znikł
i dopiero po
wyłaziła przez okno, dwóch zamasko- kilku dniach
policja dowiedziała się,
wanych
mężczyzn
schwyciło ją za że wylechał do Opsy.
Wysłany tam
ręce, a następnie jeden z nich
pod- posterunkowy odnalazł go
i zaareniósł ją na rękach i wepchnął z pa- sztował.
Skonfrontowano go z powrotem do pokoju.
szkodowanemi, które z łatwością poNapastników było
trzech, przy- znały w nim napastnika który, znęcał
czem jeden z nich uzbrojony w kara- się nad staruszką
i groził że spali
bin.
księdza żywcem.
Bandyci zamknęli obydwie kobiety
W lutym roku zesziego
"onfronw przedpokoju, sami zaś udali
się tacja złapanego wówczas
Antoniego
Rysia z poszkodowanemi potwierdziła
przypuszczenia, że drugim
napastni-

Charlie

po cenach umiarkowanych

polis

skiego. Obok niego druga, nie mniej i zemdlała, złoczyńcy zacisnęli kolważna figura — Franciszek Augul nież koszuli powodując tym Śmierć.

— Sukces

przemeldunkowej,

I Komisarjatu, właściciele lub rząd-

wykaywija

Niedawno odbyła się narada adwogicznie władze sądowe i narazie za- katów obu
powaśnionych
stron,
wieszono w czynnościach jednego u- Charlie zgadza się zapłacić żonie
rzędnika
sejmiku.
miljon dolarów. Żona zaś żąda sum

Z powodu

naftą i pocuale-

i innych

niem wys wskazanie, miejsca, V | sklep elektroteehniczny
B- Wileński, ui. Sadowa 7. | | Odańsia6."
Antoni ża ofiara ch nie

ка ! Kuryckiego nieprzytomnego, bro- przez całą dobę. Przewieziono go do
czącego krwią. Zaaiarmowano policję, kliniki towarzystwa «Miszmers Choj- siła tę bandę. Żona przychyliła się
do mej prośby, ale po
kiłku godzikióra na mocy zeznań przechodniów lim», gdzie zmarł.
nach opuściła moje mieszkanie“.
zwróciła uwagę na Kiezika. Rozpo-

W ostatnich
dniach
w
Wilejce
Powiatowej ujawnione zostały przez
+ dpowiednie władze większe nadużycia w miejscowym sejmiku powiato-

oblaniem

Ryś, słynny grasant z pow Święciań-

—

doraźnym.

drogą pro- częto

Ujawnienie nadużyć w sejmiku

zaniu
księdza bijąc go pogrzt >czem
j strasząc

Działo się to w noc na 8/X 1924 r. i rękę.

ustalić

wynikłą na tle sporu i waśni o spra- wania Ćwirka,
wy gospodarcze z właścicielem
folObecnie jest on aresztowany i
warku p. Wł Sobołewskim, wystrzelił odesłany do rozporządzenia Sędziego

W dniu

dziona jakimś instynktem spenetrowa”
ła, że na lawie oskarżonych zasiądzie

tego Baniewicza,

zemstą śledztwo doprowadziło do zdemasko-

do niego z ukrycia z dubeltówki,

która wie-

„OSRAM*

Handl.-Kom,

„ZACHĘTĄGdańska 6,telef,9 05

TT

3

Ze
książkę
wojskową
wyd
|
s"
pa K. U.
Wilno, rocznik 1893,
wyd.w r. 1924 naj

imię

Adama

Kulisa,

zam, wę wsi
gm,

Miciu

Trockiej.

Film, o ktėrym długo mówić i myśleć będrie Wilne!
Najpotężniejsze arcydzieło sezonu!
Monument. dramat erotyczny w 12 aki“
p'/g. słyn. romansu P. Benoit.

Władczyni Libanu

W rol. gł, Ariette MARCHALL i PETROWICZ, Oszałamiający przepych wystawy!
Emocjonująca treść. Seansy o 4, 6, 8 i 10 1/4,

ul, Wilefūska 38,

z

ARKADJUSZ AWERCZENKO.

Co pan powiada? A po ile te- ba wyrzucić. Daję osiemdziesiąt szęść.
— Z ogonem?
— Amo rubel i ćwierć.
— Co znów ogon ma do rzeczy?
— | mógłby pan powiedzieć ile No, pal sęk, niech już będzie ten
NOWELA.
on mniej więcej WAŁ.
ogon: ale osiemdziesiąt sześć kopie—
Niby
ten
sum?
Piętnaście
pujek
jeśli z ogonem.
„„Na
wybrzeżu zebrała się grupdów.
—
Das
asa
ai
osiem.
wpatruUparcie
—
ka jakichś ludzi.
— To znaczy, hurtem
wypadnie
—
Daję.
ja się w dal.
ь
— Co? Co pan dajesz? Pańska
— Oj, ryba — mówi z przeraże- pięćset rubli.
Glos
z
tyłu:
ryba?
W ręku ją pan masz? Wpierw
niem jeden.
—
Biorę.
złowić
ją się postaraj.
Oj, nie—żwawo zaprzecza inny.
— Co pan bierze?
— Pewnie złowię. Wielka sztuka!
jej
twarz
Wszak
Boże!
— Mój ty
— Wszystko jak idzie. Po osiem- Najważniejsze — ustanowić murowawidzę równie dokładnie, jak pańską.

Giełdziarze na plaży.

— A gdzież to pan
znalazł?
— A co ma ryba?
— Mordę.

twarz u ryby

—

raz sumy?

dziesiąt funt. Bez ogona

— Dają
gonem.
Głos

i skrzel,

po dziewięćdziesiąt

ną cenę, a złowić—to

Zz ©-

z boku:

-- Biotę—osiemdziesiąt pięć bez
— Merci. No niech i tak będzie— ogona.
widzę mordę. | wprost na nas płynie.
— Ryzykuję! Panowie!! Daję dzie-

Można złowić Gdy

podpłynie — można

—

Dóprawdy?

można

też nie?,.

stąd

pod

A

ją

rozróżnić

sam brzeg więćdziesiąt bez ogona.

— Panie Czawkin... Dlaczego pan
powiedz pan: podbija cenę? To nie jest solidnie.
gatunek,
czy
Czemu?... Handel to handel...
ręką chwycić.

— Tak sobie myślę —
innego tylko duży sum.

przetrzymam w fodowni, a potem po
że to nic półtora rubla rzucę towar na rynek.

— Panaby

za takie

sztuczki trze-

— Odezep się. A pan
cze co oferuje?

mlodzien-

— ja... po osiem... daję.

—

Franco

skład.
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kiep.

Osiem daję bez odstawy.
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Biorę.

— Znów pan podbija?

— Co znaczy

podbija?!

Tu

na

miejscu sprzedam po dziewięć i pół.

już fraszka.

Interes do spółki... zgoda? Panowie—
daję
dziewięć
ryba? Ot zbliża się i wydaje mi się, i poll
że to nie jest ryba.
— Powiada pan — sucha, a prze— Puśćcie mnie popatrzę... No, cież płynie po wodzie?
pewnie! Jakiż dureń powiedział, że
— Wewnątrz sucha. A z wierzchu
to płynie ryba? Belka! Najzwyczajnie|- obetrze się ręcznikiem i już, Bierze
sza belka.
pan?
—. Biorę.
— Biorę.

— Spokój, panowie... Czy to aby dobra sucha belka —

— Co pan bierze?

—
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—
—

— Daje pan!
— Co?l W pysk panu dać mogę!!
Jaka belka? Skąd belka? czyż na bel-

wewnątrz. To już zakrawa

tów.

się nie zorjentuje.

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński.
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netto— dziesięć
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Netto? A na co? Zupę ugotuję

— Daję.
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belkę. Daje pan?
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— Kto, ubranie?
znów kupię,
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pruje fale i doniośle

— Hej ty... topielczel

dziesiąt butulmuskich
siąt. Bierzesz?

— Bodajeś
sząc

się

się bełkoce

— Swój —

«Wydawnictwo

krzyczy:

po siedemdzier

udławił — ksztu-

wzdycha

mam

zawiedziosy
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